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Să ne plecăm. Scumpe Dumnezeule, noi îţi suntem recunoscători Ţie în seara aceasta pentru 
această mare oportunitate, să venim iarăşi în Numele lui Isus Cristos, ca să confruntăm pe vrăjmaşul 
nostru, vrăjmaşul Tău, aici pe câmpul de luptă; cu Cuvântul, să-l alungăm din mijlocul poporului Tău; ca 
ei să poată vedea, în seara asta, Doamne, Lumina Evangheliei. Eu mă rog ca Tu să ungi ochii noştri cu 
alifie pentru ochi, ca ei să poată fi deschişi pentru Adevăr; ca noi să putem pleca de aici, zicând în 
inimile noastre: „Nu ne-a ars inimile în noi cum ne vorbea El pe drum.” Vindecă pe bolnavi şi pe cei 
nenorociţi. Încurajează pe cei deznădăjduiţi. Ridică sus mâinile slăbite care odată atârnau în jos. Fie ca 
noi să privim la Venirea Domnului Isus, care noi credem că este aproape. Noi cerem aceasta în Numele lui 
Isus. Amin.

1

Luaţi loc.

Eu voi încerca să o scurtez în seara aceasta, deoarece eu ştiu că mulţi au venit din diferite părţi ale 
ţării, să... pentru serviciu; sau aţi stat mai mult, unii dintre voi, şi trebuie să plecaţi înapoi, poate pentru 
un drum lung ca să ajungeţi înapoi. Şi eu vă mulţumesc. În dimineaţa aceasta eu am vrut să-l aud pe 
Fratele Neville, eu însumi. Şi eu l-am auzit pe el de multe ori, şi nu l-am auzit niciodată fără să-l 
apreciez. Dar în dimineaţa aceasta, acel mesaj la timpul potrivit, eu ştiu că am avut călăuzirea Domnului 
ca să ascult la aceasta în dimineaţa aceasta. Foarte minunat! Şi eu înţeleg de ce vă place vouă să 
veniţi şi să-l ascultaţi pe el, de asemenea. Şi el întotdeauna vă va face bine, sunt sigur, să-l ascultaţi pe 
el.
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Eu am încercat să ajung din urmă câteva din interviurile de azi; azi dimineaţă şi după-amiaza 
aceasta. Eu încă am multe, multe, multe să ţin. Şi eu...
3

Aşa cum, cred, că Ietro era acela care i-a spus lui Moise odată, a zis: „Asta-i prea mult pentru tine.” 
Astfel, noi avem o mulţime de fraţi aici pentru problemele voastre. Şi fiecare din ele erau legitime, şi 
acestea sunt lucruri minunate de care trebuie avut grijă. Şi eu v-aş recomanda pe pastorul nostru, sau 
pe Fratele Mann, şi pe alţi lucrători de Credinţa noastră de aici. Voi puteţi merge la ei. Ei vă vor spune 
exact lucrul ce trebuie făcut; unii oameni, copiii lor; intercăsătorii, sau lucruri care sunt greşite. Şi aceşti 
oameni vă pot ajuta doar la fel ca şi oricare altul, deoarece ei sunt slujitori ai lui Cristos. Şi mergeţi la ei, 
şi eu sunt sigur că ei vă va da ajutorul de care aveţi nevoie. Eu nu pot să ajung la toţi. Sunt doar atât 
de mulţi, pretutindeni unde mergi. Continuă să se acumuleze multe, tot mai multe, voi înţelegeţi. Şi vrei 
ca să ajungi la fiecare dintre ei, dar nu o poţi face. Însă mă rog constant ca Dumnezeu, într-un fel 
oarecare, o va rezolva favorabil pentru voi.

Acum, în seara aceasta, noi vrem să mergem la Scriptură, şi să citim o porţiune din Scriptură din 
Geneza, capitolul 3; şi să ne referim doar un pic la câteva lucruri despre care noi am vorbit, în alte daţi, 
şi să vedem dacă Domnul Isus ne va da puţin mai mult la ceea ce vom şti când vom ieşi afară. Eu mă rog 
ca El să o facă.
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Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. 
El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din 
grădină”?“

Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.

Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi 
nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”

Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,

dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi 
ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.“

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit 
ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, 
care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze 
de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

Fie ca Domnul să adauge... binecuvântările Lui la citirea Cuvântului Său. Acum mi-ar place să iau un 
text în seara aceasta, din acesta, şi să-l numesc: Edenul Satanei. Foarte crud lucru să fie spus, despre 
Edenul Satanei. Acesta parcă se potriveşte, cu ce am avut duminica seara trecută, eu cred, când am 
vorbit aici despre Filtrul Unui Om Gânditor, şi gustul unui om sfânt.
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Şi uneori aceste micuţe expresii crude ne aduce pe noi la ceva; acestea ne aduc pe noi să studiem,
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şi te pune să citeşti Cuvântul. Şi aceasta este ce vreau eu ca toată adunarea mea să facă. „Omul nu va 
trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Astfel, citiţi Cuvântul; 
studiaţi-L. Şi studiaţi-L cu ochii lui Dumnezeu, ca să vă dea intelectului vostru înţelegerea de cum ar 
trebui să trăim în această zi prezentă.

Acum să vin jos, în seara aceasta, să vă vorbesc, să spun: „Păi, aş putea face aceasta sau 
cealaltă,...”

Mie îmi place să vorbesc cu oamenii, tot atât de mult cât mi-ar place să merg chiar acasă cu fiecare 
dintre voi în seara aceasta. Eu... Dumnezeu ştie că acesta-i adevărul. Mie mi-ar place să merg acasă cu 
fiecare din voi, şi să mănânc micul dejun cu voi dimineaţa, şi să mergem afară să vânăm veveriţe mâine 
după-masă, vedeţi. Mie mi-ar place să fac aceasta, dar eu nu pot s-o fac. Şi mie mi-ar place să mergem 
acasă şi doar să şedem jos şi să vorbesc cu voi; să şedem pe verandă după serviciu, şi să vorbim pentru 
un timp, să discutăm despre binele vostru şi despre Dumnezeu. Mie mi-ar place să fac asta. Bărbaţi şi 
femei de aici; Dumnezeu ştie că mie mi-ar place să fac asta, dar eu nu pot s-o fac. Vedeţi, că doar 
există atâta - atâta tragere şi încordare.
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Şi în această epocă nervoasă în care trăim noi... Iar eu sunt o persoană nervoasă, eu însumi. Astăzi 
eu am hotărât asupra unui lucru: „Eu trebuie doar să o fac,” şi mâine este la o distanţă de un milion de 
mile de mine; ceva a intervenit şi a făcut asta şi cealaltă. Şi tu ai un timp, încercând să-ţi ţii isteţimea 
laolaltă.
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Dar realizarea mea principală este să predic Evanghelia prin Biserică, şi să fac tot ce pot să aduc 
onoare lui Isus Cristos în această zi, în timp ce sunt aici pe pământ, şi timpul pe care-l am rămas pe 
pământ. Eu vin să încerc să vă spun ceva vouă care v-ar ajuta; ceva. Eu am studiat după ce am plecat 
acasă în dimineaţa aceasta. „Ce aş putea să spun în seara aceasta. Doamne, care ar putea să-i ajute 
pe acei oameni?”
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Ascultând la acel mesaj puternic în dimineaţa aceasta... pe care ni l-a adus Fratele Neville, despre... 
mă gândeam că acesta era aşa de minunat, cum a spus el acolo: „Un doctor va diagnostica cazul; dar 
omul care vine cu o tavă plină cu ace, el dă injecţia.” Astfel eu mă gândeam că aceasta era într-adevăr 
o expresie simpatică. Eu m-am gândit la aceasta: „Serul, după ce cazul este diagnosticat.” Aşa că 
acesta este un lucru foarte bun.

Eu am vrut să vă vorbesc ceva, să vă aduc ceva ca să vă luminez promisiunea lui Dumnezeu pentru 
această epocă. Vedeţi? Ceva, nu ceva ce altcineva era în vreo altă zi, ci ceva... şi când... Lucrurile 
acelea sunt bune; noi toţi ne referim la acele lucruri. Însă eu mă gândeam că aş încerca să vă aduc 
ceva în mintea voastră, cu aceste Scripturi pe care le am scrise aici, care v-ar lumina pe voi, să 
cunoaşteţi, să vă facă pe voi un soldat mai bun pe câmpul pe care luptaţi voi acum; să învăţaţi tactica 
inamicului, astfel ca să puteţi bloca totul înainte ca el să ajungă la voi, vedeţi. Acesta este lucrul 
principal, să învăţaţi să ţineţi loviturile departe de voi, atât de mult cât puteţi.
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Acum, hai să ne uităm la această mare... pentru câteva minute, la această mare, zi păcătoasă în 
care trăim acum. Eu nu cred că a existat vreodată o zi despre care am citit vreodată în istorie... Au fost 
mai mari zile de persecuţie, când copiii lui Dumnezeu au fost puşi la moarte de fiecare mînă. Dar ca să 
vezi amăgirea vrăjmaşului, noi nu am avut niciodată o zi ca aceasta în care trăim acum. Aceasta este 
cea mai vicleană şi amăgitoare zi. Şi când văd eu aceasta, aduce faptul, că Creştinul trebuie să fie mult 
mai vigilent astăzi decât cum a fost în orice altă epocă.
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Acum, în urmă în zilele persecuţiei, din Roma, faţă de Biserică; un Creştin face o greşeală, el a mers 
în arenă şi a fost dat la lei, sau ceva de felul acesta, când ei au aflat că el era un Creştin pentru 
mărturia lui. Dar sufletul lui a fost mântuit, deoarece el era un pur şi nealterat credincios în Dumnezeu, şi 
bucuros şi-a pecetluit mărturia cu sângele lui. Aşa cum venele s-au deschis, sau găurile din trupul lui, şi 
sângele a curs, el striga, cu adevărată credinţă loială, zicând: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”
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Dar, acum, viclenia diavolului acum, îi face pe oameni să creadă că ei sunt Creştini când ei nu sunt. 
Asta este treaba. Tu nu trebuie să-ţi pecetluieşti... Aceasta-i o zi mai vicleană decât ar fi, atunci când 
tu trebuia să-ţi pecetluieşti a ta viaţă cu mărturia ta. Diavolul şi-a aşezat fiecare capcană vicleană pe 
care o poate, să... El este un amăgitor. Şi Isus ne-a spus, în Matei 24, cum va fi această zi în care 
trăim, cea mai amăgitoare zi în care s-a trăit vreodată: „Atât de aproape încât aceasta ar înşela chiar şi 
pe cei Aleşi ai lui Dumnezeu dacă ar fi posibil pentru el să amăgească.”
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Acum haideţi să comparăm câteva Scripturi, sau profeţii despre care se vorbeşte în Biblie, pentru 
astăzi, şi să o comparăm cu ziua în care trăim noi acum.
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În 2 Timotei 3, noi am învăţat aceasta, că profetul a zis, că: „Se va împlini în aceste zile, că oamenii 
vor fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu.” Comparaţi aceasta 
acum, doar pentru un moment. Noi nu o să... Noi o facem pe scurt, deoarece noi nu avem prea mult timp



3Edenul Satanei

ca să mergem prin toate acestea după cum ne-ar place să o facem; dar să o subliniem doar, astfel ca 
voi să puteţi să vedeţi când mergeţi acasă şi o studiaţi. „Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai 
mult decât iubitori de Dumnezeu; călcători de Cuvânt, acuzatori falşi, neînfrânaţi, şi dispreţuitori ai celor 
ce sunt buni.” „Acum Duhul a spus lămurit că aceste lucruri vor fi în zilele din urmă.” Ele sunt zilele 
acestea, către care vorbeşte profeţia.

Noi citim acum, de asemenea, în Apocalipsa 14, Apocalipsa 3:14, adică. Epoca Bisericii Laodicea, 
despre cum va fi biserica în această ultimă epocă. Şi ea va fi, zice Aceasta: „Ea va şedea ca o văduvă 
şi nu va avea nevoie de nimic. Ea era bogată, şi a crescut în bunuri, şi nu ştia că era săracă, mizerabilă, 
nenorocită, oarbă şi goală, şi nu o ştia.” Acum, ţineţi minte. El vorbeşte către biserica din acesta epocă: 
„Nenorocită, oarbă, goală, şi nu o ştie.” Acea ultimă frază, acel ultim Cuvânt, este ceea ce o face atât 
de izbitor. Ei cred că ei sunt bine umpluţi cu Duhul, ei cu toţii sunt gata. Epoca Bisericii Laodicea este 
Epoca Bisericii Penticostale, deoarece aceasta este ultima epocă a bisericii. Luther şi-a avut mesajul lui; 
Wesley şi-a avut mesajul lui; şi Penticostalii şi-au avut mesajul lor.
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De asemenea, El a zis, că: „Deoarece eşti căldicică, nici caldă nici rece,” emoţiile dinafară, concepţia 
mintală despre Evanghelie; „deoarece,” zice El: „aşa eşti tu, Eu te voi vărsa afară din gura Mea.” În alte 
cuvinte, i-a făcut Lui greaţă să vadă biserica în condiţia aceia.
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Şi, ţineţi minte, ei l-au aruncat pe El afară; şi El era în afara bisericii, încercând să intre înapoi 
înăuntru, în acea îngrozitoare Epocă a Bisericii Laodiciene.
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Dumnezeul acestei lumi de astăzi, persoana la care se închină lumea de azi, este Satana, şi oamenii 
se închină lui Satan din neştiinţă, dar acesta este Satan care se personifică pe el însuşi ca biserica, 
vedeţi, ca biserica. Ei se închină Satanei, gândindu-se că ei se închină lui Dumnezeu prin biserică, dar ea 
este calea pe care a făcut-o Satan.
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„Oh,” voi ziceţi: „dar stai puţin; noi predicăm Cuvântul.”

Uitaţi-vă înapoi aici la textul meu, din seara aceasta. Satan era acela care a predicat Cuvântul lui 
Eva, întâi: „Dumnezeu a zis,” vedeţi.

Aceasta este interpretarea greşită la acea parte a Scripturii care se referă la acea zi. El te lasă să 
înţelegi că tot ce a făcut Isus a fost perfect bine. El te lasă să înţelegi că tot ce a făcut Moise a fost 
perfect bine. Dar când voi luaţi promisiunile pe care Ele le-au dat pentru această zi, atunci Aceea a fost 
aplicat într-o altă epocă. Aceasta este doar tot ce are el să facă, vedeţi, prin a face pe oameni să 
creadă Aceasta în acest fel, şi asta-i tot. Căci: „Tu nu poţi să scoţi un singur Cuvânt din Aceasta, sau 
să adaugi un Cuvânt la Aceasta.” Dar aceasta este ceea ce face el.

Oamenii, închinându-se lui Satan din neştiinţă, gândindu-se că i se închină lui Dumnezeu; după cum 
suntem avertizaţi prin profeţie, în 2 Tesaloniceni. Aceasta, hai să citim aceasta, 2 Tesaloniceni, capitolul 
al 2-lea. Să-l luăm doar pentru un moment, dacă eu pot, imediat. Mi-ar place să citesc aceasta. Dar, eu 
cred, 2 Tesaloniceni. Eu am Scriptura aici, în al doilea...
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Acum noi vă cerem stăruitor, fraţilor, cât priveşte venirea Domnului Isus... şi prin 
strângerea noastră laolaltă cu El,

Acum, vedeţi: „Venirea Domnului, şi strângerea la El,” cum Dumnezeu adună poporul Lui la El în 
ultimele zile. „Strângerea oamenilor la Domnul,” nu la biserică: „la Domnul; strângându-ne împreună la El.”

Să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, sau... şi să nu vă tulburaţi, nici 
de vreun duh, nici... de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum... 
ziua Domnului este la îndemână.

Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip: căci ziua aceea nu va veni, înainte ca să fi 
venit lepădarea mai întâi, şi omul fărădelegii , omul 
fărădelegii să fie descoperit, fiul pierzării, ;

(„omul păcatului,” priviţi ce este el acum)
(acela era Iuda, vedeţi)

Care se opune şi se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau ce este 
vrednic de închinare; aşa că el ca Dumnezeu se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-
se drept Dumnezeu.

Acea amăgire a bisericii de azi! Vedeţi, „fiul pierzării,” diavolul. „Fiul pierzării,” diavolul. Atunci, oamenii 
închinându-se lui Satan în această zi, crezând că ei se închină lui Dumnezeu. Dar ei i se închină lui printr-
un crez, o denominaţiune făcută de om şi crezuri care i-au adus pe oameni tocmai jos la cea mai mare 
amăgire care a cunoscut-o lumea vreodată. Indiferent cât Cuvântul lui Dumnezeu promis pentru această 
zi, este predicat şi adeverit, ei totuşi nu-L vor crede. Ei nu-L vor crede.
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Atunci de ce? Noi ne întrebăm de ce. De ce nu o fac; de ce nu-L cred ei? Când Dumnezeu a spus că 
El va face un anumit lucru, şi El îl face, şi totuşi ei îşi întorc spatele de la el şi se îndepărtează de la el.
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Întocmai cum Eva ştia că ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu va face; dar ea şi-a întors spatele la asta, ca 
să asculte la ce a vrut el să spună.

Ţineţi minte, în alte epoci, întotdeauna a fost acelaşi lucru. În fiecare epocă, este că întotdeauna 
Satan încearcă să le pervertească acel Cuvânt, făcându-i să vadă vreo altă epocă.

Priviţi, când a venit Isus, vedeţi, Satan era în acel grup de învăţători Iudei, şi rabini şi preoţi, 
încercând să le spună lor să ţină legea lui Moise, când tocmai Cuvântul a spus că în ziua aceea Fiul 
omului va fi descoperit, vedeţi, că El se va descoperi pe El însuşi. Astfel ei încercau, atât timp cât îi 
ţineau religioşi, şi în legea lui Moise. Vedeţi ce a făcut el? El a încercat să le spună lor: „Partea aceea din 
Cuvânt este întocmai şi exact, dar Omul acesta nu este acea Persoană.” Vedeţi cât de amăgitor este el? 
Aceasta este ziua aceea reală de decepţie.
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Aceasta era, şi acuma este, Satan îşi stabileşte împărăţia lui pe pământ. Aceasta este exact ceea 
ce face el, pentru că el vrea să-şi stabilească propria lui împărăţie.
21

Ca un afacerist, acesta nu era un Creştin, el va folosi fiecare schemă pe care o poate ca să te facă 
să vezi ceva într-un fel greşit. Dacă el are un scop şi un câştig personal în a te face pe tine să faci 
aceasta, făcându-te să vezi aceasta în felul acela, el îţi va arăta tot ce poate, şi să te ţină departe de 
adevăr, deoarece el are o simţire numai pentru el însuşi. Nu contează cât minte el şi înşeală, şi câte şi 
mai câte, el are câştig personal.

Şi aceasta este de ce a făcut Satan asta. Şi el a lucrat prin intermediul clerului ca să facă aceasta, 
aşa cum Dumnezeu a promis că el va face. Acum, el a început printr-o amăgire religioasă în Eden. Şi a 
continuat-o de atunci încoace.
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Nu prin a aşeza sus o mulţime de comunişti. Comuniştii nu au nimic de a face cu aceasta. Ea este 
biserica, ea este aceea pe care trebuie să o urmăreşti, înţelegeţi. Ei nu-s comuniştii sunt acei care îi va 
amăgi chiar pe Aleşi. Biserica este aceea care va amăgi chiar pe cei Aleşi, vedeţi. Aceştia nu sunt 
comuniştii; noi ştim că ei îl neagă pe Dumnezeu, şi ei sunt anticrişti, în principiu, sigur că sunt, dar ei nu 
sunt anticristul. Anticristul este religios, foarte religios, şi poate cita Scriptura, şi să o facă pe Aceasta 
să arate aşa de clară.

Aşa cum a făcut Satan acolo la început, el a citat fiecare lucru până jos: „Dumnezeu a zis: ‚Tu să nu 
mănânci din fiecare pom din grădină.'” Vedeţi, îl citează pe dinafară.

Ea a zis: „Da, noi putem mânca din toţi pomii din grădină, dar acolo este un pom în mijlocul grădinii 
din care Dumnezeu a zis să nu mâncăm, căci, nici să nu-l atingem; pentru că, în ziua în care vom 
mânca, în ziua aceea vom muri.”

El a zis: „Oh, cu siguranţă că nu veţi muri. Dar lăsaţi-mă să vă spun eu motivul de ce a spus 
Dumnezeu aceasta, este pentru că...” Vedeţi, ce a făcut el acum? El a citat Adevărul, vedeţi voi. El a 
zis: „Acesta vă va deschide ochii, şi vă va face să ştiţi binele şi răul. Voi veţi fi atunci ca Dumnezeu, 
dacă puteţi să o faceţi.”
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Aceasta este doar ceea ce vrea el să facă, şi acesta este tocmai acelaşi lucru pe care el încearcă 
să-l facă şi astăzi. El a fost o amăgire religioasă încă de la început în Eden, şi era de atunci încoace. În 
timpul lui Adam, el era o amăgire. În timpul lui Noe, el era o amăgire. În timpul lui Isus, era la fel. Şi acum 
este la fel, în acelaşi fel, o amăgire religioasă!

Acum, noi vom observa pământul, când Dumnezeu l-a avut sub control. Acum, când Dumnezeu l-a 
avut sub control... l-a avut sub controlul Lui. Atunci când Satan l-a preluat, prin a respinge Cuvântul lui 
Dumnezeu. O dată Dumnezeu a avut pământul sub controlul Său. El l-a aşezat în orbita lui. El l-a pus, şi 
l-a făcut să funcţioneze. El a făcut totul, şi l-a avut sub controlul Lui. Acum noi vom compara aceasta 
cu timpul când l-a avut Satan sub controlul lui.
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Acum, i-a luat lui Dumnezeu şase mii de ani. Aceasta nu ar fi durat aşa de mult, dar El a vrut să 
dureze atât. Şase mii de ani, deoarece noi suntem învăţaţi că „o zi în Ceruri este o mie de ani pe 
pământ,” şi era şase mii de ani, sau şase zile în care Dumnezeu a construit pământul. Acum, i-a luat lui 
Dumnezeu şase mii de ani să-l stabilească, să-l planteze cu seminţe bune şi să producă fiecare lucru 
după soiul lui. Totul trebuie să apară după soiul lor. Toate dintre seminţele Lui erau bune, şi astfel ele 
trebuiau să producă după soiul lor. Dumnezeu a luat şase mii de ani.

25

În sfârşit, când El a avut toate acestea făcute, şi în sfârşit noi... am ajuns în sfârşit cu cartierul 
general, de pe pământ, într-un loc frumos aşezat la răsărit de Eden, numit grădina Edenului. Dumnezeu a 
făcut cartierul general al lumii în grădina Edenului, în Egipt, chiar în partea de est a grădinii era cartierul 
general.

26

Şi  peste  întreaga  situaţie,  El  a  pus  pe  fiul  Său  şi  pe  nevasta  fiului  Său,  peste  toate  acestea.27
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Adevărat. Aceasta a făcut Dumnezeu. El i-a pus pe ei în control deplin. Ei puteau să vorbească 
vânturilor, şi acestea încetau să mai sufle. Ei vorbeau pomilor, şi aceştia se mutau de aici până acolo.

Leul şi lupul mâncau împreună, şi mielul şedea jos cu ei. Nu exista nici un rău. Era pace perfectă, 
armonie perfectă, totul în desăvârşire, când Dumnezeu avea aceasta sub controlul Lui. Şi observaţi, El 
avea a Lui... El avea lumea Lui, El avea totul în operaţiune. El avea totul venind. Fiecare lucru mânca 
vegetaţie; nimic să moară, nimic să fie ruinat, nimic să fie stricat. Nimic... Aceasta era doar desăvârşit.

Şi peste toate acestea, El i-a pus pe preaiubiţii Lui copii, fiul Său şi fiica Sa, un soţ şi soţie, să le 
controleze.

Dumnezeu a fost atât de satisfăcut! „Şi El s-a odihnit de toate lucrările Sale, în ziua a şaptea,” şi a 
cinstit această a şaptea zi de sabat pentru El.
28

Deoarece, Dumnezeu s-a uitat peste tot, după ce El l-a modelat timp de şase mii de ani şi 
aranjându-l, făcându-l să vină în existenţă; şi a aşezat munţii, şi a făcut ca vulcanii să împingă munţii în 
sus, şi lucrurile care au avut loc în timpul erupţiilor; i-a uscat, şi i-a aranjat în felul în care a vrut El. Şi 
acesta a fost un loc frumos.

Nu a existat nimic ca acesta, marile paradise ale lui Dumnezeu! Şi dinozauri mari, şi câte altele, 
târându-se prin el, şi marile animale; şi nu era vătămare între ele. Ele erau tot aşa de blânde ca şi un 
motănaş. Ele nu aveau absolut nimic: nici boală, nici tristeţe, nici un microb de boală pe pământ. Oh, ce 
loc!

29

Păsările mari zburând din pom în pom, şi Adam le putea chema pe nume, şi ele zburau pe umărul lui şi 
îi gângureau, şi, oh, ce loc minunat avea Dumnezeu!

Şi atunci a făcut unul din atributele Lui, din Propriul Lui Trup. Dumnezeu are atribute în trupul Său.

Cum, voi sunteţi un atribut al tatălui vostru. Şi, voi observaţi, că aţi fost în bunicul, bunicului, 
bunicului. Dar, în aceasta, să zicem, că noi o luăm jos la asemănarea între tine şi tatăl tău. Acum, voi nu 
aţi ştiut nimic când aţi fost în tatăl vostru. Germenele de viaţă vine de la bărbat. Bărbatul are celula de 
sânge; femeia are ovulul; acum, de aceea, celula de sânge are viaţa în ea. Şi, atunci, când tu ai fost în 
tatăl tău, tu de fapt nu ai ştiut nimic despre aceasta. Dar, totuşi, ştiinţa şi Cuvântul lui Dumnezeu 
dovedesc că tu erai în tatăl tău, dar nu ştiai nimic despre asta.

30

Dar atunci tatăl dorea să te cunoască. Şi cu uniunea de conecţie cu mama, tu ai fost atunci făcut 
cunoscut tatălui. Acum, tu eşti atributul tatălui tău. Tu semeni cu el, şi tu ai părţi ale trupului tău care 
seamănă cu tatăl tău.

Acum, acesta este felul în care era Dumnezeu la început. Fiecare fiu al lui Dumnezeu şi fiecare fiică a 
lui Dumnezeu era în Dumnezeu la început. Voi nu vă amintiţi aceasta acum, dar voi eraţi acolo. El a ştiut 
asta. Şi El a vrut ca tu să devii astfel ca El să poată să fie în contact cu tine, să vorbească cu tine şi să 
te iubească, şi să dea mâna cu tine.

Nu aţi vrea voi ca propriul vostru băiat... Nu este aceasta o zi măreaţă când băiatul vostru poate 
veni acasă şi se aşează la masă? Când el se întoarce de pe câmpul de luptă, sau ceva de felul acesta, 
cicatrizat; cum îi pregătiţi voi masa; căsăpiţi viţelul îngrăşat, şi câte şi mai câte, şi-l preparaţi pentru el! 
Este propria ta carne şi sânge, şi el era în tine. Tu nu l-ai cunoscut pe el atunci, dar ştiai că el era 
acolo.

31

Şi astfel Dumnezeu ştia că noi vom fi aici, dar atunci El ne-a pus pe noi în trup ca noi să putem fi 
contactaţi. Pentru ca El să poată contacta. El a devenit unul dintre noi când El a devenit Isus Cristos, 
Fiul lui Dumnezeu însuşi, plinătatea manifestării lui Dumnezeu. De aceea acela era scopul lui Dumnezeu, 
ca să-şi expună atributele Lui în părtăşie.

32

Când eu eram în tatăl meu, eu nu ştiam nimic despre aceasta. Dar când am devenit fiul lui şi am fost 
născut din el, eu eram un atribut, o parte din tatăl meu. Şi tu eşti o parte din tatăl tău.

Ca şi copii ai lui Dumnezeu, noi suntem o parte din atributele lui Dumnezeu care erau în El, făcuţi 
trup la fel cum s-a făcut El trup, astfel ca noi să putem avea părtăşie unul cu altul, ca o familie a lui 
Dumnezeu pe pământ. Şi acela era scopul lui Dumnezeu la început. Da, domnule. Aceasta este ce a vrut 
Dumnezeu la început.

El avea totul sub control. Şi El l-a dat pe om acolo în grădina Edenului, la libera lui alegere; i-a zis: 
„Fiule, aceasta este a ta.”

Ce loc frumos! Dumnezeu a fost atât de satisfăcut, încât s-a dus înapoi şi s-a odihnit de toate 
lucrările Sale. Nici un pom nu a produs spini şi scaieţi. Nici murele nu au ieşit dintr-un pom cu spini. Totul 
era desăvârşit. Toate seminţele erau desăvârşite. Totul a fost în condiţie perfectă.

33
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Atunci când El s-a dus să se odihnească puţin, vrăjmaşul Lui s-a strecurat înăuntru cu amăgirea, şi 
a preluat totul, prin a interpreta greşit programul Său la copiii Lui. Când, El şi-a pus încrederea în Propriul 
Său copil; după cum îţi pui tu încrederea în fiica ta când iese seara afară cu un om; când tu îţi pui 
încrederea în fiul tău când el trebuie să meargă cu un băiat băutor sau un băiat fumător. Vedeţi, El şi-a 
pus încrederea în fiul Său, că el nu va face ceva rău, şi va ţinea fiecare Cuvânt pe care l-a spus El. Dar 
vrăjmaşul s-a strecurat înăuntru; ca şi şmecherul ăla uns care ar lua fiica ta afară şi s-ar comporta urât; 
sau vreo femeie ar lua, şi ar ieşi cu fiul tău, şi ar fi acelaşi lucru. Vedeţi, el s-a strecurat înăuntru. 
Vrăjmaşul lui Dumnezeu s-a strecurat înăuntru şi a interpretat greşit Cuvântul la Eva.

Acum, el, prin această cădere, el a preluat şi a posedat grădina Edenului, el însuşi. El a preluat-o. Şi 
acum el a avut şase mii de ani de stăpânire amăgitoare; amăgind oamenii, pe copiii lui Dumnezeu, aşa 
cum a făcut el atunci. Deoarece, ei erau bazaţi pe libera alegere morală, să acţioneze în orice fel au 
dorit ei. Şi crezând că ei ar acţiona corect, sau sperând că vor acţiona corect, apoi ei au venit cu actul 
greşit, şi şi-au vândut dreptul lor de întâi născuţi, aşa cum a făcut Esau, pentru lume. Şi Satan a 
câştigat-o, şi el a preluat-o. Şi el a avut şase mii de ani ca să-şi construiască Edenul lui, aşa cum 
Dumnezeu a avut şase mii de ani ca să-şi aducă Edenul Lui la o încheiere. Şi prin amăgire, amăgirea prin 
Cuvânt, sau a oamenilor, a stabilit acum propriul lui Eden pe acest pământ, în păcat.

34

Edenul lui Dumnezeu a fost stabilit în neprihănire. Edenul Satanei este stabilit în păcat, deoarece 
Satan este păcat. Dumnezeu este neprihănire, şi împărăţia lui Dumnezeu a fost stabilită în neprihănire, şi 
pace, şi Viaţă. Şi stabilimentul lui Satan este în păcat, şi, păcat religios.

35

Observaţi cum a înşelat el, amăgirea lui, aşa cum a spus că va face. El a promis să facă asta. A 
ştiut cineva aceasta? Să ne întoarcem la Isaia, dacă vreţi câteva din aceste Scripturi. Dacă voi... S-ar 
cuveni ca eu să citez mai multe din ele, presupun. Să ne întoarcem la Isaia capitolul al 14-lea, doar un 
moment, şi să vedem numai ce a spus Satan aici, doar un moment. În Isaia 14, noi vom citi, şi să privim 
ce a făcut acest individ. Isaia 14, începând cu versetul al 12-lea.

Cum ai căzut tu din cer, o Lucifer, fiul zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, care ai 
slăbit neamurile!

Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de 
stelele , stelele lui Dumnezeu: şi eu voi şedea de asemenea pe muntele 
adunării... la partea de miazănoapte;

(aceştia sunt fiii)

Şi eu mă voi sui deasupra înălţimii norilor; şi voi fi ca cel prea Înalt.

Acum comparaţi aceasta cu cealaltă Scriptură a noastră de aici din Tesaloniceni, cu un timp în urmă, 
cum el spune: „El şade în templul lui Dumnezeu, înălţându-se mai sus de tot ce se cheamă Dumnezeu, 
astfel că el ca Dumnezeu este venerat ca Dumnezeu pe pământ.”

36

Iată-l pe dumnezeul acestei lumi despre care v-am predicat duminica trecută. Iată-l aici astăzi în 
amăgire, acest ceas perfid, acest timp îngrozitor în care trăim. Acesta este cel mai glorios timp din toate 
epocile, deoarece noi avem în faţă Mileniul măreţ iarăşi; noi avem iarăşi în faţă Edenul. Dar chiar la 
această epocă, toată amăgirea şi fiecare tactică pe care a folosit-o el vreodată şi cu care a fost în 
stare să amăgească, el a adunat toate acestea împreună şi s-a reîntărit pe el însuşi; şi vine jos ca 
Dumnezeu, şi s-a aşezat pe sine în loc de Dumnezeu; este religios, şi poate să citeze Scriptura şi poate 
să-ţi spună din Scriptură, întocmai cum Satan a făcut cu Eva în grădina Edenului. Dar lasă afară o 
părticică din Aceasta, este tot ce are de făcut, să facă acea despărţitură, pe unde poate să toarne 
doctrina de otravă a diavolului, ca şi Filtrul omului cugetat despre care am vorbit noi într-una din serile 
trecute.

Acum, el a zis că se va înălţa pe sine deasupra celui prea înalt; el s-ar înălţa deasupra norilor şi a 
stelelor, şi el va şedea acolo ca Dumnezeu, şi să fie mai presus de cel prea înalt. Şi el a reuşit să-şi 
aducă la îndeplinire ameninţările lui. Cu certitudine el a avut un succes uimitor în a-şi duce la îndeplinire 
ameninţările lui, prin faptul că oamenii l-au lăsat să explice eronat, în fiecare epocă, valoarea Cuvântului 
lui Dumnezeu promis pentru epoca aceia. Acesta este exact felul cum a procedat el. În fiecare epocă, el 
a explicat Aceasta eronat.

37

În zilele lui Noe, el a explicat că era imposibil ca să ploaie din cer, căci: „Nu există ploaie acolo sus.” 
Marea lui Evanghelie ştiinţifică pe care a predicat-o în grădina Edenului! El a putut să trimită 
instrumentele pe lună şi să dovedească că nu există acolo umiditate. Dar Dumnezeu a zis că va veni o 
ploaie. Dar Satan a reuşit, şi a otrăvit minţile oamenilor, prin cercetare ştiinţifică, că: „Aceasta nu poate 
fi făcut.” Dar aceasta s-a făcut. Dumnezeu a spus că se va face, şi a fost făcut. El a făcut-o.

38

Acum, în zilele lui Isus, el a făcut acelaşi lucru. El le-a otrăvit iarăşi minţile prin amăgire, vedeţi, 
interpretând greşit Cuvântul. „Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, acum lasă-mă să văd că Tu faci ceva cu 
asta.”

39
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Isus nu s-a dat în joc pentru el. El nu a făcut-o nicicând. Dumnezeu nu este un clovn. El nu trebuie 
să răspundă la tot ce întreabă Satan. El doar trebuia... Isus a zis: „Este scris: 'Tu nu vei trăi... Omul nu 
va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.'” Vedeţi, El nu a trebuit 
să-i facă lui jocul, de la el. El nu trebuia să facă pâine. El putea să facă, dar atunci El ar fi trebuit să 
asculte de diavolul, astfel El nu a trebuit să asculte de diavolul.

Şi iarăşi acesta este un păcat religios, ca la început, atât de amăgitor. Priviţi-l acum. Acesta nu este 
doar pur şi simplu vechiul păcat de toată ziua, a comite adulter şi a se îmbăta, şi a lua Numele lui 
Dumnezeu în deşert. Nu este asta. Nu.

40

Voi vă amintiţi căci cu ani în urmă, mulţi dintre voi de aici, cei din timpurile mai vechi, vă amintiţi de 
predica pe care am predicat-o, despre Dezamăgirile La Judecată. Curva, ea nu o să fie dezamăgită 
acolo. Ea ştie unde merge. Beţivul nu va fi dezamăgit acolo. Contrabandistul, jucătorul de noroc, 
mincinosul, hoţul, el nu va fi dezamăgit. Dar, acel om care se gândeşte că el este în ordine, acolo este 
dezamăgirea.

Acela este omul, zice, vine şi zice: „Doamne, nu am predicat eu Evanghelia, nu am scos eu draci, în 
Numele Tău?”

Isus a zis: „Depărtaţi-vă de la voi... de la Mine, voi care aţi lucrat fărădelege. Niciodată nu v-am 
cunoscut.” Acolo este dezamăgirea, vedeţi, acea amăgire.
41

Asta este ceea ce eu constant... aceasta este unde sunt eu atât de greşit înţeles. Nu pentru că eu 
vreau să fiu diferit. Eu nu vreau să fiu diferit, însă eu vreau să fiu cinstit. Eu am un Mesaj, şi Acesta 
trebuie să meargă la oameni. Îl face foarte mult înţeles între oameni. Ei cred că eu sunt împotriva 
fiecăruia. Ei ştiu doar, că eu sunt pentru fiecare, şi încerc să fac tot posibilul să le aduc lor ceea ce este 
Adevărul, întocmai cum este pus în inima mea şi în felul în care este pus aici în Biblie. Şi Dumnezeu 
dovedeşte că acesta este Adevărul, aşa că nu mai este nimic altceva de făcut privitor la el. Aşa că, fie 
că ei se uită la Acesta, sau nu.

Vedeţi, ei nu vor să vadă Aceasta, deoarece ei s-au vândut deja, şi-au vândut dreptul de întâi 
născuţi la vreo organizaţie, la vreo denominaţiune; ca să-şi încerce dreptul de întâi născuţi, să ajungă în 
Ceruri pe baza vreunei religii organizate, la care Satan este capul fiecărei bucăţele din aceasta. 
Dumnezeu nu a avut niciodată o religie organizată, niciodată. Şi ei se vând la aceasta, unde ei, o 
mulţime de oameni, interpretează Cuvântul şi zic că Aceasta înseamnă asta şi Aceasta înseamnă aceea.

42

Dumnezeu nu are nevoie de interpret. El îşi face Propria Lui interpretare. El nu are nevoie de nimeni 
altul ca să-i spună Lui cum să o facă. El este suveran. El a spus cum are El să o facă, şi acesta este 
felul în care El trebuie să-şi ţină Cuvântul Lui. Când El a zis: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred,” 
asta-i tocmai ce El a vrut să spună. Orice a zis El că va avea loc. El a spus că se vor întâmpla în aceste 
ultime zile, că El va face anumite lucruri, şi El le-a făcut. El nu trebuie să întrebe pe nimeni dacă este 
timpul sau nu. El ştie care este timpul, şi care este planul.

Acum, Satan, acest amăgitor, despre care se vorbeşte în Matei 24:24, este cu atâta amăgire. Acum, 
noi aflăm că prin programele lui de Evanghelie de cunoştinţă, educaţie mai bună, etică mai înaltă, 
civilizaţie, şi aşa mai departe, i-au fermecat pe oamenii care vor să-i slujească lui Dumnezeu, prin a-i 
crede minciuna lui. [Fratele Branham bate de patru ori în amvon - Ed.]

43

Eva nu a vrut să facă asta, dar el i-a arătat ei cum era în aceasta mai multă înţelepciune. Ea nu 
ştia; ea vroia să ştie. Ea nu înţelegea, dar ea a vrut să înţeleagă, şi Dumnezeu i-a zis să nu încerce să 
înţeleagă.

Cum pot eu să înţeleg ceva din aceste lucruri? Eu nu le pot înţelege. Eu le cred. Eu nu trebuie să le 
înţeleg. Dumnezeu este credinţă, şi nu înţelegere. Noi credem doar ce a zis El.

Acum, comparaţi Edenul lui Dumnezeu cu cel al Satanei acum, după şase mii de ani de pervertire a 
adevăratei interpretări a Cuvântului promis al lui Dumnezeu la această epocă. Să-l comparăm acum, şi să 
vedem unde ajungem. Aşa cum a făcut El bisericii în timpul lui Cristos, în Isus, încercând să reţină pe fiii 
loiali ai lui Dumnezeu de a cunoaşte Adevărul. Aceştia sunt ai lui Dumnezeu. Dumnezeu şi-a pus pe fiii Lui 
aici, atributele Lui, ca să se împărtăşească cu El prin auzirea Cuvântului Său.

44

Ce ar fi dacă tatăl tău ţi-ar spune, iar tu eşti un fiu loial tatălui tău, şi el ţi-ar zice: „Fiule, nu te 
duce în apa aceea de acolo, să înoţi, deoarece acolo în apă sunt aligatori”; şi un individ vine înapoi şi 
zice: „Desigur că, într-o apă aşa de frumoasă, nu există aligatori”? Acum de cine vei asculta tu? Dacă tu 
eşti un fiu veritabil, tu vei asculta de tatăl tău. [Fratele Branham bate în amvon de două ori - Ed.]

45

Şi un fiu veritabil sau o fiică a lui Dumnezeu ia Cuvântul lui Dumnezeu mai întîi. Mie nu-mi pasă ce 
spune altcineva despre aceasta, ei iau Cuvântul lui Dumnezeu mai întâi. „Acolo-i otravă în cupă,” şi ei o 
cred.
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Având credinţă în tot Cuvântul Lui, Seminţele Lui, au adus un Eden de sfinţenie, dragoste, şi Viaţă 
Eternă. Aceasta este ce a produs Edenul lui Dumnezeu, sfinţenie. Şi acesta a adus un Eden de sfinţenie, 
de dragoste, înţelegere, desăvârşire şi Viaţă Eternă. Aceasta este ceea ce plantează Dumnezeu, 
Cuvântul Lui, Sămânţa Lui. Asta este ce va fi Biserica Lui la sfârşit; Aceasta va fi acelaşi lucru.

Observaţi, aici este un gând. Nu-l uitaţi. Eu voi ajunge la el la o altă dată sau un alt Mesaj. Dar, voi 
ştiţi, că Dumnezeu a zis: „Fiecare sămânţă să producă după soiul ei.” Este aceasta porunca lui 
Dumnezeu? Acum la ce bun ar fi ca vreun predicator, sau altcineva, ar încerca să facă Cuvântul să 
spună altceva? Vedeţi, fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este o Sămânţă. Isus a spus astfel: „Sămânţa pe 
care a semănat-o semănătorul.” Astfel dacă Marcu 16 este Cuvântul lui Dumnezeu, el va produce după 
soiul lui. Dacă Maleahi 4 este Cuvântul lui Dumnezeu, el va produce după soiul lui. Şi fiecare altă 
promisiune trebuie să producă după soiul ei.

46

Vedeţi voi, vedeţi pe Satan deghizat aici afară? El încearcă să spună: „Asta nu, asta nu este aşa.” 
Voi înţelegeţi? [Adunarea: „Amin.” - Ed.] Vedeţi, Satan zice: „Oh, Acela nu este pentru ziua de azi. 
Acela, acela-i... Acela era pentru o altă vreme. Asta, asta nici nu însemnează aşa.”

47

„Fiecare sămânţă trebuie să rodească după soiul ei.” Aşa este cum Dumnezeu şi-a stabilit Edenul 
Său. Este adevărat? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Şi iată aici este, aceea cum stabileşte Dumnezeu 
Biserica Lui, fiecare Cuvânt după soiul Lui! „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu.” Vedeţi? Satan, el va lua altceva. Dar Dumnezeu a zis: „Fiecare sămânţă 
după soiul ei.”

Dacă promisiunea a zis: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred.”

Acum biserica zice: „Aderaţi la biserică. Recitaţi crezul. Cunoaşteţi catehismul.” Nu există astfel de 
lucruri în toată Biblia.

Dar Isus a zis: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred: în Numele Meu vor scoate draci; ei vor vorbi 
în limbi noi; dacă vor lua în mână şerpi, sau vor bea lucruri otrăvitoare, nu-i va vătăma; dacă îşi vor 
pune mâinile peste bolnavi, ei se vor face bine.” Cine este omul care să nege Aceasta? Vedeţi?

„Fiecare sămânţă va produce după soiul ei.” Dacă tu eşti o sămânţă a lui Dumnezeu, un atribut, un 
fiu al lui Dumnezeu, atunci Cuvântul lui Dumnezeu este semănat în tine. Vedeţi? Şi atunci când tu auzi 
Cuvântul lui Dumnezeu: „Oile Mele ascultă de Glasul Meu; şi nu se duc după un străin.” Pricepeţi? „Atunci 
fiecare sămânţă rodeşte după soiul ei.”

48

Acum noi aflăm, că fiecare sămânţă rodeşte după soiul ei, nu a existat moarte în noul... în acel 
Eden. Nu va exista moarte nici în noul Eden. Vedeţi, acolo nu era, nimic altceva decât sfinţenie, puritate 
şi Viaţă Eternă.

49

Acum, prin necredinţa în tot Cuvântul lui Dumnezeu, s-a adus sămânţă nesfinţeniei în Edenul 
Satanei. Noi acum intrăm înăuntru unde Satan preia tronul, ca anticrist, într-un Eden al acestui pământ, 
un Eden al păcatului, o religie pervertită. El nu a început cu: „Eu sunt Satan. Eu sunt marele înger.” Nu, 
nu cu aceasta, ci prin a perverti Cuvântul lui Dumnezeu! Şi aşa este felul în care şi-a adus el împărăţia, 
în fiecare epocă. Şi acum în această mare epocă amăgitoare, gata să-şi ia tronul lui, prin oamenii lui! El 
şi-a zidit lui un Eden intelectual, educat, ştiinţific; adevărat, predicatori ştiinţifici, biserică ştiinţifică, 
teologie ştiinţifică, totul este ştiinţific. Totul este pe bază de cunoştinţă. Întreaga biserică este clădită 
pe cunoştinţă. Aceasta nu este zidită pe credinţă.

Odată am mers să ţin o adunare la biserica unui om. Era un mare auditoriu pe partea de vest. Un om 
plăcut, şi el nega aceste lucruri despre care vorbim noi. Dar totuşi, el era... mie mi-a plăcut de el; un om 
bun, om bătrân. Când a ieşit adunarea lui afară... Aceasta aşeza cam şase mii de oameni. Când 
adunarea lui a ieşit afară, în serviciul de după-masă, în jur de o mie cinci sute, ei erau toţi intelectuali 
bine îmbrăcaţi. Eu şedeam acolo şi îi priveam.

50

El a predicat o predică foarte bună, el omul. Şi apoi a întrebat dacă vroia cineva să-l accepte pe 
Cristos; să-şi ridice doar mâinile. Şi nimeni nu şi-a ridicat mâinile. Şi în sfârşit o femeie şi-a ridicat 
mâinile. El i-a zis: „În ordine, acum sunteţi o Creştină,” şi a pregătit-o pentru botez. Şi atunci când a 
ieşit el afară... El a dedicat un prunc, l-a sărutat pe micuţul prunc şi a făcut o rugăciune peste el, şi a 
eliberat audienţa.

Când adunarea lui a ieşit afară; toţi oameni fini, şcolarizaţi, educaţi. Atunci eu stăteam pe margine, 
să dau mâna cu omul şi să-i doresc ajutorul lui Dumnezeu, aşa cum ieşea el afară.
51

Şi în timpul acesta, a venit mulţimea mea înăuntru. Ei nu au putut să-i lase pe ei înăuntru în timp ce 
era acolo mulţimea lui. Iată-i pe ai mei venind, în cărucioare pentru invalizi, tărgi, cămăşi de forţă, 
abnormali şi câte altele. Voi vedeţi diferenţa? Asta este. Acesta este lucrul despre care vorbesc, vedeţi. 
Vedeţi, aceasta este ceva deosebit.
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Când, prin cunoştinţa ştiinţifică puteţi să faceţi o Evanghelie înţelegătoare, ca, voi: „Cel ce crede în 
Isus Cristos nu va fi condamnat,” vedeţi.
52

Dar: „Aceste semne vor urma pe cei ce cred,” vedeţi, el omite să pună Aceasta acolo, vedeţi. Ea a 
crezut în Isus Cristos, ea este mântuită, dacă aceste semne urmează pe credincios.

„Şi cel ce ascultă Cuvântul Meu,” nu doar să se facă, nu să-L asculte cu urechile lui, ci: „să-L 
înţeleagă.” Oricine poate să-L audă; o prostituată poate să-L audă şi să rămână o prostituată; vedeţi, 
un beţivan poate să-L audă; un mincinos poate să-L audă şi totuşi să rămână un mincinos. Dar: „Cel ce 
înţelege Cuvântul Meu, şi crede în cel ce m-a trimes pe Mine, are Viaţă veşnică.” Iată-vă, vedeţi.

Şi nici un om nu poate să facă aceasta afară doar dacă Dumnezeu l-a predestinat. Isus a zis: „Nici 
un om nu poate să vină la Mine, afară doar dacă îl atrage Tatăl Meu, şi toţi acei pe care mi i-a dat Tatăl 
Mie vor veni la Mine.” Amin. Aceasta este totul suveranitatea şi cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu. 
El locuieşte singur şi nu există nimeni care să-i spună Lui ce să facă.

Acum, prin necredinţă, în a nu lua tot Cuvântul lui Dumnezeu, a adus o sămânţă de necredinţă, 
nesfinţenie, de păcat, ură, şi moarte Eternă este în această epocă păcătoasă, intelectuală a bisericii. 
Acum aţi priceput? În această zi, când toată lumea este religioasă! Aţi ştiut voi asta? Lumea întreagă 
este religioasă. Şi în această epocă religioasă, cu biserici mari la fiecare colţ; totul, întregul lucru ajunge 
acolo că Satan este venerat. Aici este, chiar aici în Biblie. Asta-i adevărat. Şi în aceste seminarii, 
intelectuale teologice care au produs o persoană intelectuală care a fost antrenată cum să vorbească, 
ce să facă, cum să facă emoţiile lor; şi totul ca psihologia, trei şi patru ani, să ştie cum să procedeze cu 
mintea unui om. Vedeţi, aceasta este...

53

Duhul lui Dumnezeu nu este ceva care, voi, este şcolarizat în voi. Este ceva care este predestinat în 
voi, prin mâna Atotputernicului Dumnezeu. Experienţele tale nu pot fi şcolarizate sau învăţate în tine. 
Acestea sunt predestinate, prin mâna lui Dumnezeu şi ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, în tine. Asta-i 
adevărat.

Acum, acesta a produs acest mare Eden în care trăiesc ei acum, o biserică a Edenului lumii. Ei cu 
toţii se unesc acum împreună în marele Consiliu Ecumenic, şi urmează să aibă toată biserica lumii sub o 
singură căpetenie, unde Satan va fi întronat, în mod exact.

54

Şi ultima chemare iese afară, ca să apuce Mireasa înainte ca Ea să ajungă în aceasta. Pentru că 
odată ajunsă în aceasta, ea a luat semnul fiarei, şi osândită, ea nu va ieşi niciodată din aceasta. Acesta 
este motivul, că zice: „Ieşiţi afară din mijlocul lor, poporul Meu,” înainte ca aceasta să intre în el, vedeţi. 
„Ieşiţi din mijlocul lor, şi fiţi separaţi.”

Acum, ură şi moarte, şi despărţire Eternă de Dumnezeu, în acest Eden; poftă, murdărie, perversiune, 
(cum?) prin a semăna sămânţa rea.
55

Îmi aminteşte de vedenia pe care am avut-o înainte de a-i fi întâlnit vreodată pe oamenii 
Penticostali, despre Omul acela mergând în jurul lumii, în alb. Voi m-aţi auzit spunând aceasta de multe 
ori. Şi unul a venit după El, semănând sămânţa discordiei.

Dar el a câştigat corect, în Eva... în grădina Edenului, prin pofta Evei pentru păcat; pofta pentru 
Eva, a păcatului. Atunci, dacă Eva a poftit pentru cunoştinţă, aceasta era păcat. [Fratele Branham a 
bătut în amvon de trei ori - Ed.]

Şi când noi poftim după cunoştinţă, vrem un Ph.D., LL.D., [Doctorate în Filozofie - Trans.] asta este 
păcat să faci aşa. Aceasta este o afirmaţie puternică, dar acesta este Adevărul. Indiferent cât de tare 
este, ea este totuşi Adevărul, vedeţi. Ca să pofteşti după cunoştinţă, înţelegere!

Treaba este că, este, astăzi noi nu încercăm să stabilim Cuvântul lui Dumnezeu în inimile oamenilor. 
Noi încercăm să ne stabilim pe noi înşine. Bisericile încearcă să stabilească doctrina bisericii, în inima unei 
persoane.

Nouă ni s-a poruncit să stabilim Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a zis: „Eu nu am venit la voi cu 
cuvinte omeneşti ademenitoare, pentru ca credinţa voastră să se poată baza pe cunoştinţa omului; ci 
am venit la voi în putere; în manifestarea Duhului Sfânt, ca credinţa voastră să se poată odihni în 
Dumnezeu.” Asta este.

Omule tu nu trebuie să te stabileşti pe tine însuţi. Noi aflăm aceasta printre... Lăsaţi ca Dumnezeu 
să facă ceva pentru o persoană şi să-l trimită afară, voi veţi găsi pe fiecare om imitând aceasta. Vedeţi, 
ei încearcă să se stabilească pe ei înşişi. Fiecare om: „Eu am făcut asta. Eu, eu, al meu, denominaţiunea 
mea, eu, asta,” stabilindu-se pe ei înşişi. Ce predicăm noi, despre noi înşine sau împărăţia lui Dumnezeu?

56

Stabiliţi Cuvântul lui Dumnezeu. Scoateţi necredinţa şi stabiliţi împărăţia lui Dumnezeu în inima unui 
om. Şi împărăţia lui Dumnezeu nu poate fi stabilită în inima unui om afară doar dacă Dumnezeu l-a făcut
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pe acel om aşa. El nu poate fi stabilit într-o...

Şi, ţineţi minte, partea amăgitoare, care omul crede că este corectă. „Există o cale care i se pare 
dreaptă omului.” Fiecare fiinţă intelectuală pare a fi corectă.

După cum v-am spus cu câteva duminici în urmă; când stăteam eu lângă bebeluşul meu muribund, şi 
Satan stătea acolo şi a zis: „Iată că tatăl tău, a murit în braţele tale cu câteva nopţi în urmă. Iată soţia 
ta întinsă acolo jos în morgă, şi iată-l aici pe bebeluşul tău ducându-se. Şi tu i-ai cerut Lui să-ţi 
răspundă, şi el a tras... El a tras jos o umbră peste tine. Acum, şi El este totuşi un Dumnezeu bun, şi tu 
încă spui că El era un Vindecător. Şi tu, care stai tare pentru ceea ce spuneai că este drept, tu eşti 
greşit.” Oh, fiecare motiv, fiecare facultate mintală trebuia să fie de acord că aceasta era corect; şi el 
avea dreptate, atât de mult.

57

Astfel era el corect când i-a zis la Eva: „Vouă vi se vor deschide ochii, şi veţi cunoaşte binele şi răul. 
Şi voi veţi fi ca dumnezei, cunoscând în felul acesta, binele şi răul,” pentru că Dumnezeu nu i-a lăsat 
încă să se vadă pe ei înşişi, că erau goi. Astfel ei ştiau că vor cunoaşte binele şi răul; iar el avea 
dreptate. Dar, voi vedeţi, aceasta era contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Şi aşa fac lucrătorii în seminarii, învăţând teologie făcută de om; ea poate să pară bună, ea poate fi 
o bună înţelegere a acelui lucru, dar aceasta este greşit.
58

Noi nu trebuie ca să înţelegem Aceasta. Noi credem Aceasta deoarece Dumnezeu a zis că este aşa, 
şi aceasta o stabileşte pentru totdeauna. Întregul lucru, acesta este felul de a fi crezut Acesta.

Oh, cum a poftit Eva să aibă un Ph.D., vedeţi, cât a poftit ea să fie mai deşteaptă decât cum era!

Observaţi cât se asemănau, omul şi nevasta lui... Acum observaţi, bărbat şi soţie, amândoi goi în 
grădina Edenului, Edenul lui Dumnezeu.
59

Acum eu voi încheia. Eu am spus că voi ţinea doar câteva minute. Uitaţi-vă, priviţi acum, aşa cum 
încheiem.

Comparaţi aceasta acum, cât se asemănau omul acela şi nevasta lui, amândoi în Edenul lui 
Dumnezeu, fără un petec de haine pe ei, şi nu o ştiau. Că de ce nu o ştiau ei? Căci ei erau învăluiţi 
peste simţurile goliciunii, de Vălul Sfânt, al Duhului Sfânt. Ei se puteau uita drept unul la altul, şi ei nu 
ştiau că erau goi. Ei erau învăluiţi cu Duhul Sfânt, de sfinţenie. Ei erau învăluiţi.

Vălul lui Dumnezeu, încă şi astăzi, poţi privi şi să nu pofteşti. Ei îşi întorc capul. Acesta este un Voal 
Sfânt, vedeţi. Voal Sfânt. Dumnezeu avea ochii lor... ei erau amândoi, unul era bărbat şi cealaltă era 
femeie, şi ei nu ştiau că erau goi, deoarece sfinţenia lui Dumnezeu le-a ţinut ochii învăluiţi. Observaţi, că 
Dumnezeu le-a ascuns conştiinţa lor de la păcat, prin Vălul Sfânt.

60

Aş fi dorit să avem ceva timp ca să stăm pe aceasta, câteva minute. Uitaţi-vă aici: „Că el, 
închinătorul odată curăţit,” Evrei, „închinătorul odată curăţit, nu mai are conştiinţă de păcat.” Păcatul a 
trecut de la el.

Eu l-am auzit pe Fratele Neville zicând, în dimineaţa aceasta; cineva s-ar putea că l-a întrebat pe el 
de ce nu am predicat eu despre Duhul Sfânt, de ce nu am făcut eu asta. Iată de ce. Duhul Sfânt este 
acţiunea în voi. Aceasta este o Viaţă, nu o emoţie; nu un fel de evidenţă trupească. Ci Acesta este o 
Persoană, Isus Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu stabilit în inima ta, ca să însufleţească fiecare Cuvânt al 
acestei epoci. Corect. Priviţi pe Duhul Sfânt în acţiune, nu atât de mult în demonstraţii; ci, în acţiune, 
ce face în conformitate cu Cuvântul.

61

Observaţi acum Duhul Sfânt, al Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, avea un om şi o femeie goi, şi nu 
ştiau asta. Cât de frumos. Viaţa Cuvântului; Sămânţa, Cuvântul!
62

Dumnezeu a zis: „Acolo este un pom în mijlocul grădinii, femeia. Şi în mijlocul grădinii este acest pom; 
nici măcar să nu-l atingeţi. Că, în ziua în care veţi mânca din el, în ziua aceia veţi muri.” Ei erau învăluiţi 
cu sfinţenie de la acesta, nu ştiau nimic despre acesta, nu îndrăzneau să se atingă de el.

Ei erau voalaţi cu sfinţenie. Ei erau în siguranţă în pavilionul lui Dumnezeu. Ei erau vii. Ei nu aveau 
moarte în jurul lor. Aleluia! [Fratele Branham îşi bate palmele împreună odată - Ed.] Ei aveau dragoste 
perfectă unul pentru altul. Viaţă perfectă pentru totdeauna. Ei aveau dragoste desăvârşită, o perfectă 
înţelegere a dragostei lui Dumnezeu. Ei aveau Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l ţineau pe Acesta. Şi ei erau vii 
şi în siguranţă în Edenul lui Dumnezeu, cu nici un fel de moarte în jurul lor.

Atunci, Satan a făcut-o pe Eva să asculte la Evanghelia lui de teologie, Evanghelia cunoştinţei, 
şcolarizare mai înaltă, etică mai înaltă, civilizaţie mai bună, educaţie mai înaltă, şi aşa mai departe; apoi 
când a reuşit el să o oprească pe ea să-l asculte pe el pentru un minut, la argumentele lui (care nouă ni 
s-a poruncit să le aruncăm jos), când a făcut-o el să asculte la aceasta.

63
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„Acum, uitaţi-vă aici, biserica este aşa-şi-aşa. Ea a fost stabilită de atâta vreme. Noi suntem una 
din bisericile cele mai vechi din ţară. Şi primarul oraşului merge.” Mie nu-mi pasă ce este ea, vedeţi. Dacă 
ea este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, fii împotriva ei. Aceasta este vrăjmaşul tău. Orice este 
împotriva Cuvântului este vrăjmaşul tău.

Fiecare care este pentru Cuvânt este fratele tău. El este o parte din tine.

Observaţi, ea şi-a tras jos Vălul Sfânt, ca să vadă ce era într-adevăr sexul; comparând aceasta, ce 
va face într-adevăr pofta. Ea şi-a tras Vălul jos de pe ochii ei, lucrul sfânt pe care Dumnezeu l-a pus 
peste ochii ei. Ea a vrut cunoştinţă, să ştie cum era treaba asta; aşa că ea şi-a tras Vălul jos să vadă 
cum era aceasta. Ea a ascultat la diavolul, şi observaţi în ce loc a pus-o el pe ea.

64

Ei au făcut acelaşi lucru de atunci înainte în fiecare epocă, întotdeauna luând partea intelectuală; şi 
acum au construit o împărăţie a Satanei, cunoştinţa, sămânţa pe care a semănat-o el, şi a luat lumea 
ca să fie un Eden al morţii.

Acum observaţi. Acum uitaţi-vă la Apocalipsa 3, Epoca Bisericii Laodicea. Gândiţi-vă în mintea 
voastră.
65

Acum observaţi. Ea, Eva, este regina lui Satan. Vedeţi, Satan, şarpele, a ajuns la Eva înainte ca să 
ajungă Adam la ea. Vedeţi? Asta-i adevărat. Astfel el a ademenit-o pe ea, vedeţi; aşa că Satan, 
şarpele, a fost bărbatul lui Eva înainte ca să o cunoască Adam. Vedeţi, el a ademenit-o pe ea. Biblia 
spune că el a ademenit-o, şi ea a cunoscut că era goală, atunci. Vedeţi?

Acum uitaţi-vă la Epoca Bisericii Laodicea. Ea, Eva, şade ca regina Satanei. „Ea este bogată în 
bunuri lumeşti; oarbă, iarăşi goală, şi nu ştie,” întocmai cum era în Edenul lui Dumnezeu. Dar acum, nu din 
cauză că Vălul Sfânt este peste faţa ei, ci vălul de poftă. Că, ea a luat jos Vălul Sfânt al lui Dumnezeu, 
şi şi-a pus un văl de cunoştinţă, pentru poftă. Şi acum ea are un văl de poftă, că ea este „oarbă” că 
aceasta ar fi păcat. Ea este „goală” pe stradă, „şi nu o ştie.” Ea este o prostituată pe stradă. Femeile 
îmbrăcate cu aceşti pantaloni scurţi, în ochii lui Dumnezeu, este o prostituată, „şi nu o ştie.”

66

Observaţi, luăm femeile noastre. Acum, dacă vreţi să vedeţi în ce condiţie este biserica, priviţi felul 
în care acţionează femeile. Ea reprezintă întotdeauna biserica. În Edenul Satanei, de păcat şi 
necredinţă, o pervertire religioasă; împărăţie pervertită. În loc să ia Cuvântul lui Dumnezeu, ei au luat 
învăţătura intelectuală a oamenilor. Şi în loc să ia Biserica, ei au luat organizaţia, şi ei o aduce pe ea la 
un cap măreţ.

67

Acum observaţi, este pervertită de la inocenţă. Nu pierdeţi aceasta acum. Biserica are acest văl de 
poftă peste ea. Observaţi ce i-a făcut acesta ei. El a pervertit-o de la inocenţă la cunoştinţă. Vedeţi? 
Vălul Sfânt, ea era inocentă; cu vălul de poftă, ea este cunoştinţă. Ea ştie că aceasta este plăcut. Ea 
ştie ce face aceasta, vedeţi. Acesta este un fruct, un pom ca să fie dorit, să-l facă pe cineva înţelept. 
Vedeţi? Ea este pervertită de la inocenţă la cunoştinţă, de la sfinţenie la murdărie şi poftă, şi de la Viaţă 
la moarte.

68

Această împărăţie trebuie să moară. Această împărăţie va muri! Dumnezeul Cerurilor o va nimici de 
pe faţa pământului.
69

Observaţi, în această pervertire, aceasta a devenit dintr-un bărbat într-o femeie, şi dintr-o femeie 
într-un bărbat: „Şi nu o ştie.” Un produs foarte bun al Edenului Satanei, dacă priviţi străzile astăzi, pe 
oamenii noştri moderni.

Observaţi, că aceasta era Eva pe care a folosit-o Satan să-l facă pe Adam să păcătuiască prin 
puterea ei de pofte. Acum la fel, făcând acelaşi lucru astăzi. Notaţi, părul scurtat, faţa vopsită, 
îmbrăcată sexual, vedeţi, ea face asta, şi nu ştie că fiecare din acele lucruri sunt contrare cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Ca să-şi taie părul, o face pe ea o femeie dezonorabilă, o prostituată. Ca să poarte 
pantaloni scurţi, o pune pe ea în dizgraţie. Să pună pe ea haine sexy, o face o prostituată. „Şi ea nu o 
ştie,” nu din cauza sfinţeniei lui Dumnezeu; din cauza poftei lui Satan. Ea şi-a cauzat ei... Ea a făcut ca 
Adam al ei să poftească după ea.

70

Ea şi-a luat hainele jos cu care a îmbrăcat-o Dumnezeu, acolo în Eden, pentru călătoria ei prin 
această pustie. Ea le-a luat jos. Ea s-a dezgolit. Când Dumnezeu a înfăşurat-o peste tot în piei; ea a 
început să reteze câte puţin jos de fiecare dată, acum ea este înapoi unde era la început.

71

Acum ea îl are pe Adam să poarte hainele ei dedesubt. Un bărbat pune pe el acei pantaloni scurţi ca 
de un sissi, şi iese afară aici, eu nu cred că acolo este mult bărbat în el. El este cel mai mare sissi de 
care ştiu eu. Vedeţi? Vedeţi, ea a făcut pe pervertitul ei Adam ca să se comporte ca şi ea, vedeţi, 
purtând hainele ei dedesubt. Ea văzuse ce a putut să facă acolo afară când ea şi-a luat jos toate 
hainele ei în afară de cele dedesubt. Aceştia erau pantalonii scurţi. Desigur, aceştia sunt hainele 
dedesubt ale femeii, şi aici Adamul ei le poartă acum. Care, conform cu Cuvântul original al lui Dumnezeu:
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„Este o urâciune ca o femeie să se îmbrace cu o îmbrăcăminte care aparţine bărbatului, şi un bărbat să 
se îmbrace cu o îmbrăcăminte care aparţine unei femei,” din Cuvântul original. Gândiţi-vă la aceasta!

Acum, el acum poartă bretoanele ei, de asemenea. El le piaptănă în jos, îşi pune un bigudiu în ele. 
Acestea sunt unele din cele mai greţoase privelişti pe care le-am văzut în viaţa mea, sunt unii din acei 
copii de azi cu bretoanele lor pieptănate în jos aşa, şi vopsite, păr decolorat, cu un fel de apă oxigenată 
sau ceva, şi îşi decolorează părul, şi-l rulează în bigudiuri, făcând breton. Tu sissy mare ce eşti! Acesta 
este un lucru oribil să fie spus de la un amvon, dar judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Tu nici 
măcar nu ştii dacă eşti bărbat sau femeie. Şi eu înţeleg că Armata noastră a Statelor Unite urmează să 
iese afară în pantaloni scurţi. Asta-i adevărat. Vedeţi ce este perversitatea? Aceasta este 
îmbrăcămintea unei femei; îi poartă bretoanele ei.

72

Zilele trecute am fost acolo, la Howard Johnson; nu la cel de aici, ci la acel de pe drumul care duce 
afară. Şi şedeam acolo amuzat, şi iată că vine un băieţaş, cu gura deschisă. Şi avea păr închis aici, şi 
era pieptănat încoace; şi şi-a pus un bigudiu în el, şi l-a cârlionţat în sus, deasupra ochilor lui; uitându-
se afară pe deasupra ochilor, mergând în jur. Dacă eu am văzut vreodată o perversiune! Vedeţi, el nu ar 
fi crezut asta. Poate că el putea să dovedească că era masculin, dar în spiritul lui el era feminin. El nu 
ştie la care parte a casei aparţine. Asta-i adevărat. Cât este de pervertit!

73

Asta este ceea ce face Satan. El perverteşte naţiunile. El perverteşte biserica. El perverteşte pe 
oameni. El este un amăgitor, un pervertitor al Adevărului original.

Dumnezeu a făcut pe om un om. El a făcut pe femeie o femeie. Şi El i-a îmbrăcat pe ei diferit, şi El a 
voit ca ei să stea în felul acesta şi să acţioneze în felul acesta; unul este feminin şi celălalt masculin. El 
l-a separat pe Adam în grădina Edenului, şi a făcut aceasta, a separat-o pe Eva de el.

74

Acum îi poartă cârlionţii ei; ea îşi taie părul ei ca şi al lui, şi el încearcă să şi-l poarte pe al lui ca şi 
părul ei. Vedeţi? Ea poartă hainele lui dinafară, şi el poartă hainele ei dinăuntru. Acum, asta sună ca un 
sacrilegiu, dar nu este intenţia mea să fie aşa. Acesta este absolut Adevărul Evangheliei. Dacă tu nu o 
ştii, atunci ceva nu este în regulă cu tine; tu eşti sau orb sau nu ai fost niciodată pe străzi, şi ea crede 
şi el crede că asta este în ordine, ei ajung undeva împreună.

Femeile zic: „Păi, este aşa de cald!”

Bătrânii Apaşi Indieni de afară de acolo v-ar face să vă fie ruşine de voi înşivă. Cu cât devine mai 
cald, cu atât mai multe haine pun pe ei, ca să ţină soarele jos de pe ei; oh, o face să transpire, aşa ca 
să poţi să ai un aer-condiţionat aşa cum umblă. Vedeţi? Ei stau drept în soare.

Voi nu aţi putea suporta nimic; voi v-aţi face tot băşici şi v-ar arde. Dar, vedeţi, aceasta este ce 
numiţi educaţie mai înaltă. Ştiinţa modernă a produs aceasta. Oh, Doamne! Iat-o acolo, „goală,” în 
Laodicea, „şi nu o ştie.”

75

Ea era goală în Eden. Vedeţi cele două împărăţii asemănătoare? Una este de păcat şi moarte; 
cealaltă este Viaţă şi neprihănire. Acolo ea era învăluită cu un Văl Sfânt. Ei erau amândoi goi; ei nu ştiau 
aceasta. Ei nu ştiau nimic despre asta, deoarece ei erau învăluiţi cu Duhul lui Dumnezeu.

Şi aici ei sunt învăluiţi cu pofta, şi ei se uită unul la altul să... Vedeţi, Adam putea să se uite la Eva, 
şi nu ştia că ea era goală. Dar acum cu acest văl de pofte, ea nu-şi dă seama că ea este goală, dar ea 
o face sub acest văl de pofte să-i facă pe bărbaţi să se uite la ea. Acesta este singurul lucru pentru 
care ea poate să o facă. Voi nu credeţi asta, dar o faceţi oricum, şi bărbaţii se uită. Şi el a aflat că tu ai 
atât de multă atracţie, încât el a venit roata şi şi-a pus unele din hainele tale pe el însuşi.

Oh, ce pervertire! Ce epocă! În ce timp noi... Ce amăgitor este acesta! Oh, toate aceste lucruri, „şi 
nici nu o ştie,” un duh perfect pervertit este în om. El este învăluit de pofta de la Satan, şi femeia este, 
de asemenea. Acesta este un duh satanic al unei societăţi măreţe. Vedeţi, ei nu ştiu, dar ei sunt o 
organizaţie. Femei cu pantaloni scurţi, aparţin la o organizaţie. Bărbaţi îmbrăcaţi aşa, sunt într-o 
organizaţie. Eu vă voi da prescurtarea acesteia, B.S.S., Big Sister Society, [Societatea Surorii Mari - 
Trans.] aşa că la aceasta aparţin ele. Vin acolo afară, o mare societate sissy, cu pantalonaşii aceia mici 
pe ea, arătare grosolană, lucru care arată murdar. Eu...

76

Omule, acum tu ai putea să fii de altă părere, dar acesta este Adevărul. Tu ai fost pervertit şi nu o 
ştii. Tu nu mai eşti, şi nu mai acţionezi ca un bărbat. Vedeţi, devenind atât de moi; şi, fiul lor, nu va mai 
fi nimic pentru ei; bărbaţi, şi femei, de asemenea. Ei sunt o societate. Acolo este o organizaţie. De ce? 
„John, vecinul, poartă pantaloni scurţi, aşa că de ce nu pot eu? Luella vroia ca eu să-i port deoarece şi 
John vecinul, îi poartă. Şi, ei bine, dacă Susie Jane îi poate purta, la fel poate şi Martha Jane să-i 
poarte, sau Susie Lou,” sau oricare ar fi numele ei, vedeţi. Vedeţi, ea este o societate. Ea este o 
organizaţie. Voi aparţineţi spiritual de ea, şi nu o ştiţi.

77

Şi  dacă  aceasta  este  aşa,  şi  noi  vedem  că  este  aşa,  aşa  eşti  tu  orbit.  Tu  eşti  orbit  la  aceste78
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denominaţiuni în care te-a răsucit Satan. Şi aceasta este pervertirea Cuvântului original al lui Dumnezeu, 
şi a împărăţiei Lui, şi a planului Său pentru copiii Lui. Satan a răsucit bărbaţi şi femei în lucrurile acestea, 
şi ei nu o ştiu. O pervertire!

Nu mai este un fiu al lui Dumnezeu! Buclele atârnând în jos pe faţa lui, şi îmbrăcat cu o pereche da 
pantaloni scurţi, bătând strada în jos; un fiu al lui Dumnezeu, diacon într-o biserică, un pastor la un 
amvon? Nu, acela nu este un fiu al lui Dumnezeu. El nu a venit niciodată prin Filtrul de gândire al lui 
Dumnezeu. El nu ar fi avut acele haine de femei pe el; cu siguranţă că nu; şi nici ea nu ar fi avut pe ea 
acele haine bărbăteşti. Vedeţi, el nu este un fiu al lui Dumnezeu. El este un fiu al lui Satan, şi o fiică a lui 
Satan. Un lucru tare să fie spus.

Satan a reuşit să pervertească şi să preia această lume, şi să o facă împărăţia lui; acel om a fost 
aşezat, prin libera agenţie morală, să aleagă ei înşişi ce fel de viaţă doreau. Şi aceasta dovedeşte ce 
este în inima ta. Vedeţi? Glasul tău... Ştii ceva? Faptele tale vorbesc atât de tare, încât îţi îneacă glasul.

79

Să merg eu la un om. Şi să zică: „Oh, eu... Noi suntem cu toţii Creştini. Noi aparţinem la biserică.” Şi 
stripteases [Femei goale - Trans.] atârnă peste tot în biroul lui? Nu ar însemna nimic ce îmi spune el mie, 
că eu aş şti mai bine; la fel şi voi.

Să laşi o femeie să spună că ea este o Creştină, cu părul scurt? Huh-uh! Voi ştiţi că asta nu se 
face, vedeţi. Da, domnule. Îi permite ei să spună că-i Creştină, purtând vopsele şi machiaj, şi pantaloni 
scurţi, şi spune că este Creştină? Voi ştiţi că nu se face. Cuvântul lui Dumnezeu vă învaţă mai bine 
decât asta. Cuvântul spune că ea nu poate să o facă şi să fie o Creştină. Ea este chiar dezonorabilă, şi 
toate celelalte. Cum o să pună Dumnezeu un lucru dezonorabil în împărăţia Lui? Nu, domnule, nicidecum. 
Nu, domnule. Ele însele, ele îşi arată dorinţa lor.

Tu nu poţi face ca un porumbel să mănânce cu uliul, nicidecum. Porumbelul nu are nici un fel de 
fiere. El nu poate mânca mortăciunea aia stătută. Dacă el ar lua o muşcătură, asta l-ar omorî, şi el o 
ştie. Dar un uliu poate să mănânce aproape orice vrea el. Vedeţi? El are multă fiere.

80

Astfel voi aflaţi atunci că, aşa este şi cu lumea în ziua de azi, acelaşi lucru: „Ei sunt goi, orbi, şi nu o 
ştiu.”

Satan a făcut-o prin pofta femeii pentru cunoştinţă, pentru sex, pe care ea l-a ales prin propria ei 
alegere. Acum observaţi, că aceasta era Eva care l-a condus pe Adam în greşeală, şi femeia era aceia 
care şi-a luat jos hainele înainte ca Adam să şi le fi luat pe ale lui. Vedeţi? Aceasta-i femeia, 
întotdeauna. Întotdeauna a fost aşa. Şi încă este în acelaşi fel.

81

Aceasta este biserica care îl conduce pe om în rătăcire. Aceasta este biserica, vedeţi, care îl 
conduce pe omul care vroia să fie un fiu al lui Dumnezeu. Aceasta-i femeia, biserica. Nu Biblia, 
Dumnezeu, pentru că Biblia este un Bărbat. Oh, da: „Cuvântul s-a făcut trup,” şi El era un Bărbat. 
Vedeţi? Biblia este bărbat; biserica este femeia, înţelegeţi? Aceasta nu este biserica... Biblia care 
conduce pe om în rătăcire. Biserica este aceea care îl conduce pe el în rătăcire. Biserica este aceea cu 
care a mers el gol, nu Biblia. Vedeţi? Nu, într-adevăr. Biblia îi spune lui că el este gol. Da, domnule.

Acum observaţi cum, prin sex, dorinţa de sex, ea a poftit după cunoştinţă, ca să ştie ce a fost asta, 
şi cum, dacă acest fruct a fost bun sau nu. Şi ea a făcut-o.

Dumnezeu va lua aceasta înapoi într-o zi, totuşi, printr-un Om. Aceasta a fost capitulată prin 
femeie. Dar a fost răscumpărată printr-un Om; Omul, Isus Cristos, care este Cuvântul.
82

Şi atunci ce este aceasta? Observaţi, în încheiere. Aici nu cu mult în urmă, eu am făcut această 
declaraţie. Eu am în jur de patru sau cinci pagini acolo, dar eu... de Scriptură şi lucrurile la care am vrut 
să mă refer. Dar, ascultaţi. Hai să încheiem, prin a zice aceasta.

Ţineţi minte, aici nu cu mult în urmă, eu vă învăţam despre cele Şapte Trâmbiţe, sărbătoarea 
trâmbiţelor, şi aşa mai departe. Şi am zis: „Acolo este un festival de ziua a opta.” Astfel, ziua a şaptea ar 
fi ultima, aceea ar fi Mileniul. Dar acolo este un festival de ziua a opta; care, dacă era a opta, şi există 
doar şapte zile, o va face pe aceasta ziua întâia iarăşi, vine drept înapoi la ziua întâi. Apoi, după ce se 
sfârşeşte Mileniul, atunci va fi un Eden stabilit din nou. Marea împărăţie a lui Dumnezeu va fi luată înapoi. 
Deoarece, Isus s-a luptat pentru aceasta cu Satan, în grădina Ghetsimani, şi a câştigat Edenul înapoi; 
care. El este plecat în Ceruri ca să-l pregătească, să se întoarcă iarăşi, sus în Ceruri. El a zis: „Să nu vi 
se tulbure inimile.”

83

Când era El aici pe pământ. El a zis: „Voi, voi Iudeii, voi aţi crezut în Dumnezeu. Acum, Eu ştiu că am 
un nume rău, a zis el. Şi ei zic că Eu sunt asta, aceea, cealaltă. Dar, voi aţi crezut în Dumnezeu; şi aşa 
cum aţi crezut în Dumnezeu, credeţi şi în Mine.” El era Dumnezeu, manifestat. Vedeţi? „Credeţi de 
asemenea în...”

84
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„În casa Tatălui Meu sunt multe...” Sau: „În orânduirea Tatălui Meu, în planurile Tatălui Meu sunt 
multe locaşuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc.” Uitaţi-vă cât este ea de lungă, o mie cinci sute de 
mile pătrate! Spuneţi, unde este ea? El s-a dus ca să o pregătească. El este un Creator. El creează tot 
aurul acela. Străzile sunt transparente. El este Creator. El face un loc. Acolo în Apocalipsa 21, el a zis: 
„Şi eu Ioan am văzut Cetatea sfântă. Noul Ierusalim, coborându-se de la Dumnezeu din Cer.”

85

„Marea nu mai era; primul cer şi pământul dintâi s-au dus.” Care au fost cerurile noastre dintâi? Era 
Mileniul. Care era pământul dintâi? Era acesta. El va fi renovat. Întocmai cum el a fost botezat prin Noe, 
în zilele propovăduirii lui; a fost sanctificat de Cristos, cum El şi-a stropit Sângele Lui pe el; şi va fi 
renovat, se vor lua toţi microbii şi toate celelalte jos de pe el, la renovarea de la sfârşit, cu un botez cu 
Foc care va omorî fiecare microb, fiecare boală, fiecare murdărie care a fost vreodată pe pământ.

El va exploda, şi va apărea un Pământ Nou. „Şi am văzut un Cer Nou şi un Pământ Nou. Cerul dintâi, 
pământul acesta dintâi, s-au dus; şi marea nu mai era. Şi eu Ioan am văzut Cetatea sfântă. Noul 
Ierusalim, coborându-se de la Dumnezeu din Cer.” Acolo Dumnezeu va fi cu adevăratele Lui atribute, fii şi 
fiice, unde El poate să aibă părtăşie cu ei în sfinţenie, cu ochii orbiţi faţă de orice păcat. Acolo nu va 
mai fi niciodată păcat de atunci încolo.

86

Să ne străduim puternic; nu fiţi amăgiţi în această zi, ci: „Străduiţi-vă să intraţi înăuntru pe poartă.”

„Căci toţi cei ce vor rămânea afară vor fi curvarii, pofticioşii.” „Oricine se uită la o femeie ca să 
poftească după ea a comis deja adulter cu ea.” Toţi cu... afară vor fi femei de faimă rea, bărbaţi de 
faimă rea, şi aşa mai departe.

Şi doar acei care sunt răscumpăraţi, şi în Cartea Vieţii Mielului, vor intra înăuntru pe poartă. Aşa că 
străduiţi-vă, prieteni; nu fiţi amăgiţi în această zi din urmă.

Acesta este un timp măreţ. Fiecare are bani. Fiecare poate să facă asta, şi fiecare poate să facă 
aceia, şi bani curgând pe toate căile, şi maşini mari, şi de toate. Acolo nu va fi nici una din ele în acea 
Cetate. Nu va fi acolo nici o maşină, nici un avion. Nu. Aceasta va fi cu totul o civilizaţie diferită. 
Aceasta va fi iarăşi o civilizaţie nu de cunoştinţă, nu de ştiinţă, ci de inocenţă, şi credinţă în viul 
Dumnezeu.

87

Să ne străduim să intrăm în Aceea. Pentru că acesta este întregul meu scop, să intru în Cetatea 
aceea într-una din zile; şi să mă uit doar înapoi, venind împreună cu mine, să vă văd pe fiecare din voi în 
marş, când vom cânta: „Sfinţii merg în marş înăuntru.” Eu vreau să fiu în numărul acela când sfinţii merg 
în marş înăuntru.

Să ne rugăm.

Scumpe Tată Ceresc, aşa cum zilele se încheie, şi le vedem apropiindu-se, promisiunea se apropie. 
Ne rugăm. Scumpe Dumnezeule, ca Tu să pui aceea pe inimile noastre, astfel ca noi să nu facem vreo 
greşeală. Scumpe Dumnezeule, ţine conştiinţa noastră curată. Ţine inimile noastre sub voal. Doamne, 
ochii noştri sub voal feriţi de lucrurile din lume, şi lucrurile deşarte din lume, şi de o slavă deşartă ca să 
devenim vreun mare cineva.

88

Nu contează cât de mari sunt ei, toţi regii, monarhii, potentaţii, şi toate celelalte trebuie să piară, şi 
ei nu vor învia la a dou-... la prima înviere. Căci este scris: „Binecuvântat şi sfânt este acela care are 
parte de prima înviere, asupra căruia moartea a doua nu are nici o putere.” O Dumnezeule! „Moartea a 
doua,” moartea spirituală: „nu are nici o putere;” el este răscumpărat!

O Dumnezeule, să mă gândesc că într-unul din aceste ceasuri, unul se va duce să-l viziteze pe 
celălalt, şi să fie apucat sus. „Doi într-un pat; unul va fi luat, şi altul va fi lăsat. Doi pe câmp; Eu voi lua 
pe unul, şi voi lăsa pe unul.”

89

O Dumnezeule, ajută-ne să fim curaţi în ochii Tăi, Doamne, indiferent de ceea ce gândesc oamenii 
despre noi, şi ce spun alţii. Doamne, fie ca sfânta noastră... conversaţiile noastre să fie sfinte. Lasă ca 
aceasta să fie condimentate cu Cuvântul lui Dumnezeu; aşa de condimentate. Doamne, încât să nu se 
găsească în noi nici o viclenie. În timp ce noi pledăm, în propriile noastre greşeli, ca Sângele lui Isus 
Cristos să stea între noi şi Dumnezeu, ca El să se uite peste noi prin Sângele lui Isus; nu peste 
neprihănirea noastră proprie, sau cine suntem noi, ce am făcut, ci numai peste meritele Lui. Dumnezeule, 
admite aceasta!

Fie ca nici unul din care şed aici în seara aceasta şi a auzit Mesajul, fie ca nici unul să nu fie pierdut, 
de la cel mai mic copil până la cea mai în vârstă persoană. Fie ca sfânta lor dorinţă să fie numai pentru 
Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Noi nu ştim în ce ceas ar putea El să apară, sau în ce ceas ar putea El să ne 
someze ca să răspundem acolo sus la Judecată. Noi nu ştim în ce ceas ar putea El, cum a mai fost, să 
ne ia cartoteca noastră de pe raft, şi să zică: „Este timpul de întoarcere acasă. Tu trebuie să pleci.” 
Dumnezeule, ajută-ne să ne ţinem curaţi. Admite aceasta, Doamne.

90
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Fie ca noi să trăim până la Venirea Domnului, dacă ar fi cu putinţă. Fie ca noi să facem tot ce ne stă 
în putere, cu dragoste şi înţelegere, înţelegând că Dumnezeu cercetează lumea, astăzi, găsind fiecare 
oaie pierdută. Şi fie ca noi să le vorbim lor cu rugăciune condimentată cu iubire şi Cuvântul lui 
Dumnezeu, ca noi să putem să-l găsim pe ultimul, astfel ca să putem pleca Acasă, şi să ieşim din acest 
vechi Eden al Satanei de aici, Doamne.

91

Acesta tot este zidit pe pofte, şi femei frumoase, aşa numite în lume, cu reclamele lor de acolo: „Noi 
facem reclamă, şi vrem băieţi să vină cu feţe delicate, şi fete drăguţe în pantaloni scurţi,” chiar la 
radiourile şi televizoarele noastre; şi tot felul de murdărie, şi Hollywood; tot felul de haine sexy, murdare, 
scârboase pentru femei. Şi bărbaţi fiind pervertiţi şi luând îmbrăcăminte femeiască, şi tăindu-şi părul ca 
femeile; şi femeile ca bărbaţii.

O Dumnezeule, în ce ceas oribil trăim noi! Oh, vino, Doamne Isuse, vino! Vino, Doamne! Curăţeşte-ne 
prin Sânge. Ia toată murdăria şi viclenia de la noi. Lasă-ne să trăim, Doamne, lasă-ne să trăim sub 
Sânge, constant, înaintea Ta. Aceasta este dorinţa inimilor noastre, şi ruga noastră sinceră.

Scumpe Dumnezeule, aşezate aici pe această plat-... sau acele, pe masă, în seara aceasta, unde a 
fost pusă Evanghelia, Doamne, aici sunt aşezate batiste şi pacheţele care merg la bolnavi şi cei 
năpăstuiţi. Lasă ca rugăciunea de credinţă, Doamne, să cadă din inimile noastre acum, înaintea Ta. Apoi, 
Doamne, dacă ar exista în noi vreun lucru necurat, Doamne, ia a noastre... ia-ne la judecată acum; şi 
noi pledăm pentru milă. Descoperă-ne ceea ce facem noi greşit, Doamne, astfel ca să putem cere, ca să 
iei Sângele şi să ne curăţeşti. Vindecă pe aceşti oameni bolnavi şi fă-i bine. Tată, peste tot unde merge, 
ori unde ar merge. Fie ca asta să fie aşa, Tată. Dă-ne hotărârea de a te sluji pe Tine, şi numai pe Tine. 
Admite aceasta, Doamne. Admite siguranţă la aceşti scumpi oameni care sunt în drum spre casă.

92

Îţi mulţumesc pentru felul cum i-ai vindecat Tu pe oameni. Şi pe Sora Shepherd şi pe băieţaşul 
Fratelui Shepherd, rănit pe o bicicletă, eu mă rog ca nici un rău să nu vină la acesta; micuţul băiat 
mergând pe bicicleta lui, eu mă rog ca el să fie bine. Noi îţi mulţumim Ţie pentru vindecarea Ta a celorlalţi 
pentru care noi am cerut. „Şi noi ştim că ceea ce cerem, noi primim, deoarece noi avem încredere în 
Acela care a făcut promisiunea.”

Dă-ne din harul Tău, Doamne, şi iartă-ne pentru păcatele noastre, noi o cerem în Numele lui Isus 
Cristos. Amin.
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Îl iubiţi voi pe El? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Îl credeţi voi pe El? [„Amin.”] Sunteţi voi scârbiţi şi 
obosiţi de împărăţia Satanei? [„Amin.”] Voi credeţi că aceasta va veni la Mileniu, la Mileniu Lui; a Lui, la 
Edenul Lui? [„Amin.”]

Voi credeţi că acesta a fost format astăzi? Priviţi, totul este bazat pe intelectuali. Totul, fiecare 
lucru, trebuie să fie dovedit ştiinţific înainte ca ei să-l creadă.
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Iar tu nu-l poţi dovedi pe Dumnezeu în mod ştiinţific. Tu trebuie să-l accepţi pe El prin credinţă: „Că 
cel ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că El este, şi un răsplătitor al celor ce îl caută cu sârguinţă.”

O Dumnezeule, eu nu vreau să ştiu nimic decât Sângele lui Isus Cristos care mă curăţeşte de păcat. 
Eu nu ştiu nimic decât Isus Cristos. Şi cum a zis Pavel din vechime, tot aşa zic şi eu în seara aceasta: 
„Eu nu ştiu nimic printre voi, în afară de Isus Cristos, şi pe El răstignit.”

Aceasta este tot ce ştiu eu să vă spun. Că, această Biblie, pe care o cred din toată inima mea 
(dacă îmi cunosc inima), a fi perfectul şi nealteratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Prin Acesta trăiesc eu. Prin 
Acesta stau eu, şi dacă aveam zece mii de vieţi, mi-ar place să dau fiecare bucăţică din ea pentru acest 
Cuvânt, pentru că acesta este Cuvântul lui Isus Cristos. Şi mie nu-mi pasă cât de mult pot ei să încerce 
ca să-l dezaprobe pe Acesta, cât de multă ştiinţă încearcă să spună că Acesta nu este vrednic de 
încredere, şi aşa mai departe. Pentru mine, Acesta este singurul lucru în lume în care pot avea încredere, 
este Acest Cuvânt. El este al meu. Eu îl iubesc. Voi nu? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.]
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Dacă există un păcat în inima ta, dacă există o greşeală în inima ta, dacă tu ai ceva, roagă-te acum 
şi cere-i lui Dumnezeu să te ierte. Tu roagă-te pentru mine, eu mă rog pentru tine. Rugăciunea mea 
este, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
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Până ne întâlnim!

Până ne întâlnim!

Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!

Vă iubiţi voi unul pe altul? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] loan a zis: „Copilaşilor, iubiţi-vă unii pe 
alţii.” „Iubiţi-vă unii pe alţii, că dragostea acoperă o mulţime de păcate.” Acum hai să dăm mâna unul cu 
altul.
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Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!

Până ne întâlnim!

Până ne întâlnim!

Acum fiţi amabili unul cu altul. Fiţi amabili cu fiecare. Trataţi bine pe vecinii voştri, ţineţi-vă nepătaţi 
până vine Isus.

... la picioare;

Până ne întâlnim! Până ne întâlnim!

Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou!

Voi îl iubiţi? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Aceasta este rugăciunea mea. Rugaţi-vă pentru mine; 
eu mă voi ruga pentru voi. Eu trebuie să merg înapoi la Tucson acum. Şi eu mă rog ca Dumnezeu să vă 
binecuvânteze pe toţi. Eu voi pleca de acolo în Canada, şi înapoi la Colorado; în jur, în jur, în jur, vedeţi. 
Până când...?...
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Fratele Tony este acolo, şi un lucru măreţ s-a întâmplat. Chiar sub Vatican, în Roma, ei cheamă 
pentru o trezire, o adunare, ca eu să vin acolo şi să ţin o trezire în Roma, în Roma. El tocmai s-a întors 
înapoi. Oamenii sunt cu toţii împreună. Ei au o mare arenă acolo, cu mii şi mii de locuri, şi ei vor ca eu să 
vin pentru o trezire. Ei vor să vadă slava Domnului în lucrare. Eu nu ştiu. Eu trebuie să mă rog cu privire 
la aceasta, să văd ce-mi va spune Domnul. Oh, Doamne! Ţineţi minte, să ne rugăm, cu toţii împreună. 
Noi lucrăm...

Noi aşteptăm venirea Mântuitorului nostru binecuvântat,

Iată, şi priviţi frunzele smochinului se înverzesc;

Evanghelia împărăţiei Lui s-a dus la fiecare naţiune;

Şi că noi suntem aproape de sfârşit, poate fi văzut.

Este adevărat? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.]

Atunci bucuroşi vom vesti Mesajul despre binecuvântata Lui apariţie,

În curând vine El în slavă, să spună unuia şi la toţi;

Atunci treziţi-vă, voi sfinţi ai Domnului,

De ce să dormiţi când sfârşitul se apropie.

Hai să ne pregătim pentru chemarea aceea finală.

Ea se va întoarce la vest şi va merge înapoi iarăşi, într-una din aceste zile, doar să ţineţi minte. Ea 
sigur o va face. Şi asta este adevărat. Până atunci:
98

Ia Numele lui Isus cu tine.

Copil al tristeţii şi al durerii;

Aceasta îţi va da bucurie şi comfort,

Ia-l, pretutindeni unde mergi.

Preţios Nume (preţios Nume),

O ce dulce! Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Preţios Nume, O ce dulce! (ce dulce!)

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

La Numele lui Isus plecându-te,

Căzând prosternat la picioarele Lui,

Rege al regilor noi îl vom încorona în Cer,

Când călătoria noastră se va sfârşi.

Preţios Nume, O ce dulce!
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Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Preţios Nume, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Acum, la acest ultim verset, haideţi să-l cântăm cu inimile plecate.

Ia Numele lui Isus cu tine.

Ca un scut pentru orice capcană;

Şi când ispitele în jurul tău se adună,

(aceste lucruri ale împărăţiei lui Satan, vedeţi, vedeţi)

Doar şoptiţi acel Nume sfânt înrugăciune.

Asta este totul; atunci pleacă la o parte. Aceasta dă rezultate. Eu am încercat. Credeţi numai 
acum, căci aceasta o va rezolva. Doar şoptiţi Numele Lui sfânt în rugăciune.
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... Numele lui Isus cu tine.

Ca un scut pentru orice capcană;

Când ispitele în jurul tău se adună,

(Ce faci tu atunci?)

Doar şopteşte acel Nume sfânt în rugăciune. (Vălul va veni peste faţa ta atunci.)

Preţios Nume (preţios Nume), O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Preţios Nume, O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Să ne plecăm capetele acum, în timp ce eu voi cere Fratelui Beeler de acolo din spate ca să vină aici 
la platformă. [Fratele Branham începe să fredoneze, Ia Numele Lui Isus cu tine - Ed. ]

Doar şopteşte sfântul Lui Nume în rugăciune.

Tu să ne liberezi, Frate Beeler, în rugăciune. Tu să ne liberezi în rugăciune, în seara aceasta.

Preţios Nume,

Speranţa pământului şi bucuria Cerului;

Preţios Nume (preţios Nume), O ce dulce!

Speranţa pământului şi bucuria Cerului.

Acum cu capetele noastre aplecate, şi cu inimile noastre aplecate, Fratele Beeler, unul dintre 
asociaţii noştri de aici, Fratele Estle Beeler, minunat frate Creştin, om loial. Eu îl voi întreba pe el dacă 
vrea să ne libereze audienţa, în seara aceasta, în rugăciune. Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate 
Beeler.

100


