
Puterea Lui Dumnezeu De A Transforma
Tucson, Arizona USA
11 septembrie 1965

Mulţumesc, Frate Williams. Bună dimineaţa, prieteni. Familia Shakarian, Fratele Williams şi Sora 
Williams şi mulţi dintre cei de aici ştiu despre aceasta. Eu am văzut asta într-o vedenie, aproape doi sau 
trei ani înainte de a se îmbolnăvi, şi aceasta s-a întâmplat.
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Anul trecut când noi eram aici, eu cred că aceasta era în ianuarie, la convenţie, era timpul ca acel 
preot (Cum îl cheamă? Eu i-am uitat numele acum) era aici. [Cineva spune: „Stanley.” - Ed.] Stanley, 
Episcop Stanley, de la biserica Romano-Catolică. Vă amintiţi când el mi-a adus mie Biblia, ştiţi, şi mi-a 
spus.

Au fost câteva profeţii: „Fiica Mea, tu eşti vindecată.”

Şi el ştia că vedenia a spus că nu se va face bine. „Ea va muri între ora două şi trei dimineaţa.” Vă 
reamintiţi aceasta? [Cineva spune: „Da.” - Ed.] Astfel, ora două sau trei.

Şi eu nu i-am putut spune lui Demos. Şi totuşi eu i-am spus la mama ei vitregă, chiar acolo în 
cameră, tocmai vizavi de aici. Eu i-am spus: „Ea nu se face bine.”
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Doamna Shakarian a spus: „Păi, fiecare profeţeşte.”

Eu am spus: „Sigur, eu aş putea să greşesc, dar eu am spus-o. Ea nu se va face bine.”

Eu le-am spus la mulţi dintre ei, cam cu trei ani în urmă: „Eu am văzut-o pe ea alergând pentru viaţa 
ei, şi ea s-a dus într-un pat. Şi ea şi-a ridicat mâinile şi a strigat către mine, aşa. Şi eu nici măcar nu am 
putut să o ajung. Şi apoi eu am văzut-o murind. Şi am privit, şi acolo era ceva, acolo era un ceas, şi a 
spus că este ceva între orele două sau trei.”

Şi astfel episcopul a spus: „Păi, eu mă voi uita să văd cum aceasta se împlineşte.” Astfel, aceasta s-
a împlinit.

Nouă desigur ne pare rău. Eu simt că biserica a pierdut o minunată persoană, în Sora Florence 
Shakarian. Însă, ea era o mare cântăreaţă, ea era o femeie umplută cu Duhul.
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Eu eram cu mama ei; mama ei era una din primele contacte pe care le-am avut pe Coasta de Vest, 
când mama ei a fost vindecată. Când doctorii... Ea era într-o comă, şi toată umflată. Şi astfel doctorul 
care era acolo mi-a spus: „Acum fiţi foarte liniştit când vă rugaţi. Nu faceţi multă gălăgie. Femeia trage 
să moară.”

Eu am spus: „Da, domnule.”

Şi el mi-a spus, apoi, continua să-mi tot spună. Şi, bine, eu nu am avut nici măcar o şansă să-mi 
deschid gura, parcă.

Aşa că Fratele Demos mi-a spus să merg înainte şi să urc scările.4

Astfel, eu m-am dus pe scări. Şi Florence era îngenunchiată jos, şi apoi o fetiţă frumoasă, şi alte 
câteva femei. Şi m-am dus acolo şi m-am rugat pentru ea, şi i-am spus aceasta. Şi ea era inconştientă. 
Şi i-am spus că se va scula iarăşi, şi ea s-a sculat. Câţiva ani mai târziu, ea a murit. Şi acum Dumnezeu 
ne răspunde rugăciunilor noastre.

Şi noi ştim aceasta, noi credem că noi toţi am venit aici prin voia lui Dumnezeu, şi noi credem în 
acelaşi fel. Unul câte unul, noi vom traversa pragul fiecare. De aceea suntem noi aici în această 
dimineaţă, adunaţi împreună în Părtăşia Oamenilor de Afaceri Creştini, este ca să vorbim despre aceste 
lucruri, şi să ne pregătim pentru ele, căci noi ştim că ele urmează să vină sigur.

Acum Sora Florence este o femeie tânără, în vârstă de patruzeci şi doi de ani, aceasta mi-a spus 
Fratele Williams, foarte tânără. Dar înainte de ei, ea a ştiut că ea avea această boală, păi, eu am văzut 
o vedenie despre ea şi mi-a spus urmarea ei. Apoi, aceasta ar trebui să fie. Dumnezeu ştie totul despre 
aceasta, şi ea l-a văzut pe Isus în cameră înainte ca ea să plece. Noi nu vrem să ne rugăm pentru ea, 
deoarece noi am făcut aceasta atât de mult. Noi vrem doar să mulţumim lui Dumnezeu pentru o viaţă 
care a fost printre noi, care ne-a inspirat pe noi toţi, ca Sora Shakarian.
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Şi noi vrem să ne rugăm pentru Fratele Demos şi Sora Rose. Şi amintiţi-vă, că ei au avut o lovitură 
îngrozitor de tare în viaţa lor, în ultimii... este tatăl lui, şi sora lui acum... în ultimii ani. [Cineva vorbeşte 
Fratelui Branham - Ed.] Dar, şi, da, atunci mai puţin, zece luni; şi sora, Sora Edna, de asemenea.

Aşa că, eu ştiu cum să-l compătimesc pe Fratele Demos. Eu am avut un tată, frate, soţie, şi copil, 
care s-au dus la intervale de câteva zile, aşa că eu ştiu cum se simte el în dimineaţa aceasta. Voi ştiţi 
numai atunci când staţi în situaţia lor, atunci ştiţi cum să compătimiţi. Şi...

6
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[Sistemul de amplificare ţiuie - Ed.] Eu am făcut aceasta eu însumi. Scuzaţi-mă. Eu am atins puţin 
undeva jos, cu mâna. Aşa că îmi - îmi pare rău că am făcut-o prea tare, fără să vreau.

Astfel să ne ridicăm acum în timp ce... dacă puteţi, dacă aceasta este... Să ne plecăm capetele.

Tată Ceresc, noi ne-am adunat aici în dimineaţa aceasta să ne închinăm Ţie, şi să-Ţi dăm Ţie 
mulţumiri şi laudă, pentru că L-ai trimis pe Isus, Răscumpărătorul nostru, ca noi să avem o speranţă după 
ce această viaţă se sfârşeşte, văzând că aceasta este atât de nesigură că noi trăim aici tot timpul. Şi, 
Tată, să vedem condiţia mizerabilă în care pot ajunge aceste trupuri, noi suntem bucuroşi că nu trebuie 
să stăm aici tot timpul. Tu ai făcut o cale de scăpare, jos prin valea morţii.
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Şi, Tată, noi suntem recunoscători Ţie în această dimineaţă, pentru viaţa uneia care a stat cu noi, 
mai puţin de un an în urmă, cântând laudele Tale; Sora Florence Shakarian, aşa cum o ştiam noi. Şi Tu 
ne-ai spus nouă cu mult timp înainte, chiar cu ani, că aceasta urma să se întâmple, ca să nu fie un şoc 
prea mare pentru noi. Şi noi ştim că ce spui Tu este adevărat. Şi apoi Cuvântul Tău a spus: „Omul care 
se naşte din femeie, este cu zile puţine şi pline de necazuri.” Noi ştim de asemenea că aceasta este 
adevărat, Doamne. Noi ştim că toţi trebuie să venim jos prin această vale. Astfel noi îţi mulţumim Ţie 
pentru viaţa ei care a fost aici pe pământ. Şi crezând prin credinţă, că acum, în această dimineaţă, ea a 
trecut din această mizerabilă casă infectă, într-un trup de slavă care niciodată nu poate fi bolnav, şi 
talentele ei de a cânta, şi vocea pe care o avea, şi spiritul ei atât de bogat în graţia lui Cristos! Dacă ea 
ar putea să se reîntoarcă în dimineaţa aceasta, ea nu ar face asta pentru nimic; ea ar trebui să treacă 
din nou prin toate acestea. Care, acum s-au terminat, ea este cu mama ei şi cu tăticul ei. Ei şi-au 
chemat pe copilul lor, acasă. Aşa că, noi îţi mulţumim Ţie.

Noi de asemenea vrem să ne rugăm pentru mângâierea, Fratelui nostru Shakarian, scumpul nostru 
frate preaiubit, cunoscând viaţa pe care a trăit-o, şi suferinţele prin care trece el în aceste ultime zile, şi 
cum este el. Văzându-l cum devine vârstnic, şi părul rărindu-se, şi umerii încovoindu-se, şi totuşi 
încercând să stea în câmp pentru Dumnezeu. Dumnezeule, dă-i putere astăzi. Noi ne rugăm, 
Dumnezeule, ca Tu să îngădui aceasta. Pentru toţi cei ce sunt lipsiţi de plecarea ei, noi ne rugăm pentru 
fiecare.
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Şi lasă-ne, Doamne, aşa cum noi ne gândim la aceasta, să ne amintim că noi de asemenea va trebui 
să plecăm într-o zi. În timp ce noi stăm împreună aici în Prezenţa Domnului Isus, noi am cere ca Tu să 
aduci aceasta proaspăt în memoria noastră, şi să cercetăm, aşa cum era aceasta, sau să luăm seama la 
propriile noastre vieţi, ca noi să fim sub Sânge şi în Credinţă. Îngăduie aceasta, Doamne.

Acum aşa cum încerc în aceste împrejurări să aduc un mic mesaj către popor, azi, eu mă rog ca Tu 
să mă ajuţi, Doamne, întăreşte-mă, că eu am nevoie de aceasta. Doamne, şi mă rog ca Tu să îngădui 
aceasta. Şi fie ca să fie spus ceva care Te-ar onora pe Tine. Şi dacă ar fi cineva sub sunetul glasului 
nostru în această dimineaţă, care nu este gata să întâlnească ora care stă înaintea lor, fie ca acesta să 
fie timpul care când ei se predau Celui care a spus: „Eu sunt Calea, Viaţa, şi Adevărul,” chiar Domnul 
nostru Isus Cristos. Căci noi cerem aceasta în Numele Lui. Amin. (Vă puteţi aşeza.)
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[Cineva pe platformă, vorbeşte Fratelui Branham - Ed.] Fratele de aici vrea să ştie dacă fiecare aude 
bine. El are în funcţie două microfoane. Este aceasta în ordine? Puteţi să auziţi? Ridicaţi mâinile dacă 
puteţi. Puteţi auzi; ridicaţi mâinile. În ordine.

Mie-mi pare rău că nu avem loc de şezut pentru fiecare în dimineaţa aceasta, şi noi nădăjduim că eu 
nu voi sta aici sus prea mult, doar atât să aducem pentru noi o citire din Cuvânt; că Domnul Dumnezeu 
va onora Cuvântul Lui care este citit, şi ne va da nouă din harul Său, ca noi să-L putem sluji pe El prin 
acesta.
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Acum mi s-a spus de către Billy Paul, în dimineaţa aceasta, că ar putea să fie posibil ca noi să 
vorbim duminica următoare la Adunarea lui Dumnezeu Calea-admisă, în Tucson. Dacă este cineva aici din 
Tucson, eu s-ar putea să nu ajung să vă văd în săptămâna aceasta. Eu voi fi la Adunarea lui Dumnezeu 
Calea-Admisă, duminica viitoare.
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Aşa că acum noi tocmai ne-am întors din est, şi eu o să fac un fel de a mă conduce în jos puţin, din 
cauză că am mâncat prea mult, prea multă dărnicie a oamenilor de la munţi, şi eu m-am îmbolnăvit, aşa 
că eu nu m-am simţit prea bine săptămâna aceasta. Aşa că, rugaţi-vă pentru mine. Şi...

[Cineva spune: „Prea mult oposum.” - Ed.] Ce spui? [„Prea mult oposum.”] Fratele Carl Williams cu 
sensul lui de umor, şi cred că noi tocmai avem nevoie acum de acesta, el a spus: „Prea mult oposum.” Eu 
nu ştiu despre asta, Frate Carl, doar de o mulţime de veveriţe. [Fratele Branham râde.]
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Aşa că voi vreţi să vă rugaţi pentru cineva în dimineaţa aceasta, căci, eu desigur apreciez dacă ar fi 
unele din rugăciunile voastre pentru mine, deoarece eu am nevoie de aceasta.

Acum noi vrem să mergem repede în Cuvânt.
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Şi eu nu vreau să vă ţin aici prea mult, deoarece eu cred că există o legătură telefonică dea lungul 
naţiunii, despre aceasta astăzi, mergând peste tot de la Coasta de Vest la Coasta de Est, de la Nord la 
Sud. Multe, multe adunări au obţinut această înţelegere pe care voi toţi o aveţi aici de la Tabernacol. 
Aceasta de asemenea este conectat în Phoenix, ca pretutindeni unde sunt servicii, acestea vin direct 
în... Şi ei se adună în biserici şi în case, şi aşa mai departe, şi fac un lucru foarte minunat. Ei spun că 
aceasta este mai bună chiar decât o emisiune. Acesta este un telefon, pe care ei îl pun la un microfon, 
s-au orice ar fi, în cameră. Şi ei... Soţia mea a spus, venind din Indiana săptămâna trecută, jos la 
Tucson, că aceasta era la fel ca şi cum ai fi stat tocmai în sală. Aşa că noi ne rugăm ca Dumnezeu să 
binecuvânteze pe toţi acei de pe linie în dimineaţa aceasta, oriunde se află ei. Sus în New York acum 
aceasta va fi, oh, după amiază, şi timpuri diferite după cum aceasta traversează naţiunea.

13

Acum acolo în Cartea Romanilor, capitolul 12, şi primul şi al 2-lea verset, noi dorim să citim această 
Scriptură.
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Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca 
o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovnicească.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii 
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Acum, dacă va voi Domnul, eu vreau să iau subiectul meu pentru această dimineaţă: Puterea lui 
Dumnezeu de transformare.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii 
voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Acesta este un text familiar vechi pe care mulţi din pastorii voştri l-au folosit de-a lungul timpului 
vostru. Acesta a fost folosit de când a fost scris. Însă totuşi, un lucru despre Cuvântul lui Dumnezeu, că 
Acesta nu se învecheşte niciodată, deoarece Acesta este Dumnezeu. Acesta nu se învecheşte 
niciodată. Prin fiecare generaţie acum, cam aproape de, două mii opt sute de ani, sau mai bine, acest 
Cuvânt al lui Dumnezeu a fost citit de către oameni, preoţi, şi aşa mai departe, şi Acesta niciodată nu se 
învecheşte. Eu însumi L-am citit, cam de treizeci şi cinci de ani. Şi de fiecare dată când îl citesc, eu 
găsesc ceva nou ce nu am observat prima dată. Deoarece, Acesta este inspirat. Acesta este Dumnezeu 
în formă de litere. Vedeţi, Acestea sunt atributele lui Dumnezeu vorbind dinainte, înainte, şi este aşezat 
pe hârtie.
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De multe ori, omul a spus: „Păi, acum, omul a scris Biblia.” Nu. Biblia spune Ea însăşi, că Dumnezeu a 
scris Biblia. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.

Şi Acesta niciodată nu poate da greş. Isus a spus: „Cerurile şi pământul vor trece, se vor duce, dar 
Cuvintele Mele nu vor da greş niciodată.” Şi Acesta nu poate greşi, fiind Dumnezeu, deoarece Acesta 
este parte din El.
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Şi apoi voi fiind fiu şi fiică, voi sunteţi parte din Acesta, şi aceasta vă face o parte din El. Aşa că de 
aceea venim noi împreună la părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.

Acum acest Cuvânt transformat, eu am căutat în dicţionar, ieri. Când, eu aproape am pierdut linia 
timpului căci urma să fiu aici sus, când mă uitam după un text, şi am găsit acest Cuvânt, sau acest text, 
adică Scriptură, şi în dicţionar acesta spune că înseamnă „ceva ce s-a schimbat.” Aceasta urmează să 
fie „schimbat.” Transforma, „făcut diferit decât ceea ce era acesta.” Acesta era: „Caracterul acestuia şi 
fiecare lucru a fost schimbat în el,” a transforma.
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Şi gândindu-mă dimineaţa aceasta, în Geneza 1. Această lume era fără formă, şi aceasta era pustie, 
şi deasupra pământului era întuneric; nimic decât un haos complet. Şi când această lume era în acea 
condiţie. Duhul lui Dumnezeu s-a mişcat deasupra feţei de apă, şi întreaga imagine a fost schimbată; de 
la un haos total, la o grădină a Edenului. Aceasta este Puterea de transformare a lui Dumnezeu, care 
poate lua ceva care este nimic şi să facă ceva minunat din acesta. Puterea de transformare a lui 
Dumnezeu!

18

Şi noi înţelegem aceasta, prin citirea Scripturilor, că Dumnezeu a făcut această pregătire a Edenului 
şase mii de ani. Acum, Lui poate nu i-a luat atât de mult timp; însă presupunând numai, şi luând aceasta 
din Scriptură unde Aceasta spune „o zi cu Dumnezeu, este o mie de ani pe pământ,” aceasta este, dacă 
Dumnezeu ar socoti timpul. Să spunem că erau şase mii de ani în care El a făcut pământul, şi a plantat 
pe pământ toată sămânţa bună. Acolo era fiecare lucru desăvârşit.
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Eu cred, că de multe ori, când chiar criticii au început să citească Cartea Genesa, ei au început să 
critice Aceasta, deoarece aceasta părea că în mod constant se repetă pe ea însăşi, sau te trimite de 
colo până colo.
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Dar dacă am observa doar pentru un moment, înainte ca să intrăm în textul nostru, că, Moise a 
văzut vedenia, şi Dumnezeu i-a vorbit lui. Dumnezeu a vorbit lui Moise faţă către faţă, buze către 
urechi. Acum, El niciodată nu a vorbit vreunui alt om în felul acesta, aşa cum a făcut cu Moise. Acum, 
Moise era un mare, unul dintre cei mai mari dintre toţi profeţii. El era un simbol al lui Cristos. Şi acum 
Dumnezeu poate vorbi. El are un glas. Acesta a fost auzit. Dumnezeu poate vorbi.

Şi Dumnezeu poate să scrie. Dumnezeu a scris cele zece Porunci cu Propriul Său deget. El a scris pe 
zidurile Babilonului odată, cu degetul Lui. El s-a aplecat jos şi a scris odată, cu degetul Lui pe nisip. 
Dumnezeu poate vorbi. Dumnezeu poate citi. Dumnezeu poate scrie.
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Dumnezeu este Izvorul întreg de har şi Putere, şi de toată înţelepciunea Divină, care este în 
Dumnezeu. Aşa că de aceea, ştim că, El este singurul Creator care există. Nu există un alt creator afară 
de Dumnezeu. Satan nu poate crea, deloc, el doar perverteşte ceea ce a fost creat. Însă Dumnezeu 
este singurul Creator.

De aceea, El a creat prin Cuvântul Său. El a trimis Cuvântul Său. Aşa că toate seminţele pe care El 
le-a pus pe pământ. El a format acele seminţe prin Propriul Său Cuvânt, căci acolo nu era nimic altceva 
din care să facă seminţele. El le-a aşezat pe acestea, şi ele erau dedesubtul apei. El doar a spus: „Să 
fie aceasta, şi să fie aceia.”

Acum noi aflăm că, de multe ori, se pare că Biblia repetă sau spune ceva la ce Aceasta nu spune. 
De exemplu, în Genesa 1 noi găsim că: „Dumnezeu a creat pe om după imaginea Lui, în imaginea lui 
Dumnezeu l-a creat El pe acesta; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut El.” Şi apoi El continua, 
şi multe lucruri s-au întâmplat pe pământ.

21

Apoi noi venim să aflăm, că acolo nu era nici un om să are pământul. „Apoi Dumnezeu a creat pe om 
din pulberea pământului.” Acela era un om diferit. „Şi El a suflat un duh de viaţă în el, şi el a devenit un 
suflet viu.”

Primul om a fost în imaginea lui Dumnezeu, care este Spirit. Ioan 4, spune: „Dumnezeu este Duh, şi 
cine i se închină Lui trebuie să i se închine Lui în Duh şi în Adevăr.” Dar Dumnezeu este un Duh. Şi primul 
om, pe care El l-a creat, era un om-duh, şi el era în imaginea şi asemănarea lui Dumnezeu.

22

Şi apoi El a pus pe acest om în carne, şi omul a căzut. Aşa că atunci Dumnezeu a venit jos şi a 
devenit în imaginea omului, ca El să poată răscumpăra pe acel om căzut. Aceasta este adevărata 
povestire a Evangheliei, după a mea părere.

Acum, Dumnezeu, în şase mii de ani, a plantat toate acele minunate seminţe, sau El a vorbit 
Cuvântul Său. „Aceasta va fi aşa. Acesta va fi pom. Acesta va fi.” Fiecare lucru era perfect. Aceasta 
era ceva bun. Şi El a poruncit fiecăruia din acele seminţe ca ele să fie, ca ele să se transforme pe ele 
însele în plantă după soiul de viaţă pe care Cuvântul lui Dumnezeu l-a vorbit ca ele să fie. Dacă aceasta 
era un pom de stejar, aceasta urma să facă un stejar. Dacă aceasta era palmier, aceasta urma să facă 
un palmier.
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Deoarece, marele Creator tocmai îşi trimise înainte Cuvântul Său, şi sămânţa Cuvântului era acolo 
înainte ca adevărata sămânţă să fi fost formată. Şi Cuvântul a format sămânţa. Vedeţi: „El a făcut 
lumea din lucruri care nu apar.” Vedeţi, El a făcut lumea prin Cuvântul Lui. Dumnezeu a vorbit fiecare 
lucru în existenţă.

Şi fiind Dumnezeu, Creatorul, vorbind toate lucrurile în existenţă, aceasta trebuie că era o lume 
perfectă. Acesta era un loc frumos. Acesta era un paradis real original aici pe pământ.
24

Acum, după cum, fiecare loc trebuie să aibă un cartier general pe undeva. Această convenţie are un 
cartier general, şi acest capitol are un cartier general, şi o biserică are un cartier general. Şi Dumnezeu 
are un cartier general. Şi aşa acest măreţ loc, naţiunea în care trăim noi, are un cartier general. Şi astfel 
acest măreţ Eden avuse un cartier general, şi acest cartier era căpătuit în grădina Edenului, sau în Eden, 
în estul grădinii.

Şi Dumnezeu a pus peste acesta, ca să conducă toată măreaţa Lui creaţie aici pe pământ, pe Fiul 
Său şi pe mireasa Fiului Său, pe Adam şi Eva.

Dumnezeu era Tatăl lui Adam. „Adam era fiul lui Dumnezeu,” conform cu Scripturile. El era fiul lui 
Dumnezeu.
25

Şi Dumnezeu i-a făcut lui un ajutor, scos din propriul lui trup; poate o coastă de peste inima lui, 
astfel că ar fi apropiată lui, şi i-a făcut lui un ajutor. Aceasta într-adevăr încă nu i-a fost lui ca nevastă, 
şi nici el ca bărbatul ei; El doar vorbise aceasta. Şi de aici a venit necazul, Satan a găsit-o pe ea înainte 
ca s-o găsească Adam. Astfel, acesta era doar Cuvântul Său pe care El l-a vorbit.

Eu zic aceasta, că eu nu vreau să folosesc prea mult timp asupra acesteia. Însă unii dintre voi s-ar26
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putea să ajungă puţin confuzi, în special unii din oamenii din afară în sud, pare să găsească puţină 
confuzie în Mesajul pe care îl am astăzi de la Dumnezeu, către oameni, despre sămânţa şarpelui. Şi eu 
am să merg acasă, cu voia Domnului, într-una din aceste zile, la Jeffersonville. Eu vreau un mesaj cam 
de şase ore, ca să lămurim toate acestea, înţelegeţi, astfel ca acesta să-l pună tocmai în formă ca voi 
să ştiţi despre ce vorbim. Şi aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Acesta este tot atât de adevărat 
cum era când Acesta a văzut pe Sora noastră Florence înainte ca ea să se ducă, acum câţiva ani. 
Vedeţi, Acesta este Adevărul. Şi acum, noi, poate acesta este înţeles greşit.

Dacă cineva ar veni la mine, cu ceva contradictoriu, şi eu aş fi într-un fel de a nu înţelege aceasta, 
eu însumi. Eu nu aş vrea să critic ceea ce oricine ar spune. Noi nu suntem ca să ne criticăm unii pe alţii. 
Eu nu sunt vinovat să fi făcut aceasta; îi mulţumesc Domnului. Eu am criticat păcatul şi necredinţa; dar 
nu persoane individuale, vedeţi, eu nu fac aceasta. Noi suntem fraţi şi surori, făcând tot posibilul, noi 
venim jos unde a venit ieri dimineaţă Sora Florence, vedeţi. Noi, noi toţi trebuie să venim pe acea cale. 
Şi acesta nu este scopul meu să încerc să critic un frate ori o soră care nu ar fi de acord cu voi. Nu, 
departe să fie de mine de a face aceasta! Eu nu cred că voi veţi găsi vreodată o casetă în care am 
chemat vreodată numele cuiva. Care, eu am simţit de multe ori că persoana era greşită, dar aceasta 
este între ei şi Dumnezeu. Însă ce este greşit, în felul păcatului şi... Şi înţelegerea greşită uneori nu-i 
chiar păcat, aceasta este doar o înţelegere greşită a oamenilor. Şi eu gândesc că fiecare dintre noi avem 
un drept să ne exprimăm pe noi înşine în înţelegerea noastră.

27

Acum acest mare Creator şi-a aşezat fiul Său creat. Acum, Adam era primul Său fiu creat. Isus a 
fost singurul Lui Fiu născut, înţelegeţi. El a fost născut printr-o femeie. Însă Adam era chiar drept din 
mâna lui Dumnezeu, în creaţiune.

28

Acum cartierele generale, cu fiul Său şi mireasa fiului Lui peste toate, aceasta arată perfect. Acolo 
era un om, capul tuturor acestora. Propriul Său fiu şi mireasa Lui.

Şi fiecare sămânţă era perfectă, palmierii, şi stejarii, şi iarba, şi păsările, şi animalele. Şi fiecare lucru 
era în perfectă ordine cu Porunca lui Dumnezeu: „Nu schimbaţi natura voastră. Să aducă rod fiecare 
sămânţă, după soiul ei! Stejarule, niciodată să nu fii pervertit într-un pom de pawpaw.” Vedeţi? 
„Palmierule, să nu fii pervertit în altceva. Ci fiecare sămânţă după soiul ei!” Şi El a privit aceasta de-a 
lungul timpurilor.

Iar El a vorbit Cuvântul. Şi marea Lui Putere de creaţie a format aceste lucruri care au apărut, şi 
chiar omul şi femeia. Şi ei erau capul deoarece ei erau... ei erau superiori tuturor celorlalte rase. Şi El de 
asemenea i-a pus pe ei sub o îngrijire a aceluiaşi lucru sub care El a pus pomii, animalele, şi aşa mai 
departe: Cuvântul Său. Ei trebuie ca niciodată, sub nici un motiv, să nu calce Cuvântul. Ei trebuie să 
stea Acolo. „Niciodată să nu iei ceva de la Acesta, sau să adaugi ceva la Acesta! Voi trebuie să trăiţi 
după acest Cuvânt.”

29

Şi atâta timp cât acea creaţiune ar fi existat în felul acesta, Sora Shakarian nu ar fi trebuit să fie 
plecată în dimineaţa aceasta, atâta timp cât aceasta ar fi stat aşa, în marea economie a lui Dumnezeu! 
Aceasta este ceea ce noi credem că suntem îndreptaţi înapoi la aceasta. Noi mergem înapoi la acea 
porţiune, la acel loc.

Unde? Acea a şaptea dimineaţă, când Dumnezeu s-a uitat peste tot, şi El a spus: „Aceasta este 
bună. Îmi face plăcere aceasta. Da, Eu sunt bucuros că am făcut-o. Şi acum totul este sub control. Şi 
Eu mi-am pus încrederea în fiul Meu şi în soţia lui, că ei vor; îi fac căpetenia tuturor acestora, că ei vor 
privi peste toate acestea şi se vor îngriji ca totul să fie în ordine, ca fiecare lucru să rodească după soiul 
lui. Acum el are puterea să facă aceasta.” Apoi Dumnezeu a spus: „Păi, dacă toate acestea sunt atât de 
bune, şi aceasta nu poate fi altfel, deoarece aceasta este Propria Mea dorinţă. Acesta este felul în care 
vreau Eu. Şi Eu am vorbit în felul acesta, şi cuvintele Mele au adus aceasta exact în felul în care am vrut 
Eu. Şi iat-o. Toată aceasta este bună!” Astfel Biblia spune: „Dumnezeu s-a odihnit a şaptea zi, de toate 
lucrările Lui.”

Şi totul era sub control, ca să aducă rod după soiul lor. Acum amintiţi-vă: „Să aducă.” Când El a pus 
sămânţa în pământ, sămânţa poate să aducă rod numai cu puterea de viaţă din ea, ca să se transforme 
dintr-o sămânţa într-o plantă, sau orice era ea. Puterea Lui de transformare! Acum, Dumnezeu a pus 
sămânţa acolo, cu proprietăţi că aceasta va fi ceea ce a spus El că va fi. Şi atâta timp cât aceasta a 
stat în categoria ei corectă, ea va fi exact ceea ce a spus Dumnezeu că va fi. Aceasta trebuia să fie 
aşa, deoarece El a făcut-o aşa. Şi a făcut un canal. Ca, orice lucru care stă în canalul Lui, în linia Lui de 
Cuvânt, aceasta va trebui să aducă rod exact cum a zis Cuvântul Său că va face. Aceasta nu se poate 
mişca de acolo. Aceasta este canalizată corect şi exact. Astfel, cu fiecare lucru în încrederea în Propriul 
Său fiu, că aceasta va fi aşa. Dumnezeu a spus atunci: „Acestea toate sunt bune, aşa că Eu mă voi 
odihni. Şi fiecare din acele seminţe au putere în ele însele, să se transforme în ele însele în speciile pe 
care Eu doresc ca acestea să fie. Aceasta este ceea ce ea trebuie să fie, deoarece Eu i-am dat fiecărei 
seminţe putere de transformare, ca să facă din ea însăşi, în potenţialele ei  însăşi  să  facă  acum din  ea

30
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însăşi exact ceea ce vreau Eu ca să fie.”

Dumnezeu nu s-a schimbat niciodată. Este întocmai acelaşi azi cum era El atunci! Dumnezeu este 
hotărât să facă ceva. El o va face. Nimic nu o să-L oprească. El o va face!

Acum după ce acestea toate sunt aşa de bune şi aşezate în ordine. Dumnezeu era sigur acum că 
acestea toate vor fi în regulă, şi apoi, când El a făcut aşa, atunci a intrat vrăjmaşul. Eu am să... 
Dumnezeu a dat putere să transforme. Şi Eu îl voi chema pe acest individ, cu putere nu ca să creeze din 
nou, ci Eu o să... El are putere să deformeze, nu să transforme; ci să deformeze. Acum, orice lucru 
deformat este luat din forma sa originală, acolo este ceva greşit cu aceasta.

31

Cu câţiva ani în urmă, în patrulă, mergând prin lanurile de porumb. Eu m-aş fi gândit, că acolo era o 
creangă căzută dintr-un copac, şi a căzut peste o tulpină de porumb. Şi tulpina încerca totul ca să 
devină dreaptă în sus aşa cum trebuia să fie, însă ea era deformată deoarece acel ceva se întâmplase. 
Şi creanga era culcată peste ea.

Apoi noi găsim o viţă sălbatică pe câmp. Care mulţi dintre voi bărbaţii de aici, şi poate unele dintre 
voi femeile... dacă veniţi din Kentucky. Femeile folosesc acolo sapa la fel ca un bărbat, ies afară în câmp 
cu o sapă, noi o numim vechea sapă-gât de gâscă, şi taie viţa afară. Că, dacă nu scoateţi acele viţe 
afară, unde era porumbul în rând, aşa, atunci viţa s-ar urca peste, ar prinde acel porumb, şi se înfăşoară 
pe ea treptat, atât de uşor, cu viclenie, că cu greu aţi spune că aceasta se înfăşoară. Şi în sfârşit 
aceasta devine mai puternică şi mai puternică, şi trage acel porumb până când este deformat. Îl trage 
pe acesta către ea însăşi, îl înfăşoară în jurul propriei sale viţe; deformându-l pe acesta de la ceea ce 
era, la altceva. Deşi acesta este porumb, însă este un porumb deformat.

32

Şi noi toţi suntem încă în imaginea lui Dumnezeu. Dar unii sunt aşa de deformaţi, ca fii ai lui 
Dumnezeu, că umblă contrar Cuvântului Său şi căilor Sale pe care El le-a rânduit să umblăm în ele. 
Aşezând ceva, lumea ne răsuceşte afară din cale, ne trage aproape de ea, şi departe de acea cărare 
îngustă şi dreaptă, în care ne-a plantat El, ca să fim fii şi fiice a lui Dumnezeu. Păcatul a făcut acest 
lucru rău fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu.

33

Deformatorul! Eu ştiu că aceasta pare să fie cam ciudat a vorbi despre el în felul acesta, „a 
deforma,” dar asta este ceea ce era el; el a deformat, sau pervertit. Pervertit înseamnă „a fi înschimbat, 
făcut ceva diferit.” Şi deformat este acelaşi lucru, că acesta a fost sucit şi deformat, şi „făcut în alt fel.” 
Şi totuşi acesta încă este aceeaşi sămânţă, însă deformată.

34

Acum noi aflăm că acest deformator a avut de asemenea aceiaşi cantitate de timp, să deformeze, 
cât a avut Dumnezeu ca să transforme. Acum el a plantat sămânţa lui, sau, niciodată nu şi-a plantat 
sămânţa lui, el... în grădina Edenului. De la acel timp, el avuse şase mii de ani de deformare a Seminţei 
lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu; ca să-L deformeze, să-L facă pe Acesta ceva diferit; când el... 
prima dată când Eva a ascultat de el, şi şi-a luat pentru ea doar o frază micuţă.

Amintiţi-vă, că întâi Satan a citat acea Scriptură tot atât de clar cât putea aceasta să fie: 
„Dumnezeu a spus că: ‚Voi să nu mâncaţi din fiecare pom în grădina Edenului'?” Vedeţi? „Voi să nu 
mâncaţi din fiecare pom?”

35

Şi amintiţi-vă acum, că Eva a zis: „Da, noi putem mânca din fiecare pom; dar din pomul care este în 
mijlocul grădinii, noi nu trebuie nici să îl atingem.” Acum priviţi-l pe el, în mesajul lui, suceşte acel Cuvânt 
doar un pic. În a spune... Eva a zis: „Pentru că Dumnezeu a zis, că, dacă noi facem aceasta, în acea zi 
vom muri.”

El a zis: „Oh, cu siguranţă că nu veţi muri.” Vedeţi, el era un om, el a zis: „Tu, tu fă aceasta acum. 
Şi, voi, voi sunteţi un fel de oameni ignoranţi. Tu, într-adevăr, nu ştii toate lucrurile, însă dacă ai lua 
parte numai din aceasta, atunci ai avea înţelepciune, ai avea cunoştinţă. Tu ai deosebi binele de rău şi ai 
fi ca dumnezeii, tu, dacă ai lua numai parte din această înţelepciune pe care o am eu. Eu ştiu, dar tu nu 
ştii.”

Ceea ce, este bine să ai înţelepciune. Însă dacă înţelepciunea este contrară, dacă înţelepciunea nu 
este înţelepciune corectă de la Dumnezeu, înţelepciune Divină, şi devine înţelepciune naturală; mie nu-mi 
pasă câtă ştiinţă avem noi, şi ce altceva, sau educaţie, acestea sunt de la diavolul. Eu vă dovedesc 
aceasta vouă, cu voia Domnului, în câteva minute. Aceasta este de la diavolul.

36

Civilizaţia este de la diavolul. Eu tocmai am terminat predicând aceasta. Toată cultura pe pământ, 
toate puterile ştiinţei, şi fiecare lucru, este de la diavolul. Aceasta este Evanghelia pe care a predicat-o 
el, despre cunoştinţă, în grădina Edenului. Şi el luase această cunoştinţă, cunoştinţă pervertită, 
contrară Cuvântului şi voii şi planului lui Dumnezeu. Şi acum el avusese şase mii de ani ca să facă exact 
ce a făcut Dumnezeu, doar că pe o cale pervertită, şi şi-a luat acelaşi interval de timp ca să-şi aducă 
înăuntru propriul său Eden. Acum el are un Eden aici pe pământ, şi acesta este umplut cu înţelepciune, şi 
cunoştinţă. Aceasta era Evanghelia lui la început, cunoştinţă, înţelepciune, ştiinţă. Niciodată Dumnezeu
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nu a făcut o astfel de ofertă. Şi eu vreau ca voi să priviţi un minut. El a făcut aceasta, şi din această 
cauză el era un om de o înţelepciune a lumii.

Acum, este greu de spus aceasta. Aceasta este foarte greu, deoarece vorbind oamenilor care simt 
la fel ca mine, şi în felul în care eu sunt de mulţi ani. Dar de la deschiderea celor Şapte Peceţi, despre 
acei îngeri chiar din spatele muntelui de acolo, Aceasta a devenit o nouă Carte. Acestea sunt lucrurile 
care au fost ascunse, şi sunt descoperite aşa cum Dumnezeu a promis în Apocalipsa 10, că El va face 
aceasta. Şi noi suntem poporul privilegiat pe care Dumnezeu l-a ales, de pe pământ, ca noi să putem 
vedea şi înţelege aceste lucruri; care nu sunt ceva mistic, sau inventate de o persoană cu mintea 
firească. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu făcut manifest, dovedit, că Acesta este adevărat. Dovedit, 
nu prin ştiinţă; ci prin Dumnezeu, că Acesta este adevărat. Dumnezeu, aşa cum am spus înainte într-un 
mesaj, Dumnezeu nu are nevoie de cineva ca să interpreteze Cuvântul Său. El este Propriul Său 
interpret. El spune că aceasta se va întâmpla, şi se întâmplă. Aceasta este, El confirmă, că 
interpretează aceasta.

37

Cu câţiva ani în urmă când, noi poporul penticostal, când alte biserici ne spuneau nouă că suntem 
„nebuni,” noi „nu puteam, Duhul Sfânt era ceva trecut.” Dar noi aflăm că promisiunea lui Dumnezeu era 
către oricine vrea, şi acum noi ştim altfel. Vedeţi, şi aceasta este doar puţin câte puţin, acest lucru s-a 
deschis.

38

Şi acum El a promis că tainele care erau ascunse în acelea, în toate acele epoci ale bisericii, vor fi 
descoperite chiar în timpul sfârşitului. Şi El ne lasă pe noi să ştim acum. Noi suntem în timpul sfârşitului. 
Noi suntem aici acum.

Acum, Satan este autorul civilizaţiei. El este autorul ştiinţei. El este autorul educaţiei.39

Voi ziceţi: „Este aceasta adevărat?”

În ordine, să citim acum din Cuvântul lui Dumnezeu, Geneza 4, şi să mergem înapoi şi să vedem 
pentru un minut, ştiu că pot, dacă vă reţin prea mult, Fratele Carl probabil că o să-mi spună. [Cineva 
zice: „Este în regulă.” - Ed.] Însă acum Geneza, capitolul 4, şi versetul 16, merge înainte spunând aici, la 
început, ce a făcut Dumnezeu, ca să pună blestemul pe bărbat şi femeie, şi tot ce ei erau să facă; şi nu 
blestemul peste ei, ci le-a spus lor ce se va întâmpla, şi a blestemat pământul pentru soarta lui Adam. Şi 
noi aflăm acum aici, că Eva a avut o pereche de gemeni, şi unul în ei era de la Satan, şi unul din ei era 
de la Dumnezeu.

Acum voi spuneţi: „Oh, nu! Nu. Acum, Frate Branham!”

Numai un minut. Găsiţi-mi mie o Scriptură, oriunde, care zice că Cain era fiul lui Adam. Eu vă arăt 
vouă în Scriptură unde zice: „Cain era de la cel rău,” nu de la Adam.

Acum observaţi când ea a zămislit aici. Noi începem la capitolul al 4-lea, mai întâi.40

Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a 
zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”

Desigur, acesta trebuia să fie. Nu contează dacă aceasta era prostituată sau orice, aceasta trebuia 
să vină de la Dumnezeu, vedeţi, deoarece aceasta este sămânţa Lui, aceasta este legea seminţei lui, 
aceasta trebuie să aducă rod dacă este sămânţă coruptă, sămânţă pervertită, sau orice ar fi aceasta. 
Ea trebuie să aducă rod, oricum. Aceasta este porunca Lui.

Şi ea a mai născut iarăşi pe fratele său, Abel.

Nu l-a mai cunoscut pe el. Adam a cunoscut pe nevasta lui, şi ea a născut pe Cain şi de asemenea 
ea a născut pe Abel, gemeni. Satan a fost cu ea în dimineaţa aceea, Adam în după amiaza aceea.

Voi vedeţi acel scandal de aici din ziar, eu cred că, în Tucson acum, despre acea femeie născând un 
copil de culoare şi un copil alb, în acelaşi timp. Ea a trăit cu soţul ei în dimineaţa aceea, şi cu acel 
bărbat în după amiaza aceea. Şi omul ar avea grijă, omul alb a zis că el va avea grijă de propriul său 
copil, dar bărbatul de culoare va trebui să poarte de grijă de al său. Vedeţi? Eu ştiu asta, în încrucişarea 
câinilor şi aşa mai departe, desigur că aceasta, dacă este în câteva ore una după alta. Aceasta o 
dovedeşte.

41

Acum să vă arătăm de unde vine civilizaţia, să citim aici în Geneza, în capitolul 4 din Geneza iarăşi, şi 
să vedem. Versetul al 16-lea.
42

Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden.

Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a 
început apoi să zidească o cetate şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh.
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Civilizaţia a început. Doctorul Scofield, aici în Biblia mea Scofield, spune: „Prima civilizaţie.” Observaţi 
că, apoi el a născut fii, şi ei au făcut instrumente şi muzică. Următorul a născut fii, şi el a început să 
facă alte lucruri, minuni, a construit cetăţi, şi a făcut instrumente din bronz, şi toate felurile de lucruri. 
Vedeţi, aceasta ce a făcut el, a devenit prima civilizaţie, care a fost Cainită. El a făcut acelaşi lucru în 
jos de-a lungul epocilor.

Acum hai să ajungem acolo cu versetul al 25-lea, şi priviţi ce a făcut următorul.43

Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set; 
„căci”, a zis ea: „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain.”

Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să 
cheme Numele DOMNULUI. (din partea lui Set, nu din partea Cananiţilor).

Vedeţi, acel mare intelectual la care noi toţi ţinem atâta! Ce este comunismul astăzi, şi ce este 
dumnezeul lor? Acesta este ştiinţa, intelectuală. Ce facem noi, oricum? Unde trăim noi? Consideraţi 
astăzi aceste cuvinte.

Acum el are un fel al lui de Eden, el Satan. În aceşti şase mii de ani, el a format (nu creat), ci a 
deformat întregul pământ al lui Dumnezeu; creaturile Lui, animalele, inter-încrucişarea, hibridarea; pomii, 
plantele, fiinţa umană; chiar şi religia, Biblia, biserica; până când el şi-a obţinut lui însuşi o completă 
grădină a Edenului, de ştiinţă, fiecare lucru mişcându-se prin ştiinţă. Automobilele noastre, fiecare lucru 
ce avem noi, ne-au fost date nouă prin ştiinţă, ceea ce a făcut omul. Şi el a obţinut marele lui Eden aici; 
să dovedim că Mesajul este la timp, să dovedim că aceasta nu este o altă epocă ci Apocalipsa 10! Priviţi 
astăzi la hibridare, ca să facă o mai bună, sau, mai drăguţă, nu mai bună. Uitaţi-vă la copiii mici astăzi.

44

Eu mi-am dus fiica la un dentist, ieri, şi el mi-a spus că dinţii ei se răsuceau. Un frate jos în Tucson, 
Fratele Norman, şi-a dus fiica lui mică, şi dinţii ei se sfărâmau. Şi dentistul spune că curând, el crede, că 
poate în timpurile care vin, oamenii se vor naşte, cu dinţii crescând în orice direcţie. Acestea sunt 
alimentele pe care le mâncăm noi, alimente hibrid.

45

Aţi citit în Reader's Digest, luna trecută, despre Billy Graham, Evanghelistul nobel? L-aţi ascultat pe 
el? Eu mă rog pentru el acum mai mult decât oricând. Când el le vorbea acelor gulere-întoarse, şi aşa 
mai departe, seara trecută, punând aceasta peste acel cleric. Ceva i s-a întâmplat lui. Într-una din 
aceste zile, eu sper că el îşi vede poziţia la care este, observaţi, acum îi cheamă din Sodoma, acel oraş 
pervertit. Şi acum observaţi aceasta în Reader's Digest, Billy a devenit aşa slab încât nu a putut nici 
măcar să-şi ţină mitingurile lui. Şi el i-a spus lui că el trebuia să alerge, să facă exerciţii, şi aşa mai 
departe. Aşa că el fuge o milă fiecare zi, eu cred că atât, sau aşa ceva, ca să facă exerciţiu.

Omul este putred. Întreaga rasă umană este coruptă. Fiecare lucru este aşa cum era în timpul 
dinainte de potop. Acestea-s complet tulbure, sucite, diferite de rândul drept în care le-a plantat 
Dumnezeu. Păcatul, prin ştiinţă şi înşelăciune, a sucit toată rasa umană.

46

Aţi citit voi de asemenea puţin mai jos acel articol, unde spune: „În aceste zile, fetiţele şi băieţaşii 
sunt în vârsta lor mijlocie, privitor la structura fizică, între douăzeci şi douăzeci şi cinci de ani.” Gândiţi-
vă la aceasta.

În seara trecută prin deosebire, am ales o fată de douăzeci şi doi de ani, în menopauză, am chemat-
o afară. Şi aceasta este ceea ce i-a spus ei doctorul.

Vedeţi, aceasta este o cădere, degenerare, o rasă coruptă legată de iad. Eu ştiu că aceasta nu 
sună etic. Însă aceasta este Biblic, vedeţi, că acesta este adevărul; şi această rasă în care trăim noi, 
această generaţie de oameni.

Acum observaţi astăzi, încrucişarea vitelor, încrucişarea plantelor; şi ştiinţa vine înapoi prin spate, 
aceiaşi ştiinţă care face aceasta, şi spune: „Aceasta este ceea ce distruge întreaga rasă umană.” Voi 
citiţi aceasta la fel ca şi mine. Păi, de ce nu opresc ei aceasta? Din cauză că nu o pot opri. Cuvântul lui 
Dumnezeu a spus că aceasta va fi în felul acesta. Dar dacă ei s-ar gândi pentru un minut, că ei sunt 
instrumentele, ca Iuda Iscarioteanul, plasând exact lucrul pe care Dumnezeu a zis că se va întâmpla. 
Aceasta este făcut exact pe propria lor bază ştiinţifică.

47

Prin cercetarea lui ştiinţifică, în acelaşi sistem a amăgit el pe Eva, el de asemenea a amăgit biserica, 
care acolo Eva era un simbol. Acum, acum Adam era iarăşi un tip acolo, sau Eva, adică, un tip al 
bisericii, şi observaţi ce a făcut aceasta. Prin rătăcire pentru cunoştinţă, ea alunecă peste linia dintre 
bine şi rău, prin ascultarea la perversiunea lui Satan, sau deformarea, Cuvântului original al lui Dumnezeu.

Şi acum bisericile astăzi au devenit deformate. Acum eu nu vorbesc despre oameni, individuali. Eu 
vorbesc despre lumea bisericii. Una este sucită într-o cale, şi una sucită în cealaltă, şi, aceasta prin 
ştiinţă. Acelaşi stil cum a făcut el. El şi-a îndeplinit ameninţarea lui, Satan, din Isaia 14:12.

48
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Hai să citim aceasta pentru un minut. În Cartea lui Isaia, să începem cu capitolul 14, versetul 12.

Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, 
tu, biruitorul neamurilor!

Acesta este Isaia văzându-l pe el într-o vedenie, vedeţi, în epoca care urma.

Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de 
stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoapte,

Scopul lui Satan, din Eden, era să-şi facă lui însuşi un Eden; şi să se înalţe pe el însuşi deasupra, 
astfel ca stelele lui Dumnezeu să i se închine lui, ca fiii să i se închine lui. Şi el a reuşit aceasta în mod 
absolut acum, când el a făcut şi a adus aceasta în biserică. Care, eu nu voi intra în detalii. Unii din voi 
care ascultaţi acum la acele casete ştiţi despre aceasta. Că, aceasta este exact ora în care trăim noi, şi 
acesta-i Satan care a făcut aceasta prin programe educaţionale, mai bună potrivire, mai bună aceasta, 
mai bună aceia. Şi neştiind, că tot timpul, ei păşesc tocmai direct în moarte. Orbul, conducând pe un 
orb, conducătorii orbi ai naţiunilor, conducătorii orbi ai ştiinţei, conducătorii orbi ai bisericii, orbul 
conducând pe cei orbiţi. Isus a zis: „Lăsaţi-i în pace, ei amândoi vor cădea în groapă.”

49

Observaţi aici tipul celor două Edenuri atât de aproape tipizaţi împreună, până când aproape că-i 
amăgeşte şi pe cei Aleşi. Matei 24:24 a spus că aceasta va fi aşa. Însă eu vreau ca noi să ne oprim 
pentru câteva momente şi să considerăm aceste două Edenuri, şi un lucru în special, cum ne spune Biblia 
nouă că Cuvântul lui Dumnezeu a produs acel Eden, şi cum Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează pe noi 
că celălalt Eden va veni.

50

Acum, noi de asemenea ştim că trebuie să fie un alt Eden, dacă noi de asemenea vom asculta la 
profetul, Pavel, în 2 Tesaloniceni, capitolul al 2-lea. Eu aş putea să-L citesc dacă voi vreţi.

Cel ce se înalţă pe el însuşi; acea zi nu va veni, de la Domnul, până când va fi descoperit 
omul fărădelegii…

… cel care şade în templul lui Dumnezeu, înălţându-se pe el însuşi asupra a tot ce se 
cheamă Dumnezeu, astfel că el ca Dumnezeu i se închină ca lui Dumnezeu.

Gândiţi-vă la aceasta! Acum Isaia 14, profetul a zis ceea ce a văzut „Lucifer, în inima lui,” printr-o 
vedenie sub inspiraţia lui Dumnezeu: „zicând că el va face aceasta.” În Isaia, cu opt sute de ani înainte 
de Pavel, sau aproximativ atunci.

Acum aici, cu opt sute de ani mai târziu, Pavel îl vede, că el vine la poziţia lui. Observaţi, că acesta 
conduce Edenul lui; Edenul lui ştiinţific, cu lumea ştiinţifică, cu o biserică-mireasă ştiinţifică, totul sub 
Cuvântul de „cunoştinţă,” seminarii măreţe, grade măreţe, programe educaţionale.

Ascultaţi, frate, soră, fiecare din noi urmează să păşească pe acel drum pe care a păşit Florence. Eu 
vă cer vouă, în Numele lui Isus, să luaţi seama de Aceasta. Nu să mă luaţi în seamă pe mine. Eu sunt 
fratele vostru. Că, nu aceasta este. Luaţi seama la Cuvântul pe care îl vorbesc, din Biblia lui Dumnezeu. 
Şi uitaţi-vă că prin acesta, este perfect justificat Propriul Cuvânt al lui Dumnezeu, în epoca în care trăim 
noi, unde suntem noi.

51

Aceste programe sunt absolut anticriste, în ele însele. Acum, el trebuia să aibă un Eden, el a spus că 
va face aceasta. Aici este simplul Cuvânt al lui Dumnezeu zicând că el va face aceasta, şi iată că noi ne 
uităm văzând tocmai cum el face aceasta. El făcuse aceasta cu mireasa lui denominaţională, intelectuală 
şi ştiinţifică. El urmează să ia conducerea, într-una din aceste zile, într-un Consiliu Mondial Bisericesc 
care va fi înfiinţat. Toţi vor fi cu el. Încercând...

Oamenii, nu pentru că ei sunt oameni răi; ei erau plantaţi în acel rând drept, ca porumbul, dar Satan 
a semănat plante agăţătoare, numită ştiinţă, cercetare, educaţie, doctorate. Cândva ei nici nu te vor 
lăsa la amvon fără ca să le poţi arăta că ai un doctorat de la vreun seminar de pe undeva. Şi aceasta 
totul este greşit! Nu oamenii; acesta este programul care este greşit. Şi acum ce face aceasta? Totul 
este condus din nou, şi adusă întreaga lume (printr-o grămadă de încrucişări, de perversiune a Seminţei 
originale a lui Dumnezeu) la un alt haos întunecos.

52

Însă eu sunt atât de bucuros că Dumnezeu este iarăşi plin de grijă cu noi, că El încă poate să se 
mişte peste faţa acestei situaţii. El a promis că El va face aceasta, şi va chema o mică turmă care va fi 
Mireasa Lui.

Observaţi aici iarăşi acum, cât de perfect se tipizează aceste biserici, sau aceste Edenuri.53

Dumnezeu, printr-o Sămânţă a Cuvântului Său! Şi există doar un singur lucru care poate însufleţi 
Cuvântul, şi acesta este Duhul, căci Acesta este Dătătorul de Viaţă al Cuvântului. Şi când Viaţa în 
Cuvânt întâlneşte Viaţa în Duh, Aceasta produce după felul în care este Sămânţa.
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Acum observaţi ce s-a întâmplat. În grădina Edenului era orânduirea de inocenţă a lui Dumnezeu, şi 
aceasta era una din distribuiri. Prima distribuire era inocenţa, oamenii nu cunoşteau păcatul. Ei nu ştiau 
nimic despre păcat. Amândoi Adam şi Eva erau goi, dar lor le era ascunsă goliciunea lor, printr-un văl 
spiritual peste faţa lor. Ei nu au ştiut niciodată că ei erau goi, deloc, deoarece lor le era ascuns. Căci, 
vălul lui Dumnezeu era în propriile lor minţi, şi ei nu ştiau ce era binele şi răul. Şi ei amândoi stând acolo 
goi, au arătat că cunoştinţa nu venise încă la ei, vedeţi, că ei erau goi. Perechea era goală şi nu ştiau 
aceasta.

Acum dacă veţi întoarce, dacă doriţi, sau scrieţi aceasta, la Apocalipsa, capitolul al 3-lea. Duhul 
Sfânt prevăzând această ultimă epocă, la Epoca Laodicea a Bisericii Penticostale din ultimele zile. El a 
zis:

54

... tu eşti gol, şi orb, şi nu ştii aceasta.

Există o Sămânţă a lui Dumnezeu, sub inocenţă, neştiind că ei erau goi, sub vălul Duhului Sfânt, 
învăluindu-i pe ei de la păcat.

Şi acum în ultima epocă a bisericii, noi aflăm aici că ei sunt goi iarăşi, şi nu ştiu aceasta. Dar acesta 
nu este vălul Duhului Sfânt. Acesta este vălul pe care Satana l-a alunecat peste Eva acolo în urmă, un 
văl de pofte, voalul poftelor. Ei sunt atât de întinaţi încât ei nu ştiu că sunt goi, femeile noastre pe 
stradă, cu pantaloni scurţi, şi haine sexy.

Cineva mi-a trimis o bucată de ziar zilele trecute, despre această nouă rochie pe care ele urmează 
să poarte, eu cred, că este cam patrusprezece inci de la şolduri, sau aşa ceva. Şi eu mă întreb dacă 
femeile noastre îşi dau seama că acesta este un voal de pofte?

55

Acum, voi aţi spune: „Eu pot dovedi, înaintea lui Dumnezeu, că eu sunt inocentă de vreo curvie faţă 
de soţul meu, sau eu... toate acestea.”

Dar totuşi, la Judecată, tu urmează să fii chemată o „curvă.” Biblia a spus aşa. Isus a zis: „Oricine se 
uită la o femeie ca să poftească după ea, a curvit deja cu ea în inima lui.”

„Oarbă, goală, şi nu ştie aceasta!” Nu acele sărmane femei de acolo afară; eu nu am nimic împotriva 
lor. Acesta este răul acela! Şi sistemul bisericii pare a nu recunoaşte aceasta sau să stea împotriva 
acesteia; le lasă să-şi taie părul lor, să poarte machiaj, pantaloni scurţi şi altfel de lucruri, sub numele 
Creştinismului. Ce lucru oribil este acesta! Vedeţi, ei sunt goi iarăşi, în Edenul Satanei, şi nu ştiu aceasta. 
Ei nu ştiu aceasta.

56

Eu cred că văd, poate, privind în jur, bazinul de înot, acele femei acolo afară. Dacă acea femeie şi-ar 
da numai seama ce face ea, dar ea nu ştie asta. Ea este goală. Trupul ei este sfinţit. Ea îşi scoate 
hainele cu care a îmbrăcat-o Dumnezeu, cu piele, pentru această generaţie. Ea în mod constant le taie 
acestea. Ea este goală, sub Cuvântul de „civilizaţie, educaţie mai înaltă, civilizaţie mai bună, etică mai 
înaltă.” Lăsaţi-mă să fiu sigur că aceasta se imprimă bine. Aceasta este totul de la diavolul, şi va fi 
distrus la Venirea Domnului Isus. Aceasta va fi distrus, fiecare bucăţică din ea. Nu va rămânea nici un 
lucru.

Şi, oh, prietene, de-a lungul naţiunii, aşa cum mă asculţi aici în Phoenix, gândeşte-te la aceste 
lucruri! Tu eşti subiect aici la aceasta. Isus a spus: „Aceasta va amăgi pe cei Aleşi dacă ar fi posibil.”

Primul spirit era... primul văl era un văl sfânt. Duhul Sfânt, şi ea nu trebuia să se uite afară din 
Acesta. Dar când Satan începe să vorbească către ea despre cunoştinţă, ea trebuia să ia o mică privire 
la lume.

57

Şi aceasta este exact ceea ce făcuse, fiica ei, biserica. Voi trebuie să vedeţi, voi trebuie să vă 
îmbrăcaţi ca vreo stea de cinema, sau bărbaţii tineri trebuie să acţioneze ca Elvis Presley sau - sau Pat 
Boone, sau unii din acei oameni, sub numele religiei.

Pat Boone este unul din Biserica lui Cristos. Elvis Presley este un Penticostal. Două caractere 
demonizate care au aruncat lumea într-un haos mai rău decât a făcut Iuda Iscarioteanul la trădarea lui 
Isus Cristos. Ei nu ştiu aceasta. Acei băieţi nu ştiu aceasta. Nu am nimic împotriva acelor băieţi, oameni, 
acesta-i spiritul care motivează aceasta.

Păşiţi numai un pic acolo pe partea aceia, lăsaţi ca acea viţă sălbatică să apuce doar un pic de 
tuleul acelui porumb, o singură dată, şi priviţi ce ia loc; porumbul s-a dus. Oh, da, acesta îl acaparează. 
Şi acesta-i felul în care o va face. Aceasta o va face de fiecare dată. Eva trebuia să ia doar o privire 
către lume.

58

Lăsaţi-mă să vă spun ceva, frate şi soră. În întâi Ioan, capitolul al 2-lea şi versul al 15-lea, noi 
putem citi Aceasta dacă doriţi. Biblia spune:
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… Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

Acum, Cuvântul acolo nu este pământ; acesta este un cuvânt grecesc, cosmos, care înseamnă 
„ordinea lumii.” Dacă noi iubim modele de pe pământ, lumea, dacă noi iubim tendinţa zilei, dacă noi 
gândim „acesta este un timp minunat, oh, noi avem toate aceste lucruri,” dacă voi gândiţi aceasta, este 
deoarece gândirea voastră-i greşită. Ea este pervertită de către diavolul. „Căci dacă voi iubiţi ordinea 
lumii, şi lucrurile din această lume prezentă, aceasta este din cauză că dragostea lui Dumnezeu nici 
măcar nu este în voi.” Amintiţi-vă aceasta. O Dumnezeule! Priviţi la ce ne uităm noi!

59

Eu vreau aici să mă opresc numai un minut şi să vă spun o mică povestire. Am auzit un capelan din 
Primul Război Mondial. Ei au aruncat...
60

Ca Satan la început, când a venit în grădina Edenului. El nu a putut să dezgroape acele Seminţe. El 
nu a putut să le distrugă. Dar el le-a stropit cu otravă, şi aceasta a deformat Sămânţa, aceasta nu a 
rodit soiul ei corect. Acesta a deformat Sămânţa originală.

Şi asta-i ce sunt toate aceste programe de religie. Ei încă sunt fii şi fiice ale lui Dumne-zeu, însă 
sunt deformaţi. Ei merg la biserică, voind să facă drept. O călugăriţă niciodată nu intră într-o călugărie 
ca să fie o femeie rea. Un predicator niciodată nu merge prin şcoală numai ca să fie un om rău. Tu 
niciodată nu te uneşti cu o biserică, şi dai mâna, îţi pui numele în registru, sau orice faci în biserica ta, 
ca să fii o persoană rea. Tu faci aceasta ca să fii o persoană bună. Însă aceasta este înşelătoria, este 
deformarea care face aceasta. Satan a stropit-o. Vedeţi? Dumnezeu nu a avut niciodată o organizaţie. 
Nu se găseşte un astfel de lucru în Cuvintele lui Dumnezeu.

Dumnezeu este organizaţia noastră, noi suntem organizaţi în El, un Trup, în Dumnezeu, în Ceruri. 
Asta-i adevărat. Numele noastre sunt în Cartea Vieţii Mielului. Vedeţi? Observaţi.

Însă, vedeţi, eu ştiu că aceasta este foarte greu, dar eu vreau ca să suportaţi numai puţin mai mult 
dacă vreţi. În timpul războiului mondial... Scuzaţi-mă pentru îndepărtarea mea de la subiect.
61

Dar ca să ating acest punct, am vrut să vă dau analizările mele despre ce făcuse Satan în Eden: a 
stropit o otravă oribilă. Aţi vrea voi să ştiţi ce era acea otravă? Eu vă pot spune. Eu am formula ei, din 
două cuvinte: necredinţa, care este contrară credinţei, a stropit necredinţă, îndoială. Şi ştiinţa a umplut 
locul acesteia. Unde este cavitatea, care a plecat în Sămânţă, Satan a umplut-o cu cunoştinţă, ştiinţă 
şi civilizaţie, şi aceasta a deformat totul, întreaga creaţiune a lui Dumnezeu.

Ştiu că vă gândiţi că vă pun pe o cracă, dar eu sunt pe cracă cu voi. Şi noi suntem cu toţii aici ca 
să încercăm să găsim ce putem face. Noi nu spunem acele lucruri ca să fim diferiţi. Noi trebuie să fim 
cinstiţi.

62

Noi, fiecare, o să ajungem la sfârşitul drumului, unde o să dăm socoteală de fiecare Cuvânt. Chiar 
acum, noi ştim că glasurile noastre... Când ne naştem, primul nostru strigăt micuţ merge totul pe o 
bandă. Acesta va fi reascultat din nou la Ziua Judecăţii. Chiar şi hainele pe care le purtaţi vor fi arătate 
în faţa voastră, la Ziua Judecăţii. Chiar şi ştiinţa a găsit aceasta, prin televiziune. Vedeţi, televiziunea nu 
fabrică o imagine, aceasta doar o canalizează. Culoarea hainelor, de fiecare dată când vă mişcaţi, 
fiecare gând în mintea voastră, este ţinut absolut, în evidenţa lui Dumnezeu. Şi acel lucru mare va fi 
aşezat tocmai înaintea voastră, fiecare din acele haine indecente pe care le purtaţi; de fiecare dată 
când v-aţi dus la coafor, şi aţi tăiat acel păr pe care vi l-a dat Dumnezeu. Aceasta urmează să fie. Veţi 
răspunde pentru aceasta. Voi nu puteţi face o mişcare acolo, căci chiar gândurile inimii în timp ce faceţi 
aceasta, vor fi redate chiar înaintea voastră. Cum o să scăpaţi? „Cum o să scăpăm noi dacă neglijăm o 
salvare aşa de măreaţă?” Vedeţi? Noi nu vom scăpa. Fiecare mişcare, şi gândurile inimii, sunt înregistrate 
chiar într-o altă dimensiune, chiar şi culoarea hainelor pe care le purtaţi. Televiziunea, televiziunea în 
culori o dovedeşte aceasta, o trage afară şi o arată, vedeţi, şi aceasta este numai într-o dimensiune din 
cele trei în care trăim noi. Vedeţi?

Acum cum a atins otrava biserica, a atins pământul! Satan a otrăvit Seminţele, a pus cavităţi în 
acestea şi le-a cauzat deformarea. Mai mult şi mai mult, el se scufundă mai adânc în inimile bisericilor, şi 
în inimile oamenilor şi în fiecare lucru, ştiinţă, ştiinţă. Până când acesta a devenit un loc unde rasa 
umană, prin a fi încrucişată... Eu cred că fiecare sămânţă să aducă rod din soiul ei. Şi rasa umană, şi 
planta, şi totul fiind încrucişat, ne-a adus pe noi într-un loc; în a mânca hrana noastră de pe pământ, 
care, trupurile noastre au fost făcute hibrid, aceasta a pus întregile noastre minţi... Acum, dacă trupurile 
noastre cad, de la etatea de douăzeci până la douăzeci şi cinci de ani, din cauza celulelor degenerate, 
prin alimentele hibrid, nu se degenerează celulele creierului nostru? Nu este şi acesta din celule, de 
asemenea? Aceasta este de ce Ricky aleargă pe străzi pe aici, cu acest băţ cald; în timp ce Ricketta, 
Elvitta, şi multe din ele, aşa cum am chema pe nume, pe aici afară pe jumătate goale înaintea oamenilor, 
duse mintal, fără să mai aibă concepţie despre decenţă sau morală.

63

La mica mea povestire. Acest capelan a spus că el a fost în spital, şi a zis că aşa mulţi băieţi erau64
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întinşi în cort, unii... El tocmai venise de afară. El zicea că s-a dus acolo afară, şi un ofiţer i-a spus lui, a 
zis: „Capelane, noi vrem să călărim afară, să ne uităm acolo la câmpii.” Ei au aruncat acest muştar şi 
gaze cu clor, aşa cum au făcut ei în acele zile.

Şi a zis: „Eu am ajuns acolo afară, Frate Branham,” şi a zis: „acolo nu era o scoarţă pe copac, nu 
era un fir de iarbă. Aceasta era într-o dimineaţă de Paşti.” El a zis: „Acolo erau ceva tancuri vechi 
stricate, şi ofiţerul trebuia să le înregistreze, şi să vadă dacă se mai putea face ceva la ele, lângă marea 
Pădure Argonne.” A mai zis: „Când stăteam acolo singur,” spunea el: „m-am uitat în sus, şi a zis: 'O 
Dumnezeule, în felul acesta o să ajungă totul.'” Asta-i adevărat, totul va ajunge aşa. Totul era ars, nu 
era deloc viaţă nici unde, iarba arsă; pomul, prin gazele acelea, pomii erau ucişi, totul era ucis, răsucit, 
atârnând în jos, unde gloanţele şi celelalte lucruri au lovit.

Dacă acesta nu este un tablou al lumii astăzi, unde Satan îşi stropeşte necredinţa lui, hibridarea lui, 
ştiinţa lui, cunoştinţa lui! Până atunci, ce era aceasta la început, când Dumnezeu a pus pe Adam şi Eva 
în grădină, acel frumos paradis fără moarte, fără boală, fără întristare, şi totul perfect în ordine, priviţi ce 
a făcut DDT-ul lui Satan! Ea era un haos. Nimic nu a mai rămas în aceasta.

65

El a spus: „Eu am început să plâng. Am păşit înapoi, şi am fost atras de o piatră.” A zis: „M-am dus 
acolo şi m-am uitat la piatră, am împins-o la o parte. Jos sub piatră era o floare micuţă albă crescând, 
singurul lucru rămas în viaţă, deoarece aceasta a fost ocrotită de o piatră.”

Dumnezeu, Stânca mea, ne ocroteşte pe noi astăzi, o Dumnezeule, când aceste otrăvuri zboară 
pretutindeni în numele ştiinţei şi educaţiei. Ocroteşte-ne pe noi. Ţine-mă până în acea zi, o Dumnezeule, 
este rugăciunea mea. [Fratele Branham face pauză. Cineva pe platformă zice: „Nu pune vreo limită de 
timp, Frate Branham.” - Ed.] Acum eu sper că noi, fiecare, suntem sub acea Stâncă, Cristos.

Eu tocmai predicam zilele trecute, mulţi dintre voi aţi auzit aceasta. Eu mergeam în jos prin păduri, la 
vânătoare, şi eu am fost atras să mă întorc, şi m-am uitat, şi acolo era un carton ori un pachet de ţigări 
gol, sau cum îl numiţi. Şi el avea compania, eu nu simt ca să numesc numele lor, dar compania de tutun 
avea, ei aveau un slogan: „Filtrul unui om gânditor, gustul unui om fumător.”

66

Eu am început să păşesc înainte un pic mai departe în pădure, şi Ceva m-a atras pe mine: „Du-te 
înapoi la acel pachet de ţigări.”

Eu mă gândeam: „Tată Ceresc, eu mă duc aici în jos la acel pom unde acele veveriţe au fost vorbite 
în existenţă de către Tine, într-o dimineaţă. De ce m-ai chema Tu pe mine înapoi?”

Şi ceva mi-a zis: „Tu ai o predică care vine duminică. Textul tău este scris pe acesta.”

Eu mă gândeam: „Pe un pachet de ţigări?” Eu m-am dus înapoi.

Şi am început să mă gândesc: „Filtrul unui om gânditor,” ce decepţie este aceasta! Dacă un om era 
un om gânditor, el nu ar fuma deloc. Însă, vedeţi, oamenii înghit aceasta.

Eu cred că aceasta era cu doi ani în urmă, când eram într-una din convenţii, m-am dus sus la târgul 
internaţional când acesta era pe Coasta de Vest. Şi ei aveau fotografia lui Yul Brynner şi a multora din ei 
acolo. Şi oamenii de ştiinţă, mulţi dintre ei, erau în aceeaşi sală, despre pericolul fumatului. Cum au tras 
ei acel fum de-a lungul unei marmore, şi au luat nicotină şi au pus-o pe spatele unui şobolan, pe care l-
au pus într-o cuşcă, în şapte zile acesta a fost atât de plin de cancer că nu putea nici să umble. Vedeţi? 
El a spus... L-a tras pe acesta prin apă.

67

A zis: „Filtru!”

A spus: „Filtru? Nu există un astfel de lucru.” A mai zis: „Voi...” Acum, aceasta este ştiinţa ea însăşi. 
Ei zic: „Nu poţi avea fum fără să ai gudron. Gudronul face fumul.”

Şi singurul lucru care este, îi o păcăleală, ca să vândă mai multe ţigări. Când aceasta, dacă eu... Eu 
sper că nu credeţi că eu sunt profanator sau fanatic. Acel diavol în om, care-l face pe el să fumeze, să 
se omoare pe el însuşi. Când el vrea nicotină unei ţigări, care va hrăni dorinţa lui, vine compania cu 
această păcăleală amăgitoare, şi zice: „Filtrul unui om gânditor.” El va trebui să fumeze patru sau cinci 
ţigări, ca să facă tot atâta gudron în el (ca să-l satisfacă) cât făcea cu una. Americanii vând moarte 
fraţilor şi surorilor lor! Eu nu pricep aceasta.

68

Dar totuşi acolo, mă gândeam: „Există filtrul unui om gânditor care este corect.”69

Acum dacă un om fuma, amintiţi-vă, aceasta produce gustul unui om fumător. Apoi, dacă tu nu poţi 
avea... să simţi dorinţa unui fum până când obţii fumul şi primeşti... trebuie să producă gustul. Aşa tu 
fumezi patru, sau cinci, şi plăteşti mai mult pentru ele decât dacă ai fi fumat una obişnuită. Vedeţi, 
aceasta este o păcăleală, o păcăleală de vânzare; amăgind oamenii, pe americani. Când mă gândesc la 
Valley Forge, George Washington; cu două treimi din soldaţii lui, fără încălţăminte în picioare, în acea zi
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rece, ca să ne facă pe noi o aşa putere economică cum suntem! Şi atunci americanii vând americanilor, 
fratelui şi surorii, moarte, sub o păcăleală falsă, pentru lucruri murdare, rădăcina tuturor relelor. Lăcomia 
şi iubirea de bani. Întregul lucru a înnebunit, neştiind că acestea toate vor pieri! Dacă tu nu obţii fum, nu 
poţi avea gustul.

Apoi mă gândeam: „Există Filtrul unui om gânditor.” Filtrul unui om gânditor! Şi eu mi-am luat textul 
meu din „Filtrul unui om gânditor produce gustul unui om Sfânt.”
70

Astfel eu mă gândeam că denominaţiunile noastre făcuseră o mulţime ca acestea, îi primesc pe 
oameni înăuntru şi se numesc ei înşişi Creştini care sunt fie cum. De ce? Ei obţin mai mulţi în 
denominaţiunile sau organizaţiile lor. Noi obţinem mai mulţi acolo, deoarece noi îi lăsăm să intre sub 
aceasta, aceia, şi cealaltă, şi orice. „Aceasta nu contează, doar aşa ei îşi pun numele lor în registru şi 
zic că sunt Creştini. Asta-i tot. Oh, ‚prin credinţă eşti salvat.' Tu trebuie să crezi.” Diavolul face acelaşi 
lucru. Da.

Voi trebuie să vă naşteţi din nou, şi aceasta vine prin Filtrul lui Dumnezeu! Acum acolo-i Filtrul unui 
om gânditor. Eu îl ţin pe Acesta în mâna mea. Acesta nu va produce un gust denominaţional, dar Acesta 
cu siguranţă va satisface gustul unui om Sfânt, voi ştiţi.

Cum ar putea o femeie cu părul tăiat scurt să vină vreodată prin acest Filtru? Cum ar putea o femeie 
îmbrăcată cu pantaloni scurţi să vină vreodată prin Aceasta, sau pantaloni lungi, când Biblia zice: „Este 
o urâciune înaintea lui Dumnezeu, ca o femeie să îmbrace îmbrăcăminte bărbătească?” Şi cum poate un 
bărbat care crede orice despre el însuşi, să vină afară şi să se îmbrace ca femeile, îşi lasă părul să 
crească ca la o femeie, cu breton în ochi şi cârlionţat în felul acesta? El poartă hainele dedesubt a 
femeii. Ea poartă hainele lui de afară. Filtrul unui om gânditor? Un om gânditor nu ar face aceasta, sau o 
femeie gânditoare nu ar face aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu ar lăsa ca aceasta să treacă prin El.

71

Există un lucru care ar putea să treacă prin acel Cuvânt. Acesta este Duhul Sfânt, şi Acesta aduce 
Cuvântul în voi, şi Acesta produce gustul unui om Sfânt.

Priviţi la ziua de astăzi, Ricketta pe stradă, drăguţă, anatomia frumoasă pe care i-a dat-o 
Dumnezeu, şi Satan o foloseşte. Şi ea se îmbracă atât de imoral, neştiind că de azi într-o săptămână ea 
ar putea să putrezească în mormânt.

72

Venind în jos aici pe stradă nu demult. Eu am fost să predic la o convenţie la Adunarea lui Dumnezeu 
acolo pe Coasta de Vest, la o adunare afară la Şcoala Biblică din sud-vest. O micuţă doamnă mergând în 
jos pe drum, un pic... cu haine scurte pe ea, bikinii, sau cum le numiţi pe acestea, şi franjuri atârnând, 
cu pălărie de cowboy şi cizme. Eu mergeam în sus pe drum. Mă gândeam: „Sărmana de ea, vreun copil a 
unei mame şi al unui tată, a fost pusă aici să fie o fiică a lui Dumnezeu, şi a devenit o cursă de momeală 
a diavolului.” Mă gândeam: „Eu cred că mă voi întoarce şi voi merge înapoi, şi să-i spun acelui copil.” Ea 
părea să fie de vârsta lui Sarah a mea, vreo şaptesprezece ani, şaisprezece, sau aşa ceva. M-am 
gândit: „Nu, mai bine nu. Mă voi duce doar aici în sus pe drum şi mă rog pentru ea. Dacă cineva mă vede 
că mă opresc şi vorbesc cu ea, mai bine nu fac aceasta.”

Şi, acum ascultaţi, fii ai lui Dumnezeu, voi ajungeţi în acelaşi loc, aceste Izabele ale zilei vă fac 
jocul, dar un om gânditor va gândi mai întâi. Ea poate fi aşa drăguţă, ea poate fi „Eu aş putea face o 
lovitură cu ea,” dar aceasta te va costa sufletul tău, băiete; unele din voi fetelor, la aceşti Rickies! Filtrul 
omului gânditor produce gustul unui om Sfânt.

73

Tu omule căsătorit, când vezi acele femei pe stradă aşa, voi fii ai lui Dumnezeu, nu vă daţi seama ce 
a avut loc la primul început? Când ştiinţa a făcut pe femei aşa drăguţe în lumea dinainte de potop, până 
când fiii lui Dumnezeu au luat fiicele oamenilor (nu fiicele lui Dumnezeu), şi Dumnezeu nu a uitat niciodată 
aceasta. Ei au distrus întregul lucru; ştiinţa şi frumuseţea. Aceasta obişnuia să fie... Voi observaţi că 
frumuseţea femeilor ridicându-se în ultimele zile, este un semn al sfârşitului; Dumnezeu a dovedit 
aceasta. Aşa că, foloseşte Filtrul unui om gânditor, şi vei avea gustul unui om Sfânt. Aceasta te va 
costa căminul tău. Aceasta te va costa poziţia ta. Aceasta te va costa tot ce ai; şi pe deasupra 
acestora, sufletul tău! Aceasta îţi va sparge căminul. S-ar putea ca un alt bărbat să-ţi crească copiii, 
sau o altă femeie să-ţi crească copiii.

Ia Filtrul unui om gânditor, şi acesta va produce gustul unei femei sfinte, când începi la coafor, sau 
un altfel de lucru, şi ei îţi spun: „Tu urmează să ai o durere de cap, ştii.” Ia Filtrul unei femei gânditoare, 
ce spune Biblia, înţelegi, şi atunci întoarce-te de la aceia. Înţelegi? Tu să nu faci aceasta.

74

Eu sunt fratele vostru, şi eu vă iubesc. Nu am nimic împotriva voastră. Dumnezeu ştie. Şi aceasta 
este ceea ce mă face pe mine să spun lucrurile care le spun, este din cauza dragostei lui Dumnezeu 
pentru voi. Dacă un om s-ar duce acolo afară şi el nu ţi-ar spune, pastorul tău te lasă să şezi primprejur 
şi să acţionezi în felul acesta, el nu te iubeşte. El nu te poate iubi. Eu nu aş vrea acel fel de dragoste 
pentru femei. Eu vreau să am un  gust  sfânt  pentru  sora  mea.  Eu  vreau  ca  ea  într-adevăr  să  fie  sora
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mea. Nu cineva să poată spune, cineva să vorbească despre ea că-i aşa drăguţă şi cum este ea, şi 
acele regine ale sexului: „Ea merge la...” Ah-ah. Nu. Eu o vreau pe ea o doamnă!

O Doamne, ţine-mă sub Stâncă. Da. În Efeseni 5:26, singura cale în care poţi trece prin Stâncă, 
este: „Spălat prin apele de separare prin Cuvânt.” Asta-i adevărat.

Acum, nu-l lăsaţi pe acest diavol să vă stropească cu educaţia lui. Nu, nu. Aceasta va omorî 
influenţa din voi. Nu lăsaţi ca diavolul să ia aceasta: „Păi, eu aparţin de biserica de care a aparţinut 
mama mea, tatăl meu, bunica mea.” Nu lăsaţi ca diavolul să vă stropească cu aceasta. Biblia a spus 
deja, în Epocile celor Şapte Biserici, şi lucrurile de acolo, acestea toate s-au dus la sămânţă! Asta-i 
adevărat. Întregul lucru este corupt. Întregul lucru este o rană în putrefacţie. Nu-l lăsaţi pe el ca să vă 
stropească, şi să ziceţi: „Păi, aceasta este o etică mai înaltă. Noi suntem mai educaţi decât obişnuiam 
să fim în zilele de demult.” Nu lăsaţi ca diavolul să pună aceasta peste voi. Eu v-am arătat întregul lui 
program de civilizaţie, educaţie şi ştiinţă. El are aceasta tocmai în biserică, şi voi să nu ascultaţi la 
aceasta. Ţineţi-vă capul afară din acele televizoare murdare şi celelalte lucruri!

75

Iar textul nostru spune: „Nu fiţi conformaţi, ci voi să fiţi transformaţi.” Nu să mergeţi înăuntru şi să 
spuneţi: „Eu am fost confirmat duminică.” Nu. Mergeţi înăuntru şi fiţi transformaţi chiar acum, 
transformaţi din ceea ce sunteţi, în ceea ce vrea Dumnezeu ca să fiţi.

76

Acum, aceasta depinde de ce fel de sămânţă este în voi. Dacă a fost plasată în voi o sămânţă 
intelectuală, educaţională, este un singur lucru numai, pe care-l poate face aceasta, de a vă deforma, 
aceasta-i tot, ce-i face unui fiu sau fiice a lui Dumnezeu. Acesta este singurul lucru pe care-l poate 
face. Oamenii astăzi, aşa cum îi văd eu, acţionează ca şi cum nici măcar nu ar crede că există 
Dumnezeu.

Scuzaţi această expresie. Dacă este cineva care are simţurile rănite prin aceasta, eu nu o fac 
intenţionat. Cu două duminici în urmă eu am fost invitat, de propria mea fiică, să intru la un televizor şi 
să privesc o cântare religioasă. Aceasta era duminică dimineaţă. Eu am vrut să-l ascult pe Oral Roberts 
în programul lui, eu le-am spus lor ca să mă anunţe. Ea a spus: „Tu auzi asta, este un imn minunat.” Fiul 
meu stând acolo, mi-a spus de asemenea, despre aceasta, şi eu am întors acel set...

77

Noi l-am închiriat de la o femeie care avea televizorul în casă. Eu niciodată nu am intenţionat să am 
unul în casa mea. Nu, domnule. Eu nu vreau acel lucru în casa mea. Eu l-aş sparge cu puşca mea. Eu nu 
vreau să am nimic de a face cu acel lucru rău. Da, domnule! Dar a luat o...

Lăsaţi-mă să vă spun despre voi Arizonienii de aici. Voi aţi văzut acea analiză ziua trecută, despre 
şcoli, nu-i aşa? Optzeci la sută din copii din şcolile din Arizona, suferă de deficienţe mintale, şaizeci şi 
şapte la sută din ei au fost prin uitare la televizor. Ce ziceţi despre aceasta?

78

Voi mai bine v-aţi fi folosit puşca! Vedeţi? Acum, nu lăsaţi ca diavolul să vă stropească cu acesta. 
Nu, domnule. Acum oamenii, aşa cum am spus, oamenii acţionează ca şi cum ei nu ar trebui să vină la 
Judecată.

Aceşti băieţi şi fete, ei aveau ceva familie Indiană, şi o mulţime întreagă de lucruri. Eu cred că un 
flăcău numit Mr. Pool este capul acesteia. Şi dacă eu am văzut vreodată o bufonărie modernă de imnuri, 
aceasta era după felul în care ei au mânuit-o; o grămadă de Rickies stând acolo, şi scuturând mâinile în 
sus şi-n jos.

Eu într-adevăr am apreciat acel tânăr de aici în dimineaţa aceasta, care a cântat, a arătat decent, 
ca un om adevărat. Mie îmi place aceasta. Când voi oamenilor de afaceri aveţi cândva aici o grămadă de 
aceşti Rickies care stau aici, şi sar şi se învârt, şi se mişcă, şi ţin respiraţia până învineţesc la faţă; şi 
aceasta nu este cântare, ci este doar o mulţime de gălăgie ştiinţifică. Cântarea este „melodia din inimă.”

79

Şi eu mă gândeam: „Ce păcat! Ce ruşine este aceasta!” Astfel cum sub numele de religie, ei 
acţionează ca şi cum nu ar exista Dumnezeu! Cineva a spus, zilele trecute, unui băiat care mergea cu 
fiica mea. Un băiat Creştin a spus, dă o remarcă deşteaptă despre Adam şi Eva, zicând: „Eva mergând 
prin grădină. A spus: 'Copii, vedeţi pomul de acolo?' A spus: 'Aceasta este unde mama voastră ne-a 
mâncat pe noi afară din casă şi cămin.'” Vă puteţi imagina, presupunând a fi un Creştin credincios, 
acesta ar lua o promisiune şi un Cuvânt al lui Dumnezeu şi l-ar arunca într-un vălău de porc! Ei 
acţionează ca şi cum nu ar trebui să vină la Judecată. Însă Dumnezeu va aduce fiecare secret la 
Judecată. Ei acţionează ca şi cum nu ar exista Dumnezeu.

80

Eu nu vreau ca să-i numesc pe ei nebuni, deoarece Biblia zice... nebunul, nu-i corect. Isus a spus să 
nu o faceţi. „Nu numiţi pe nici un om nebun.” Dar în Psalmul 14:1, scrie „Nebunul zice în inima lui: 'Nu 
este Dumnezeu.'” Vedeţi? Ei, ei nu sunt. Eu nu vreau ca să-i numesc nebuni, dar ei acţionează ca şi cum 
ar fi. Ei acţionează ca aceştia.

81

Aşa că, voi vedeţi unde suntem noi astăzi, ca şi cum nu ar exista Dumnezeu. „Eu aparţin la biserică!
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Şi tot întregul lucru. Biblia, este o mare glumă. Biserica noastră ştie încotro merge!” Da, direct în iad. Şi 
exact pe drumul lor, chiar jos prin ştiinţă şi educaţie, seminarii teologice şi altele, suflându-i doar pe drum 
în jos. Duhul Sfânt nu are un prilej ca să dea o descoperire la nimic; seminarul l-a tăiat pe acesta afară.

Duhul Sfânt este ca să ne conducă pe noi; nu un seminar, nu episcopi şi supraveghetori, şi aşa mai 
departe. Duhul Sfânt este Conducătorul nostru. Ah-ah.

Cain era o persoană ca aceasta. El era foarte religios în faptă. Acum, dacă religia este totul ceea ce 
trebuie să aveţi, atunci Dumnezeu a fost nedrept condamnându-l pe Cain. Deoarece, el era religios, el 
era tot atât de religios şi sincer cum era Abel. Acum amintiţi-vă, el se gândea la Dumnezeu, el se închina 
lui Dumnezeu, el avea o biserică, el a zidit un altar, el a făcut o jertfă, el s-a rugat, el s-a închinat, dar 
el a fost respins. Nu contează cum... Esau era, tot ca el. Vedeţi?

82

Religia, vedeţi, aceasta este afacerea lui Satan; nu să omoare întregul lucru, ci doar să-l 
contamineze pe acesta. Acesta este tot. El nu o să omoare întregul lucru. Oh, nu comuniştii; nu, nu, 
anticristul nu este comunismul. Biblia a spus: „Acesta ar amăgi pe cei Aleşi dacă ar fi cu putinţă.” Nu 
observaţi cortina de fier, ci pe cea purpurie. Ah-ah.

Dar, observaţi că, Cain vine să se închine, dar el avea sămânţa falsă în el, sămânţa şarpelui. 
Şuieratul şarpelui a şuierat peste el, căci el era sămânţa femeii. El cunoştea voia perfectă a lui 
Dumnezeu, dar el a refuzat să facă aceasta. Voi ştiaţi asta? Satan ştie voia lui Dumnezeu, dar refuză să 
o facă.

83

Observaţi, că el văzuse că Dumnezeu a susţinut mesajul lui Abel. Acum eu vreau să gândiţi, folosiţi 
Filtrul vostru de om gânditor pentru un minut. Mesajul corect al lui Abel, pe care Dumnezeu l-a susţinut 
ca fiind Adevărul! Voi vă imaginaţi acum? Ah-ah. Mesajul lui Abel a fost primit, şi Cain a văzut aceasta şi 
ştia că Dumnezeu a susţinut acel mesaj corect. Dar el nu a putut să facă aceasta. Mândria lui l-a ţinut 
pe el de la aceasta. Aceasta-i adevărat, mândria lui l-a ţinut pe el de la a face aceasta. El văzuse pe 
Dumnezeu susţinând mesajul.

Astfel aceasta pare să fie acum, atât de greu pentru oameni ca să se smerească pe ei înşişi faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, ei numai că nu vor să facă aceasta. Ei se vor umili pe ei înşişi faţă de crezul 
din biserică, sigur, dar nu la Cuvântul lui Dumnezeu.

84

Dacă voi vreţi să găsiţi aceasta, mergeţi la... eu am o Scriptură aici, care este la ceea ce mă refer 
eu aici. Geneza 4:6 şi 7, Dumnezeu i-a zis lui Cain, a zis: „De ce te-ai mâniat? Şi pentru ce ţi s-a 
posomorât faţa? Tu ai auzit doar un mesaj care te-a posomorât.” A zis: „Păi, pentru ce faci tu aceasta? 
De ce ţi s-a posomorât faţa, pentru că nu am venit în biserica ta? Astfel de ce ai făcut tu aceasta?”

Vei folosi Filtrul unui om gânditor? Vedeţi?

Sau: „De ce nu... De ce te uiţi aşa?” A zis: „Dacă tu vei face bine, du-te şi fă ca fratele tău acolo. 
Eu te voi primi şi binecuvânta. Eu voi face pentru tine acelaşi lucru.” Însă el nu a putut face aceasta. El 
a zis: „Acum, dacă tu nu faci, păcatul necredinţei pândeşte la uşă.”

Acum când ei ne spun nouă: „Zilele minunilor au trecut.” Şi ei văd atât de perfect legitimat şi 
dovedit, voi vedeţi, toate aceste lucruri care Dumnezeu a promis că El le va face în zilele din urmă, din 
Apocalipsa 10 şi Maleahi 4, toate acele lucruri atât de perfect susţinute. Care este cauza, fraţilor? Ce 
este greşit, vedeţi?

85

Dacă ei nu; necredinţa, care este un păcat. Există numai un păcat, care este, necredinţa. Asta-i 
adevărat. Tu nu eşti condamnat din cauză că bei, fumezi, mesteci, porţi pantaloni scurţi, şi faci orice ai 
face. Nu, aceasta nu te condamnă pe tine. Aceasta este deoarece tu nu crezi. Dacă tu crezi, tu nu vei 
face aceasta. Înţelegi? Un credincios nu face aceasta. El ia Filtrul unui om gânditor, vedeţi, vedeţi, sau 
Filtrul unei femei gânditoare, oricare din ele. În ordine. Însă, vedeţi voi, păcatul stă la uşă.

Acum observaţi ce a făcut acesta lui Cain, şi aceasta va fi la fel în ziua de azi. Acesta l-a făcut pe 
Cain să se depărteze, un păcătos cu voia. El de bună voie a fost neascultător, şi fiecare persoană va fi 
în acelaşi fel. De bună voie nesupus după ce el văzuse mesajul lui Abel astfel justificat de Dumnezeu, că 
acesta era adevărul, şi a refuzat să-l facă. Făcuse la fel atunci. Apoi el a trecut linia de despărţire.

86

Există o linie pe care tu o poţi trece. Voi ştiţi aceasta, nu-i aşa? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] 
Acum, lucrătorilor, şi de aici şi de afară, unde prin telefon aceasta este transmis de-a lungul naţiunii, vă 
daţi seama de aceasta? Când voi vedeţi că aceasta este Scriptura, şi voi nu veţi face aceasta, 
Dumnezeu nu întotdeauna va... El va... Oh, voi veţi merge înainte, fiţi binecuvântaţi. Aşa era fiecare în 
Israel, ei au trăit chiar în pustie, şi au crescut copii, recoltă, şi erau binecuvântaţi, şi fiecare lucru, dar 
„fiecare din ei s-au separat în mod Etern de la Dumnezeu.” Isus a spus astfel. Oh, da. Dumnezeu te va 
binecuvânta întocmai, dar tu eşti dus. Desigur. Aceasta este ce spune Biblia acum, aceasta este ce a 
spus  El.  Observaţi,  voi  puteţi  trece  linia  de  separare.  Voi  credeţi  aceasta?  [„Amin.”]  Cain  a  făcut
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aceasta.

Hai să întoarcem aici numai un minut, eu am Evrei 10:26. Să vedem dacă eu pot găsi aceasta 
repede. Cartea despre Evrei, capitolul al 10-lea şi... eu cred că, versetul al 26-lea. Eu am aceasta scris 
aici. Numai un minut, dacă puteţi aştepta, şi să citim Aceasta pentru un minut. În ordine, iacătă-ne aici.

87

Căci dacă păcătuim cu voia după ce am... primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne, 
nici o jertfă pentru păcat,

Ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc, care va mistui pe vrăjmaşi.

Aceasta este AŞA VORBEŞTE CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU. Dacă noi nu credem de bună 
voie după ce am văzut Aceasta şi am auzit Aceasta, atunci noi suntem dincolo de linie. Nu va mai fi 
niciodată mai mult iertare pentru aceasta, căci ai traversat linia.

„Oh,” zici tu: „Dumnezeu încă mă binecuvântează pe mine.” Oh, da.

Amintiţi-vă de Israel, liniile de graniţă. Când Dumnezeu le-a dat o promisiune, acolo în Ţara Sfântă; 
în ţară, aceasta era bună, cu lapte şi miere. Şi când Moise a trimis pe Caleb şi Iosua, şi iscoadele, să 
meargă acolo şi să iscodească ţara, şi au adus înapoi mărturia susţinută.

88

Cei zece din ei au zis: „Noi nu putem face aceasta. Noi nu suntem în stare. Uitaţi-vă la dificultatea 
de acolo. Noi vom fi fanatici. Noi avem aceste lucruri micuţe cu care să luptăm. Uitaţi-vă ce au ei. Noi, 
noi nu putem face aceasta. Noi nu suntem capabili să facem aceasta.”

Iosua şi Caleb au zis: „Noi suntem mai mult decât în stare să facem aceasta! Dumnezeu a făcut 
promisiunea.”

Şi, amintiţi-vă, ei s-au întors înapoi. Aceasta a fost la Kades-barnea. Şi ei s-au întors înapoi şi au 
devenit pribegi în pustie. Şi fiecare din ei au murit, şi sunt pierduţi pentru Eternitate. Isus a spus aşa.

Nu treceţi acea linie de separare, vedeţi. „Când ştiţi să faceţi bine, şi nu-l faceţi, pentru voi acesta 
este păcat.”

Israelul a făcut la fel. După ce au văzut ei pe Moise legitimat, şi apoi au lăsat pe Baalam să-i 
stropească pe ei, acea preţioasă Sămânţă justificată. Pastorule, să nu spui (niciodată) ceva împotriva 
acestui Cuvânt. Uitaţi-vă la Baalam, el era un profet, şi el văzuse Sămânţa lui Dumnezeu, susţinută. Însă 
sub propria lui denominaţiune mare în care trăia el, Moab văzuse acea grămadă de pribegi venind prin 
ţară, el a stropit-o pe aceasta, şi a zis: „Păi, staţi un minut. Noi toţi suntem Creştini. Noi suntem toţi 
credincioşi. Păi, părinţii noştri şi părinţii voştri sunt aceiaşi. Nu suntem noi copiii lui Lot? Nu era Lot, 
nepotul lui Abraham? Nu suntem noi toţi aceiaşi? Hai să ne căsătorim unii cu alţii.” Şi Israel, ca Eva în 
grădina Edenului, a lăsat pe Satan să o stropească, el de asemenea a stropit Israelul printr-un profet 
fals. Când, adevăratul profet era cu ei, cu Cuvântul justificat. Dar printr-o concepţie de cunoştinţă 
intelectuală, el i-a stropit pe ei. Gândiţi-vă la aceasta acum, că aceasta nu a fost iertată niciodată, 
păcatul nu a fost iertat niciodată.

89

Sămânţa s-a putrezit întocmai în calea datoriei, pe drum spre ţara promisă. Fiecare din ei au pierit şi 
au putrezit, drept la biserică, în linia datoriei, urmând pe Dumnezeu. Şi au lăsat pe Satan să dea pe ei cu 
acel spray intelectual, educaţional, de concepţie intelectuală, zicând: „De ce, noi suntem cu toţii 
aceiaşi, suntem cu toţii copii ai lui Dumnezeu.” Nu sunteţi aceiaşi! Însă el a lăsat acel învăţător fals să-i 
stropească pe ei cu acea concepţie intelectuală care o avea el despre Acesta.

90

Şi întocmai cum face chiar acum Consiliul Ecumenic, vedeţi, acelaşi lucru: „De ce, noi ne vom uni cu 
toţii împreună într-o mare organizaţie.” Întregul vostru sistem organizaţional este de la diavolul. Acesta 
este semnul fiarei, în Biblie. Eu voi avea cartea despre aceasta, destul de curând, cu voia Domnului.

Observaţi, în timpul lui Noe, văzând că Cuvîntul se ridică, la suprafaţă. Acum să facem puţină 
remarcă aici, Cuvântul fiind pus împreună ca să fie transformat de pe pământ la ceruri. Văzând structura 
lucrului; dar cu concepţia lor intelectuală, au râs în faţa profetului, Noe, când el profeţea despre vremea 
sfârşitului. Dar ce a făcut... Acea structură era făcută din Cuvântul lui Dumnezeu, însmolită pe dinăuntru 
şi pe dinafară, cu rugăciune şi credinţă. Când au venit ploile, toate concepţiile intelectuale de religii au 
murit şi au putrezit chiar în... chiar în bisericile lor, chiar pe pământ. Iar arca a plutit deasupra tuturor 
acestora. Sămânţa stropită ştiinţific a putrezit chiar în judecată.

91

Ce încercăm noi să facem, oricum, încercăm noi să aşezăm biserica noastră sau noi încercăm să 
aşezăm Cuvântul lui Dumnezeu? Ce încercăm noi să facem? La ce lucrăm noi? Încercăm noi să-i aducem 
pe oameni înapoi în Aceasta? Ce încearcă această mare epocă să facă aici în aceste ultime zile, această 
biserică Eden?

92

Eu va trebui să închei imediat, frate, căci se face prea târziu. [Un frate zice: „Dă-i înainte!” - Ed. ]
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Numai daţi-mi mie doar în jur de cincisprezece minute, şi mă voi opri la Scripturile mele aici. [„Într-
adevăr, mergi înainte.”] Da. În ordine. Eu ştiu. Ei bine, oamenii probabil că vor să ajungă aici să facă 
curăţenie. Însă mie mi se pare că este greu pentru mine ca să închei. [„Dă-i numai înainte.” „Păi, nu-i 
nici o grabă.”] Eu mă voi grăbi. În ordine.

Uitaţi-vă, la marele hibrid ştiinţific, educaţional, Eva de astăzi, numită biserica, ce încearcă ea să 
facă? Încearcă ea să exalte Cuvântul lui Dumnezeu, şi lasă oamenii să facă în felul în care fac? Ei nu 
folosesc Filtrul unui om gânditor, sau Filtrul lui Dumnezeu. Uitaţi-vă ce produc ei. Ei se slăvesc pe ei 
înşişi. Biserica, în sămânţa ei deformată de programe de cunoştinţă, a cauzat ca întreaga rasă să fie 
ignorantă ştiinţific faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Acum eu voi prinde acele remarci, nu voi ţine cu ele 
prea mult, ca să termin. Ignoranţă ştiinţifică! Când Dumnezeu, chiar aici pe pământ, făcând lucrurile pe 
care El le face, prin Cuvântul Său promis, şi ei ignoră pe Acesta şi pleacă la o parte deoarece ei sunt 
ştiinţific ignoranţi. Ştiinţific ignoranţi!

93

Eu am zâmbit atunci deoarece Fratele Williams de aici, a scris aici pe o bucăţică de hârtie: „Tu poţi 
să stai la aceasta toată după amiaza,” ceva. Însă, eu apreciez aceasta, este într-adevăr minunat.
94

Dar oamenii păcătuiesc cu voia. Acesta a adus întregul sistem al bisericii lumii de astăzi într-un 
păcat cu voia împotriva lui Dumnezeu. Căci, bunul simţ vă va dovedi că Aceasta este adevărat. În 
ordine. Un văl de pofte le-a orbit ochii lor, faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, şi ea se găseşte pe ea însăşi 
goală din nou. Voi ştiţi, că Dumnezeu, în Apocalipsa 3, a zis: „Vino, cumpără-ţi alifie pentru ochi de la 
Mine, ca ochii tăi să poată fi deschişi.” Vedeţi, alifia pentru ochi este Cuvântul Său.

95

Ştiţi, ei spun: „Păi, omul acesta a studiat patruzeci de ani, ca să obţină titlul. El este un BLD, DD, şi 
toate acestea.” [Titluri de doctorat - Trans.]
96

Voi ştiţi ce a spus Isus despre aceasta? El a zis: „Lăsaţi ca omul să se nege pe el însuşi.” Pavel a zis.

Voi ziceţi: „Aceasta nu înseamnă aşa.”

Păi, de ce a urmat Pavel aceasta, atunci? El a zis: „Eu niciodată nu vin la voi cu cuvinte amăgitoare 
de înţelepciune omenească, deoarece voi v-aţi clădi nădejdea voastră pe aceasta. Ci eu vin la voi în 
puterea şi manifestarea Duhului Sfânt, ca Cuvântul vostru să fie... credinţa voastră să fie clădită pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu manifestarea unei înţelepciuni.”

Aceasta înseamnă că oamenii şi-au pierdut bunul lor simţ şi modestia. Ei nu sunt aşa cum obişnuiau 
să fie. Aceasta obişnuia să fie, când profetul a zis: „AŞA VORBEŞTE DOMNUL,” poporul tremura. Da, ei 
într-adevăr tremurau. Poporul se mişca, că le era teamă. Dar acum ei şi-au pierdut toată frica de 
Aceasta. Lor nu le este frică de Dumnezeu.

97

Solomon a zis: „Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii,” numai începutul acesteia.

Dar profetul poate vorbi AŞA VORBEŞTE DOMNUL; oamenii spun „Fără sens!” Vedeţi, nu există o 
speranţă pentru ei. Aceasta-i, spun ei: „De ce, noi suntem înţelepţi. Noi suntem intelectuali, noi nu 
trebuie să luăm acel fel de lucruri! Noi ştim despre ce vorbim!”

Este de asemenea un vechi proverb: „Nebunii vor umbla în ghete cu ţinte, unde îngerilor le este frică 
să pună piciorul.” Într-adevăr.

Acum, ce este transformarea? (Repede.) Cum o obţinem noi? Ce face transformarea? Dumnezeu o 
face aceasta prin Spiritul Cuvântului Său. El transformă. El plantează Sămânţa Lui, aruncă Spiritul Lui 
peste Aceasta, şi Ea aduce rodul. Duhul Lui Sfânt transformă Cuvântul Sămânţă ca să fie justificat de 
către soiul lui.

98

Ce fel de sămânţă sunteţi voi, care arată tocmai ce este în voi. Voi nu puteţi să ascundeţi aceasta. 
Orice sunteţi în interior, aceasta se arată în exterior. Nu puteţi să ascundeţi aceasta. Voi nu puteţi face 
acel pom orice decât ceea ce este el. Vedeţi, aceasta o să fie în felul acesta. Duhul Sfânt transformă 
seminţele care sunt în interiorul acestuia. Nu contează ce fel de sămânţă este aceasta. El o va 
transforma. Dacă aceasta este rea, va rodi răul. Dacă aceasta este făţarnică, va aduce ca rod un 
făţarnic. Dacă aceasta este un Cuvânt original al lui Dumnezeu, aceasta va aduce rod un fiu original sau 
o fiică a lui Dumnezeu, prin Filtrul unui om gânditor. Când Sămânţa vine sus, aceasta vine prin Acesta, Ea 
produce un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu.

Într-o zi când lumea stătea în întunecime de haos. Dumnezeu... Acum ascultaţi îndeaproape, că nu o 
să vorbim... decât numai un pic mai mult. Priviţi, într-o zi când lumea era iarăşi în toate felurile de religii, 
spălându-şi mâinile, oalele, purtând diferite robe şi bonete, şi aşa mai departe, acestea stăteau în 
mijlocul unui haos deplin. Israelul original al lui Dumnezeu fusese atât de pervertit de la legile şi 
orânduirile lui Dumnezeu, încât Isus a spus: „Voi, cu tradiţiile voastre, faceţi Cuvântul lui Dumnezeu fără 
efect faţă de oameni, prin tradiţiile voastre.” Şi priviţi la acei preoţi sfinţi, cum se numesc ei; iar Isus le-

99



18Puterea Lui Dumnezeu De A Transforma

a zis: „Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi voi faceţi lucrările lui.” Vedeţi, aceasta este exact ce a 
spus El.

Acum când lumea stătea în acel fel stabilită. Duhul lui Dumnezeu s-a mutat din nou peste o Sămânţă 
care este predestinată. El a tradus şi transformat Isaia 9:6 din promisiunea Sa; El, Dumnezeu, a fost 
făcut în trup omenesc, ca să salveze acel timp de haos. Când omul a fost făcut în imaginea lui 
Dumnezeu, aici vine Dumnezeu, prin profet văzând dinainte aceasta... Acum amintiţi-vă Cuvântul, că 
profetul a văzut aceasta dinainte, acelaşi profet care l-a văzut pe Satan în aceste zile din urmă, vedeţi, 
de aceste programe educaţionale şi lucrurile pe care le are el, programe religioase. Acelaşi profet, Isaia 
9:6, zice: „Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat; îl vor numi 'Sfetnic, Puternicul Dumnezeu, Domn al 
Păcii, Părintele Veşniciilor.' Şi Domnia va fi fără de sfârşit.” Şi acesta era Cuvântul lui Dumnezeu, şi Duhul 
s-a mutat peste acel Cuvânt, şi Acesta s-a format în pântecele unei fecioare; un om: „un fiu este 
născut,” nu creat, „născut.”

100

Satan a încercat şi a încercat iarăşi ca să-L stropească pe Acesta. L-a luat pe El sus şi i-a zis: 
„Dacă Tu eşti ceea ce spui că eşti, atunci fă ceva din această vindecare aici pentru mine. Arată-mi cum 
poţi Tu să faci aceasta. Transformă această, pâine, şi aceste pietre în pâine. Hai să vedem cum faci o 
săritură, deoarece Scriptura zice că Tu vei face aceasta.”

101

Îi vedeţi pe acei diavoli religioşi de astăzi încă spunând acelaşi lucru? „Dacă există un astfel de lucru 
ca vindecarea Divină; aici este culcat Fratele Cutare-şi-cutare, să vedem cum îl vindeci?”

Acelaşi diavol a stat la Isus, la cruce, zicând: „Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, coboară jos de pe 
cruce.”

Cuvântul a zis că El era Fiul lui Dumnezeu. Duhul a dovedit că El era Fiul lui Dumnezeu. Isaia 9:6 a 
fost împlinit. Şi în seara trecută, mulţi dintre voi aţi auzit în emisiune cum că noi dăm aproape şaizeci şi 
ceva de Scripturi, cred, în care dovedim că Scriptura a zis că El era Acesta.

Oh, Satan a încercat şi iarăşi a încercat, să facă orice. Într-o noapte, stând culcat în fundul unei 
corăbii, el L-a văzut pe El adormit. Şi a zis: „Îl voi distruge pe El chiar acum.” Dar el nu a putut.
102

El a încercat să-L ispitească pe El în a face să greşească, dar nu a reuşit să facă aceasta. De ce? El 
a fost stropit cu o repulsie din predestinare. Acesta nu poate fi amăgit. Nu, nu. Cuvântul a spus că El va 
fi aici. Amin. Nu există nici un diavol care să-L deranjeze pe El, şi pe nici un alt fiu al lui Dumnezeu, care 
este predestinat să-şi ia locul lui. El este stropit cu o repulsie. Otrava lui Satan, doctorii denominaţionali 
nici măcar nu îl ating pe El deloc. El se mişcă înainte, nimic nu o să-l deranjeze pe el, vedeţi. Aceasta nu 
a avut nici un efect asupra Lui.

„Păi, eu am să te fac pe Tine episcop peste tot pământul. Eu am stăpânirea peste el. Dacă Tu numai 
te vei închina mie, vino şi uneşte-Te cu grupul meu, şi eu Te voi face pe Tine conducătorul. Eu voi păşi 
jos, şi Te voi lăsa pe Tine sus.”

103

El a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: 'Lui Dumnezeu să te închini, Cuvântul, şi numai Lui să-i 
slujeşti.'” Apoi într-o zi...

La această măreaţă Persoană, aş vrea să stau acolo un timp.

Dar într-o zi, Duhul s-a mutat peste El iarăşi; căci acolo era ceva Cuvânt scris despre El, venit de la 
Dumnezeu, prin profet: „Şi El a fost condus la măcelar, ca un miel.” Şi Duhul s-a mutat peste El, şi L-a 
condus pe El, şi L-a trimis pe El pe crucea Calvarului. Acolo a murit El. Şi fiecare lucru care a fost vorbit 
de El în moartea Lui, a fost împlinit, ca să aducă Lumină şi Viaţă tuturor seminţelor predestinate a lui 
Dumnezeu care erau pe pământ. El a adus calea ca să facă aceasta. Aici este Sămânţa, Duhul aduce 
Viaţa; transformând fii şi fiice a lui Dumnezeu, din lumea din acest haos întunecos, în a fi fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu.

NU vă poticniţi la acel Cuvânt „predestinare.” Eu ştiu că vă poticniţi. Dar, ascultaţi. Acesta nu este 
Cuvântul meu. Acesta este unul din Cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vreţi să citiţi aceasta, citiţi Efeseni 
1:5, care zice: „El ne-a predestinat mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Cristos.” Vedeţi?

104

Doar lăsaţi-mă să rup aceasta pentru un minut, doar un minut, să rup aceasta afară din mintea 
voastră. Uitaţi-vă. Aşa cum eraţi în tatăl vostru, la început, o sămânţă-germene. Ştiaţi aceasta, fiecare 
din voi? Voi aţi fost de asemenea în stră-stră-stră-bunicul vostru, voi ştiaţi aceasta? [Adunarea spune: 
„Amin.” - Ed.]

Citiţi Cartea Evreilor, unde găsim că Levi a plătit zeciuieli când era în coapsele lui Abraham, cu patru 
generaţii în urma lui. Când Abraham a plătit zeciuieli lui Melhisedec, aceasta ia fost socotit la stră-stră-
strănepotul lui, în jos sub el, şi el era atunci în coapsele lui Abraham. Iată-vă, vedeţi?

Voi aţi fost în coapsele tatălui vostru, dar tatăl vostru nu putea avea vreo părtăşie cu voi până când105



19Puterea Lui Dumnezeu De A Transforma

aţi fost transformaţi într-un trup de carne.

Fiul meu era în mine. Eu am vrut un fiu, însă el era în mine atunci. Înţelegeţi? El era în mine atunci. 
Dar prin căsătorie, el a fost transformat într-un om ca mine, şi apoi el a devenit ca mine.

Şi voi aţi devenit ca părinţii voştri, înţelegeţi, căci aceasta era în voi, de la început. Acum, dacă noi 
suntem fiii lui Dumnezeu, atributele Lui... Care, voi sunteţi un atribut al tatălui vostru, nu al mamei 
voastre; tatăl vostru. Germenul stă în tată. Vedeţi? Şi mama voastră era un incubator care v-a purtat 
pe voi, a purtat sămânţa tatălui vostru. Vedeţi?

Şi pământul, în trup, este de asemenea incubatorul care poartă sămânţa lui Dumnezeu. Vedeţi, 
tocmai exact. Nu lumea, cât este de măreaţă lumea; aceasta este cât de măreţ este Dumnezeu care a 
făcut aceasta. Vedeţi? Vedeţi?

106

Acum dacă voi sunteţi un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu, atunci voi aţi fost în Dumnezeu de la început. 
Voi sunteţi atributul Lui. Dacă voi nu aţi fost acolo atunci, atunci nu aţi fost niciodată sau niciodată nu 
veţi fi.

Căci, eu nu pot purta, din coapsele mele, fiul acestui om de aici, sau a celuia de acolo, eu pot numai 
să port pe proprii mei fii, şi ei vor purta asemănarea mea. Aleluia. Voi vedeţi aceasta?

Fii şi fiice erau în Dumnezeu la început. Acum uitaţi-vă. Voi aveţi viaţă Eternă, ziceţi voi. Noi credem 
aceasta, că noi avem Viaţă Eternă. Păi, există numai o formă de Viaţă Eternă, şi aceasta este 
Dumnezeu. Acesta este singurul lucru care este Etern, Dumnezeu. Atunci dacă voi aveţi Viaţă Eternă, 
acea Viaţă care este în voi, era întotdeauna, şi voi eraţi în coapsele lui Dumnezeu înainte chiar să fi 
existat vreo lume. Şi când Cuvântul însuşi... Isus însuşi este numit Cuvântul, şi Sf. Ioan cap. 1, a zis: 
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul s-a 
făcut trup şi a locuit printre noi.” Atunci voi aţi fost în coapsele lui Isus, şi v-aţi dus la Calvar cu El. Voi 
aţi murit cu El, şi aţi înviat cu El. Şi astăzi noi şedem în locurile Cereşti în El, umpluţi cu Duhul Lui, fii şi 
fiice de Dumnezeu. Mori cu El, înviezi cu El. Sigur.
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Apoi acum, acum, acum voi puteţi să aveţi părtăşie cu El. Nu aţi putut acolo în urmă, deoarece aţi 
fost doar un Cuvânt în El, o sămânţă. Dar acum El v-a manifestat, şi acum El vrea ca voi să aveţi 
părtăşie cu El. Apoi El a venit jos, a fost făcut trup aşa că El a putut perfect să aibă părtăşie cu voi. 
Vedeţi părtăşia perfectă? Oh, Doamne, acele adânci taine ale lui Dumnezeu! Ce minunat! Vedeţi, 
Dumnezeu nu putea să aibă părtăşie în Duh, aşa că Dumnezeu a devenit om cu noi.

108

Isus Cristos era Dumnezeu însuşi, manifestat, căci El era un fiu deoarece El era născut, însă acesta 
era doar un cort pentru El în care să locuiască. „Nici un om nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci 
singurul Născut din Tatăl, la făcut cunoscut pe El.” Dumnezeu şi-a construit Lui însuşi o casă, un trup în 
care să locuiască, a venit jos astfel ca voi să-L puteţi atinge pe El. 1 Timotei 3:16: „Şi fără îndoială, 
mare este taina evlaviei; căci Dumnezeu a fost arătat în trup, a fost văzut de îngeri, a fost crezut, 
primit sus în Ceruri.” Vedeţi? Acum El...

Voi fiind carne, şi El fiind carne, atunci voi puteţi avea părtăşie unii cu alţii, căci El era atributul de 
dragoste al lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Este adevărat? Iar Isus era atributul de dragoste al 
lui Dumnezeu, şi când atributul de dragoste a fost expus, care, era Dumnezeu însuşi; toate atributele 
care atârnă de El, vin la El: „Tot ce mi-a dat Tatăl Meu, va veni la Mine.” Sigur, ei trebuie să fie 
predestinaţi. Dacă nu aţi fost, voi nu veţi fi acolo. Aceasta este totul. Cu siguranţă.
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Acum noi putem avea părtăşie, prin bogăţiile Cuvântului Său, şi din care voi sunteţi o parte. Voi 
sunteţi o parte din Cuvânt; deoarece El era Cuvântul la început, voi sunteţi Cuvântul acum. Vedeţi? Eu 
predic în seara aceasta, sau duminică sau într-una din zile când eu intru, despre ce este Cuvântul, 
vedeţi. Şi acum voi sunteţi o parte din Cuvânt.

Ascultaţi. Există un lucru pe care eu nu-l pot face. Nu mă pot lăuda cu strămoşii mei. Nu, eu am 
venit printr-o încurcătură îngrozitoare. Tatăl meu era un irlandez. Mama mea era o femeie indiană, 
jumătate indiană; mama ei era indiană, şi primea o pensie. Acum, toţi dintre ei, beţivi, majoritatea din ei 
au murit încălţaţi cu ghete, luptându-se, luptători cu arma, şi aşa mai departe. Eu nu mă pot lăuda cu 
nimic privitor la aceasta, deoarece strămoşii şi arborele familiei mele sunt teribili.

110

Dar, frate, există un lucru cu care mă pot lăuda, mă pot lăuda cu Domnul meu Isus care m-a 
răscumpărat. Şi cu puterea Lui de transformare a plantat o sămânţă, prin predestinare, şi eu am văzut 
Aceasta. Al cui fiu sunt eu acum? Da. Eu mă pot lăuda cu El. Şi Eu am folosit treizeci şi trei de ani din 
viaţa mea, lăudându-mă cu El. Dacă El mi-ar rezerva alţii treizeci şi trei de ani, eu voi încerca să mă laud 
şi mai mult cu El. Vedeţi? Eu mă pot făli cu Strămoşul meu, aleluia. El care m-a răscumpărat şi a plantat 
sămânţa de Viaţă aici, şi m-a lăsat să mă uit la acest Cuvânt, şi-a trimis Duhul Său jos şi a zis: „Iată-l. 
Vorbeşte aşa, şi aceasta se va întâmpla. Fă aceasta.” Şi oh, Doamne, eu mă pot lăuda cu El! Cum a 
făcut El aceasta? Prin spălarea de către apă prin Cuvânt, apele de separare, pe care noi  tocmai  le-am
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explicat.

Adevăraţii credincioşi predestinaţi vor sta cu Cuvântul deoarece ei sunt parte din acest Cuvânt.111

Oh, stele rătăcitoare, până când veţi mai rătăci? Voi Metodiştilor, Baptiştilor, Prezbiterienilor, cei de 
afară, orice aţi putea fi, stele rătăcitoare, de la biserică la biserică, de la un stâlp la un loc, şi de la 
televiziune la televiziune, lumea la lume, de ce nu veniţi aici? El doreşte să aibă părtăşie cu voi. El 
tânjeşte după voi. El vrea să vă transforme prin reînnoirea minţii voastre, nu la biserică sau 
denominaţiune, ci la Cuvântul Său, din care, voi sunteţi o parte dacă este în voi această dorinţă.

Binecuvântaţi sunt cei ce înfometează şi însetează după neprihănite; căci ei vor fi 
umpluţi. (Vedeţi? Ah-ah.)

Şi a trimis Puterea Lui de transformare, ca să vă scoată pe voi afară din această religie deformată în 
care sunteţi voi. În acest haos deformat în care suntem noi. Dumnezeu a trimis Puterea Lui de 
transformare, Cuvântul Său, susţinut, dovedit, să vă scoată afară din această deformitate religioasă de 
ignoranţă în care păşiţi voi: „goi, orbi, mizerabili, şi nu ştiţi aceasta.” Gândiţi-vă la aceasta, prieteni.

Voi ştiţi. Dumnezeu a trimis puterea Lui de transformare ca să-şi împlinească Cuvântul Său, şi a 
schimbat întregul trup al lui Sara şi Abraham. A transformat un om bătrân şi o femeie bătrână, deoarece 
El a promis că va face aceasta.
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Şi ce a promis Dumnezeu să facă, aceia El va face. Nu există nimic, orice lucru... Ceva lucru 
pervertit. Dumnezeu nu poate face nimic cu acesta. Dar El îşi va ţinea Cuvântul Său, şi El îşi va trimite 
Duhul Său! „Eu Domnul l-am plantat pe Acesta. Eu îl voi uda ziua şi noaptea, ca nu cumva să-l smulgă 
cineva din mâinile Mele.” Biblia spune aceasta.

Oh, stele rătăcitoare, voi cu dorinţa în inimile voastre! Voi trebuie să aveţi aceasta, sau voi nu aţi fi 
şezut aici în dimineaţa aceasta. Şi voi nu aţi fi în acele biserici şi auditorii, şi-n lucrurile în care sunteţi, în 
afară şi de-a lungul ţării, dacă Ceva nu v-ar fi adus pe voi chiar acolo. Vreo persoană vă vorbise. Nu 
mergeţi mai departe. Acolo este o spălare de apă prin Cuvânt, care vă va face albi ca zăpada. Oh, fii ai 
lui Dumnezeu, ascultaţi! Nu staţi în acea deformitate. Ieşiţi afară din aceasta. Abraham l-a crezut pe 
Dumnezeu, şi a numit fiecare lucru contrar...
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Voi spuneţi: „Cum să-mi fac existenţa? Cum aş face eu aceasta?” Aceasta este treaba lui 
Dumnezeu. „Cum aş face eu? Asociaţii mei m-ar respinge.”

Dumnezeu a zis: „Acela care părăseşte pe propriul Lui tată, mamă, soţie, soţ, cămin, case; Eu le voi 
da cămine şi case, le voi da taţi şi mame, şi fraţi şi surori, în lumea aceasta, şi Viaţa Eternă în lumea 
care vine.” Aceasta este o promisiune, prietene. Aceasta, oh, aceasta trebuie să fie udată! Fiecare 
promisiune pe care o face Dumnezeu se împlineşte. Fiecare Sămânţă a lui Dumnezeu este o promisiune.

Şi, soră, încetează să-ţi mai scurtezi părul acela, căci aceasta este un lucru urât înaintea lui 
Dumnezeu. Încetează să mai porţi hainele acelea, căci este o urâciune înaintea Lui!
114

Voi fraţilor, voi bărbaţilor, încetaţi de a servi acestor denominaţiuni, prin a face lucrurile, şi a lăsa 
soţiile voastre să facă astfel de lucruri. Aceasta este nepotrivit Creştinilor.

Veniţi înapoi la Cuvânt! Luaţi acest Cuvânt, Acesta va creşte. Acesta trebuie să crească. Puterea lui 
Dumnezeu de transformare care l-a adus pe Acesta sus în primul rând. El este pe drumul Lui înapoi, 
luându-l pe Acesta iarăşi înapoi acum. El merge iarăşi înapoi unde era.

Enoh a fost strămutat, din moarte, prin puterea de transformare a lui Dumnezeu. De ce a făcut 
Dumnezeu aceasta? Pentru un model a Bisericii care urmează să fie răpită. Da. Ilie era la fel.
115

Trupul lui Isus a fost adus la viaţă după ce acesta era mort. Şi în mormânt, trupul lui Isus a fost 
adus la viaţă de către Cuvântul lui Dumnezeu; şi transformat, dintr-un mort, imagine rece la un înviat, şi 
glorificat Fiu de Dumnezeu. Deoarece profetul, Psalmul 16:10, dacă vreţi să vă notaţi, 16:10, zice: „Eu 
nu voi lăsa sufletul Lui în locuinţa morţilor, şi nu voi îngădui ca Sfântul Meu să vadă putrezirea.” O 
Dumnezeule!

Acest Cuvânt trebuie să se împlinească. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu! Plantează-L în inima ta, 
dacă vrei să mergi în Răpire. Dacă vreţi să fiţi Creştini originali, aşezaţi acest Cuvânt. După cum cred 
acesta era Ezechiel, unde Dumnezeu a zis: „Ia sulul şi mănîncă-l,” ca profetul şi Cuvântul să devină 
aceiaşi. Şi fiecare promisiune de acolo trebuie să se manifesteze pe ea însăşi, deoarece aceasta este 
Sămânţa originală a lui Dumnezeu. Să nu lăsaţi ca vreun teolog educat de pe aici să încerce să pompeze 
Aceasta afară din voi. Să nu-l lăsaţi să vă stropească cu ceva ştiinţă şi cunoştinţă firească, şi educaţie. 
Credeţi-L pe Dumnezeu!

Abraham nu a luat cercetarea ştiinţifică din ziua lui, să zică: „Eu sunt prea bătrân să am un copil, eu116
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m-am dus prea departe. Eu am făcut asta, aceea, ori cealaltă.” Dar el a numit fiecare lucru care era 
contrar, la Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi cum acesta nu era. Şi el nu s-a clătinat la promisiunea lui 
Dumnezeu, prin necredinţă; ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu. El ştia că Dumnezeu era în stare să 
împlinească ceea ce El a promis.

Oh, fii rătăcitori, deformaţi de viţa sălbatică a acestui pământ! Surori rătăcitoare, pe care v-au 
atras locurile şi moda acestei lumi! şi, soră dragă, tu mă poţi considera un bătrân ciudat, dar într-una din 
aceste zile când vei întâlni ce a întâlnit noaptea trecută Florence Shakarian; ea de asemenea şedea în 
sala aceasta, în locul acesta, după cum ştiţi. Când tu vei întâlni aceia, vei afla că, nu eu, ci acest 
Cuvânt are dreptate. Staţi departe de acele coaforuri, acele magazine de modă. Staţi departe de acele 
lucruri.
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Voi ziceţi: „De ce nu-i înveţi tu acele lucruri măreţe, cum să fie aceasta?” Începeţi numai cu ABC-ul, 
şi atunci vom veni la algebră. Vedeţi? Începeţi doar să învăţaţi: „care este serviciul vostru cumpătat.”

Eu de aceea vă implor pe voi, fraţilor, prin mila lui Dumnezeu, ca voi să vă prezentaţi 
trupurile voastre o jertfă vie, sfântă, şi acceptabilă lui Dumnezeu, care este serviciul vostru 
rezonabil.
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Voi faceţi-vă doar: „serviciul vostru rezonabil,” şi Dumnezeu va purta de grijă de restul; vedeţi, 
numai a motiva lucrurile pe care tu le poţi motiva însuşi şi să le faci. Nu este aceasta... Nu este aceasta 
necuviincios pentru o femeie să se dezgolească pe ea însăşi, şi să meargă şi să se poarte în felul acesta, 
când Biblia condamnă aceasta? Nu este aceasta necuviincios unui bărbat ca să se tragă pe el însuşi 
într-o astfel de dogmă cum sunt astăzi, şi tot felul de lucruri aici, şi toate acele seminarii, şi lucruri ca 
acestea, când aceasta este absolut contrar Cuvântului lui Dumnezeu? Vedeţi?

Buzele lui Isaia, el era doar un om obişnuit cu buze necurate. El a zis: „Doamne, eu sunt între oameni 
necuraţi, şi am buze necurate. Vai de mine deoarece am văzut pe Dumnezeu.” Şi a venit jos un înger. 
Care avea un Foc, Foc Sfânt luat de pe altarul lui Dumnezeu, şi a transformat buzele lui; din buzele unui 
om rătăcitor, în buzele unui profet cu AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!
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O sută şi douăzeci de pescari, şi bătrâni vânzători de purpură, femei, şi acei adunaţi ei înşişi într-o 
cameră de sus cu uşile închise, unii dintre ei fără educaţie destulă ca să-şi semneze propriul lor nume. 
Dumnezeu i-a transformat pe ei din pescari, în pescari de oameni; din bărbaţi şi femei de pe stradă, în 
sfinţi ai lui Dumnezeu, nemuritori. Puterea de transformare a lui Dumnezeu!

Pavel, un membru al bisericii locale, Prezbiterian, Metodist, Baptist, Penticostal, sau aşa ceva; s-a 
dus în jos pe stradă, cu marele lui duh provocator în el, că el ştia mai mult decât oricare dintre ei. El s-a 
ridicat sub Gamaliel, unul dintre cei mai buni învăţători care au existat în ţară. Ce s-a întâmplat pe 
drumul lui spre Damasc, ca să prindă o grămadă de oameni care credeau în Cuvântul lui Dumnezeu? Acolo 
pe drumul lui, a fost trântit jos, şi a auzit un Mesaj, şi Acesta l-a transformat pe el dintr-un membru de 
biserică şi un umblător la biserică; într-un profet al lui Dumnezeu, care a scris Cuvântul lui Dumnezeu, în 
Noul Testament. Dintr-un membru de biserică într-un Sfânt!

120

Oh, stea rătăcitoare, hai să ne oprim. Fiu rătăcitor, Sămânţă rătăcitoare care mergi din loc în loc, în 
această deformitate; întoarceţi-vă, dimineaţa aceasta, copii. Vă rog ascultaţi-mă pe mine, ca un om 
care încearcă să stea între cel viu şi cel mort.

În afară prin ţară unde ajunge emisiunea dacă încă sunteţi conectaţi, voi care aţi rătăcit în locul 
acela, vă rog staţi doar un minut mai mult. Eu ştiu că este târziu aici în Tucson sau, scuzaţi-mă Phoenix, 
este douăsprezece fără douăzeci de minute. Şi eu am avut acest popor aici toată dimineaţa. Eu v-am 
reţinut de la lucrul vostru şi alte lucruri. Dar uitaţi-vă, prieten drag, tu ai putea să fii departe de 
Dumnezeu pentru totdeauna. Vă rog veniţi înapoi în dimineaţa aceasta. Nu vreţi? Acolo este loc la Izvor.
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Într-o iesle tare demult,

Eu ştiu că aceasta-i într-adevăr aşa.

Un Copil a fost născut ca să salveze pe oameni din păcatele lor.

Ioan l-a văzut pe El pe mal.

Mielul pentru totdeauna.

Oh, Cristos, Crucificatul de pe Calvar.

Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileia,

din Galileia,

Că El a făcut atât de foarte mult pentru mine.
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El a iertat toate păcatele mele,

Şi a aşezat înlăuntru Duhul Sfânt;

Oh, eu iubesc, eu iubesc pe Omul din Galileia.

Un vameş s-a dus să se roage într-o zi în templu.

El a plâns: „O Doamne, ai milă de mine!”

El a fost iertat de toate păcatele,

Şi o pace adâncă i s-a aşezat înlăuntru;

El a zis: „Vino să vezi pe acel Om din Galileia.” Asta aşa este.

Şchiopul a fost făcut să umble,

Mutul a fost făcut să vorbească.

Puterea a fost vorbită cu dragoste peste mare;

Orbul a fost făcut să vadă,

Eu ştiu că aceasta putea fi

Numai mila Omului din Galileia.

Potriviţi aceasta cu lucrarea din ziua de astăzi.

Femeia la fântână.

El i-a spus toate păcatele ei.

Cum avea cinci bărbaţi la acel timp.

Ea a fost iertată de fiecare păcat,

Şi o pace adâncă i s-a pus înlăuntru;

Ea plângea: „Veniţi să vedeţi pe acest Om din Galileia!”

Femeie, El o cunoştea. Vedeţi, El ţi-a citit inima ta în dimineaţa aceasta. Omule, El ţi-a citit inima. 
Oh, vameşule, hai să ne rugăm!

Oh, eu iubesc pe acel Om din Galileia,

Din Galileia,

Că El a făcut atât de foarte mult pentru mine.

El mi-a iertat toate păcatele mele,

Şi mi-a pus Duhul Sfânt înlăuntru;

Oh, eu iubesc, eu iubesc pe acel Om din Galileia.

Nu aţi vrea să-L iubiţi şi voi, cu mine, în dimineaţa aceasta? Oh, păcătos rătăcitor încăpăţânat, aici 
sau afară oriunde ai fi, vrei să-L accepţi pe Domnul meu în dimineaţa aceasta? El este Cuvântul, şi 
Cuvântul v-a fost adus vouă. Nu aţi vrea să-L acceptaţi pe El în dimineaţa aceasta? Vreţi să vă ridicaţi 
mâinile sau să vă ridicaţi în picioare, sau ceva, şi să vă rugaţi, zicând: „Eu vreau să-L accept pe El chiar 
acum. Frate, eu vreau, eu vreau să-L accept pe El chiar acum.” Vreţi să vă ridicaţi în picioare, oricine 
care vrea să se facă rugăciune pentru el, şi ziceţi: „Eu sunt...” pentru rugăciune, adică: „Eu sunt un 
păcătos, eu vreau...” Dumnezeu să te binecuvânteze, domnule. Altcineva? Fiecare să se roage acum, 
doar un minut.
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Oh, în acea iesle tare demult, (aceasta era într-un haos, voi ştiţi, lumea era),

Şi eu ştiu că aceasta este într-adevăr aşa.

Un micuţ Copilaş a fost născut să salveze pe oameni de păcatele lor.

Când Ioan l-a văzut pe El pe mal.

El era acel Miel, pentru totdeauna, (Acelaşi astăzi)
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Oh, El este Cristos, Răstignitul de la Calvar.

Nu vreţi să-L iubiţi pe El astăzi din toată inima, astfel ca să puteţi păşi afară din această condiţie 
lumească în care şedeţi? Voi femeilor, voi bărbaţilor, oh, pentru ce aţi şezut aici în tot acest timp? 
Aceasta merge să arate că există ceva în adâncul vostru, există ceva ce înfometează şi însetează. Voi 
nu aţi fi şezut aici aceste două sau trei ore, stând în această clădire numai aşa; acolo este ceva. Nu 
vreţi să luaţi seama la aceasta astăzi? Lăsaţi modele şi ştiinţa, şi toate lucrurile lumii, să treacă din 
mintea voastră chiar acum, frate drag ori soră dragă.

123

Bisericile se unesc, marile naţiuni se destramă.

Israel se trezeşte.

Semnele pe care profeţii le-au spus dinainte;

Zilele Neamurilor sunt numărate,

Cu greutăţi împovărate;

„Întoarceţi-vă, o risipiţilor, la ai voştri.”

Ziua salvării este aproape.

Inimile bărbaţilor cad de teamă;

Fiţi umpluţi cu Duhul, aveţi lămpile curate şi clare,

Uitaţi-vă-n sus, mântuirea voastră este aproape!

Profeţii falşi mint.

Adevărul lui Dumnezeu ei îl neagă.

Că Isus Cristosul este Dumnezeul nostru.

Acum, aceasta este adevărat. Voi ştiţi aceasta, cu toţii cunoaştem ziua în care noi trăim.124

Dar El a zis că va fi Lumină cam în timpul serii.

Drumul spre Slavă voi sigur îl veţi găsi.

Aceasta este ziua în care trăim noi chiar acum. Lumina va străluci tocmai seara când întunericul se 
aşează, timpul amurgului, steaua serii.

Amurgul şi steaua de seară.

Şi după aceasta întunericul!

Fie ca acolo să nu fie tristeţe de adio

Când sunt în sfârşit îmbarcat;

Căci totul în afară este hotar de timp şi spaţiu.

Şi apele mă pot purta departe.

Dar eu vreau să văd Pilotul meu faţă-n faţă

Când am traversat bariera.

Să nu spuneţi, în numere jalnice.

Că viaţa este doar un vis gol!

Şi sufletul este mort la cei adormiţi.

Şi lucrurile nu sunt ceea ce par.

Da, viaţa este reală! Şi viaţa este serioasă!

Şi mormântul nu este scopul ei;

Căci pulbere eşti, şi-n pulbere te întorci,

Nu a fost vorbit despre suflet.
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Vieţile marilor oameni, toate ne reamintesc nouă,

Şi noi putem să ne facem vieţile sublime.

Şi, despărţirile lasă în urma noastră,

Urme de paşi pe nisipurile timpului;

Urme de paşi, care probabil un altul, în timp ce pluteşte peste viaţă solemn

Cu putere. Un singuratic şi naufragiat frate.

în a vedea, să-şi ia inima iarăşi.

Hai să fim sus, atunci, şi făcând.

Cu o inimă pentru orice străduinţă;

Nu fiţi ca dobitoacele, vite mânate!

Fiţi eroi în competiţie!

Dragă Dumnezeule, ei sunt ai Tăi. Eu am văzut doi bărbaţi stând în picioare. Tată, Eu te rog, 
Dumnezeule, ca Tu să-i iei pe ei acum. Ei vor să fie fiii Tăi. Ei s-au trezit din ignoranţa vieţii pe care au 
trăit-o, şi acum ei vor să fie împrospătaţi, înnoiţi, cu botezul Duhului Sfânt peste Sămânţa aceia care a 
fost plantată în inimile lor în această zi. Dumnezeule Etern, Creatorul tuturor lucrurilor, care ai făcut 
Cuvântul Tău, şi eu cred că Tu ştiai că aceşti bărbaţi vor face aceasta în dimineaţa de azi. Eu mă rog, 
Doamne, ca Tu să uzi acel Cuvânt, ziua şi noaptea, şi niciodată să nu laşi pe Satan ca să-i smulgă din 
mâinile Tale. Fie ca ei să fie un pom care cândva, în Paradisul lui Dumnezeu, când totul va fi adus iarăşi 
înapoi, căci Cuvântul Tău nu poate cădea, aceasta va fi iarăşi. Că această lume...
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Şi acolo nu va fi acest fel de civilizaţie în lumea care vine. Acolo nu vor fi automobile sau nimic care 
ştiinţa a făcut vreodată. Acolo nu vor fi astfel de lucruri în lumea care urmează să vină. Ci aceasta va fi 
tipul Propriu al lui Dumnezeu de civilizaţie pe care îl va aşeza El în împărăţia glorioasă. Că, în această 
civilizaţie există boli, moarte, tristeţe, morminte, şi lipsuri. Dar în împărăţia care urmează să vină, nu 
există moarte, nici tristeţe, nici boli, nici bătrâneţe. O Dumnezeule, totul va fi nou acolo, în civilizaţia Ta.
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Dumnezeule, transformă-ne pe noi astăzi, prin Puterea Ta, prin reînnoirea minţilor noastre, ca să ne 
întoarcem de la elementele neroditoare ale acestei lumi, la Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fie ca noi să fim 
reînnoiţi prin Puterea de transformare a lui Dumnezeu peste Sămânţa care este în inima noastră, că noi 
credem, peste creaturile numite fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Aceasta este rugăciunea mea către Tine, 
Tată, pentru popor, în Numele lui Isus. Amin.

Acum către voi care sunteţi afară în emisiune, oriunde vă aflaţi, eu vreau ca voi să-L primiţi acolo pe 
Cristos, ca Salvatorul vostru personal, şi să fiţi umpluţi cu Duhul Lui. Cuvintele care au fost spuse în 
dimineaţa aceasta, fie ca ele să cadă în inima voastră, şi fie ca voi să-L primiţi acolo pe Isus. Şi voi 
priviţi viaţa voastră, şi vedeţi ce trăiţi în viaţa viitoare. Şi luaţi aici Filtrul omului gânditor. Când vă vedeţi 
pe voi înşivă făcând ceva care este contrar acestui Cuvânt, mutaţi-vă de la aceasta, repede. Vedeţi? 
Căci, există un Filtru care ţine moartea departe de voi, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele Lui 
sunt Viaţă, şi ele vă vor feri de moarte.
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Şi către voi acum poporul de aici care este în auditoriu, eu v-am avut aici pentru un timp îndelungat. 
Eu vă mulţumesc pentru participarea voastră. Şi mă rog ca Dumnezeu să nu lase niciodată să moară 
Sămânţa aceasta. Eu sper că nu gândiţi că eu stau aici numai ca să spun aceste lucruri să fiu diferit. Eu 
am spus aceasta din cauza dragostei; şi ştiind că aceasta este în timp ce sunt muritor, aşa cum sunt 
acum, este singurul timp în care sunt în stare să predic poporului. Şi eu iubesc pe Isus Cristos. El este 
Salvatorul meu. Şi amintiţi-vă, eu aş fi fost acolo afară pe stradă dacă aceasta nu era pentru El. Eu aş fi 
fost acolo afară; toţi părinţii mei, toţi cei ai mei, erau păcătoşi. Însă Dumnezeu, cu Puterea Lui de 
transformare, ştiu că a făcut o creatură diferită din mine. Şi eu pot recomanda Aceasta şi vouă, ca fiind 
bună. Şi Acesta vă va ţine în ceasuri de necaz. Chiar la moarte, la uşă, voi nu veţi avea teamă. Nu 
există nimic care ne poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos. Fie ca Dumnezeu să 
vă binecuvânteze pe fiecare din voi, şi să vă dea Viaţa Eternă.
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Câţi dintre cei de aici sunt care nu au Sămânţa lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt? Vreţi să vă 
ridicaţi mâinile, şi ziceţi: „Aminteşte-mă pe mine Frate Branham, ca eu să primesc acel Duh Sfânt.” Acum 
voi luaţi Cuvântul în inima voastră, şi credeţi-L. Acum dacă voi... Vă puteţi uita la voi. Mergeţi şi uitaţi-
vă în oglindă, şi puteţi vedea unde sunteţi. Vedeţi, voi puteţi şti.
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Voi ziceţi: „Păi, eu nu mi-am ridicat mâna, deoarece eu cred că eu am.”

Uitaţi-vă  la  voi  înşivă  în  oglindă,  apoi  veţi  vedea  ce  fel  de  duh  vă  amăgeşte,  vedeţi.  Gândire
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amăgită! „Există o cale care pare dreaptă unui om dar la capătul ei este calea morţii.” Este adevărat?

Jos la cruce unde a murit Salvatorul meu.

Jos acolo pentru curăţirea de păcat am plâns;

Oh, acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele;

„Slavă...” Închideţi ochii acum, un minut, şi cântaţi-i Lui. Hai să ne ridicăm mâinile sus.130

Slavă Numelui Său, Numele Lui preţios!

Slavă Numelui Său!

Acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele;

Slavă la al Său...

Eu vreau ca voi Creştinilor să daţi mâinile unii cu alţii, cei salvaţi.

Eu sunt atât de uimitor salvat din păcat,

Isus atât de dulce s-a interpus

Acolo la cruce unde El m-a luat înăuntru;

Slavă Numelui Lui!

Slavă Numelui Său, Nume preţios!

Slavă Numelui Său!

Oh, acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele;

Slavă Numelui Său!

Sângele are germenele de Viaţă în El, voi ştiţi. Aceasta este către cei ce nu îl cunosc pe El.131

Oh, vino la acest Izvor atât de bogat şi dulce;

Aruncă-ţi sărmanul tău suflet la picioarele Salvatorului;

Oh, plonjează înăuntru astăzi, şi fii făcut întreg;

Slavă Numelui Său!

Oh, glorie...

Să ne plecăm capetele aşa cum cântăm.

Slavă Numelui Său!

Acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele; Slavă Numelui Său!132

Voi îl iubiţi pe El? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Pavel a spus: „Eu voi cânta în Duhul. Eu mă voi 
închina în Duhul.” Hai să-l cântăm cu adevărat lin, cu mâinile în sus.

Voi ştiţi, care-i necazul despre aceasta, noi poporul Penticostal, noi ne-am pierdut bucuria, noi ne-
am pierdut emoţiile noastre. Aşa cum a zis Billy Graham într-una din serile trecute: „Acei predicatori, cu 
gulere tari întoarse, mergând jos în sud, bătând din palme, şi bătându-şi picioarele în sus şi-n jos pe 
pământ, şi sărind, ei aveau ceva de ce erau bucuroşi.” Păi, da, eu am Ceva de care sunt bucuros. 
Vedeţi? Vedeţi? Da. Da, noi ne-am pierdut emoţiile noastre.

Acum hai să ne ridicăm mâinile. Nu vă îngrijoraţi de lacrimi, ele nu vor face nici un rău, vedeţi. 
Aceasta nu vatămă. „Acel care semănă în lacrimi, se va întoarce fără îndoială iarăşi, aducând snopi 
preţioşi.” În ordine.

Slavă Numelui Său, Nume preţios!

Slavă Numelui Său!

Acolo inimii mele i s-a aplicat Sângele;

Slavă Numelui Său!

Slavă la al Său... (O Dumnezeule! Lăudat să fie Dumnezeu!)
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Slavă Numelui Său!

Scufundă Sămânţa, Doamne, în inimă!

Inimii mele i s-a aplicat Sângele;

Slavă Numelui Său!


