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Mulţumesc foarte mult, Frate Neville. Bună dimineaţa, prieteni. Eu am apucat să mă sucesc în pat în 
această dimineaţă puţin în timp ca să mă pot scula, am fost cam obosit. Nu a venit... a venit cam 
neaşteptată. Fratele Shakarian, de la Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline, preşedintele acestei 
mişcări, era... soţia lui a căzut bolnavă, şi astfel... şi ea a fost dusă la spital. Şi este o mare lovitură 
pentru un astfel de om ca acesta, şi am avut o discuţie ieri.

1

Şi Fratele Arganbright a venit pe la mine, şi am mers împreună. Şi, ei bine, m-am trezit la ora patru, 
ieri dimineaţă, şi am pornit către Cincinnati. Şi am călătorit toată ziua. Şi abia am ajuns. Am ajuns pe la 
revărsatul zorilor, în această dimineaţă. Şi astfel sunt obosit şi răguşit, dar suntem aici prin harul lui 
Dumnezeu.

2

Mă întreb dacă Fratele Arganbright a ajuns. Eşti aici, Frate Arganbright? El trebuie să fie încă în 
siguranţă în mâinile lui Morpheus. Dacă nu ştiţi cine era Morpheus, el era un zeu Roman păgân, zeul 
somnului. Astfel voi toţi să mă suportaţi puţin cu gâtul meu răguşit în această dimineaţă, şi eu voi 
încerca să nu vă ţin prea mult.

3

Scopul meu pentru a avea serviciile în această dimineaţă au fost din cauza... nu a oamenilor. 
Duminica următoare urma să-mi dau mesajul meu de Crăciun, dar, dacă eu o fac, atunci va aduce 
oamenii care vin din afară oraşului, poate într-un fel le strică Crăciunul, ştiţi, să meargă înapoi. Şi astfel 
m-am gândit poate ar fi mai bine dacă ne-am aduna împreună şi ne-am închina Domnului în această 
dimineaţă, în acest fel, pentru partea mea de serviciu de Crăciun. Şi apoi duminica următoare puteţi fi la 
al vostru... Dacă locuiţi departe, puteţi fi la biserica voastră proprie oriunde ar fi, sau orice doriţi să 
faceţi.

4

Şi aş vrea să mulţumesc fratelui pentru cântarea aceea frumoasă. Eu am intrat înăuntru când aceea 
se cânta. Ea este foarte frumoasă. Şi tot timpul când am auzit soţia mea şi toţi aceia lăudându-se cu 
cântările fratelui, şi eu am avut prima mea ocazie să-l aud cântând, însumi, nu la Tabernacul. Acum, nu 
este aceea ceva? Fratele nostru de aici de la Tabernacul, şi a trebuit să meargă drept la Shreveport, 
Louisiana, să-l audă cântând prima lui cântare. Cât de neobişnuite sunt lucrurile, nu-i aşa?

5

Şi apoi ne-am gândit poate făcând aceasta, aceea ne-ar da un timp în a noastră... de a veni 
împreună. Şi apoi din nou drumurile au fost foarte rele. Mă întreb dacă Fratele şi Sora Dauch au reuşit să 
ajungă din Ohio. Au ajuns ei? Unde eşti, Frate Dauch? Da, da. Eu doar mă întrebam. Aveţi multă zăpadă 
pe acolo? Corect. Astfel, ei bine, ei nu au avut deloc în Cincinnati. Nu există aşa de multă cum este aici. 
Nu este nici un pic de zăpadă de fapt. Şi ieri a fost prima oară când am predicat în Cincinnati, şi am avut 
o zi măreaţă, astfel am avut un capitol mare, care nu este mai vechi de un an, şi este un capitol foarte 
frumos, ceva oameni buni. Noi ne-am bucurat de părtăşie. Apoi ei m-au chemat, acum câteva momente, 
să fiu la Columbus mâine, pentru o dedicaţie a altui capitol, şi, sau serviciu, pe care Fratele Shakarian 
trebuia să-l ia, dar... şi eu trebuie să mă rog pentru aceea întâi. Este o...

6

Eu trebuie să mă duc la Phoenix chiar după aceasta, ştiţi, şi avem... Noi începem la Phoenix în a 
doisprezecea, va fi dejunul oamenilor de afaceri. Şi eu nu ştiu doar unde se ţine. Cred că la Ramada, se 
va ţine la Ramada. Capitolul oamenilor de afaceri au dejunul lor acolo de obicei. Şi apoi duminică voi 
începe, şi duminică cam doisprezece zile toate în jurul Văii Maricopa, Phoenix, Tucson. Şi eu am un 
banchet luni seara, la Tucson, un banchet cu predicatorii şi Oamenii de Afaceri ai Evangheliei Depline din 
Tucson. Şi astfel apoi să vin înapoi la Phoenix, şi cred că la Glendale şi diferite locuri. Şi apoi convenţia 
începe în douăzeci-... cât este, Frate Fred? Vă amintiţi doar... Douăzeci şi patru, douăzeci şi patru până 
la douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă, cam pe acolo. Şi apoi, cu voia Domnului, voi veni înapoi acasă. 
Vom vedea cum am progresat aici, să vedem despre cele Şapte Peceţi sau... de la timpul acela înainte, 
şi să vedem unde vom merge de acolo.

7

Acum, cred că cineva mi-a spus că avem câţiva bebeluşi aici în această dimineaţă să fie dedicaţi. 
Este corect? Are vreo mamă vreun copil să fie dedicat? Doc, mi-a menţionat Doc ceva. Ei bine, poate 
am greşit. Oh, da, acestea. Bine, vreţi voi surori sau fraţi să vă aduceţi micuţii voştri? Mulţumesc, soră. 
Cred că acesta este un timp foarte potrivit să aduceţi copii, este Crăciun. Fratele Neville, vrei tu? Acum, 
în timp ce aceşti iubiţi îşi aduc micuţii lor în această dimineaţă, este doar...

8

Acum, mulţi oameni, din multe biserici, şi dacă cineva dintre voi aţi fost la convenţie ieri, cum Fratele 
Brown, un Episcopalian umplut cu Duhul Sfânt, şi-a cerut scuze la credincioşii penticostali pentru botezul 
copiilor. Astfel, desigur el a zis ceea ce avea de făcut. Astfel Episcopalii botează, stropesc, ceea ce 
numesc botez.

Botez, pentru mine, înseamnă „scufundare, mergând sub, o îngropare.”

Şi, mulţi dintre ei fac asta. Aceea este un vechi... Aceea este o formă care vine de la biserica 
Catolică, şi a fost adusă prin Metodişti şi Episcopali, Lutherani şi multe dintre ele o fac. Metodiştii o fac.
9
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Aceea face separarea între biserica Nazarenilor şi Metodiştilor, era botezul infantil. Nazarenii sunt fiecare 
cuvânt un Metodist, numai botezul infantil, şi astfel atunci aceea vine afară pentru scopul acela.

Biserica lui Cristos este o Biserică Creştină, orice lucru în afară de muzica din biserică. Şi astfel, oh, 
acele lucruşoare care ei le separă şi rup frăţietatea şi lucruri! Noi suntem toţi una în Cristos Isus prin... 
Voi nu vă puteţi ataşa de o biserică. Voi vă ataşaţi de o lojă, dar nu vă puteţi ataşa de o biserică, 
vedeţi, că trebuie să fiţi născuţi în biserică. Aceea este o naştere spirituală. Şi mulţi diferiţi alţii au ideile 
lor şi, noi doar mergem cu ei, aceea este în ordine.

10

Dar pentru noi aici la Tabernacul, vrem să rămânem chiar exact în felul cum spune Biblia să o facem. 
Doar ceea... Şi nu există Scriptură în Biblie pentru botezul unui copil. Nu există Scriptură în Biblie pentru 
stropire. Şi astfel singura Scriptură care există în Biblie când Isus a zis căci, El era Exemplul nostru, şi 
când ei i-au adus copilaşi El şi-a pus mâinile peste ei şi i-a binecuvântat, şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină 
la Mine, şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerului.” Acum, în acel fel încercăm să 
continuăm.

11

Acum, ştim, aşa cum pastorul şi eu ne punem mâinile peste aceşti copilaşi, mâinile noastre sunt 
sărmane înlocuitoare pentru Domnul nostru, că ale Lui erau sfinte. Dar dacă El a trebuit să caute prin 
pământ în această dimineaţă să afle o mână sfântă, unde aţi găsi-o? Nu există un astfel de lucru, 
vedeţi, pe pământ. Dar prin harul Lui ne vom pune mâinile peste ei şi vom oferi o rugăciune şi mulţumire 
pentru ceea ce El le-a dat oamenilor, şi fie ca ei să fie muguraşi în casa voastră să ajute să lumineze 
calea în timp ce mergeţi pe acolo. Fie ca ei să fie crescuţi în ascultare de Dumnezeu. Şi fie ca aceşti 
copilaşi acum să devină mari lucrători, dacă există un mâine, în Împărăţia lui Dumnezeu, este a noastră 
sin-...

12

Să vedem, cred că voi începe de aici, cu acest micuţ fără păr care mă priveşte întruna. Doar 
cumva... Oh, doamne! Soţia mea ar trebui să fie aici să-l ţină pe acest micuţ. Întotdeauna îmi este frică 
să nu-l rup, vedeţi. Doamne, ce ins drăguţ! Ce mai faci? Ce timp potrivit, când: „Într-o iesle un Bebeluş 
a fost găşit,” un timp de Crăciun, pentru dedicarea copilaşilor înapoi la Dumnezeu. Care-i este numele? 
Samuel Thomas. Acum, acesta este un nume foarte bun.

13

Să ne aplecăm capetele.

Tatăl nostru Ceresc, aşa cum acest cuplu micuţ în această dimineaţă cu această pată de bucurie 
care le-ai adăugat-o uniunii lor, micuţul Samuel Thomas, Tată Dumnezeule, ne rugăm ca Tu să 
binecuvântezi acest copil. Şi aşa cum îl înălţăm în Prezenţa Ta în această dimineaţă, Doamne, ca mâinile 
Tale sfinte să binecuvânteze acest copil. Lasă, Doamne, ca copilul să trăiscă. Şi dacă va exista un 
mâine, fie ca el să fie un slujitor mare pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Binecuvâtează-i părinţii. Şi acum, 
Tată, ţi-l predăm pe micuţul Samuel Thomas, în Numele lui Isus Cristos, pentru o viaţă dedicată în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.

14

Dumnezeu să te binecuvânteze şi fie să ai fericire. Şi fie ca să fie o pată de lumină în viaţa ta, prin 
toată călătoria. Dumnezeu să te binecuvânteze.

Fratele Branham continuă să dedice copiii.15

Ei bine, este o zi rea afară, o zi bună în interior. Şi, ştiţi, eu am întâlnit un bărbat, sau un bărbat 
care mi-a spus că a întâlnit un om recent, şi el a zis că el se plângea. Oh, a zis: „Aceasta este o zi 
teribilă.” Zicea că ploua şi tot aşa.

El a zis: „Aceasta este o zi minunată.”

Şi insul a zis: „Ei bine, cum numeşti tu aceasta o zi minunată?”16

El a zis: „Îţi voi spune. Doctorul mi-a spus cu un an în urmă că mai am numai o săptămână să 
trăiesc.” Zicea: „Fiecare zi, ei bine, aceea este o zi minunată.” Da.

Astfel, este corect, ea este o zi minunată, astfel noi suntem toţi... Ce este... aşa cum a zis fratele: 
„Noi toţi am fost condamnaţi la moarte.” Este corect, să murim şi să mergem în chin. Dar acum aceasta 
este o zi minunată. Noi trăim în Cristos şi nu mai putem muri. S-a terminat, vedeţi. Noi suntem într-
adevăr în Cristos. Acum să...

17

Acum, în Tabernacul, Frate Arganbright, de obicei am timp. Astfel dacă flămânzeşti la cină, poţi 
dormi... mă simt foarte obosit în această dimineaţă, eu doar am de spus una alta să mă ţin mai treaz 
puţin până când pot... Duhul Domnului vine peste mine.

Astfel să ne aplecăm capetele acum şi să ne rugăm înainte de a citi Cuvântul. Câte cereri pentru 
alte lucruri care le aveţi poate pentru care nu v-aţi rugat, doar să se facă cunoscute în timp ce vă 
ridicaţi mâinile. Acum să ne ridicăm în această dimineaţă în timp ce ne rugăm. Aceea vă va da o 
schimbare de poziţie şi poate vă va ajuta puţin. Şi apoi după rugăciune, aş vrea să rămâneţi în picioare

18
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doar câteva minute până când citesc Cuvântul. Cred că acela este un lucru măreţ să stăm în reverenţă 
în timp ce citim Cuvântul lui Dumnezeu.

Tatăl nostru Ceresc, noi venim smeriţi, cu inimile golite de toate dorinţele lumii sau plăcerile ei. Şi aşa 
cum fratele nostru ne-a citat s-au a afirmat: „Bucuria, bucuria Domnului este tăria noastră.” Şi noi venim 
cu inimi voioase, că avem această ocazie de a veni în Prezenţa Ta, să cerem orice cerere care am dori-
o. Şi bucuria vine când ne uităm în Cuvânt. Şi s-a promis că dacă-L credem, El ne va fi dat. Ce poate 
scutura o inimă muritoare care bate, mai mult decât să ştie că nemurirea, Dumnezeul Etern a dat o 
astfel de promisiune?

19

Acum iartă-ne, Doamne. Şi dacă am păcătuit sau am făcut ceva care nu Ţi-a plăcut, ca înainte de a 
cere aceste lucruri... Căci ştim că este scris: „Dacă inimile nu ne condamnă, avem cererea noastră.” Dar 
acum iartă-ne de tot ceea ce am făcut. Uită-Te asupra noastră, Doamne, cu milă şi har. Priveşte ce grup 
de oameni sărmani suntem, Doamne. Mici muritori, ne târâm aici pe pământ, şi doar ne târâm prin acest 
loc păcătos, dar adânc în inima noastră ştim că există cineva care va veni într-o zi să ne ridice din acest 
loc într-un loc mai bun, şi ne bucurăm în acesta.

20

Şi mă rog, Dumnezeule, pentru fiecare cerere. Tu ai ştiut ce era în spatele acelor mâini ridicate. 
Acordă-le, Doamne. Mă rog pentru mine, pentru tărie în această dimineaţă, pentru glas să mă ajuţi să 
predic Evanghelia. Şi Ţi-am cere ca Tu să ne binecuvântezi împreună în aceasta ce o sărbătorim, timpul 
Crăciunului. Doamne, fie ca noi să găsim adevăratul Duh al Crăciunului, şi fie ca El să rămână în noi 
veşnic. Căci Ţi-o cerem în Numele şi pentru Numele lui.

21

Acum, dacă doar vă veţi ridica numai o clipă, aş vrea să citesc în această dimineaţă din Cartea lui 
Mica, dintr-un loc; şi din altul, din Evrei, al 12-lea capitol din Evrei, pentru... să adun un mic context din 
ceea ce mi-ar place să vorbesc în această dimineaţă pentru mesajul nostru de Crăciun. Evrei 12:25, 
este el. Eu a trebuit să mă grăbesc într-un fel în această dimineaţă când m-am trezit, şi nu am avut 
orice lucru în ordine când am vrut să le am, am vrut să am, mai degrabă. Am început cu al 2-lea verset 
în Mica 1.

22

Ascultaţi,... popoare; ascultă, pământule, şi tot ceea ce este pe el: şi Domnul 
DUMNEZEU să fie martor împotriva ta, şi din templul Lui cel sfânt.

23

Căci, iată că DOMNUL iese din locuinţa Lui, şi va coborî, şi va călca pe... locurile 
pământului.

Şi munţii se vor topi sub el, şi văile crapă, şi ca ceara înaintea focului, şi ca apele care 
curg prin râpe.

Şi în Evrei al 12-lea capitol şi al 25-lea verset, citim aceasta.

Luaţi seama ca nu cumva să nu ascultaţi pe cel ce vorbeşte! Că dacă nu au scăpat... 
Că dacă nu au scăpat cei care l-au refuzat pe cel ce vorbea de pe pământ, cu atât mai 
mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbeşte din cer:

24

Acum, Doamne Dumnezeule, adaugă binecuvântările Tale la citirea Cuvântului Tău, şi dă-ne la fiecare 
astăzi lucrul care vrei să-l cunoaştem, ca să putem pleca de aici şi să simţim că am fost în Prezenţa Ta, 
şi putem merge înainte cu o privire nouă şi cu înţelegere mai bună, şi cu o hotărâre mai bună decât am 
avut când am intrat în această clădire. Căci Ţi-o cerem în Numele lui Isus. Amin. (Vă puteţi aşeza.)

Nu este aceea o citire neobişnuită de Crăciun? Scopul meu de a face aceasta, a fost să aduc 
bisericii ceva poate puţin diferit, deoarece la radio de-a lungul Crăciunului veţi asculta vechea poveste 
obişnuită, din nou şi din nou, şi magii venind din est şi găsindu-l pe copilul Cristos, şi adorarea păstorilor, 
şi apariţia Stelei, şi toate aceste povestiri de Crăciun care alcătuiesc credinţa noastră religioasă astăzi. 
Şi ele sunt foarte bune, eu sunt mulţumitor pentru aceea. Dar m-am gândit în biserică în această 
dimineaţă... Şi probabil păstorul nostru, poate în seara aceasta sau duminica viitoare va aduce un mesaj 
despre ceva ca aceea. Şi m-am gândit apoi să dau oamenilor o schimbare despre altă vedere din... 
despre Crăciun, şi aş ... Am ales acest text. Acum, doar câteva cuvinte.

25

Şi acum văd că schimbaţi locurile, unii stau în picioare, unii şed. Şi acela este frumos. Şi curând vom 
avea loc ca noi... Nu putem, ne pare rău că nu putem să lăsăm aceste intervale să se umple, din cauză 
că şefului pompierilor nu ne lasă să o facem. Dar o vom mări curând, cu voia Domnului. Ei deja au început 
la aceea, şi aceea este pe cât de repede putem noi o vom face, şi acela va fi un loc diferit total când 
ne referim la partea materială a acelui loc. Acolo nu va fi de fapt nici una din ceea ce arată vechiul 
tabernacul. Acolo vor fi geamuri colorate, acolo vor fi cărămizi furniruite în jurul lui. Va fi... Va fi cu totul 
diferit. Dar clădirea veche va rămâne aici, că avem un scop pentru aceea, vedeţi. „Zidurile vechi să 
rămână,” vedeţi. Şi noi doar le vom acoperi şi să punem pietre în jurul lor, şi aşa mai departe, dar va 
rămâne chiar acelaşi.

26
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Acum, Crăciun. Aş dori ca într-adevăr oamenii care vor, să poată înţelege în această lume, ce este 
de fapt Crăciunul. Acum, primul cuvânt Crăciun este un fel de expresie Catolică. Aceea înseamnă „A lui 
Cristos...” C-h-r-i-s-t-m-a-s, vedeţi: „Christ's mass,” [Amestecătura lui Cristos. - Trans.] vedeţi. Aceea 
a fost rânduită sau a început cu biserica Romană. Şi Cristos nu a fost născut în a douăzeci şi cincia zi 
din decembrie tot la fel cum nu am fost nici eu. Aha. Este doar o amestecătură completă a dogmei. 
Aceea-i tot ce este cu ea. „Toată lumea,” aşa cum a zis profetul: „a devenit o rană putredă.” Este 
adevărat. Doar nu este nici un lucru curat nicăieri. Orice sărbătoare este susţinută printr-un... Păi, Moş 
Crăciun a luat locul Crăciunului, naşterea în iesle. Iepurele şi puiul şi pălării noi au luat locul învierii. Şi 
unde apare Dumnezeu în tot faptul acesta? Vedeţi? Motivul acesteia este din cauză că omul şi 
comerţul...

27

Păi, ei au început să cumpere cadouri de Crăciun cu luni în urmă, şi ce este aceea în afară de o 
caracteristică păgână! Nu este nimic evlavios în aceea. Oh, ei încearcă să spună: „Au dat daruri, magii.” 
Aceea este doar o oază pentru o scuză a diavolului. Voi vreţi să daţi ceva, aceea este viaţa voastră lui 
Cristos. Nu daţi unul altuia, daţi-i aceea Lui. Pentru aceea a murit El. Acela-i scopul venirii Lui. Vedeţi?

28

Dar s-a ajuns la un loc unde este un blestem pentru copilaşi. Unii vecini în jos pe stradă pot avea 
suficient, şi celălalt insişor nu are nimic, şi ei se uită. Şi aceea este că toată lucrarea este complet 
greşită. Aceea-i tot. Şi comercianţii îşi ridică comerţul în aceste locuri. Ei... Păi, soţia mea s-a dus să 
cumpere ceva pentru ceva micuţi, cu vreo trei săptămâni în urmă, zicea: „Oh, noi le-am vândut toate. 
Tot stocul. Noi am făcut o comandă dublă de stoc în anul acesta, şi toată s-a vândut.” Cu trei sau patru 
săptămâni înainte de timpul începerii cumpărăturilor. Oh, ce alcătuire mare comercială este aceea!

29

Şi, până la urmă, ştiţi cum a început cândva Crăciunul, acesta pe care-l numim noi Crăciun: „Christ's 
mass”? Iată povestea lui, doar o frântură o am scrisă aici pe o pagină. Eu doar am terminat-o anul 
trecut, înainte de a avea cele Şapte Epoci ale Bisericii, le-am învăţat aici, eu am luat Conciliul Nicean, şi 
Conciliul PreNicean şi Conciliul Post Nicean, şi Părinţii Niceei, şi cele două Babiloane ale lui Hrislop şi 
Cartea lui Foxe despre Martiri, şi toate, că am auzit predicatori citând din ele. Dar am vrut să o citesc eu 
însumi, să văd, ca eu să ştiu când o citesc sau o zic oamenilor mei, că Dumnezeu mă va face 
răspunzător în Ziua Judecăţii pentru ceea ce zic oamenilor. Astfel, eu nu trebuie să spun ceea ce a zis 
altcineva că au citit, aş vrea să citesc aceea eu însumi, vedeţi, şi să ştiu.

30

Acum, de fapt, Crăciun, Cristos, eu cred şi aproape pot dovedi... Aşa cum învierea poate fi dovedită 
prin a privi Creatorul, cum El a creat toată această viaţă botanică, şi cum orice lucru care slujeşte 
scopului Său şi trebuie să moară, şi dacă moare, el trăieşte din nou că aceea are viaţa perpetuă. Dar 
singura cale cum aceea poate trăi din nou, este o sămânţă germinizată. Vedeţi? Acum, Dumnezeu se 
exprimă Însuşi în acea creaţie, şi aceea arată că toţi aceşti zei păgâni şi alte lucruri care le avem nu 
sunt adevărate. Vedeţi, ele sunt numai filozofie şi imaginaţii. Dar cel Care a creat Cerul şi pământul se 
exprimă Însuşi înapoi prin creaţia Lui, ceea ce este El în programul Lui. Şi apoi dacă...

31

V-aţi gândit cândva, când Cristos s-a născut, acel Fiu al lui Dumnezeu, de ce s-a născut El într-o 
iesle, într-un grajd, şi pus într-o iesle? Că el era un Miel. Nu putea fi născut în case, mieii nu se nasc în 
case. Şi apoi aţi observat când L-au dus la Calvar, şi cum El nu putea fugi. El a avut această cruce pusă 
pe El. El a fost bătut încât spatele lui sângera. Şi, dar ei L-au condus, ei au condus Mielul la măcelar. 
Vedeţi? El era un Miel. Ei bine, şi dacă toate aceste mărturii ale naturii, ceea ce era El... Când se nasc 
mieii, în decembrie sau în aprilie? Desigur. Vedeţi, aceea doar este lipsită de sens, vedeţi, să te gândeşti 
la un astfel de lucru.

32

Aceasta s-a făcut de biserica Romano Catolică înainte de a deveni biserică Catolică în Roma. Pe la 
86, 106, pe undeva pe acolo, sau 306, mai degrabă. Acum, noi aflăm că păgânii Romani s-au închinat la 
Jupiter, care este zeul soare; şi ei s-au închinat la Astartee, care era zeul lună, sau altfel mama... mama 
cerului. Ei bine, să aducem aceasta în jos, ei au zis că Astartee, sau zeul, mama cerului nu mai era, şi s-
a reflectat în Maria. Astfel ea încă a rămas idolatrie, conectând Creştinismul la idolatrie.

33

Apoi de asemenea, dacă ei au suferit, sau s-au închinat şi au respectat ziua de naştere a zeului lor 
soare, care era Jupiter. Aceea este când soarele din întâi decembrie până în douăzeci şi cinci decembrie, 
el nu se schimbă, el trece prin Capricornul lui. Şi, fiindcă veni vorba, eu am o bucată de hârtie care aş 
vrea să v-o citesc cândva, care vă va şoca. Voi vorbiţi despre ceea ce s-a întâmplat aici jos la râu în 
ziua aceea, aş vrea să vă arăt descoperirile din Ierusalim să confirm acel Înger care s-a arătat acolo jos 
chiar în acelaşi timp şi trimiţând slujba înainte. Da. Vedeţi? Acum, niciodată nu am ştiut-o până doar cu 
câteva săptămâni în urmă, şi aici este aceea în ziar.

34

Acum observaţi când aceea a traversat-o, este în aceea, vedeţi. Acum, după douăzeci şi unu 
decembrie, zilele vor începe să se scurteze fiecare, sau puţin mai lungi în fiecare zi, până când vine prin 
jurul lui iulie. Apoi începe să se scurteze din nou până când ajunge chiar... şi acela este timpul de 
relaxare. Şi păgânii Romani au zis că aceea era ziua de naştere a zeului soare. Din întâi decembrie, sau 
douăzeci şi unu decembrie până în douăzeci şi cinci decembrie, ei au avut circul Roman, cursele de care
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şi altele erau în acea, în acel timp. Ei bine, apoi, când creştinii sau creştinii Romani au adăugat dogma lor 
să ia ambele părţi, împreună partea păgână şi creştină, ei au zis: „Dacă aceea este ziua de naştere a 
zeului soare, doar să o facem total ziua de naştere a Fiului lui Dumnezeu.” Acolo este ziua voastră de 
douăzeci şi cinci decembrie pentru amestecul vostru, Christ mass. [Crăciun] O ce lucru teribil! Vedeţi?

Acum, să conectez. De ce, veţi zice: „Nu ar merge altă zi?” Da, dar conectaţi Cristos cu păgâni? 
Tocmai lucrul care El a venit să-l desfiinţeze, ei Îl conectează înapoi cu acela din nou. Vedeţi? Acela este 
lucrul greşit. Şi Moş Crăciun, un om bătrân, în Germania, numit Kriss Kringle, mergea în jur dând copiilor 
cadouri de ziua de Crăciun, el era un Catolic, şi ei l-au făcut un sfânt, acum este Sfântul Nicolae. 
Vedeţi? Eu mai bine... Ei vor... Aceea, o ştiţi oricum. Vedeţi, noi le avem în Epocile Bisericilor.

36

Dar în această dimineaţă, ceea ce vreau să spun este aceasta, această zi de Crăciun care va veni 
nu găseşte lumea într-o stare mai bună decât a fost cu o mie nouă sute sau două mii de ani în urmă 
când Cristos a venit. Nu este mai diferită. Cam în aceeaşi stare cum era atunci, tot la fel este acum. 
Ei... Dacă aş vrea să trag o concluzie din ce... sau un text din ceea ce voi spune, acela va fi: Lumea se 
destramă.

37

Când Cristos a venit la Crăciun, cu a mie nouă sute de ani în urmă, lumea se destrăma, orice lucru 
era poluat. Lumea religioasă era poluată. Lumea Romană, moral, era în cel mai de jos declin al ei. Oh, 
imoralitatea lumii! Evreii şi-au uitat Dumnezeul şi au luat sărbătorile lor sacre solemne şi au făcut din ele 
un ritual tradiţional. Dumnezeu s-a depărtat de ei. Şi ei ştiau că acolo era ceva care trebuie să se 
întâmple, toată lumea ştia, căci, el o ţinea împreună. Se destrăma. Şi acel ceva care o ţinea împreună, 
orice naţiune în felul lor propriu aşteptau după ceva sau cineva care va veni să o ţină împreună.

38

Dacă aceea nu este poza de astăzi, eu nu cunosc lumea. Ea aşteaptă ceva care o ţine împreună! 
Este chiar aşa cum era cu două mii de ani în urmă. Lumea, cu două mii de ani în urmă, aştepta după un 
Mesia să ţină lucrul împreună. Dar cu două mii de ani în urmă, Dumnezeu a dat lumii un Mesia. Din cauză 
că noi aşteptăm ceva şi căutau după un lucru, Dumnezeu ni-l va trimite. Şi acum lumea, după două mii 
de ani, a ajuns în aceeaşi stare cum era cu două mii de ani în urmă. Ea se sfărâmă, naţiunile, nu există 
fundament nicăieri. Comunismul, Catolicismul, Protestantismul, politica, moralul, orice lucru se destramă.

39

Şi ei se roagă după un Mesia. Dar iată ce vreau să spun! Dacă El va veni, Îl vom primi noi sau vom 
face cum au făcut ei? Îl vom refuza? Ştim noi ceea ce avem nevoie într-adevăr. Uneori vrem, ne rugăm 
după dorinţele noastre, şi uneori dorinţele noastre nu sunt nevoile noastre. Noi trebuie să ne dăm seama 
că nu înţelegem ceea ce avem nevoie; credem că ştim. Dar Dumnezeu a promis că va împlini nevoile 
noastre, şi aceea o va face el.

Acum, cum ar fi dacă micuţul meu Iosif, de şapte ani, ar vrea să meargă la vânătoare cu mine, şi va 
plânge şi va striga să-mi ia puşca automată, să o încarce cu cartuşe: „Eu pot împuşca un iepure, tată”? 
Ei bine, eu nu-l pot lăsa să o facă, încă el crede că are nevoie de ea, dar eu ştiu mai mult despre aceea 
decât ştie el. Şi cum ar fi dacă copilaşul vostru de un an şi jumătate vă vede cum vă bărbieriţi cu un 
brici, şi va plânge să-i daţi briciul acela? Încă el v-a văzut bărbierindu-vă, el vrea să facă acelaşi lucru. 
Păi, ştiţi ce este mai bine pentru el. Încă voi nu-l veţi lăsa să o facă, căci, dacă sunteţi un tată cu o 
gândire sensibilă nu aţi face un astfel de lucru, ci îl veţi ţine departe de el. Şi apoi de multe ori când noi 
vrem ceva care este contrar cu ceea ce ştie Dumnezeu că avem nevoie, astfel El nu ne-o va da.

40

Şi ei s-au rugat după un Mesia. Ei au vrut un Mesia. Dar aici este unde suntem noi, ei L-au vrut în 
felul cum au vrut ei. Şi Dumnezeu L-a trimis în felul cum a vrut El, şi ei L-au refuzat.
41

Şi ei o fac din nou astăzi, fac acelaşi lucru, ei Îl vor refuza din nou. Ei fac acelaşi lucru acum cum au 
făcut atunci. De ce? Pentru acelaşi motiv, acelaşi motiv. El a venit atunci, şi noi ştim că El a venit. El a 
venit, şi pentru ei, dar El nu a venit în moda şi în felul cum ei L-au dorit să vină. Şi dacă Dumnezeu ne va 
trimite ceva astăzi, noi l-am cere, şi biserica, şi apoi Dumnezeu îl trimite şi noi nu-l vrem. El nu va veni 
să potrivească cu gustul nostru denominaţional. El nu vine să potrivească cu concepţia noastră 
teologică despre aceea uneori. Dar aceea este chiar lucrul pentru care noi ne-am ruga. Tocmai cererea 
care am cerut-o înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a trimis Aceea, şi noi L-am refuzat.

Noi vrem un dar de Crăciun de la Dumnezeu, dar vrem în felul cum îl vrem noi. Dumnezeu îl trimite în 
felul în care-l avem nevoie. El ştie ce are nevoie naţiunea, ce are nevoie biserica. Dar noi credem că 
ştim, dar El ştie cu adevărat ce avem nevoie.

Acum, aşa cum am zis cu câteva minute în urmă, noi am venit la acest Crăciun din nou, lumea se 
destramă. Doar să numim câteva lucruri care le-am notat aici.
42

Priviţi la imoralitatea lumii, niciodată nu a fost într-o stare mai josnică, măcar. Eu am un articol aici 
care doar aş vrea să citesc câteva versete din el. El se află într-un ziar, Stindardul din Africa, zice 
„Moartea modestiei. Modestia feminină, acea calitate frumoasă care Dumnezeu a pus-o în familia umană 
să protejeze standardul ei moral, astăzi moare, ca femei inocente şi fete care şi-au plecat genunchii lor
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în faţa zeiţelor modei şi nu ezită să confirme către cea mai extremă ruşine a stilurilor modeste moderne.” 
Eu am cam o pagină din aceea aici. „Cum nu am auzit niciodată de un astfel de lucru! Şi nuri [sex-appeal 
- N.T.] este privit ca ceva legal între creştini şi necreştini.”

Cum fratele nostru scump, Fratele Arganbright, şi cu mine am venit pe stradă în această dimineaţă 
devreme, am vorbit despre un subiect, că este greu să găseşti o fată cu suficientă modestie să 
roşească. Ele au auzit aşa de multe glume murdare şi obscene, şi, păi, nu poţi spune nimic să le faci să 
roşească. Când, cu câţiva ani în urmă, pe când eram un băiat, un mic lucru greşit, faţa lor se colora. Un 
mic lucruşor trecea pe acolo, şi o altă fetiţă cu combinezonul se va arăta în şcoală, şi eu stam, 
vorbeam, şi când ea se uita şi vedea acest combinezon al acestei fete, faţa ei se roşea, şi ea pleca de 
la mine, o fată de şaisprezece ani. Păi, ce o... aceea este calitatea dată de Dumnezeu să ne protejeze 
moralul.

43

Apoi vă puteţi întreba de ce strig împotriva acestor lucruri fără sens aşa cum ajungem noi astăzi, 
numindu-ne creştini, şi femei care se îmbracă şi acţionează, şi bărbaţi fumând ţigări, şi orice alt lucru, şi 
prostii ca acestea. Şi predicatorii din amvon, compromit, şi nici măcar nu vă vor lăsa să veniţi la amvon 
să predicaţi împotriva acestor lucruri. Mă întreb dacă nu facem mult mai mult astăzi aşa cum au făcut ei 
cu două mii de ani în urmă! Amintiţi-vă, când Israelul a trebuit să o facă, Dumnezeu a ridicat un Isaia. 
Când timpul acela s-a trăit şi ei au început din nou, El a ridicat un Ieremia, şi tot înainte. Şi Dumnezeu 
nu şi-a schimbat calea de a face lucrurile, El este Dumnezeul Etern. El nu se poate schimba. Prima Lui 
idee trebuie să rămână veşnic la fel.

Ceea ce avem nevoie astăzi este un Mesaj uns cu calitatea de Mesia a lui Cristos. Dar Îl vor primi ei? 
Ei se roagă după El, dar Îl vor primi ei? Nu, domnule, ei nu-l vor primi. Ei Îl răstignesc cum au făcut de 
prima dată. Inima umană este înşelătoare.

44

Moralitatea, lupta naţională. Unde a fost lumea mai tare pregătită să se destrame moral decât este 
astăzi? Şi cine a pregătit locul? Noi americanii. Când am fost la catacomba San Angelo din Roma, aici nu 
de mult timp, prin catacomba San Angelo, acolo sus era un semn pentru femeile americane: „Vă rugăm 
să vă îmbrăcaţi, să onoraţi morţii, înainte de intrarea în catacombă.” O naţiune religioasă, presupusă a 
avea frică de Dumnezeu! Noi trăim pe experienţele trecute ale altor oameni, ale strămoşilor noştri care 
au fost creştini.

Lupta naţională. Nu a existat niciodată un timp în lume, în care această lume a fost într-o frângere 
naţională şi destrămare decât este chiar acum. Păi, vedeţi editoriale şi radio-jurnale şi comentatori şi 
prezicători, şi aşa mai departe, zicând despre bombe şi ceea ce pot face ei, doar o naţiune mică, poate 
distruge toată lumea. Şi nu există pace între ei. Nu puteţi aduce pace în acel fel. Pacea şi părtăşia nu 
poate veni prin politică, ea vine prin Cristos. Ei nu vor să-L primească.

45

Cum pot vorbi câteva lucruri aici! Corupţia în politica noastră proprie, păi, politica este foarte 
putredă! Aţi auzit Monitorul seara trecută, presupun, sau cred că această transmisie, o oră sau două din 
Louisville, unde ei se conectează în jurul naţiunii, şi ei au dat, ei o fac din când în când despre diferite 
subiecte, şi au transmis despre Dl. Nixon părăsind politica după ce şi-a pierdut cursa, cursa politică din 
Los Angeles, sau prin California, şi „Va mai veni el cândva înapoi?” Şi când transmitea, după două sau trei 
ore, eu am ascultat la aceea venind de la casa Fratelui Charlie aici, şi am ascultat-o cu Fratele Woods, 
la radio. Şi am aflat că Nixon, în toate statele estice de aici, cât de departe a ajuns transmisia, din 
Mississippi la Pennsylvania, că el l-a bătut pe Dl. Kennedy, şi oamenii au sunat şi au exprimat, aproape 
patru voturi la unul. Apoi un bărbat s-a ridicat şi a zis: „Dacă nu aţi fi avut maşini de numărat voturile 
manipulate el ar fi preşedinte.” Ia te uită. Politica, înşelarea, putredă de ambele părţi. Eu nu-l blamez, şi 
eu mi-aş ridica mâinile de asemenea, şi aş părăsi acest lucru corupt, aceea va merge cu lumea oricum. 
Dar ţineţi-vă mâinile către Cristos şi ziceţi: „Iată că eu vin, Doamne.”

Lupta naţională. Şi acum unde ar trebui să vă gândiţi că ei ar trebui să încerce să se ţină împreună, 
ei sunt foarte separaţi. În acel fel a fost la timpul venirii cu două mii de ani în urmă când lumea s-a 
destrămat. Ea se destramă astăzi în aceleaşi condiţii.

46

Şi apoi corupţia bisericii! Oh, vai! Corupţia religioasă! Oh, este ridicol să vezi lumea după două mii de 
ani de Biblie şi Duhul Sfânt fiind pe pământ, şi astăzi ea se destramă aşa de rău cum era cu două mii de 
ani în urmă. Corupţie religioasă. Politica a intrat în religie, şi religia a intrat în politică. Un astfel de lucru 
teribil să vadă starea! Eu ştiu că aceea este. Voi ziceţi: „Frate Branham, tu nu ar trebui să ne desenezi 
un tablou ca acesta de aici la timpul Crăciunului.” Voi trebui să ştiţi adevărul, ceea ce ar trebui să ştiţi! 
Acum cum poţi...

Dumnezeu va binecuvânta, dar acea binecuvântare trebuie să vină în anumite împrejurări, anumite 
cereri care trebuie să le întâlniţi. Şi dacă nu îndepliniţi acele cereri, apoi binecuvântările şi promisiunile lui 
Dumnezeu sunt fără efect pentru voi. Dumnezeu a promis că va sta cu Israelul atât timp cât ei ţin 
aceste sărbători solemne şi lucruri, cu sfinţenie şi sinceritate. Dumnezeu a stat cu ei. Dar când el, ei 
doar au transformat-o doar ca un ritual obişuit, apoi Dumnezeu a refuzat să o facă în continuare. El a zis
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că ei aceea mirosea în faţa Lui. Astfel este acelaşi lucru astăzi, care noi trebuie să-l aducem înapoi la 
adevărul despre acel lucru.

Lupta politică în biserici! Noi stăm astăzi cu aproape nouă sute de denominaţiuni diferite de 
creştinătate, fiecare luptă împotriva celeilalte. Ei bine, aceea este, nu a fost aşa de rău când El a venit, 
acolo au fost cam patru sau cinci sectoare dintre ele, Farisei şi Saduchei, şi aşa mai departe. Dar acum 
noi avem nouă sute şi ceva. Păi, aceea este într-o stare mai rea, biserica este, la acest Crăciun, decât 
era cu o mie nouă sute de ani în urmă la Crăciun. Este într-o stare mai rea acum. Lupta denominaţională! 
Ce a cauzat aceea toată, prieteni, este din cauză că acea politică a luat locul Duhului Sfânt. Duhul 
Sfânt vrea să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să conducă biserica la victorie, dar programele educaţionale şi 
programele politice, crezurile şi denominaţiunile au condus aceea în nouă sute de direcţii diferite. Astfel 
biserica nu are... Ceea ce se numeşte „biserică.” Nu vreau să spun că adevărata Biserică, ea încă 
luminează drept înainte, oh, da, ea încă stă la fel. Dar ceea ce se numeşte „biserică” în lume, se pare a 
fi schela care pune... ţine lumea împreună, care loveşte ceea ce numim astăzi moraluri şi lucruri ale lumii, 
ele sunt poluate. Fibrele ei sunt putrede, şi ea este... termitele ei de egoism, şi a mâncat chiar temeliile 
de sub ele. Aceea cu siguranţă este adevărată. Acum doar în starea cum El a zis că va ajunge, 2 
Timotei 3: „Încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu,” şi aşa mai 
departe.

Apoi dacă vedem politica în starea cum este ea în naţiuni, şi vedem bisericile în corupţia lor în 
denominaţiunile lor, şi încă vrem ca Dumnezeu să vină la noi în lucrurile acelea. Dumnezeu nu va veni în 
acea mocirlă cu noi, sub lucrurile acelea în care-L vrem să vină El. El nu o va face. El este sfânt şi El ştie 
ce este cel mai bine. Dacă vom cere, El ne va răspunde. Şi când El ne trimite răspunsul, noi Îl refuzăm. 
Noi Îl vrem în felul nostru. Şi noi încercăm să-l aducem pe Dumnezeu, şi încercăm să ne salvăm înşine, 
chiar prin acelaşi lucru care ne este dovedit. Biserică, vă rog ascultaţi aceasta! Singurul lucru care ne 
este dovedit evlavios, acela ne-a corupt, şi încă privim chiar la acel sistem să ne salveze. Înapoi la 
Cuvânt! Acela-i lucrul care îl va spune Mesia. Acum, dar noi privim la politică. Noi încercăm pentru lumea 
naţională, noi încercăm să o salvăm prin politică. Biserica vrea lumea noastră salvată (lumea 
bisericească) prin politică. Acest episod a atins lumea în repetate rânduri, chiar din timpul lui Moise. 
Acelaşi lucru, politica încearcă să conducă. Şi ea este coruptă. Nu există cale ca vreun om să o poată 
face, nu există nimic bun într-un om de la început. Acela-i motivul pentru care el trebuie să moară.

48

Şi când noi vedem această lume în această stare, pare că se destramă în fiecare epocă, când lumea 
ajunge în starea aceea, oamenii se roagă. Oh, chiar Preşedintele cere după (ce era aceea?) zece minute 
sau o oră sau ceva, de rugăciune. Aceea nu va face nici un bine. Ceea ce avem nevoie nu este o 
rugăciune, ci o pocăinţă, să ne întoarcem înapoi din aceea, uitând. Veniţi înapoi la Dumnezeu! Eu mai 
degrabă aş avea consolarea mea zidită pe Cuvântul lui Dumnezeu şi botezul Duhului Sfânt, Prezenţa lui 
Cristos, decât toată securitatea pe care ţi-ar putea-o da acea politică sau bisericile. Desigur, că eu ştiu 
că Aceea va rămâne.

49

Noi am fi mai bine fără o naţiune, doar să avem naţiunea lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu. 
Dumnezeu întotdeauna răspunde când naţiunea ajunge în acest fel de stări, de fiecare dată. Când 
lumea, mai degrabă, ajunge în această stare, se destramă, atunci Dumnezeu întotdeauna răspunde 
rugăciunilor lor, le trimite un profet sau ceva, ceva profet puternic să o explodeze. Dar ei nu vor să-l 
asculte. Ce fac ei? Îl pun în mormânt. Isus a zis: „Care din voi, părinţii voştri nu au pus pe profeţii aici în 
mormânt, şi apoi albiţi, le văruiţi acum, şi le zidiţi mormintele? Şi voi sunteţi cei care îi puneţi acolo.” Este 
corect. „Care din voi?” Ei au cerut ajutor. Dumnezeu le-a trimis, şi ei L-au respins. Apoi ce, Dumnezeu 
este de acuzat sau ei sunt de acuzat? Oamenii sunt de acuzat. Desigur.

50

Când Isus s-a născut, acea lume, aşa cum am zis, se destrăma. Aceea a fost controlată prin 
politică, şi politica a fost coruptă în zilele acelea. Biserica naţională a fost coruptă. Romanii şi Grecii au 
aşteptat un Mesia uns. Grecii şi Romanii care probabil au avut cea mai bună parte din lume, şi ei luptau 
unul, unul cu celălalt, astfel ei aşteptau după un Mesia uns să vină. Şi Evreii, ei au vrut să vină un 
Mesia. Şi Romanii au aşteptat după un politician mare care se va putea ridica în Roma, să biruiască peste 
Grecia şi să le spună cum să o facă, şi Roma va conduce lumea. Grecia a vrut un politician mare să se 
ridice, un politician uns, un Mesia, care să zică: „Noi vom lua Romanii aceia şi Evreii, şi restul lor.” Vedeţi, 
după aceea aşteptau ei.

51

Dacă aceea nu este poza de astăzi, eu nu ştiu ce este aceea. Corect!52

Politica a vrut un Mesia uns. Şi Evreii au aşteptat un Mesia, şi ei au vrut unul care va veni nu aşa 
cum l-au avut ei, ei au vrut un general care va veni şi va împinge şi Roma şi Grecia de pe pământ pentru 
ei. Acel fel de Mesia au vrut ei. Ei se rugau pentru acel fel de Mesia. Romanii au zis: „Trimite-ne unul. Să 
votăm pe cineva în acel om uns, un om care înţelege, el este excepţional în politică, el va şti exact 
strategia să ia Grecia şi tot restul lumii.” Restul lumii striga: „Trimite-ne pe cineva care va fi aşa de uns 
cu o minte genială că el va şti cum să biruiască restul lumii.”

53
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Acum, dacă aceea nu este poza acestei lumi de astăzi, eu nu o cunosc.

Şi biserica strigă: „Trimite-ne un general să coboare, şi care ne va pune pe fiecare din noi într-o 
armură, şi să ştim cum să folosim sabia şi să ne spună strategia, şi el va împinge Roma, Grecia, şi tot 
restul lor de pe pământ.” Chiar în acel fel ei vor să o facă, să stăpânească! Aceea este puterea.

Chiar acelaşi lucru astăzi aflăm în biserici. Voi Metodiştii, voi aşteptaţi după un Mesia. Ce fel de 
Mesia? Nu acela pe care Dumnezeu vi-l trimite. Voi Baptiştii, voi aşteptaţi un Mesia. Voi Adunările lui 
Dumnezeu, voi aşteptaţi unul. Este corect. Dar ce aşteptaţi voi? După acelaşi lucru pe care-l aşteaptă 
lumea politică. Pentru ceva mare geniu matematic, un mare învăţat cu un D.D., Ph.D., să vină în biserica 
voastră, care va bate celelalte denominaţiuni şi le va face să se ataşeze toate la a voastră. Un ins care 
este bun la prozelitism care poate lua întregul lucru.

54

Ei strigaţi după un Mesia aici la timpul Crăciunului. Aha. Ce au primit ei? Ei l-au vrut. Ei vor să preia. 
Lumea astăzi vrea să preia. Biserica vrea să preia, toate denominaţiunile vor. Dar priviţi ce le-a dat 
Dumnezeu! Ei au vrut un geniu militar. Ei au vrut un geniu ştiinţific, dar Dumnezeu le-a dat un miel, un 
Bebeluş. Ce contrast! Credeţi că ei ar accepta acel Copil plângăcios? Dar de acela aveau ei nevoie. 
Dumnezeu vă dă după nevoile voastre. Desigur. Ei... El are... Ei au primit un Bebeluş când ei au vrut un 
general; dar ei au primit un Bebeluş, blând, înjosit. Dumnezeu le cunoştea nevoile, totuşi.

El nu a venit să fie un politican naţional sau bisericesc. Şi dacă Mesia ar veni astăzi, el nu ar fi un 
politician naţional sau bisericesc. Şi dacă noi strigăm după o astfel de persoană, Dumnezeu ne va trimite 
eliberare, dar noi trebuie să-L primim în felul cum El ni-L trimite. Ei nu au făcut-o, ei nu L-au vrut în acel 
fel. Biserica strigă astăzi: „Tată Ceresc, vrei să ni-L trimiţi pe Isus? Vrei te rugăm?” Şi când Duhul Sfânt 
începe să se mişte înăuntru: „Oh, aceea este... Noi nu... Aceea.” Vedeţi? Ei bine, voi: „Oh, oh, noi nu 
vrem să avem acest bărbat să conducă peste noi. Oh, eu nu vreau să aud Aceea. Nu. Vai... Eu nu pot 
accepta Aceea, denominaţiunea mea nu va crede Aceea.” Atunci voi nu vreţi un Mesia, voi nu vreţi 
ungerea. Dacă Dumnezeu trimite un Mesia, El va fi exact Cuvânt cu Cuvânt din Biblie, exact ceea ce a 
fost El de prima dată. Plânsul lumii, când vedem politicienii şi orice alt lucru apucând chiar Viaţa bisericii, 
şi strigăm, şi Dumnezeu trimite aceea la noi, atunci noi L-am refuza. „Este corect, noi nu am vrea aceea. 
Nu, dacă aceea nu va potrivi cu crezul nostru denominaţional, noi nu-L putem primi.” Vedeţi? Oh, nu 
vedeţi ce este adevăratul Crăciun... Oamenii nu-L vor. Ei nu vor calea lui Dumnezeu prin care-L trimite. 
Ei caută ceva, dar ei nu-L vor.

55

Acum, Dumnezeu le-a trimis, în ziua în care ei au plâns, nu un geniu militar, nu un general mare care 
cobora cu cataramă şi armură, şi cu o sabie supranaturală sau o suliţă care poate apleca şi alunga Roma 
şi Grecii şi restul lor în mare şi să-i înece din nou. El nu le-a trimis ceva în acel fel, chiar dacă El a zis că 
o va face odată în Moise, dar ei au avut nevoie de aceea atunci. Dar El le-a trimis un Salvator şi ei nu L-
au vrut. Ei au gândit că acolo era... ei au fost salvaţi. Vedeţi? Şi în acel fel este cu bisericile astăzi. Se 
găsesc la acest timp al Crăciunului cu toate zorzoanele de Crăciun şi luminile lui Moş Crăciun, obiceiurile 
păgâne şi lucrurile grupate şi în bisericile Catolice şi Protestante, şi tot aşa de corupte cât pot fi. Şi 
Dumnezeu le trimite un Salvator. Ce? Înapoi la Cuvânt. Duhul Sfânt, Mesia lui Dumnezeu şi Unsul Lui, să 
ungă biserica Lui şi să-i trimită înapoi la Cuvânt. Credeţi că ei vor Aceea? Nu, domnule, ei nu vor să Îl 
aibă. Ei o vor respinge tot la fel cum au făcut-o întotdeauna.

56

El trimite un Salvator, dar pentru ce trimite atunci un Salvator? Vreau să aduc ceva aici care vă va 
ajuta. Există un popor predestinat care-L va primi. Acolo a fost când El a venit de prima dată, acolo va 
fi când El va veni a doua oară. Nu contează cum se va gândi lumea bisericească la aceea, unii... El nu-L 
trimite în zadar. Cineva Îl va primi. Există cineva care-L va primi, aceea-i tot; dar nu lumea politică sau 
biserica politică, sau orice există. Dar când voi strigaţi şi Dumnezeu Îl trimite, cineva Îl va primi. Este 
corect.

57

El a trimis un Salvator, nu să calce în picioare naţiunile. Aşa cum ne-am gândi astăzi, noi avem 
nevoie de un om care se poate ridica. America vrea un bărbat care va lovi Rusia pe care ei nu o vreau. 
Rusia vrea un bărbat care va bate restul lumii şi îi va duce pe lună. Dar Dumnezeu ne trimite pace. 
Dumnezeu ne trimite speranţă. Noi nu o vrem. Oh, ziceţi: „Noi putem avea pace, naţiunile vor pace.” 
Într-adevăr. Şi ei se gândesc că o pot avea când U.N. ajunge împreună. Ei bine, U.N. este foarte 
departe de aceea. Pacea care o are lumea aceasta astăzi, este ca un balon care zboară în aer, doar 
orice vânt mic poate să-l poarte unde vrea. Desigur. Orice schimbare mică din politică doar îl împinge de 
la un capăt la celălalt. Nu se poate spune o rugăciune în U.N. din cauză că va răni numele celeilalte 
naţiuni, simţuri care nici măcar nu vor crede în Dumnezeu. Aceea-i stabilizare nu-i aşa, doar zboară în 
orice fel? Şi un alt lucru, un balon va exploda oricând. Amin. Şi aşa numita pace a acestei lumi, prin U.N., 
şi altele, va exploda. Corect. Nu există pace în aceea. Nu se poate afla pace prin realizarea făcută prin 
om. Ea nu este acolo. Purtată de orice vânt!

58

Biserica vrea unul. Ei vor... pacea lor este cam... purtată prin orice vânt de doctrină, la fel. Orice 
lucru zboară în jur, unul din ei zice: „Oh, eu cred că tot ceea ce avem de a face...”
59
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Voi credeţi? Nu ar trebui să vă vină nici un gând. Dumnezeu Însuşi şi-a exprimat gândurile Lui. Voi nu 
aveţi dreptul să vă gândiţi. „Gândirea care era în Cristos să fie în voi.” Şi El a propus şi a făcut voia lui 
Dumnezeu. El a zis: „Dacă nu fac lucrările lui Dumnezeu, atunci să nu Mă credeţi.” Vedeţi? Voi nu trebuie 
să vă gândiţi la venire. El este Acela care se gândeşte. Gândirea Lui să fie în voi, voi doar vă gândiţi la 
fel, şi acela-i Cuvântul Lui. Cum vă veţi gândi altfel? El ne-a exprimat gândurile Lui. Dar noi vrem să ne 
facem gândirea: „Eu cred că ei ar fi trebuit să facă aceasta.”

Eu am călătorit cu un suflet bătrân ieri, mergând să mă rog pentru un copil bolnav. Şi când am ajuns 
la copilul bolnav, familia nu a vrut ca noi să ne rugăm pentru el, aceea a fost ideea acestui om. Oricum, 
mergând pe drum, această doamnă a zis, o doamnă bătrână cam de vreo optzeci şi unu de ani, o femeie 
deşteaptă, strălucită, foarte bună, dar ea a zis: „Eu mă gândesc ce ar trebui să se întâmple,” (vedeţi: 
„eu cred”) „că toate bisericile ar trebui să vină împreună să fie una.” Aceea este exact ceea ce 
gândeşte Diavolul. Dar Dumnezeu vrea o separare a bisericii Lui de lucrurile lumii. El nu vrea ca ea să se 
amestece în politică bisericească. Vedeţi? Şi cum ar fi dacă Dumnezeu trimite un Mesia lumii? Şi acea 
doamnă s-a gândit doar în felul cum se gândeşte toată lumea. Ce este Confederaţia Bisericilor decât 
acelaşi gând? Ce este Consiliul Mondial al bisericilor decât acelaşi scop să realizeze fiecare gând? Este 
corect? Ei bine, atunci, doamna, acea doamnă a exprimat numai gândurile lumii.

60

Dar iată gândurile lui Dumnezeu în Biblie. Noi nu avem nici un drept să luăm diferit decât Aceea. 
Acelea sunt gândurile lui Dumnezeu exprimate către noi. Vedem, aflăm lumea destrămându-se, şi noi 
plângem după ceva. Să-L primim. Acum, dacă este primit şi încearcă să ne conducă în politică, acela-i 
chiar lucrul care ne-a corupt.

Eu am ceva mic să spun conducătorului naţional al acestor Oameni de afaceri Creştini. Acela-i un 
grup frumos de oameni, dar dacă ei au început în felul greşit ei se vor prăbuşi ca restul lor şi va veni 
într-o denominaţiune. Şi aş vrea ca voi să vă rugaţi pentru mine şi să vă rugaţi pentru acest bărbat. Eu 
trebuie să merg, eu am primit o viziune de la Domnul pentru el. Vedeţi? Şi dacă ei nu se întorc, dacă 
merg înainte, ei devin o organizaţie. Şi, când ei o fac, Dumnezeu a terminat cu aceea. Este corect.

61

Vedeţi, omul nu poate pune aceea împreună dacă ei încearcă să ia ideile lor proprii. Acela-i motivul 
că Dumnezeu ia indivizi. Vedeţi? Dumnezeu nu lucrează şi niciodată nu a lucrat cu o denominaţiune. Nu 
este nici un loc în istorie când El a lucrat cândva. El lucrează cu indivizi, un om. Este corect. Dar noi 
încercăm să luăm un grup de oameni împreună şi să zicem „ea este în acest fel şi acel fel,” şi aşa mai 
departe. Primul lucru ştiţi, minţi mari, strălucite, aceşti uriaşi pe care diavolul i-a trimis, vin înăuntru şi 
zic: „Ei bine, aceea ar trebui să fie aceasta. Eu v-o pot dovedi.” Nu contează ce poţi dovedi, dacă ea 
este contrară cu acel Cuvânt, staţi departe de ea. Este corect. Purtat de orice vânt de învăţătură. 
Suflat oriunde şi explodând oricând. Este adevărat.

Rusia astăzi caută un Mesia uns. Ce caută ei? Dacă Dumnezeu le va trimite un Mesia uns, un Miel 
aşa cum a făcut cu o mie nouă sute de ani în urmă? Ei vor scăpa de El cum a făcut Irod, vor încerca din 
câte ştiu ei mai bine să scape de El. Care este opinia Rusiei despre un Mesia? Ei vor o ştiinţă. Ei vor o 
ştiinţă unsă, om de ştiinţă, un geniu care poate birui lumea pentru ei, care poate să-i bată pe aceia, pe 
restul din lume spre lună, care poate birui spaţiul cosmic, care poate să-i ducă dincolo de stele. Acel fel 
de Mesia caută Rusia.

62

O Dumnezeule! Acum ascultaţi, noi suntem la timpul Crăciunului din nou. Ce ar fi dacă ei l-ar primi? 
Atunci uitaţi-vă la ceva contrar cu aceea. Unde ar ajunge restul oamenilor pe care Dumnezeu i-a creat? 
Vedeţi? Vedeţi, Dumnezeu ştie ce avem nevoie, nu ceea ce vrem. Acum studiaţi aceea. Ce ar fi dacă 
Rusia şi-ar primi unsul? Acum, ei nu vor primi un Miel. Nu, nu, ei nu vor primi nici unul. Nu, domnule, ei 
nu-l vor. Aceea este totul despre aceea, ei doar nu-l vor. Ei nu vor nimic în acel fel. Ei vor un mesia uns. 
Ei bine, mesia înseamnă „un uns.” Astfel atunci dacă ei vor un uns, dar ei vor un om de ştiinţă uns, un 
geniu care poate lua atomii şi să-i despice, care poate birui spaţiu, care poate duce Rusia pe lună şi să 
se uite înapoi şi să se bată pe piept, şi să zică: „Restul dintre voi oamenilor sunteţi câini, slujiţi-ne.” 
Aceea este, asta este ce vrea Rusia. Oh, da, domnule. Ştiţi, toată lumea strigă...

Germania a strigat după unul din ei nu de mult timp. Ei au primit unul. Priviţi ce au primit cu el, la fel. 
Vedeţi? Înţelegeţi, nu-i aşa? Ei au primit un Hitler. Şi unde au ajuns? Haos. Aşa merită aceşti mesia unşi 
dacă îl respingeţi pe Mesia lui Dumnezeu. Ce au primit ei? Apoi binecuvântările Penticostale au atins 
Rusia, sau Germania, ei au respins Mesajul. Ei au râs de ei şi i-au pus în închisoare. Ce au făcut ei? Ei au 
respins Crucea, şi ei au luat o cruce dublă, zvastică. Dacă nu primiţi milă, atunci nu există nimic rămas 
decât judecată. Este adevărat, prietene. Acum priviţi unde sunt ei astăzi. Vedeţi? Observaţi, ei nu au 
calitate de membru nicăieri, ei sunt doar un popor frânt. Ei au acceptat pe mesia cel greşit. Şi dacă 
Rusia va primi unul în acel fel, nu contează cât de mult vor accepta ei geniul lor, se va veni al acelaşi 
lucru. El va distruge toată naţiunea. Vedeţi?

63

India astăzi vrea un uns. Ei vor un mesia. Acum amintiţi-vă, mesia înseamnă „uns.” Ei vor un uns. Ce 
vor  ei?  Ei  vor  unul  care  îi  va  hrăni,  le  va  da  ceva  de  mâncare;  îi  va  îmbrăca,  fără  să  lucreze  pentru
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aceea, doar să meargă în sus şi-n jos pe străzi şi să meargă de la un capăt la celălalt. Ia te uită. Ei nu 
vor să lucreze, ei doar vor să cerşească. Ei vor un fel de om sfânt să se ridice care poate să se ridice în 
vârful pomilor şi să-i scuture, pâine şi carne şi alte lucruri, jos, peste ei, şi ei să şadă în jur şi să 
mănânce, şi să doarmă restul zilei, şi să se trezească şi să aibă cele mai bune haine, şi acela-i felul de 
mesia ce doreşte India.

Rusia vrea un geniu ştiinţific pentru mesia lor uns pentru acest Crăciun. Aceea vor ei să li se dea. 
India vrea un mesia care poate să-i hrănească şi să-i îmbrace, fără să lucreze.
64

America, ce vrei tu? Care este părerea ta, America? Tu ai plâns după un mesia. Eu ştiu că aceea se 
înregistrează. Voi aţi plâns după un mesia. Ce vreţi voi? Voi aţi primit ceea ce aţi vrut. Voi aţi vrut un 
politician, şi îl aveţi. Acum ce veţi face cu acela? El vă va stoarce, aceea este exact ceea ce va face, 
vă va trimite în mormânt. Voi l-aţi vrut, aţi primit după dorinţa voastră. Acum ce veţi face cu el? Este în 
mâinile voastre acum, un Ahab şi o Izabelă modernă. Tocmai lucrul pentru care aţi fugit aici după 
libertate, voi v-aţi tras chiar înapoi în el din nou, dar aceea este ce aţi dorit. Voi aţi vrut un fel Rickey 
punk, un Presley modern al zilei, voi îl aveţi. Voi aţi vrut un politician înţelept, educat cu un creier genial, 
îl aveţi. Cum l-aţi făcut? Prin maşina politică de numărat voturi să-l pună înăuntru, l-a tras peste ochii 
oamenilor buni. Acum, eu nu sunt nici democrat nici Republican, eu sunt creştin. Vedeţi? Vedeţi? Ambele 
părţi sunt putrede. Dar când un bărbat care a expus cel puţin gândurile şi speranţele creştinătăţii de 
cealaltă parte, şi apoi vă întoarceţi şi puneţi maşinile (ce să facă?) să aleagă geniul care l-aţi vrut. Cum 
aţi făcut-o? Voi l-aţi pus la televizor, l-aţi răspândit prin ţară, oh, vai, încercând să testaţi puterea 
mintală între cei doi preşedinţi care urmează să fie aleşi. Voi aţi ales pe acela care avea creierul genial, 
fără să vă uitaţi ce este în spatele lui.

Vedeţi ce aţi primit în afacerea voastră? Aha. Aha. Oh, este Crăciun din nou. Da, America şi-a primit 
mesia, ce veţi face cu el? Priviţi ce vă face el. Voi doar vă amintiţi, chiar cum a făcut Hitler Germaniei. 
Doar vă amintiţi, ţineţi aceea în mintea voastră. Ea se înregistrează. Da. voi îl aveţi. Încă, acolo era încă 
suficient din aceste treziri care au trecut prin ţară, suficienţi oameni decenţi rămaşi cu gândire 
temătoare de Dumnezeu în ei, care va face lucrarea şi o va ţine puţin mai mult. Dar voi v-aţi inventat, 
prin mecanica voastră, o maşină care poate înşela voturile, şi propriile voastre ziare au răspândit aceea 
prin ţară, şi nu aţi făcut nimic referitor la aceea să o îndreptaţi. Dar voi o aveţi. Acela-i felul de Mesia pe 
care l-au vrut, astfel cred că ei pot fi la odihnă, că au un geniu, un creier, sigur, deştept, înalt educat.

65

Şi voi ştiţi bine şi frumos învăţătura Domnului vostru, că oamenii răi ai zilei, şi în fiecare zi, au fost 
întotdeauna oamenii deştepţi. Nu ştiţi că poporul lui Cain au devenit oameni de ştiinţă şi genii, în timp ce 
poporul lui Dumnezeu au fost păstori şi altele, drept în jos până la distrugere? Şi au fost acei fermieri 
ţărani şi alţii care au fost salvaţi în arcă, şi genii au fost distruşi. Nu ştiţi că Isus a zis: „Fiii acestei zile, 
acestei lumi, sunt mai deştepţi şi mai înţelepţi decât fiii Împărăţiei”? De ce? Ei sunt miei, ei au nevoie de 
un conducător. Şi ei încearcă să-şi aleagă conducătorul prin intelecte, cei înţelepţi; dar cei smeriţi îşi 
aleg liderul lor, care este Duhul Sfânt. Aceea este exact ceea ce a făcut biserica, uriaşii denominaţionali 
pe care i-a ales biserica; în timp ce, adevăratul Trup al lui Cristos a ales Duhul Sfânt şi Cuvântul Lui. 
Depinde pe cine lăsaţi să vă conducă. Un miel trebuie să fie condus, şi acolo este unde trebuie să fim 
noi.

66

Acum ei îşi au Mesia lor, educatorul lor uns, deştept strălucit. Oh, vai! Niciodată nu a fost un 
Preşedinte aşa de deştept ca acel bărbat. Păi, el se va ridica drept sus şi va pune... Ei bine, cred că 
astăzi sau în seara aceasta, sau cândva ziua următoare sau după două zile, eu am auzit la transmisie 
zilele trecute, că puteţi să-i puneţi orice fel de întrebare. Sigur, doar o maşină educată, în aceea se 
încrede America, acum să vedem unde veţi ajunge cu aceea. Aha.

67

Tu ai respins-0, Americo, tu ai respins Mesajul lui Cristos, ta ai respins Duhul Sfânt care a fost 
confirmat înaintea ta, chiar drept în clădirile capitolului tău propriu, unde puterea lui Cristos s-a arătat 
Însuşi, care cunoştea gândurile oamenilor, El putea vindeca bolnavii şi putea descoperi locurile secrete 
ale inimii, şi să facă exact ceea ce a zis Dumnezeu că se va întâmpla în ultimele zile, şi voi L-aţi respins. 
Nu a fost suficient de lustruit. El s-a născut într-o iesle. El mirosea, pentru naţiune. Şi, amintiţi-vă, 
politica voastră şi bisericimea pute înaintea lui Dumnezeu, la fel. Lui Dumnezeu îi place mirosul dulce al 
umilinţei. Biserica nu o vrea. O umilinţă falsă. Dumnezeu vrea adevărata umilinţă. Aceea-i place Lui. 
Acum ei îşi au uriaşul lor educat.

68

Biserica vrea un mesia. Ei bine, ce vrea ea? Ea vrea un geniu, un sistem denominaţional, unul uns 
să-i facă să-i aducă într-un punct. Să-mi folosesc timpul aici, să fiţi siguri că aceea s-a adâncit aici şi în 
străinătate. Biserica astăzi vrea un geniu uns care are fiecare lucru foarte fixat încât ei pot trăi în lume, 
femeile pot să-şi taie părul, să-şi vopsească feţele, bărbaţii pot să se căsătorească de patru sau cinci 
ori şi încă să fie diaconi, oh, ei pot face orice lucru vor şi încă să-şi menţină mărturia lor ca fiind 
„Creştini.” Voi îl veţi primi!

69

Voi nu-l vreţi pe Mesia lui  Dumnezeu,  Cuvântul  uns  manifestat,  Cuvântul  care  înaintează.  Voi  nu-L
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vreţi. Dumnezeu L-a trimis la voi. Dar biserica nu vrea Aceea. Ei vor crezul lor şi vor un geniu care poate 
fixa crezuri unde oriunde lucru se apleacă înaintea lor. Voi îl veţi primi, aha, este pe drum. Voi aveţi mulţi 
copii din aceea, dar se va ridica un bunic într-una din aceste zile, un Faraon care nu-l cunoaşte pe Iosif. 
Şi aceea aţi vrut voi, aceea biserica... Puteţi vedea felul cum se face, da, domnule, chiar în acel fel.

Apocalipsa 17 clar o explică, despre vechea curvă şi fiicele ei. Exact. Şi toate vor merge acasă la 
mamă, şi este pe drumul ei chiar acum să facă o biserică universală. Voi o veţi obţine chiar exact, 
denominaţiunile, ceea ce vreţi. Ascultaţi-mă! Aceea se va întâmpla atunci! Şi eu poate voi fi plecat pe la 
timpul acela. Dar cei ce nu vor accepta aceea când Luminile de seară încep să cadă şi să meargă, ei se 
uită în jur, ei văd că sunt forţaţi în ceva prin denominaţiunile lor, şi denominaţiunile lor a luat aceea să le 
salveze imaginea. Căci, ei toţi o vor face. Dar acei oameni care nu vor acel sistem, care este sistemul 
acceptat de Dumnezeu, Duhul Sfânt şi Cuvântul, ei zic: „Acel om poate este corect.” Poate fi prea târziu 
atunci.

70

Noi vedem Episcopalienii, Prezbiterienii, Baptiştii, orice lucru care vine la Oamenii de afacere ai 
Evangheliei Depline, orice lucru încearcă să caute Duhul Sfânt. Oamenii nu-şi dau seama că aceea este 
ora când vine Mirele, când fecioarele adormite încearcă să vină să cumpere ulei? Aceea este când Isus a 
zis că Mirele vine şi intră, şi ele nu au intrat. Care este problema cu aceşti oameni? Strigă după ce, când 
Biblia face aceasta, Mirele vine, şi ele au fost aruncate în întunericul de afară. Ce era aceea? Ei poate 
au avut tot felul de moţiuni, tot felul de alcătuiri, tot felul de senzaţii care pot arăta ca dovada aceleia, 
dar Biserica a fost pecetluită şi ea a plecat. Aha. Aceea poate fi profeţie.

Ei vor ceva, ei vor ceva ca să poată trăi în orice fel vor ei. După aceea caută biserica lumească. 
Cineva la care se pot duce la cea mai mare biserică din oraş unde aparţin toate celebrităţile oraşului. Ei 
pot avea cea mai înaltă clopotniţă pe clădire. Ei pot avea cea mai bună orgă. Ei pot avea scaune 
tapiţate. Ei pot avea un predicator care nu le va zice un cuvânt despre felul lor de viaţă, dacă vor să 
danseze, ei vor să se îmbrace cu un fel de show, ei vor să poarte pantaloni scurţi, vor să-şi taie părul, 
sau vor să facă aceste lucruri, ei pot să fumeze ţigări, sau să practice băutură socială. Acele practici în 
biserici. Doar o băutură modernă, doar să vă învăţaţi copiii să bea, dar nu prea mult, să nu fie excesivi 
cu aceea. Fumaţi, dar nu să fiţi excesivi. Purtaţi orice vreţi, doar încercaţi să vă păstraţi cât de decenţi 
puteţi sau cât puteţi. Vedeţi? Oh, aceea este făţărnicie! Acel diavol uns! Acel lucru numit 
denominaţiune! Acel lucru numit religie! Este de la diavolul. Înapoi la Cristos şi la Cuvântul Lui. Salvaţi-vă 
de la această degenerare. Pocăiţi-vă, fiecare din voi, înainte de a fi prea târziu să vă pocăiţi. Şi aceea 
poate fi aşa oricând.

71

Când vedem fecioara neînţeleaptă acţionând în felul cum o face, se pare ca şi cum aceea ar speria 
oamenii din cauza simţurilor lor. Dar în loc să facă aceea, ei: „Oh, glorie, nu este aceasta minunată! 
Aleluia!” Oh, vai! Cât de departe pot ajunge oamenii? Aha. În ce fel de stare pot ei ajunge cu mintea lor 
politică, cu concepţia lor modernă, care nu ştie mai mult despre Dumnezeu decât ştie un hotentot 
despre o împletitură Egipteană. Corect! Doar o concepţie teologică despre aceea, sau un fel de lucru 
psihologic care le-a fost prezentat într-un fel de crez sau un fel de lucru, şi Penticostalii sunt plini de 
aceea. Scuzaţi acea expresie. Multe din lucrurile acestea de femei predicatoare şi altele, sunt miezul 
problemei. Corect! Şi ia te uită. Dans, rock'n'roll, educaţie, o biserică în acel fel vrea lumea. Un astfel de 
mesia vor ei, unul care poate să-i unească împreună. Voi veţi primi unul. Aha. Duhul deja lucrează între 
fiii oamenilor. Este corect. Încă mărturisește creştinismul, ei îl vor obţine.

72

Dumnezeu le-a trimis, a trimis peste noi în 1963, dacă Dumnezeu va trimite peste noi în 1963, 
aceeaşi ungere cum a trimis acolo în urmă la început, noi am refuza aceea aşa cum au făcut ei atunci. 
Deoarece, dacă acel uns, Mesia, a venit la biserică, el va fi acelaşi cum a zis Biblia că va fi El. Evrei 
13:8, Zice: „Isus Cristos este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci.” Apoi dacă ne rugăm după un Mesia, unul 
uns, ce, noi vrem un politician religios? Vrem un geniu militar? Vrem un om de ştiinţă educat? Şi voi aveţi 
nevoie de un Miel, vreţi un miel să vă aducă înapoi, fără glorie proprie, dar înapoi la Cuvânt. Înapoi! Unul 
care vă va spune Adevărul indiferent de ceea ce este, vedeţi, să staţi chiar cu aceea, aliniat. Ei nu-l 
vor. Dacă El vine astăzi El va fi aşa cum era atunci, El va sta exact cu Cuvântul Tatălui. El va fi sigur că 
orice Cuvânt care a fost promis în Biblie s-a manifestat fiilor oamenilor. Este exact.

73

Isus a zis: „Cine Mă poate dovedi de păcat? Cine Mă poate acuza de păcat, necredinţă? Dacă Tatăl 
nu a zis fiecare lucru care-l fac, dacă nu l-am făcut atunci spuneţi-mi unde am greşit.” Amin. „Spuneţi-
mi unde am greşit.” Amin. Ştiţi, păcat este necredinţă. Este corect. Noi o ştim. „Cine îmi poate arăta 
unde nu am împlinit,” El a zis: „orice Cuvânt al Tatălui zice că-L voi face? Cine poate pune degetul pe 
mine să zică că nu am făcut-o? Care din voi?” Apoi atunci de ce nu s-au întors de pe spatele Lui? Din 
cauză că a fost profeţit că ei o vor face. Dar El va ţine Cuvântul Tatălui chiar exact cum a făcut El de 
prima dată. El va ţine aceea chiar exact, că el nu putea să se schimbe, că Dumnezeu este Cuvântul. Că 
aceea este exact ceea ce este El, El este Cuvântul. Şi El este Cuvântul care? El este Duhul Sfânt care 
ia Cuvântul lui Dumnezeu şi-L manifestă. Aceea este exact ceea ce Isus Cristos... Când Dumnezeu 
Duhul, Tatăl, s-a făcut trup între noi în forma Fiului Său, El a luat Cuvântul lui Dumnezeu şi l-a 
manifestat,  L-a  arătat  la  oameni,  şi  ei  nu  au  vrut  acel  fel.  Ei  au  avut  crezurile  lor  proprii,  ei  au  avut
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denominaţiunile lor proprii, şi aceea a fost contrar cu toate denominaţiunile lor, şi de aceea ei nu L-au 
primit.

Şi va fi acelaşi lucru astăzi. Dacă Mesia va veni, El va lua lucrurile care Dumnezeu le-a promis aici, şi 
acestea din Biblie, şi le va manifesta înaintea fiilor oamenilor, şi fiecare denominaţiune Îl va respinge. Ei 
nu-L vor. Ei nu vor să aibă nimic de a face cu Acela. Dar aceea este ceea ce Dumnezeu le va trimite. 
Dacă El le-a trimis ceva, aceea va fi acela. Şi apoi ei vor condamna acel lucru şi vor aduce condamnare 
asupra lor, asupra acestei rase de oameni, chiar cum au făcut Evreii în ziua aceea, şi restul dintre ei. Da, 
domnule. Ştiţi ce va face El dacă Mesia va veni în 1963, ştiţi ce va face El? El va tăia orice 
denominaţiune care o avem. El va dezbrăca lucrul acela la pământ.

75

Ei bine, ei vor zice: „Ce va muta El, Doctor Cutare şi cutare sau Doctor Cutare şi cutare?”

El va zice: „Voi sunteţi ai tatălui vostru Diavolul, şi lucrările lui le faceţi.” Exact ceea ce va zice. El nu 
va ceda nici un ţol spre ei în nici un fel. El nu a făcut la început, şi El este acelaşi astăzi cum era El 
atunci. Orice lucru care ar fi contrar cu Cuvântul, El îl va numi. El va zice: „Voi sunteţi de la tatăl vostru 
Diavolul, şi lucrările lui le faceţi. Care fac lucrurile contrar cu Cuvântul Lui.” Este corect. Şi semnul 
Mesianic Îl va urma. Corect. Lăsaţi-l să se ridice la ei şi să zică: „Nu am împlinit ceea ce a avut loc aici? 
Care dintre voi mă poate condamna de necredinţă?” Vedeţi?

Ei vor încerca să facă din el o păpuşă, îl vor duce din loc în loc aşa cum au făcut Fariseii. L-au dus 
acolo jos să-i dea ceva să se amuze, să aibă un grup mare de musafiri în jur, să dovedească că El nu era 
un Profet. Ştiţi povestea care am învăţat-o despre aceea. Vedeţi, ei vor face acelaşi lucru astăzi pentru 
ceea ce poate face împreună să aducă în jur pentru amuzamentul lor, ei vor face acelaşi lucru. Şi El va 
merge. Aleluia! El va merge, că el întotdeauna merge unde este invitat. În timp ce El ştia ceea ce va 
face acel Fariseu. El ştia că fariseii nu aveau nevoie de El. El ştia că există un trucaj făcut de cineva. 
Fariseii aceia nu aveau nimic de a face cu El, ei L-au urât. Şi acest Simeon bătrân L-a vrut să vină jos 
acolo astfel El putea să aducă gloatele în locul lui. Dar El o ştia. El s-a dus înainte cu aceea. I-a acordat 
el multă atenţie? El a stat în urmă cu picioarele nespălate. Acela va fi acelaşi lucru astăzi. Ei nu-L vor pe 
Cristos. Ei nu vor calea lui Dumnezeu, vedeţi.

76

Da, Isus va zice: „Voi sunteţi de la tatăl vostru diavolul.” Şi oamenii aceia au ţinut legile acelea şi 
lucruri şi orice lucru în denominaţiunea lor şi crezuri, chiar la literă, ei vor spăla vasele. Şi Isus a zis: „Voi 
aţi luat crezurile voastre şi aţi făcut Cuvântul lui Dumnezeu fără efect, prin tradiţiile voastre.” Şi Evrei 
9:12 zice pe acolo, cred, nu, este Evrei 12... nu, 9:12, cred eu că este, undeva chiar pe acolo, el a zis 
căci: „Atunci când suntem curăţiţi şi iertaţi, suntem purificaţi de lucrările moarte carnale.” Şi când 
suntem într-adevăr iertaţi de păcatele noastre prin Sângele lui Isus Cristos, Duhul Sfânt vine în noi şi noi 
suntem morţi cu faptele carnale. Oh, voi biserică Penticostală, de ce faceţi o astfel de greşală? Voi 
conducători orbi ai orbilor! Nu ştiţi voi că veniţi de cincizeci de ani, şi aţi tras acest grup de oameni chiar 
înapoi la aceea? Nu puteţi auzi Cuvântul Domnului? Oase uscate, care este problema cu voi? Voi nu veţi 
primi ceea ce vi s-a trimis. Ei nu au vrut atunci, ei nu o vor acum.

77

Acum, ce ştiţi voi? Din nou, astfel din nou planurile lui şi planurile lumii ale denominaţiunii şi crezului, 
falimentează. Planurile omului falimentează. Dumnezeu niciodată nu ne-a oferit un crez. El niciodată nu 
ne-a oferit o denominaţiune. Aş vrea ca cineva să-mi arate în Biblie unde a făcut El? Eu vă pot arăta 
unde El v-a spus să nu o faceţi. Să-mi arătaţi unde El a zis că o face. Voi ziceţi: „Atunci, Frate 
Branham, ce i-a oferit Isus omului?” O Împărăţie. Aleluia! Şi El este Regele, Regele sfinţilor, Domnul 
domnilor. El ne-a oferit o Împărăţie. Nu un politician, un sistem denominaţional; ci o Împărăţie. El a zis 
la... Pilat a zis: „Eşti Tu regele Iudeilor?”

78

El a zis: „Tu ai zis-o.” El a zis: „Dacă Împărăţia Mea era din lumea aceasta, oamenii Mei s-ar lupta 
pentru mine, dar Împărăţia Mea este de sus.”

Şi de ce trebuie noi să ţinem de lucrurile acestea ale lumii când suntem copiii Împărăţiei care este 
sus? Există ceva rău pe undeva. Dar nouă nu ne-a fost oferit un sistem. Nu ni s-a oferit o organizaţie, 
nouă nu ni s-a oferit o conducere politică a lumii, dar ni s-a dat o Împărăţie a blândeţii, aşa cum Viaţa 
Mielului este în noi. Nu a lumii, voi nu mai sunteţi din lume. „Copilaşilor, voi nu mai sunteţi din lume. Mă 
rog, Tată, ca aşa cum Eu nu mai sunt din lume, ca ei să nu fie din lume.” Vedeţi? În acel fel s-a rugat 
Isus pentru noi. Şi încă noi ne întoarcem drept înapoi şi ne punem în cupluri lumeşti acolo unde sunt luaţi 
tot felul de oameni. Acum, ştiţi că nu există nici o biserică din lume care să nu fie plină de făţărnicie. Şi 
Isus a zis: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit între necredincioşi.”

79

Astfel de ce vă înjugaţi la o organizaţie când Împărăţia lui Dumnezeu ţi s-a oferit ca tu să fii născut 
în ea? Şi nu există nici un făţarnic în ea! Toţi fiii puri, neadulteraţi şi fiicele lui Dumnezeu, care cred 
Cuvântul Lui din Geneza la Apocalipsa şi stau cu El. Şi viaţa voastră o dovedeşte, şi Dumnezeu Îşi 
confirmă Cuvântul pentru aceea. Acela-i Mesia. Aceea-i Soţia lui Mesia. Şi Dumnezeu stabileşte în 
sistemul acela învăţători, păstori, profeţi, şi aşa mai departe, să ţină acea calitate de Mesia a Lui drept 
acolo,  fără  să  fie  amestecată  cu  crezuri  denominaţionale,  dar  să  plivească  acel  lucru  afară  şi  să  ţină
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Biserica curată, neadulterată la Cristos şi la Cuvântul Lui.

Credeţi că Biserica va primi aceea. Ei Îl aruncă afară. Nu vor să aibă nimic de a face cu Aceea. Ei au 
propriul lor sistem politic. Şi aşa cu Statele Unite îşi au geniul lor, tot aşa biserica îşi va primi geniul lor. 
Ea îl va primi, doar să urmăriţi. Este pe drumul lui chiar acum. Ei s-au amestecat în aceea.

Dar noi avem o Împărăţie, şi în această Împărăţie ea are Viaţă eternă. Nu calitate de membru, ci 
Viaţă Eternă. Şi aceea este guvernată de un Rege Etern. O Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, 
controlată de un Rege Etern, pentru un popor Etern care au fost predestinaţi înainte de întemeierea 
lumii. „Că pe aceia pe care i-a cunoscut mai înainte, El i-a chemat; şi pe aceia care i-a chemat, i-a 
îndreptăţit; şi pe cei ce i-a îndreptăţit, i-a glorificat,” Evrei 11. Este corect.

81

Acum depinde de ceea ce căutaţi. Dacă sunteţi ai lui Abraham, voi căutaţi acea Împărăţie. V-o pot 
arăta în această dimineaţă. Da, domnule. Acum, o Împărăţie Eternă plină de Viaţă Eternă, controlată de 
un Rege Etern, prin Cuvântul Lui Etern, la un popor predestinat Etern. Acolo este aceea. De ce? 
Întotdeauna a fost, întotdeauna va fi, niciodată nu a avut un început sau sfârşit. în gândirea lui 
Dumnezeu aceea era chiar... când era cu Dumnezeu Etern. Şi scopul lui Dumnezeu va fi purtat.

Astfel această lume se va destrăma. Lăsaţi-o să se destrame, aceea este în ordine, o va face 
oricum. Ce a zis Mica aici, ce a spus Mica pe aici? Munţii se vor topi, ei vor curge ca ceara şi vor curge 
ca apele care curg prin râpe, sau un fel de gheizer, mai degrabă. Ea se va topi şi va cădea, dar Iehova 
va rămâne veşnic. „Orice făptură este ca iarba, suflarea lui Dumnezeu va sufla peste ea dacă este 
înflorită, iarba, cât de frumoasă este, se va usca; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne veşnic,” Isaia 
40 a fost profeţit despre venirea lui Mesia, care el o zicea. Toate crezurile noastre, sistemele 
denominaţionale, educatori, genii, şi orice altceva, vor pieri, dar Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne 
veşnic. „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea, porţile iadului nu O pot birui.”

82

Noi suntem la timpul Crăciunului. Eu nu am ştiut că vom ajunge la timpul acesta al zilei măcar. Eu 
doar mă pierd când mă gândesc la nevoia orei. Mă voi grăbi. Da. Şi noi ne naştem în această Împărăţie şi 
putem... noi creştinii care credem şi suntem în această Împărăţie. Acum, prin Cartea Evreilor, am citit cu 
un timp în urmă: „că am primit o Împărăţie.” Nu am primit un crez, nu primim un sistem. „Noi primim o 
Împărăţie care nu poate fi clintită.” Lumea se destramă, este adevărat. Şi orice politician, orice 
denominaţiune şi orice biserică va cădea în bucăţi, dar noi primim o Împărăţie care nu poate fi clintită. 
„Că dacă cei ce L-au respins pe Cel ce vorbea de pe Muntele Sinai, şi pământul s-a scuturat sub glasul 
Lui, cu cât mai mult să vegheaţi să nu-L respingeţi (pe cine?) pe El, Cuvântul Lui care vorbeşte din Cer, 
din Împărăţia Lui, că noi suntem într-o Împărăţie care nu poate fi clintită.” Amin. Orice lucru care este în 
afara aceleia... Dumnezeu a trimis orice lucru, El a făcut aceea fragilă ca aceea să se frângă. În starea 
ei fragilă în acel fel, ea se va frânge. Ea este fragilă. Dar, amintiţi-vă că noi avem o Împărăţie care este 
solidă acum, când orice altceva va cădea şi se va destrăma. Nu-i de mirare că Eddie Perronet a zis: „Pe 
Cristos Stânca solidă stau, toate celelalte terenuri sunt nisip mişcător.” O Împărăţie! Nu un sistem politic 
nu un sistem politic, nu un sistem bisericesc, nu un sistem de biserică, nu un sistem denominaţional; 
aceea devine total farisei şi doctori ai Diavolului. Dar noi primim o Împărăţie, un Rege Etern Care este 
Cuvântul Etern, Care are Viaţă Eternă, prin Cuvântul Lui Etern la poporul Lui Etern care au Viaţă Eternă, 
şi noi suntem părtaşi ai acesteia. Oh, vai! Acela-i lucrul.
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Acum orice lucru care vă trage afară din lucrul acela este greşit, acela-i un Mesia fals, o ungere 
falsă. Oh, el a zis: „Fratele a avut o astfel de ungere!” Ce fel de ungere? Aceea este. Şi Hitler a avut o 
ungere. Şi Kruschev a avut una. Papa Pius a avut una, de asemenea. Ce fel de ungere aveţi? Dacă ea 
nu este unsă cu acest Cuvânt şi dovedind orice Cuvânt a fi Adevărul, lăsaţi-l în pace. Greşit. Dacă acela 
nu se reproduce, atunci el nu este germitizat. Ea îşi va arăta culoarea. Oh, ziceţi: „Dar aceea a fost 
pentru o altă epocă. Noi...” Lăsaţi acel lucru în pace. Isus Cristos este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci. Da, 
domnule.

84

Astfel când această lume se destramă, noi suntem născuţi într-o Împărăţie care nu se poate 
destrăma. Credeţi că lumea se destramă? Sistemele ei se destramă. Voi o credeţi? Credeţi că sistemele 
economice falimentează? Sistemele politice se destramă. Sistemul naţional, U.N. Se destramă. Biserica 
se destramă. Denominaţiunile se destramă. Orice lucru se destramă. Dar noi avem o Împărăţie care nu 
poate fi clintită, o Împărăţie Eternă a lui Dumnezeu, ea nu poate fi clintită.

Ni s-a spus că noul sistem al acestei denominaţiuni, care aduce acesta de aici Consiliul Mondial al 
Bisericilor, va aduce pace pe pământ. Ce dispreţ, ce lovitură urâtă în faţa lui Cristos! Ce lucru fără 
respect, profanator este acela! Acela este al Diavolului. Un om poate organiza ceva mai bine decât 
poate Dumnezeu să le trimită? Turnul Babel! Acela este un alt Babilon care trebuie să cadă. Pace pe 
pământ? Un mesia fals! Un anticrist în învăţătura lui. Cum veţi arunca aceste denominaţiuni împreună 
când ei nici măcar nu... Ei nici măcar nu pot fi de acord unul cu celălalt acum când ei se frâng în sisteme 
mici în acel fel, ce spuneţi despre toată apartenenţa împreună şi să ajungă pe acolo? Da. Vedeţi, aceea 
este  o  alcătuire  falsă.  Ea  se  face  toată  să  arunce  Protestantismul  în  Romanism.  O  învăţătură  falsă,
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anticristă.

Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Isus a zis aşa. „Împărăţia Mea nu este din lumea 
aceasta.”

Astfel dacă Împărăţia aceea este organizată în lumea aceasta, el este un mesia fals, acest mesia 
care va fi oferit bisericii Protestante curând, pe care ei îl vor lua, că ei îl caută. Ei caută acest sistem 
care poate face: „Ei bine, acum, noi Metodiştii şi Baptiştii, sigur, noi suntem într-un fel de acord 
împreună, ştiţi. Noi Prezbiterienii, noi Penticostalii, oh, care este diferenţa între ei, frate?” Există o 
diferenţă! Dumnezeu vă face diferiţi. „Dar, ei bine, noi doar sacrificăm aceasta.” Şi renunţaţi la marea 
voastră învăţătură evanghelică. Cum veţi intra acolo cu un grup din oamenii aceia care nu cred nimic, 
unii dintre ei atei? Şi mesia fals este ceea ce este aceea. Este corect. Da, domnule.
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Acum, Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Şi când Cristos era aici, El ne-a dat 
programul Împărăţiei acesteia. El ne-a dat programul Împărăţiei lui Dumnezeu, Împărăţia Tatălui, care 
este Cuvântul Lui. Acum, dacă vreţi să ştiţi cum să intrăm în această Împărăţie, acest Cuvânt o are. 
Dacă intraţi pe orice altă uşă... Voi trebuie să veniţi pe aceeaşi uşă prin care au intrat ceilalţi. Dacă 
încercaţi să faceţi vreo altă intrare, păi, voi sunteţi tot la fel ca un hoţ şi un tâlhar. Şi El a zis: „Oricine 
va adăuga un cuvânt la Acesta, sau va scoate un Cuvânt din Ea. (Partea aceluia) va fi scoasă din 
Cartea Vieţii.” Astfel dacă pretindeţi că aveţi numele în Cartea Vieţii, dacă aţi pretins, să nu-l scoateţi.

87

Când, Petru în Ziua Cincizecimii a deschis uşa Împărăţiei. El a deschis-o. Împărăţia a fost stabilită la 
Ierusalim. Eu vreau cineva să-mi spună că biserica a început la Roma. Aş vrea ca cineva să-mi 
dovedească aceea. Biserica nu a început la Roma. Biserica a început în Ierusalim. Împărăţia a fost 
stabilită în Ziua Cincizecimii. Şi când oamenii au vrut să ştie cum să intre în această Împărăţie, Petru a 
zis: „Pocăiţi-vă fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor 
voastre, şi veţi primii darul Duhului Sfânt.” Că aceea îi pune în Împărăţie. Orice altă metodă, prin 
denominaţiune sau o strângere de mână, sau orice altceva, este un Mesia fals. Nu contează cât de 
populari sunteţi, şi cât de proeminent veţi fi, şi poţi fi un diacon, chiar un păstor sau un episcop, sau 
prezbiter sau supraveghetor de stat, nu contează ceea ce sunteţi, acela-i fals până când veniţi înapoi la 
Mielul smerit al lui Dumnezeu şi Împărăţia Lui.

Acum priviţi. Şi El ne-a dat un program, Cuvântul Tatălui. Şi adevăratul credincios ţine la Acela, că el 
nu poate să-L schimbe, aceea este Împărăţia lui Dumnezeu în el. Şi ca şi Abraham, el numeşte orice 
lucru contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu ca şi cum nu ar fi. Şi dacă cineva vă spune că denominaţiunea 
aceea este a lui Dumnezeu, voi staţi ca şi Abraham. Dacă cineva vă spune că trebuie să fiţi stropiţi, sau 
un fel de ceva mic, sistem sau ceva contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu, să nu-l credeţi. Să-l socotiţi ca 
şi cum nu ar fi. Dacă ei zic: „Ei bine, acum, aceea nu te va deranja dacă faci aceasta.” Să nu o credeţi, 
când Dumnezeu... Zice: „Aceea nu vă deranjează dacă femeile îşi taie părul,” când Cuvântul lui 
Dumnezeu zice că este o urâciune înaintea Lui, să o faceţi. Când ziceţi: „Păi, eu port pantaloni lungi. Eu 
nu port pantaloni scurţi.” Dumnezeu a zis că o femeie care va îmbrăca îmbrăcăminte care aparţine 
bărbatului, este o urâciune înaintea Lui. Biblia a zis că este greşit pentru o femeie să-şi taie părul, este 
chiar necuviincios pentru ea să se roage măcar cu capul dezvelit, ea îşi necinsteşte capul ei propriu. 
Dumnezeu să ne ferească de aceea! Şi sistemul acela care vă spune că este în ordine să o faceţi, să 
nu-l credeţi. Este un uns fals. Este un Cristos fals. El este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Cel 
neprihănit ţine la Cuvântul lui Dumnezeu că el este programul sistemului Etern al lui Dumnezeu.
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Când Dumnezeu a făcut omul, El l-a făcut într-un fel. A făcut o femeie, El l-a făcut altfel... a făcut-
o pe ea alt fel. Există două legăminte diferite, două planuri diferite, două diferenţe totale între ei. Şi ei 
nu arată la fel. Ei nu arată la fel, ei nu acţionează la fel, ei sunt diferiţi total. Şi femeile care încearcă să 
fie ca bărbaţii, şi bărbatul aşa de sisificat el este ca o femeie. Eu am văzut un băiat ieri, în Cincinnati, 
arăta ca Doamna Kennedy, părul lor, era scos în acest fel. Dumnezeu vrea ca un bărbat să arate ca un 
bărbat! Vrea ca o femeie să arate ca o femeie!

89

Vă spun că acest sistem Izabelă a Diavolului are toată lumea în corupţie, nici un loc sănătos în 
aceea. Este tot răni putrede, răni de cancer, răutatea diavolului care mănâncă chiar miezul din sistemele 
care le-au stabilit aici. Satan este un corb care se hrăneşte din împărăţia lui proprie. El este un diavol, el 
este un necurat, el este tatăl minciunii, şi se hrăneşte din carnea poporului său. Diavolul!

Cristos este Regele regilor şi Domnul domnilor, Mesia unsul. Credinciosul ţine la Cuvântul acela. 
Dumnezeu şi Cuvântul Lui este unul. Eu şi cuvântul meu suntem una. Voi şi cuvântul vostru sunteţi una. 
Atunci nu vă sprijiniţi, folosiţi-vă gândurile; folosiţi gândul Lui, la fel. Vedeţi? Atunci sunteţi în Împărăţie.

90

Abraham a numit orice lucru care era contrar cu promisiunea lui Dumnezeu ca şi cum nu ar fi. Da, 
el... ceva ca sistemele făcute de om de astăzi, el ar face acelaşi lucru. Apoi fiind într-o astfel de 
împărăţie... eu voi încheia, eu doar mai las câteva din aceste notiţe şi închei. Priviţi, aceea este... Fiind 
într-o astfel de Împărăţie, ce s-a întâmplat? Acum, toată această mustrare, dar în reverenţă şi în 
respecte şi în sinceritate, ca pentru însărcinarea care mi-a fost dată  prin  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  care
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mi-a fost dat prin Duhul Sfânt, să supraveghez turma peste care El m-a trimis, fiind o onoare să o fac, 
stau cu aceea indiferent de ceea ce se întâmplă, doar o scuturaţi la dreapta şi la stânga şi staţi chiar 
aici cu acest Cuvânt. Acesta este împuternicit. Apoi dacă primim o Împărăţie...

„Frate Branham, toţi ceilalţi oameni zic, 'La ce denominaţiune aparţii?'”91

Ziceţi: „Nici una.”

„Ce eşti?”

„Că noi suntem într-o Împărăţie.”

„Ei bine, unde vă întâlniţi, doar unde vă duceţi?”

„Noi şedem în locuri Cereşti în Cristos Isus sus în Prezenţa Regelui nostru.” Împărăţia! Glorie! Acum 
încep să mă simt religios. Împărăţia lui Dumnezeu unde ei se întâlnesc împreună, Duhul Sfânt îi ridică 
drept în Prezenţa Regelui, şi noi şedem împreună în locuri Cereşti când suntem botezaţi în Cristos Isus. 
Acolo aparţinem.

Soţia mi-a spus în timp ce mergeam la piaţă: „Eu ţi-am spus, vara trecută, că noi am întâlnit o 
doamnă care era cu rochie. Ea era un lucru cu o arătare ciudată. Ea arăta ciudat.” Vedeţi? Ea a zis: „De 
ce este aceea? Noi cunoaştem aceste femei. Unele dintre ele cântă în coruri pe aici.”

Oh, prietene! Eu voi spune aceasta, chiar dacă este înregistrată, o pot spune oricum. Ştiţi, şi eu o 
spun în reverenţă şi respect. Doar ţineţi la aceasta. Voi aţi văzut de mii de ori mii venind la platformă, şi 
aţi văzut că de fiecare dată au venit acolo fără nici o greşală. Şi Fratele Arganbright de aici cunoaşte o 
parte din lume pe unde am fost, în jur prin străinătate, nici o dată nu a greşit fără să spună Adevărul. 
Când mă duc în aceste locuri şi văd aceste coruri înveşmântate, femeile acelea şi bărbaţii stând acolo cu 
robele acele Golgota, şi-i auziţi cântând ca fiinţele îngereşti; cu Duhul discernământului să te uiţi acolo 
jos, dacă eu ar trebui în această dimineaţă să mă duc să trag cinci din acelea din toată lumea, care nu 
ar fi vinovate de obscenitate, eu nu ştiu unde să le găsesc. Aceea-i o afirmaţie, dar este Adevărul, 
Dumnezeu îl ştie. Mâinile mele sunt aici pe Biblie. Este corect, eu nu ştiu unde le găsesc. Vedeţi, dacă 
Dumnezeu a zis: „Du-te ia cinci pe care le cunoşti.” Eu voi zice: „Eu nu ştiu unde să mă duc.” Oh, vai! Un 
astfel de sistem! O astfel de obscenitate!

92

Aceea o vrea lumea. Aceea a vrut ea atunci, aceea o vrea acum. Aceea o va primi acum. Omul 
stând acolo, fiind afară cu soţia celuilalt bărbat. Bând, fumând, şi cu o haină care o acopere, gândindu-
se, Dumnezeu vede prin frunza aceea de smochin. Acea Evă stând acolo cu suficientă vină şi murdărie în 
inima ei să... dacă aceea s-ar transforma în apă, va putea pluti o barcă. Şi stând acolo cu un talent 
care l-a primit prin natură, să cânte, şi să-ţi ţină glasul încât să înnegrească la faţă, aproape, încercând 
să cânte ca vreun înger sau altceva în acel fel, şi sub acea haină, o faptă urâtă, obscenă, murdară. Şi 
puteţi sta la amvon şi să o ziceţi, şi ea va ţine buzele acelea sus, vopsită, va ieşi afară din clădire 
zicând: „Eu nu trebuie să ascult astfel de prostii.” Dar într-o zi veţi striga după milă, în iad. Atunci va fi 
prea târziu. Primiţi-L în timp ce aveţi o şansă să-L primiţi. Şi voi! Oh, vai!

93

Dar Biserica primeşte o Împărăţie ca atunci când stăm în locurile Cereşti şi suntem ridicaţi în 
Prezenţa lui Dumnezeu, stând în locurile Cereşti în Cristos Isus, cunoscând aceasta, cu asigurarea 
credinţei, că noi suntem în Prezenţa Regelui nostru uns. Oh! Va fi un Cer nou care va veni, şi un pământ 
nou, şi care niciodată nu se va termina atât timp cât ţine Eternitatea. Noi aşteptăm acele Ceruri şi 
pământ nou. Acesta, voi puteţi avea tot din aceea dacă vreţi. Pentru mine, eu Îl vreau pe Acela.

94

Depinde de locul unde vă puneţi afecţiunile. Depinde de ce stâlp vă legaţi. Dacă vă legaţi de stâlpul 
denominaţiunii voastre, vei merge drept în jos cu acela. Vă legaţi de vreun lucru din lumea aceasta, ceva 
politică şi lucruri ca acelea, şi vă încredeţi în aceea, vă veţi scufunda cu ea.

Dar speranţele mele nu sunt zidite pe nimic mai puţin decât Sângele lui Isus cu neprihănire. Şi tot ce 
este în jurul sufletului meu renunţă, şi orice predicator mă respinge, şi orice crez mă scoate afară, şi nu 
am nici un loc unde să mă duc, El este toată speranţa mea şi va rămâne. Pe acea Stâncă, pe Cristos 
acea Stâncă solidă stau, toate celelalte terenuri sunt nisip mişcător. Într-o zi poate voi fi îngropat într-
un cimitir pe undeva, jos sub mare, într-un accident de avion, ucis într-un tren sau automobil, oriunde ar 
putea fi că Dumnezeu a ales ca eu să mă duc, dar acest singur lucru îl ştiu, că mi-am ancorat sufletul în 
acel Cer al Odihnei de acolo, în Cuvântul Lui. Eu o cred, că aceasta o are Cuvântul lui Dumnezeu.

95

Dumnezeu trebuie să judece lumea prin ceva. Dacă El o judecă prin biserică, prin care din ele o va 
judeca? Păi, nu există un astfel de lucru care să poată fi judecat. Atunci există numai un singur Lucru 
care a rămas, Cuvântul Lui, El este Etern, El nu poate fi adăugat sau să fie scos.

Eu mi-am ancorat sufletul acolo, cu simplitatea de a pune mâinile mele pe Jertfa mea, mărturisind că 
eu nu sunt bun de fapt.  Nimic  nu  este  în  mine,  Doamne  Dumnezeule.  Trimite  acel  Mesia  peste  mine  şi
96
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schimbă-mi fiinţa în ceea ce am fost, şi fă-mă după modelul tău Propriu, în felul cum vrei Tu să fiu.

Nu contează cât puteţi arde un trup, cât puteţi distruge o persoană, cât puteţi vorbi împotriva lor, 
sau orice zice el, într-o zi El ne va învia din nou. Şi acolo există o Împărăţie care o primim care nu poate 
fi clintită. Oh, vai!

Şi, amintiţi-vă, tot lucrul acesta glorios de care ne bucurăm acum, stând în locurile Cereşti, este 
doar un preludiu. Aleluia! Acela este un preludiu pentru ceea ce vine. Aceea este doar introducerea 
simfoniei care se va... Oh! Aleluia! Vorbim despre această strigare şi laudă şi glorificare, mărind Mielul! 
Într-o zi când Îngerii stau în jurul pământului, curbura pământului, cu capetele aplecate, şi să ascultaţi 
ceea ce le va cânta micuţul grup spălat cu Sânge cântările răscumpărătoare ale Sângelui lui Isus 
Cristos, O Dumnezeule, aş vrea să mă ataşez cu ei. Lasă-mă să-mi iau locul cu Ea acum. Lasă-mă să-mi 
iau asigurarea, Isus în mine, Îl voi lua pe El pe Cuvânt. Da.

Încheind, aş vrea să spun această povestioară pentru Crăciun, pentru ca cei micuţi să o prindă. 
Dacă v-am supărat pentru că aţi stat prea mult... O domniţă ieri... Fratele Brown a predicat cam o oră, 
o predica foarte minunată, acel bărbat uns. Ea a zis: „El doar i-a ţinut prea mult.” Pavel a predicat toată 
noaptea. Ei au stat acolo până când au aţipit, şi probabil au stat ore în şir, şi un ins a căzut şi a murit. Şi 
Pavel doar s-a întins jos peste el, a zis: „Nu vă îngrijoraţi.” Doar ascultaţi lucrul corect.
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Acolo era un pantofar bătrân, şi cred că era în Germania unde el făcea pantofi. Şi într-o zi în timp... 
În timpul lui liber el lua Biblia, şi O citea. El citea contextul şi textul din Scriptură, şi a devenit foarte 
sincer. El a zis: „Ştiţi,” el a zis: „eu... când vine acest Crăciun, eu nu voi aprinde nici un pom de Crăciun.” 
Dar a zis: „Ştiţi ce?” El a zis: „Eu voi lua o cină mare, şi voi pregăti al meu... voi prăji mielul meu şi-mi voi 
lua merişorii, şi tot sosul meu şi alte lucruri.” Şi el era singur. Şi el a zis: „Eu o voi pune pe masă şi-l voi 
invita pe Isus să vină să şadă la masă cu mine. Eu vreau să-l cunosc pe Mesia lui Dumnezeu şi ceea ce 
pot face în respecte.” El a zis: „Eu voi face toate acestea. Şi apoi voi şedea la masă şi voi cere 
binecuvântarea, şi îi voi mulţumi lui Dumnezeu pentru ceea ce El mi-a dat. Şi apoi voi zice, 'Doamne 
Isuse, nu ai vrea să vii să stai cu mine aici, pentru cina Crăciunului cu mine?'”

Simplitatea, Dumnezeu întotdeauna o ascultă, sinceritatea. Şi bătrânul pantofar şi-a economisit banii 
să facă acea cină, ştiţi, şi să invite pe Regele regilor. Şi el a şezut, şi a pregătit, şi a aşezat-o pe masă. 
Şi el s-a curăţit foarte bine, şi s-a gătit frumos, şi-a pieptănat părul. Şi s-a aşezat la masă, şi a pus un 
scaun pentru Isus, şi alte scaune care erau puse în jur. „Acelea ar putea fi pentru apostoli,” a zis el: 
„dacă pot veni.”

98

Astfel bătrânul şi-a aplecat capul şi a cerut binecuvântarea, şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru 
hrană. Şi el a zis: „Acum, Isuse, nu ai vrea să vii şi să cinezi cu mine pentru cina Crăciunului?” Şi a 
început să mănânce şi să se uite la scaun. Nimeni nu a venit. El a mâncat puţin mai mult, şi a zis: 
„Doamne Dumnezeule, eu Te-am invitat la casa mea. Nu ai vrea să vii şi să fii cu mine?” Şi el a început 
să se ridice dincolo să ia ceva să mănânce, şi cineva a bătut la uşă.

Şi el s-a dus la uşă. El era un om bătrân, aplecat de umeri, zdrenţos. El a zis: „Bunule domn, mi-e 
frig, ai vrea să mă laşi să mă încălzesc?”

Şi el a zis: „Intră.” Şi el a intrat şi mirosea aroma aceea de mâncare, gura lui îi lăsa apă, el s-a întors 
în jur. A zis: „Vrei să stai jos?” A zis: „Eu aştept însoţitorii, dar ai vrea să stai jos să mănânci cu mine 
până vine însoţitorul?”

El a zis: „Mulţumesc. Eu sunt bucuros să o fac.” Şi el a şezut, şi ei au avut cina. Bătrânul i-a 
mulţumit, s-a ridicat şi a plecat.

Şi pantofarul s-a întors în jur, el a zis: „Doamne Dumnezeule, de ce m-ai descurajat?” Zicea: „Eu am 
pregătit orice lucru. Am făcut orice lucru cum am ştiut că trebuie făcut.” Dacă veţi face aceea! „Eu am 
făcut tot ceea ce am ştiut cum să fac, şi am gândit că Tu vei veni să cinezi cu mine.” Şi el a început să 
plângă, şi a alergat şi a căzut în pat. Şi el stătea acolo în pat, plângând. „Eu am făcut orice lucru ce am 
ştiut că este corect, Doamne, şi de ce nu ai venit să cinezi cu mine?”
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Şi un Glas a venit la el, şi el şi-a amintit Scriptura: „Întrucât ai făcut celor mai mici dintre micuţii 
Mei, Mie Mi-aţi făcut.”

Da, Irineus... scuzaţi-mă, acela era Sfântul Martin. Într-o zi rece înainte de Crăciun, un sărman 
cerşitor bătrân zăcea în stradă, îngheţând. Oamenii care erau vrednici treceau pe lângă el şi se uitau la 
cerşitorul bătrân. „Ei bine, nu există nimic la el, el este doar un cerşetor. Lăsaţi-l să zacă acolo.” Şi 
Martin a stat şi a privit şi a urmărit să vadă dacă vreunul din oamenii aceia care îl poate ajuta o va face, 
dar ei nu au făcut-o.
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În final, Martin însuşi nu era... el L-a crezut pe Dumnezeu, dar el era un militar. Şi el avea numai o 
haină. El a zis: „Dacă bătrânul zace în acel fel, el va îngheţa şi va muri.” Astfel el şi-a luat sabia şi şi-a
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tăiat mantaua pe jumătate, s-a dus pe acolo şi a înfăşurat cerşetorul în ea: „Dormi în pace, fratele meu.” 
S-a dus înainte.

Şi în noaptea aceea în barăci, după ce el şi-a lustruit cizmele şi le-a pus jos, s-a dus la culcare. Şi 
un sunet l-a trezit. El s-a uitat, stând înaintea lui, şi acolo a stat Isus înfăşurat în acea bucată de 
manta în care el l-a înfăşurat pe cerşetor.

Ce pot face eu în aceste probleme atunci? Ce trebuie să fac cu aceste lucruri care le ştiu că sunt 
corecte, aceste lucruri care au fost confirmate şi dovedite că sunt corecte? Ce pot face? Înfăşuraţi 
Biserica, nu într-un crez sau o denominaţiune, ci în Sângele lui Isus Cristos prin Cuvântul Lui. Astfel Isus 
a zis: „Ceea ce aţi făcut la aceştia, Mie mi-aţi făcut.”

Să ne rugăm. Doamne Isuse, dacă Tu ai sta aici în această dimineaţă, Doamne... Eu ştiu cine eşti Tu, 
în forma spirituală. Dar dacă Tu ai sta aici, literal, eu nu cred că mi-aş schimba textul meu cu ceva. Eu 
cred că eu aş fi zis chiar acelaşi lucru. Şi eu cred, Tată Ceresc, că aceşti oameni care au stat fără hrană 
naturală, care au stat aici şi au ascultat un glas răguşit obosit, dar dacă Tu ai sta aici, ei nu ar fi stat 
mai mult, că ei cred că Tu eşti aici, că este Cuvântul Tău. Aceea arată că ei Te iubesc.

101

Noi suntem foarte mulţumitori pentru această cercetare de Crăciun a Duhului Sfânt care ne dirijează 
şi ne arată chiar ceea ce este Crăciun. Când vedem că lumea se destramă, sistemele ei se sparg. Dar 
suntem foarte bucuroşi, suntem foarte mulţumitori că avem o Împărăţie şi avem un Rege, şi aceea nu 
poate fi clintită. Şi când nu mai există lume, când nu mai există politică, când nu mai există naţiuni, 
Dumnezeu Îşi va stabili Împărăţia lui şi cei drepţi vor domni cu El. Aceia care au suferit nu vor mai suferi.

Ajută-ne Doamne, la acest timp al Crăciunului, să ne amintim ce înseamnă Mesia uns. Ajută-ne să 
înţelegem.
102

Binecuvântează aceasta, adunarea noastră. Fii cu ei, Tatăl nostru, şi dă-le neprihănire şi pace în 
Duhul Sfânt. Binecuvântează păstorul nostru. Doamne, noi îl iubim. Acest slujitor viteaz doar stă loial. Şi, 
vorbind seara trecută, zicea: „Iată-mă, aproape de şaizeci.” Ei au copilaşi mici. Dar el a amintit aceasta, 
Doamne, ca nimic să nu fie să-l poată lua de aici până când Tu vei termina. Dacă Tu întârzii, mă rog ca el 
să trăiască să-şi vadă toţi copiii căsătoriţi şi să aibă casele lor proprii. Binecuvântează soţioara lui 
scumpă, o roabă a Ta. Binecuvântează diaconii noştri şi oamenii noştri de încredere.

Şi, Dumnezeule, eu sunt mulţumitor de acest Crăciun pentru toţi aceştia, prietenii mei care 
călătoresc prin zăpadă, şi vin prin străzi alunecoase şi ploaie, şi îşi iau salariile şi vin sute şi sute de mile. 
Dumnezeule, eu nu ştiu ce să mai spun. Eu cred că Tu vei descoperi restul din aceea, ceea ce este în 
inima mea. Şi fă ca eu să fiu întotdeauna credincios, Dumnezeule, acestei Împărăţii, în care Tu ne-ai pus. 
Fie ca eu niciodată să nu compromit, nici la dreapta nici la stânga. Eu bine îmi amintesc când Tu mi-ai 
spus atunci: „Să nu te mişti nici la dreapta nici la stânga, atunci căile îţi vor prospera. Atunci tu vei 
avea succes bun.” Poate nu în ochii lumii. Şi nu contează ceea ce gândeşte lumea, eu vreau să ştiu 
ceea ce vrei Tu, Doamne. Şi dorinţa Ta este a noastră... Voia Ta este dorinţa noastră. Oh, cele mai mici 
dorinţe a tale este o viaţă destinată poruncită nouă, Doamne. Noi stăm ca Biserica Ta.

Iartă-ne acum pentru ceea ce s-a petrecut prin acest an, ceea ce am făcut ce este greşit şi unde 
am eşuat în aşa multe locuri, şi întăreşte-ne Doamne. Şi fie ca noi, de data aceasta a sărbătoririi 
Crăciunului, fie ca noi să ne deschidem spre Mesia, unsul lui Dumnezeu. Fie ca El să vină în vieţile 
noastre şi să ne ungă, şi să-şi trăiască voia Lui şi să aducă Împărăţia Lui să se împlinească în vieţile 
noastre. Păstrează-ne bine, sănătoşi.
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Binecuvântează-mi acest prieten vechi care stă aici alături de mine, pe Fratele Arganbright. O 
Dumnezeule, cum ai fost cu El, şi cum a avut inima lui la pământ şi zdrobită de multe ori, dar încă noi 
credem că el este germinizat cu Viaţă Eternă. Binecuvântează soţioara lui. Eu cred despre Bud şi Fred, 
Meda, o Dumnezeule, cum avem noi această părtăşie mare.

Ne rugăm ca Tu să ne binecuvântezi împreună acum. Binecuvântează bisericuţa noastră, toţi aceşti 
oameni scumpi. Şi într-o zi, Doamne, în timp ce suntem aşa... vrem ca ochii noştri să fie aşa de curaţi de 
la lucrurile lumii ca să putem numai vedea pe Dumnezeu şi Împărăţia Lui, ca într-o zi să fim prezentaţi 
înaintea lui Cristos, fără pată, ca o fecioară virgină, o parte din acea Biserică mare care va veni înaintea 
Lui.

Şi apoi noi vom aştepta după timpul unde vei stabili Împărăţia Ta pe pământ, oameni vizibili cu case 
vizibile, ca ei să nu planteze şi alţii să mănânce din aceea, dar ei vor trăi Etern. Până atunci, lasă ca noi 
să fim o lumină care stă pe un munte, o candelă care dă lumină la orice lucru care este în jurul nostru, 
printr-o viaţă dreaptă, sfinţită prin Sângele lui Cristos. Acordă aceea, Tată. În Numele lui Isus ne rugăm.
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Şi, Doamne, peste aceste batiste, după ce ne-am rugat pentru bolnavi şi ne-am pus mâinile peste 
ele, unindu-ne cu ei, îmi pun mâinile peste aceste batiste, conectând rugăciunea mea către Dumnezeu. 
Şi cu aceste batiste şi cu oamenii, Dumnezeule, mă  rog  ca  Tu  să  vindeci  pe  fiecare  din  aceşti  oameni
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care sunt reprezentaţi prin aceste batiste. Fie ca ei să aibă sănătate şi tărie prin anul care vine, Tată. 
Pentru onoarea şi gloria lui Dumnezeu, Ţi-o cerem în numele lui Isus. Amin.

Îl iubesc, Îl iubesc105

Că-ntâi El m-a iubit

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Acum în timp ce-l cântăm din nou, să dăm mâinile cu cineva din jurul nostru. Doar rămâneţi aşezaţi.

Îl iubesc, Îl iubesc

Că-ntâi El m-a iubit

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Acum cu mâinile noastre spre El.

Îl iubesc, (mai tare acum) Îl iubesc (este corect)

Că-ntâi El m-a iubit

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Şi acum cu acest cuvânt împreună, toţi să o spunem. Noi am primit o Împărăţie [Adunarea repetă: 
„Noi am primit o Împărăţie” - Ed.] care nu poate fi clintită [„care nu poate fi clintită!”]. Amin!

Acum să ne ridicăm. Acum, să ne ridicăm mâinile şi inimile noastre către Dumnezeu, cu har acum, 
real, şi toată inima noastră: „Îl iubesc!” Şi doar exprimaţi-o către El în acest timp al Crăciunului.
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Îl iubesc, Îl iubesc

Că-ntâi El m-a iubit

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Un serviciu de botez imediat acum va urma aceasta. Iar voi care vreţi să plecaţi, noi suntem 
mulţumitori că aţi fost aici, şi fie ca voi să rămâneţi veşnic în acea Împărăţie care nu poate fi clintită. În 
timp ce ne aplecăm capetele doar într-un moment pentru rugăciune, eu voi cere Fratelui nostru scump 
Arganbright dacă el va veni aici sus şi va elibera această audienţă într-un cuvânt de rugăciune.


