Căsătorie şi Divorţ
Jeffersonville, Indiana, USA
21 februarie 1965 dimineaţa
1
Să ne aplecăm capetele acum pentru un moment de rugăciune. Mult Îndurătorule
Tată, noi Îţi mulţumim în această dimineaţă pentru acest privilegiu de a fi aici în această
sală, făcând faţă rezultatului zilei. Dar noi nu ştim ce ţine ziua, dar noi ştim Cine ţine
ziua. Astfel ne rugăm ca Acela care ţine astăzi şi mâine, şi toată Eternitatea, să ne
binecuvânteze astăzi aşa cum ne-am adunat împreună în Numele Lui, ca noi să putem
cunoaşte mai bine cum să trăim să-L slujim. Aceasta este intenţia noastră deplină, Tată.
Dumnezeu, care cunoaşte inimile noastre, ştie că aceasta este adevărat. Noi ne predăm
Ţie, cu partea viitoare a zilei, pentru serviciul Tău, în Numele lui Isus Cristos. Amin.
Vă puteţi aşeza. [Fratele Branham spune la cineva pe platformă: „Aici este altul”. Ed.]
2
Bună dimineaţa, audienţă vizibilă şi de asemenea audienţa invizibilă prin naţiune
unde suntem conectaţi în această dimineaţă. Aceasta îmi dă un mare privilegiu să vin
aici şi să vorbesc în această dimineaţă despre acest subiect vital. Pentru audienţa
vizibilă, este într-adevăr puţin confuz, căci acolo sunt chiar în faţa mea perdele, apoi eu
trebuie să vorbesc la dreapta şi la stânga. Şi către audienţa invizibilă, eu am auditoriul la
dreapta mea, şi de asemenea gimnaziul la stânga mea; şi eu sunt pe podea, cu
perdelele deschise între ele, făcând dreapta mea şi stânga mea. Şi noi avem surplus, în
această dimineaţă, prin auditoriu, de asemenea în gimnaziu, şi de asemenea biserica,
biserica jos pe Eighth şi Penn Street. Şi în locurile cu surplus, sistemul telefonic îl duce
jos în celelalte locuri.
3
Noi am avut un timp straşnic în Domnul, şi suntem sub mari anticipaţii pentru acest
serviciu din această dimineaţă. Şi acum diseară fiind timpul de încheiere al acestor patru
zile de campanie, păi, noi desigur îi invităm pe toţi, care pot, să fie aici. Noi nădăjduim
că Domnul ne va da un mare punct culminant diseară prin a face ceva extrem de
extraordinar, în aşa măsură încât El să vindece toţi bolnavii şi să facă marile lucruri pe
care le face El de obicei. Şi noi suntem sub mare anticipare pentru diseară. Publicul este
invitat cordial, fiecare, fiecare biserică din fiecare denominaţiune. Voi nici măcar nu
trebuie să fiţi un Creştin; noi desigur chemăm ca păcătoşii să vină înăuntru, să şadă
între noi. Şi noi facem din câte ştim mai bine să-i învăţăm care este calea Domnului, ca
să putem trăi.
Acum eu sper că audienţa nu va fi agitată. Şi mă încred în Dumnezeu că eu nu voi
fi agitat, căci am avut o seară grozavă, multă încordare. Căci îmi dau seama că lucrurile
care le spun în această dimineaţă vor fi ţinute împotriva mea în Ziua Judecăţii, şi eu - eu
nu am putut dormi, şi ştiu că dacă eu nu le spun aceasta va fi ţinută împotriva mea în
Ziua Judecăţii. Deci aceasta o face greu, tu nu o poţi explica.
4
Iar acum în această dimineaţă este acel subiect mare despre care urmează să
discutăm Căsătorie Şi Divorţ. Şi motivul că am făcut-o şcoală Duminicală, aşa ca noi să
putem vorbi despre aceasta şi să folosim timpul nostru, în loc să predicăm o predică
despre aceasta. Este o învăţătură din Scriptură.
Şi eu vreau să spun că, dacă vreun lucrător, sau lucrători, din orice loc, va cădea
această bandă în mâinile lor, dacă noi dăm drumul la această bandă. Eu nu ştiu ce va
face biserica privitor la aceasta. Eu îi cer Fratelui Fred să vadă comitetul bisericii înainte
de a da drumul acestei benzi. Şi către voi oamenilor din jurul naţiunii, care aveţi
casetofoane aşezate, vă rog să nu daţi drumul casetei fără să auziţi de la Fratele
Sothmann despre aceasta.
Acum, şi dacă ea este slobozită, şi careva dintre fraţii mei lucrători, sau vreun
Creştin pe undeva, care nu ar fi de acord cu lucrurile care le spun eu despre acest
subiect, eu sper că nu-L veţi critica. Dacă nu-L înţelegeţi în felul cum Îl învăţ eu, ei bine,
voi aveţi un drept la aceea, ca un lucrător, ca un păstor. Şi eu respect orice credeţi voi.
5
Şi există două mari şcoli despre aceasta. Şi dacă există două întrebări, există că ori
care din ele trebuie să fie corectă, sau nici una din ele nu este corectă. Deci noi vom
încerca să privim la Cuvântul lui Dumnezeu, în această dimineaţă, să stabilim aceasta.
Pentru mine, dacă aceasta este o întrebare din Biblie, cu siguranţă Biblia are răspunsul
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la ea.
Şi acum chiar înainte ca noi să avem acestea, să începem acest subiect, adică,
înainte de a mă ruga peste Cuvânt, aş vrea să exprim la fiecare din voi, că eu... voi
Creştinii în special, căci eu doresc... eu vreau ca voi să vă rugaţi pentru mine în această
dimineaţă. Şi toţi de afară din audienţa nevăzută care ascultaţi în această dimineaţă,
rugaţi-vă pentru mine, căci vreau să fiu cinstit şi adevărat.
6
Acum ne dăm seama, în a face aceste afirmaţii, că cineva, dacă este numai o
persoană, se va agăţa de Aceasta de parcă Aceasta ar fi între viaţă şi moarte. Există
mulţi dintre voi aici care vor pleca crezând. Desigur, mulţi dintre voi, poate, nu vor
crede. Dar eu ştiu, în slujba mea, există oameni care vin să asculte la mine, şi ascultă la
ceea ce am de spus; din, ei bine, ei şed chiar aici în această dimineaţă, internaţionali,
din multe din Statele Unite, Canada, şi de peste oceane. Şi vă puteţi imagina încordarea
în care te pune, să ştii că destinaţia Eternă a acelui om stă în mâinile tale, căci el se va
ţine de ceea ce tu spui. Deci Dumnezeu mă va face să răspund pentru aceasta, şi eu
vreau să mă apropiu de aceasta tot aşa de sincer cât pot.
7
Acum eu cer surorilor noastre. Şi eu am modificat unele din cuvintele mele aşa ca
să le pot vorbi înaintea lor. Billy are în buzunarul lui, în această dimineaţă, acolo afară,
unele lucruri care nu pot fi spuse afară înaintea unei audienţe amestecate. Şi unele care
eu probabil le voi spune, voi trebuie să înţelegeţi. Luaţi-le ca de la fratele vostru, din
câte ştiu eu mai bine. Voi aţi sta într-un birou al doctorului şi aţi asculta la el, el va
trebui să vă spună lucruri foarte clare. Şi unele dintre voi doamne tinere şi bărbaţi tineri,
eu nu aş vrea să vă faceţi impresie greşită. Eu vreau ca voi să credeţi, şi doar să staţi
liniştit. Amintiţi-vă, Adevărul trebuie să fie declarat Adevăr.
Şi, acum, fără îndoială că vor fi mulţi din voi care nu vor fi de acord cu ceea ce se
va spune, dar eu vreau să v-o dovedesc prin Biblie. Şi apoi eu cred, dacă veţi fi doar
reverenţi şi ascultaţi, atunci voi veţi avea o înţelegere mai bună şi o concepţie la ceea ce
eu băteam, tot timpul. Eu cred că aceasta o va explica, şi eu nădăjduiesc că o va face.
8
Acum s-ar putea să-mi ia puţin mai mult, o oră şi o jumătate, sau poate mai mult,
la aceasta. Eu nu ştiu cât va dura.
Şi acum iarăşi, îmi place să spun că, în timpul acesta, căci, ştiind că oamenii se ţin
de cuvintele tale; ei o fac, la păstorul lor. Şi, desigur, eu sunt un păstor.
Şi ei se ţin de cuvintele unui păstor, întocmai de parcă era între moarte şi viaţă. Ei
se ţin de cuvintele preotului lor, întocmai de parcă era moarte şi viaţă. Şi desigur,
păstorul, poate cu tot ce ştie el cum să facă, el învaţă poporul lui chiar exact cum a fost
el învăţat în seminar; fără îndoială că şi preotul, de asemenea, în religiile diferite care au
preoţi. Desigur, păstorul de fapt este un preot; este un mijlocitor. Deci, dacă preotul, în
tot ce este el învăţat în a lui, în seminar şi mânăstiri, omul cu adâncă sinceritate spune
întocmai exact ceea ce a fost învăţat.
Ei bine, atunci, eu nu am vreo experienţă de seminar sau experienţă de mânăstire,
şi nimic împotriva aceleia de loc, dar eu am o viaţă foarte neobişnuită.
9
Eu am fost chemat când eram doar un băieţaş. Şi în aceasta era un semn vizibil,
auzibil care mi-a fost dat, un Stâlp de Foc plutind într-un rug, la vârsta de şapte ani,
chiar aici pe Utica Pike. Tatăl meu lucra pentru Dl. O.H. Wathen care a murit doar
recent. Şi voi aţi citit cartea, voi ştiţi povestea. Şi din timpul acela... Jos pe râu apoi El sa arătat vizibil înaintea oamenilor. Şi acum El a avut fotografia luată, de multe ori, şi ea
atârnă în Washington, D.C., ca un drept de autor, în Sala de Artă Religioasă, singura
Fiinţă supranaturală care a fost vreodată dovedită ştiinţific să fie fotografiată; acelaşi
Stâlp de Foc, exact în aceeaşi arătare şi fiecare fel, care l-a scos pe Israel din Egipt. Eu
cred că El este Isus Cristos în formă de Spirit, în calitatea de Fiu a lui Dumnezeu.
Căci El a fost numit „Fiul omului” când El a venit prima dată, acum El este numit
„Fiul lui Dumnezeu”, în Mileniu El va fi „Fiul lui David”. El a venit Fiul omului, un profet,
aşa cum a fost vorbit despre El; acum El este Fiul lui Dumnezeu, în supranatural; în
marele Mileniu care va veni, El va fi Fiul lui David, stând pe tronul lui David. Aşa cum toţi
cititorii Bibliei ştiu că aceea este o promisiune Divină cu Dumnezeu, către David, că El va
ridica Fiul Lui să stea pe tronul lui.
10 Şi acum într-o slujbă ciudată, neobişnuită, eu am fost numit de toate de la
„Dumnezeu” la „un drac”. Şi aceea, este doar întotdeauna în felul acela.
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Aceea este ce mi-a spus acest arhiepiscop din biserica Romano-Catolică serile
trecute acolo jos, discuţia a fost, că el a zis: „Frate Branham, Ioan Botezătorul clar s-a
identificat în Scripturi, aşa cum s-a vorbit de profetul Isaia”. El a zis: „Slujba ta este clar
identificată în Biserică”. El a zis: „Luteranii sunt în Biblie”. El a zis: „Luteranii l-au
cunoscut pe Luther. Ai lui Wesley îl cunosc pe Wesley. Dar cum este cu Penticostalii?” A
zis: „Ei pribegesc. Ei nu ştiu unde să meargă”.
Eu am spus: „Domnule, eu apreciez asta”.
Şi a fost în timpul acela că Duhul a coborât peste doamna, niciodată nu m-a văzut,
soţia lui... şi a vorbit şi a identificat aceleaşi lucruri.
Acum, să fiu cinstit, înainte de acest Mesaj care-l vorbesc în această dimineaţă, eu
nu ştiu. Eu i-am spus, am zis: „Domnule, eu nu aş putea spune asta. Acela-i un lucru
mare să-l spui. Aceasta aşa se pare”.
Un lucru care-l ştiu, că există ceva ce a avut loc, hotărât. Toate aceste lucruri,
doar, sunt dovedite ştiinţific, şi dovedite în jurul şi-n jurul lumii, nu poate fi doar un mit.
Acesta-i Adevărul. Ce este aceasta? Lăsaţi-mă să spun, mărturisind, înainte de a vă
vorbi în această dimineaţă, eu nu ştiu. Şi eu nu aş îndrăzni să fac vreo mişcare până
când am auzit de la El care mi-a vorbit în trecut şi mi-a spus aceste lucruri.
11 Amintiţi-vă, că Domnul nostru Isus Cristos niciodată nu s- a identificat ca Fiul lui
Dumnezeu. El a zis: „Voi aţi zis că Eu eram; la acest sfârşit Eu am fost născut”, şi aşa
mai departe, dar El niciodată nu S-a identificat.
Şi, acum, acela era Stâlpul de Foc care i-a condus pe copiii lui Israel, era Domnul
Isus Cristos în formă de Spirit, (credeţi voi asta?) Logosul care a ieşit de la Dumnezeu.
[Adunarea a zis: „Amin”. - Ed.]
Şi apoi când El era pe pământ, El a zis: „Eu vin de la Dumnezeu, şi Eu merg la
Dumnezeu”. Noi toţi ştim asta.
Şi după moartea Lui, îngroparea, şi învierea. Saul din Tars era pe drumul lui jos
spre Damasc, să persecute pe Creştini, căci ei învăţau lucruri contrare faţă de ceea ce au
fost ei învăţaţi. Şi el era un mare războinic; sub Gamaliel, unul dintre învăţătorii
remarcabili ai zilei, în şcoala lor, mânăstirea lor; şi un om mare, şi un ofiţer al bisericii.
Şi acolo era că o mare Lumină, Stâlpul de Foc din nou, l-a trântit jos, în mijlocul zilei. Şi
un Glas i-a zis: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?”
12 Acum dacă observaţi când Pavel, Saul, s-a ridicat, el a zis: „Doamne, cine eşti Tu?”
Acum, băiatul acela, fiind un Iudeu, el cu siguranţă nu ar fi numit ceva, fără ca să fie
ceva să simbolizeze pe Dumnezeu, el nu l-ar fi numit „Doamne”. Deci, Acesta era acelaşi
Stâlp de Foc.
Aşa cum a zis Isus: „Eu merg la Dumnezeu. Eu am venit de la Dumnezeu, şi Mă
reîntorc la Dumnezeu”.
Acolo era El, înapoi în forma unui Stâlp de Foc din nou; El a zis: „Eu sunt Isus pe
care tu îl prigoneşti; şi este greu ca tu să loveşti într-un ţepuş”.
Şi ne dăm seama că atunci când Apostolul Petru, căruia i s- au dat cheile să
zidească Biserica, noi aflăm că el era în temniţă, şi acelaşi Stâlp de Foc a venit prin
gratii, a deschis uşile temniţei, şi l-a scos pe Petru afară, tainic, fără să conturbe măcar
pe gardian. Pentru mine, El este Isus Cristos acelaşi ieri, azi şi în veci.
Şi apoi voi întotdeauna veţi cunoaşte orice prin natura lui. Orice este cunoscut prin
natura lui, roada care o poartă. Şi eu vă cer să urmăriţi felul de roadă care-l poartă El,
această Lumină care este Dumnezeu, căci El întotdeauna merge înapoi la Cuvântul lui
Dumnezeu, şi dovedeşte Cuvântul lui Dumnezeu, predică Cuvântul lui Dumnezeu, şi
Dumnezeu dovedeşte acel Cuvânt material astfel înaintea voastră. Trebuie să fie ceva în
spatele Acestuia.
13 Oamenii m-au numit un profet. Eu nu mă numesc nici un profet, căci eu nu aş
îndrăzni să spun asta, dar eu am... Să zicem, că eu pot spune aceasta, că Domnul m-a
lăsat să prevăd lucruri, să spun lucruri care s-au întâmplat, se vor întâmpla, se întâmplă,
şi nici o dată nu a dat greş, din zecile de mii de ori. Tot ce a spus El că se va întâmpla,
s-a întâmplat. Noi toţi ştim asta. Dacă există o persoană în această audienţă vizibilă în
această dimineaţă, sau oriunde, care poate să spună că o dată a greşit, voi aveţi
libertatea să vă ridicaţi şi să spuneţi aşa. Dar dacă fiecare ştie că de fiecare dată, din
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miile de ori, a fost perfect corect, ziceţi, „amin”. [Adunarea: „Amin!” - Ed.] Vedeţi? Deci
acela ar fi acelaşi lucru în jurul lumii.
Ceva tocmai gata să se întâmple. Dumnezeu nu trimite aceste lucruri fără să fie un
scop în spatele lor.
14 Eu tocmai mă gândeam aici. Eu am pus-o aici, una dintre notele mele. Căci eu port
în această dimineaţă, o pereche de butoane de manşetă... Şi mulţi din voi aţi auzit de
această stea de cinema, Jane Russell, iar mama ei este o Penticostală; şi Danny Henry
este verişorul ei, verişorul ei primar, copilul sorei mamei ei. El era Baptist. El stătea la
adunare, o adunare a Oamenilor de Afaceri în Los Angeles, California, cu doi ani în urmă.
Şi eu tocmai am terminat de vorbit despre afirmaţii mari, puternice, cu forţă; încât
chiar supraveghetorul, unul dintre supraveghetorii generali ai Adunarienilor lui
Dumnezeu, a păşit jos la platformă de sus de la balcon unde şedea el, şi el a zis: „Eu nu
cred că Fratele Branham a vrut să spună aceea”.
Eu am zis: „Eu trebuie să o spun, domnule. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL”.
Şi, apoi, era despre biserica din această epocă.
15 Şi cam pe la timpul acela, acest tânăr care este un om de afaceri... Fratele lui este
acolo... el era acolo luând fotografii pentru televiziune în acea dimineaţă, celălalt frate al
lui este - este un supraveghetor de drumuri de stat din California. Şi Danny Henry a
păşit înainte după ce adunarea s-a încheiat, pe platformă, în felul acesta, unde oamenii
erau toţi aşezaţi, a păşit jos să-şi pună mâinile în jurul meu. Şi el a spus aceste cuvinte:
„Frate Branham, eu sper că aceasta nu sună profanator, dar”, a zis: „acela ar putea fi
făcut al 23-lea capitol al Apocalipsei”. Căci, există numai douăzeci şi două de capitole în
Apocalipsa. El a zis: „Sper că aceasta nu sună profanator”. El nu a trebuit decât să o
spună... Acum, băiatul era un Baptist, şi nu a ştiut nimic despre supranatural. Cu braţele
lui în jurul meu, el a început să vorbească într-o limbă necunoscută.
Şi când el a sfârşit să vorbească într-o limbă necunoscută, acolo era o femeie mare,
brunetă stând chiar în faţa mea, ea s-a ridicat sus, a zis: „Aceea nu are nevoie de nici o
interpretare”. Ea a zis: „Eu sunt din Shreveport, Louisiana; sau Baton Rouge, Louisiana”.
Zicea: „Aceea este franceză clară”.
Victor Le Dioux, care era un francez, de asemenea şedea sus acolo, a zis: „Desigur,
eu sunt un francez, şi aceea era franceza perfectă”.
Am zis: „Aşteaptă un minut. Tu scrie jos ce a zis el, şi tu scrie jos ce a zis el,
înainte de a zice ceva. Scrie jos ce spuneţi voi, şi să văd notiţele voastre”. Şi astfel unul
a scris, şi celălalt a scris, chiar şi punctuaţia a fost la fel.
Şi apoi chiar pe la timpul acela, când ei au adus notele sus, un băiat cu arătare
frumoasă, tânăr blond a venit din spate. Unde, acolo nu era suficient loc pentru el să
şadă jos; el stătea sus în spate. El a venit înainte, zicea: „Doar un minut, mi-ar place să
pun o notiţă, la fel”. El a zis: „Eu sunt interpretul francez pentru U.N., Naţiunile Unite”.
El a zis: „Mi-ar place să las notarea mea”.
16 Şi, aici, toate trei notiţele exact la fel, din franceză. Şi iată felul cum se citeşte.
Acestea sunt notiţele originale luate, notiţă luată chiar atunci. Aceasta este notarea lui
Danny, însuşi, el a purtat-o în buzunarul lui. Desigur, aceasta a mers la Oamenii Creştini
de Afaceri, şi aşa mai departe.
Pentru că Tu ai ales cărarea îngustă, calea mai grea; tu ai umblat în propria ta
alegere.
Tu ai luat decizia corectă şi precisă, şi aceasta este Calea Mea.
Din cauza acestei decizii importante, o mare porţiune de Cer te va aştepta.
Ce o decizie glorioasă ai făcut tu!
Aceasta în sine este aceea care va da şi va face să se împlinească victoria enormă
în dragostea Divină.
Acum, omul şi-a semnat numele aici. „Afirmaţia de mai sus a fost interpretată prin,
despre profeţia lui Danny Henry asupra Fratelui Branham, dată prin trei martori în
restaurantul din Los Angeles, California”.
17 Acum, acelaşi om tânăr care a dat această profeţie, fără să ştie ce spunea, a fost în
Ierusalim cu vreo lună în urmă. El a avut privilegiul să meargă afară şi să stea întins în
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mormântul unde Isus a murit şi a fost îngropat. Şi astfel în timp ce el era întins acolo, el
a zis că eu am venit în mintea lui foarte tare şi el a început să plângă. Zicea: „Cum că a
fost aşa de greu pentru Fratele Branham să stea împotriva lumii şi la aceste lucruri, şi la
toate bisericile!”
Aşa cum a fost spus de unul, despre partea lui Billy Graham, zicea: „Noi îl putem
vedea pe Billy Graham, căci toate bisericile sunt unite împreună pentru el. Noi îl vedem
pe Oral Roberts, Penticostalii. Dar cum avem noi vreodată ceva, când Acesta este
contrar cu ceea ce au fost oamenii învăţaţi?” Acesta-i Dumnezeu.
Şi, Danny, ce face el ca un hobby, el face pietre mici. El a mers afară unde a fost
pusă Crucea jos, unde ei au zis căci Crucea stătea în piatră. Nimeni nu era în jur, astfel
el a rupt o bucată mică de piatră şi a pus-o în buzunarul lui ca o amintire, a venit acasă
şi mi-a făcut o pereche de butoane de manşetă din ele. Şi, ciudat, când el le-a făcut, ele
arătau să fie pătate de sânge. Şi chiar prin fiecare din ele, merge o cărare, dreaptă
îngustă chiar prin amândouă. Acum aceea ar putea fi doar o... Vedeţi, altcineva ar putea
să nu observe aceasta, dar pentru mine este măgulitor pentru lucrurile care le cred. Eu
cred că totul are o însemnătate la aceasta.
18 Iar acum, în acest timp, orice are Domnul. Dacă acesta nu este lucrul despre care
El a profeţit, despre Maleahi 4 şi de asemenea despre Luca 17, şi multe alte Scripturi
care trebuie să se întâmple în aceste zile din urmă, pot eu spune aceasta în încheiere,
aceasta a pus temelia pentru acel om când el va veni. Deci eu sunt foarte mulţumitor că
Dumnezeu Atotputernic, dacă aceasta este în felul acela, m-a lăsat să fac ceva mic, în
starea mea nepregătită, să arăt aprecierea dragostei Lui faţă de mine, dragostea mea
către El, şi dragostea noastră către oameni.
De aceea, în sinceritate, mă apropiu de acest subiect despre Căsătorie Şi Divorţ. Fie
ca Dumnezeu să aibă milă de noi toţi.
Iar acum ascultaţi atenţi. Şi, surori, să nu vă ridicaţi şi să ieşiţi; staţi liniştite doar
puţin timp. Fraţilor, faceţi la fel. Să nu vă închideţi aparatele voastre acolo afară, care
vin pe această conectare. Să nu faceţi asta. Doar staţi liniştiţi pentru câteva minute,
până ce se termină. Ascultaţi atenţi. Dacă nu sunteţi de acord, notaţi Scripturile care le
folosesc, şi apoi studiaţi-le cu rugăciune înainte de a face decizia voastră.
Dumnezeule, ajută-ne aşa cum încercăm să ne apropiem de acest subiect.
19 Acum, acesta ar putea fi puţin mai lung. Eu nu vreau ca voi să fiţi în vreo grabă.
Doar folosiţi-vă timpul vostru, noi toţi, şi să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, cu
adevărat şi în întregime, aşa cum ştim noi să-L studiem.
Să începem cu Sfântul Matei, al 19-lea capitol. Şi începând, eu cred, cu al 8-lea
verset din al 19-lea capitol, eu doresc să încep. Eu aş putea de asemenea să încep cu 1ul, şi să citesc în jos la al 8-lea verset din capitolul al 19-lea.
Acum, amintiţi-vă, aceste lucruri care eu le spun trebuie să vină din Cuvântul lui
Dumnezeu. Aceasta nu poate fi părerea mea proprie, căci părerea mea este doar ca a
oricăruia. Dar aceasta trebuie să fie în continuitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amintiţivă, Dumnezeu ţine totul în continuitate. El nu se schimbă niciodată. El este acelaşi ieri,
astăzi, şi în veci. Credeţi voi asta? [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] El este acelaşi.
Acum eu voi citi din capitolul al 19-lea.
Şi s-a împlinit, căci când Isus a terminat aceste cuvinte, el s-a depărtat de
Galileea, şi a venit în coastele Iudeii dincolo de Iordan;
Şi mari mulţimi l-au urmat; şi el i-a vindecat...
Fariseii de asemenea au venit la el, ispitindu-l,...
Fac pauză acolo ca voi să puteţi reţine sublinierea despre cine au fost cei care L-au
ispitit.
... zicând către el, Este legal ca un bărbat să-şi lase nevasta pentru fiecare
cauză?
Şi el a răspuns şi le-a zis, Nu aţi citit voi, că cel ce i-a făcut la început i-a
făcut parte bărbătească şi femeiască,
Şi a zis, Din această cauză va lăsa omul pe tată şi mamă, şi se va alipi de
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nevasta lui: şi ei amândoi vor fi un trup?
De aceea ei nu mai sunt doi, ci un singur trup. De aceea ce a împreunat
Dumnezeu, omul să nu despartă.
Ei au zis către el, De ce a poruncit atunci Moise să dea un document de
divorţ, şi... să o lase?
Iar El a zis către ei, Moise din cauza împietririi inimilor voastre v-a tolerat
să vă lăsaţi nevestele voastre: dar de la început nu a fost aşa.
Acum, Dumnezeule, ajută-ne.
20 Această Scriptură, această întrebare, l-a confruntat pe Isus chiar la începutul
slujbei Lui. Şi aceasta l-a confruntat pe Moise chiar la începutul slujbei lui. Este una din
cele mai însemnate întrebări în inimile credincioşilor. Păcătosului nu-i pasă. Dar aceasta
este la credincioşi, căci credinciosul încearcă să facă tot ce ştie el să facă să trăiască
corect înaintea lui Dumnezeu. De aceea, orice întrebare care se ridică despre religie,
apoi cazul Căsătorie Şi Divorţ se ridică, (de ce?) din cauză că este cauza păcatului
original. Acolo este unde a început păcatul. Şi acela-i motivul că a fost adus de fiecare
dată, deoarece acesta este tocmai începutul păcatului.
Acum eu nu voi avea timp să explic toate lucrurile acestea, dar voi fi bucuros să
răspund la scrisoarea voastră sau orice pot eu. Sau, noi avem cărţile scrise despre
aceasta, şi multe întrebări, şi chiar tăieturi din ziare şi lucruri aici, să dovedim aceasta,
ce noi ştim că a fost Eva. Mărul care era presupus că ea l-a mâncat, unde nici măcar nu
este Scriptural, acum ei pretind că era o caisă; nu era nici unul. Ea a comis adulter, care
a născut primul copil, care era Cain, propriul fiu al lui Satan, căci în el zăcea răul. Acesta
nu a venit prin Abel. Fiul lui Satan era Cain.
21 Eu ştiu întrebarea voastră acum: „Eva a zis: ‚Am primit un om de la Domnul'.”
Aceea este exact corect.
Voi puteţi lua cea mai ordinară femeie din oraş, cel mai rău bărbat; dacă ei au un
copil, acesta va trebui să vină de la Domnul, căci Dumnezeu are legi aşezate împreună.
Şi aceste legi, ca soarele să răsară; voi puneţi un scăiete într-un ogor bun, acesta va
creşte. Şi el trebuie să crească, căci este legea lui Dumnezeu. Când sămânţa este
plantată, ea trebuie să crească. Şi nimic nu poate creşte viaţă decât Dumnezeu,
deoarece aceasta lucrează sub legile Lui. De aceea când sămânţa rea a fost plantată în
pântecele lui Eva, acesta trebuia să rodească, pentru că este legea lui Dumnezeu de
producere. Şi ea nu putea face nimic altceva decât să o rodească, şi aceasta a trebuit să
vină de la Dumnezeu.
Acela-i motivul că oamenii spun: „Copiii mici”, uneori, „care nu sunt născuţi cu
părinţi Creştini, sunt pierduţi”.
Sângele lui Isus Cristos ispăşeşte pentru copil, mie nu-mi pasă cât de mult a fost
născut şi cât de rău a fost născut. El este Mielul lui Dumnezeu care îndepărtează păcatul
lumii. Copilaşul nu se poate pocăi, căci el nu are nimic pentru ce să se pocăiască, şi
acela era păcatul lumii care a fost luat prin Sângele lui Cristos. Bebeluşii merg la Cer.
22 Acesta este păcatul original, şi acela-i motivul că acesta - acesta este chestionat.
Când vreun fenomen mare vine de la Dumnezeu, despre primul lucru: „Cum este despre
Căsătorie Şi Divorţ?” Acum, ca întotdeauna, aceasta încă este întrebarea printre oameni.
Aşa cum era în timpurile lui Isus, aşa cum era în timpurile lui Moise, aceasta a fost
întotdeauna, şi este până în ziua de astăzi, o întrebare printre oameni, căci oamenii vor
să ştie care este Adevărul.
Dar unde există o întrebare, acolo trebuie să fie şi un răspuns. Şi acum fiind un
răspuns, aşa cum am zis înainte, în această săptămână, trebuie să fie un răspuns corect.
Şi dacă primim un răspuns la ceva, şi el nu este corect, atunci noi ştim că a fost greşit.
Dar acolo există, că voi încă întrebaţi până când întrebarea adevărată este răspunsă,
dacă vreţi să cunoaşteţi Adevărul. Şi fiindcă aceasta este o întrebare Biblică, trebuie să
fie un răspuns Biblic.
Este aşa cum am spus, dacă am vrut să merg în est în această dimineaţă; şi din
câte am ştiut mai bine aceasta, eu trebuia să caut ceva anume în câmp, şi acesta era
direct spre est, şi eu am mers spre est. Cineva a zis: „Frate Branham, acesta este est”.
Acesta este est, potenţial, dar este nord-est. Eu aş trece tocmai de obiectul care-l
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căutam; eu aş veni înapoi, ştiind că era greşit. Şi apoi dacă cineva a zis: „Frate
Branham, mergi pe aici, la dreapta ta”. Acum, aceea este potenţial est, de asemenea,
dar este sud-est. Eu aş pierde obiectul care-l căutam, căci am mers dincolo de graniţele
drumului perfect şi direct.
23 Acum, dacă aceea este aşa, noi avem două şcoli de gândire despre Căsătorie Şi
Divorţ. Şi aceea este, una din ele zice, că: „Un bărbat poate să fie căsătorit numai
odată, afară doar dacă nevasta lui este moartă”. Şi aceea este una din întrebări, dar,
dacă voi mergeţi să urmaţi aceea, voi mergeţi peste bord. Şi apoi următoarea zice: „Oh,
dacă nevasta sau bărbatul, oricare, au comis adulter, oricare din ei poate fi lăsat şi să se
căsătorească din nou”. Voi vă aflaţi peste bord cu aceea.
Deci, vedeţi, aceasta nu este nici sud-est sau nord-est; noi vrem direct spre est.
Voi nu aţi mai avea Scriptură când mergeţi în această direcţie, voi nu veţi mai avea
Scriptură când mergeţi în direcţia aceea. Noi vrem să ştim unde Scriptura întâlneşte
Scriptura, şi să ştim care este Adevărul despre aceasta. Fiecare ia o cale diferită, şi nu
reuşeşte să aducă răspunsul corect, dar acolo totuşi trebuie să fie un răspuns.
24 Este întocmai ca, astăzi, există două şcoli mari de doctrină în biserică; una din ele
este Calvinism, cealaltă este Armin-... Arminianism. Una din ele este legalistă, cealaltă
este har. Şi noi venim să aflăm că oamenii care cred în har, Calviniştii, ei spun:
„Binecuvântat fie Dumnezeu, nu-mi strică să fumez. Nu-mi strică să beau. Eu pot face
aceste lucruri, eu am securitate Eternă”. Apoi noi aflăm cealaltă parte, pe cea legalistă,
ziceau: „Oh, mi-ar place să urlu la el, mi-ar place să-i spun ce gândesc, dar, eu sunt un
Creştin, eu trebuie să stau liniştit”. Vedeţi, voi vă aflaţi pe două drumuri diferite, şi nici
una din ele nu este corectă. Acum, aceea este greu de spus asta, dar acesta-i adevărul.
Noi ne aflăm pe două drumuri diferite; una merge pe o cale, una pe alta. Acum să
vedem ce este Adevărul.
25 Acum ascultaţi, şi să vedeţi dacă aceasta sună înţelept pentru voi. Spre exemplu,
dacă mă pregătesc să merg peste oceane. Şi eu iau familia mea proprie. Eu voi chema
soţia mea sus la mine, şi voi zice: „Noi vom me-... Eu plec peste oceane, dragă”. Acum
aici este partea legalistului: „Acum, soţia mea, eu voi pune legea jos la tine! Dacă tu
flirtezi cu vreun bărbat în timp ce eu sunt plecat, când vin înapoi tu eşti o femeie
divorţată. Şi eu nu vreau ca tu să faci ochi, nu vreau ca tu să flirtezi! Tu înţelegi asta?
Eu sunt soţul tău! Dacă tu o faci, eu te voi divorţa când vin înapoi”.
Apoi ea se întinde şi mă ia de cravată, şi zice: „Bărbatul meu bun, eu vreau să-ţi
spun ceva, înţelegi, înţelegi, că dacă tu faci ochi la vreo femeie, sau iei vreo femeie
afară, sau flirtezi cu vreo femeie, tu vei fi un bărbat divorţat când vii înapoi”. Acum, nu
va fi aceea o casă fericită? Aceia sunt legaliştii. În ordine.
Acum, partea cealaltă este, că dacă eu merg peste oceane şi fac o greşeală... Merg
acolo şi zic: „Acum, uite, eu voi lua această femeie afară. Oh, este în ordine cu soţia
mea, ei nu-i pasă”. Soţia mea zice: „Eu voi merge afară cu acest bărbat. Este în ordine
cu Bill, lui nu-i pasă”. Dacă nu-mi pasă, atunci există ceva rău cu mine; eu nu iubesc
femeia aceea corect. Şi dacă ei nu-i pasă, există ceva rău cu ea. Ea este nevasta mea;
eu nu vreau ca alt bărbat să se prostească cu ea. Ea este soţia mea.
26 Acum, calea corectă despre aceasta, este, că ele amândouă au un adevăr, dar nu
Adevărul exact.
Acum când eu merg peste oceane, să o fac corect, familia mea mică se adună în
jur, şi noi ne rugăm unul cu altul. Şi eu îi încredinţez lui Dumnezeu, şi ei mă
încredinţează pe mine lui Dumnezeu. Şi când o facem, noi mergem peste mare, eu merg
peste mări. Acum, eu ştiu că ea mă iubeşte; eu am încredere în ea. Şi eu o iubesc; ea
are încredere în mine. Atât timp cât eu o iubesc astfel, ea nu are nici o grijă despre mine
că iau vreo altă femeie afară. Atât timp cât ea mă iubeşte corect, păi, nu este nevoie ca
eu să mă gândesc despre vreun alt bărbat să meargă cu ea, pentru că ea este soţia mea
şi eu o cred pe ea.
Eu cred, dacă eu aş face de fapt ceva greşit, să fac o greşeală şi să merg cu ceva
femeie, şi mă întorc înapoi şi i-aş mărturisi ei: „Meda, eu nu am vrut să fac asta. Eu
doar am fost prins într-o cursă; această femeie doar a alergat drept la mine şi m-a
apucat de braţ, şi a început aşa şi aşa”, eu cred că ea ar fi înţelegătoare. Eu cred că ea
m-ar ierta pentru aceasta. Dar eu nu aş face aceasta, pentru nimic, căci eu o iubesc.
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Deşi ea m-ar ierta, eu nu aş face-o. Eu nu aş răni-o, pentru nimic. Deşi eu ştiu că ea mar ierta pentru aceasta, eu nu vreau să o rănesc.
27 Şi acela-i felul cum este cu Dumnezeu. Dacă eu... dacă o dragoste phileo, care este
dragoste umană, dragoste de părtăşie, îl poate face pe un bărbat să simtă aceea pentru
soţia lui; cum este cu dragostea agapao, cuvântul grecesc însemnând „dragostea lui
Dumnezeu”, cum m-ar face aceea să fac privitor la Isus Cristos? Eu, atât timp cât vreau
să merg să o fac, aceasta-i în inima mea să o fac! Dacă... Eu spun, atât timp cât este în
inima mea să o fac! Legalismul nu mă lasă să o fac, este pentru că ştiu că eu aş fi
pedepsit pentru a o face. Dar Adevărul real despre aceasta este, este când dragostea lui
Dumnezeu vine în inima ta până când tu vrei să O faci. Acela-i Adevărul acesteia. Acolo
sunt cele două şcoli. Nu legalismul sau alta, sau Calvinismul, sunt amândouă.
28 Acum noi aflăm astăzi, de asemenea, că există multe denominaţiuni diferite. Acolo
este biserică Catolică, biserica Protestantă. Fiecare din ele spun că ei sunt Calea, vedeţi:
„Noi avem Calea, noi suntem Adevărul”. Acolo sunt Metodiştii, spun: „Noi avem
Adevărul”. Baptiştii spun: „Noi avem Adevărul”.
Ei bine, pentru mine, atât timp cât ei simt în felul acela, nu este aşa, căci Isus a
zis: „Eu sunt Adevărul”. Vedeţi?
De aceea, aşa cum a fost predica mea seara trecută, că El este locul unde
Dumnezeu şi-a pus Numele Lui, singurul loc să te închini. Tu nu eşti un Creştin pentru că
eşti un Protestant. Tu nu eşti un Creştin pentru că eşti un Catolic. Tu nu eşti un Creştin
pentru că eşti Metodist, Baptist, sau Penticostal. Tu eşti un Creştin pentru că tu ai fost
botezat în Isus Cristos, prin Duhul Sfânt, nu prin apă. „Există o singură Credinţă; un
Domn; un botez”, acela-i botezul Duhului Sfânt. Botezul în apă te instalează într-o
părtăşie. Botezul Duhului Sfânt te instalează în Cristos. Acolo este Adevărul.
29 Noi avem de asemenea două gânduri despre această Căsătorie Şi Divorţ. Acum, că,
Domnul nostru ne-a deschis taina cu Şapte Peceţi a Cuvântului Său, în aceste zile din
urmă. Acum, mulţi dintre voi, aceasta poate fi greceşte pentru voi, dar biserica mea
înţelege. Prin ce? Şi voi aţi auzit despre viziuni şi ce a avut loc. Şi întrebarea este o
întrebare Biblică, noi suntem invitaţi aici să credem că trebuie să existe un răspuns
adevărat la tot secretul ascuns care a fost ascuns de la întemeierea lumii. Şi Biblia
profeţeşte şi zice că în această zi aceste secrete vor fi făcute cunoscut. Apocalipsa 10:
„Şi la sunarea îngerului al şaptelea, mesagerul Laodicei, tainele lui Dumnezeu vor fi
făcute cunoscut”. Şi aceasta este ultima epocă, care este Laodicea.
30 Priviţi la această trezire care a mers înainte de cincisprezece ani sau mai mult, şi
nici o denominaţiune nu a ieşit din ea. Luther a avut o trezire, acolo a mers o
denominaţiune; Wesley, acolo a mers o denominaţiune; Alexander Campbell, acolo a
mers o denominaţiune; toţi aceşti alţi mari... John Smith şi aşa mai departe,
denominaţiuni, Moody, tot timpul. Dar aici a fost una... De obicei o trezire ţine numai
cam trei ani. Dar aceasta a mers de peste cincisprezece ani, şi nici o denominaţiune nu a
izvorât din ea, căci acesta este timpul Sămânţei. Acolo nu mai există pleavă; după ce
singura pleavă se duce, este Sămânţa.
Dumnezeu este gata, dacă El nu o face acum, El va chema o Biserică la perfecţiune
prin Cuvântul Lui, Isus Cristos. Observaţi, trebuie să existe un răspuns pe undeva, şi
fiind Acela, taina cu Şapte Peceţi a lui Dumnezeu, Şapte Peceţi.
Câţi înţeleg asta? Ridicaţi-vă mâna. Să vedem. Eu cred că cei mai mulţi dintre ei
este adunarea noastră din jur, ascultaţi. Dacă nu, cărţile vor fi afară destul de curând,
asupra subiectului. Noi avem cărţi, câteva cărţi despre Aceasta acum.
31 Isus, în textul nostru, ne invită să mergem înapoi la început, pentru răspunsul
adevărat Scriptural.
Acum, când El a fost confruntat cu aceasta, acolo erau două lucruri în vedere.
Preoţii au zis către El: „Poate un om să-şi lase nevasta, să se căsătorească cu alta,
pentru vreo cauză?”
Şi Isus a zis: „Nu a fost aşa de la început”.
Apoi ei au zis: „Moise ne-a îngăduit un document de divorţ, şi să o lase pentru orice
au vrut ei”.
El a zis: „Aceea, Moise a făcut aceea deoarece”, eu las asta să se adâncească puţin:
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„din cauza împietririi inimilor voastre; dar de la… sau la început nu a fost aşa”.
Întrebarea!
32 Întrebarea astăzi, ca despre pacea lumii: „Vine aceasta prin politică, uniunea de
naţiuni, unite?” Eu vă spun, nu. Aceasta întotdeauna a dat greş, şi va da greş din nou.
Dar acolo rămâne un răspuns adevărat la întrebare: „Va exista pace pe pământ?” Da,
când păcatul este îndepărtat de pe pământ, va exista pace. Dar până la timpul acela, nu
va exista pace; „Naţiune se va ridica contra naţiune, şi împărăţie contra împărăţie”.
Dumnezeu a dat un remediu pentru păcat. Ascultaţi atenţi acum. Dumnezeu a dar
remediul să îndepărteze păcatul de pe pământ, dar omul de pe pământ nu vrea să
accepte remediul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a dat un remediu şi o cale să ne căsătorim cu soţiile noastre şi să
trăim cu ele, dar omul nu vrea să accepte remediul lui Dumnezeu, nu vrea să accepte
Cuvântul Său la aceasta. Isus a zis aceasta. Şi aceasta ne reaminteşte de Cuvintele Lui,
ştiind că El a zis: „Cerurile şi pământul vor cădea, trece, dar al Meu nu va trece”.
33 Întrebarea, răspunsul corect la care Isus vrea să mergem înapoi, este să mergem
înapoi la început. Apoi, aceea ar fi în Geneza, căci cuvântul Geneza este capitolul
seminţei la fiecare întrebare din Biblie. Şi voi întotdeauna trebuie să mergeţi înapoi la
sămânţă să vedeţi ce fel de sămânţă este în câmp, să aflaţi ce vor fi recoltele voastre.
Acum, ce fel de sămânţă este semănată? Geneza, fiind capitolul sămânţă, noi vom
merge înapoi la Geneza. Isus ne introduce la Scriptura aceea „la început”. Acum,
amintiţi-vă, aceea este când a pornit timpul să înceapă. Înainte de aceea, a fost
Eternitatea. Acum, întrebarea noastră de acolo era, observaţi, dacă mergem înapoi la
început.
Acum să nu omiteţi aceasta! Şi acela-i motivul că eu vreau să vorbesc încet, aşa ca
oamenii afară pe fire telefonice, şi ca banda să o spună clar.
Dacă Isus a zis: „Mergeţi înapoi la început”, acolo era numai o pereche din orice pe
pământ. Acolo era un Adam, o Evă, ei au fost uniţi numai de Dumnezeu. Un cal femelă,
un mascul; o femelă de papagal, un mascul. „La început”, aşa cum El ne-a spus să
mergem înapoi, acolo era numai o pereche din orice. Este adevărat? [Adunarea zice:
„Amin”. - Ed.] Apoi, noi aflăm acum că totul „la început” mergea în ordine perfectă şi
armonie cu Dumnezeu, nimic nu era afară din rânduială.
Totul în cer este încă în ordine; toate stelele, galaxiile, sistemul solar, totul este
perfect în ordine. Una din ele să se mişte, ar întrerupe tot programul.
34 Acum ascultaţi. Vedeţi voi? O întrerupere strică programul întreg! Acum, când
fiinţele umane mergeau în continuitate cu Dumnezeu, cu un bărbat şi o femeie, această
femeie a păcătuit şi a aruncat întregul program pământesc afară din continuitatea cu
Dumnezeu. De aceea, un cuvânt adăugat la această Carte, sau un Cuvânt scos din Ea;
aruncă un Creştin afară din continuitatea cu Dumnezeu, aruncă o biserică afară din
continuitatea cu Dumnezeu, aruncă o familie afară din continuitatea cu Dumnezeu.
Fiecare credincios poate fi aruncat afară, prin a nu accepta fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu.
Atunci, femeia a fost care a cauzat separarea căminului drăgălaş. Acesta nu a fost
un Heruvim care a deranjat pământul. Acesta nu a fost Adam care a aruncat căminul
afară. Nu a fost nimic altceva care a aruncat căminul afară, şi a aruncat întregul lucru
afară din continuitate, ci o femeie, Eva. Şi aceasta este aici că „începutul”, despre care a
vorbit Isus, a fost stricat. Isus a zis: „La început, Dumnezeu a făcut un mascul, o
femelă, din fiecare soi”. Iar acum când această femeie... nu femela de cal, nu femela
câine; ci femeia, ea a întrerupt întreaga continuitate a operării lui Dumnezeu pe pământ,
şi a aruncat totul în moarte. Femeia, nu bărbatul, ea a rupt legământul. Ea a rupt
legământul, căci (de ce?) ea a trecut peste graniţele Cuvântului lui Dumnezeu. Acum,
dacă ea şi-a rupt legământul cu bărbatul ei, ea a rupt legământul cu Dumnezeu; atunci,
din cauză că ea a rupt legământul cu Dumnezeu, ea l-a rupt cu bărbatul ei.
35 Şi când voi rupeţi promisiunea voastră şi legământul faţă de Cuvântul lui
Dumnezeu, aceea este ce a cauzat aşa de mulţi membri de biserică nelegitimi, pentru că
un grup de oameni s-au adunat împreună şi au zis: „Ei bine, Aceasta nu a însemnat
aceea”, şi aceasta aruncă întreaga organizaţie afară din continuitate cu Cuvântul. „Noi
nu credem Asta. Doctor Jones a zis că Aceasta nu era aşa”. Dar atât timp cât Dumnezeu
a zis că Aceasta este aşa, El a zis: „Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al Meu să
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fie Adevărul!” Acolo aceasta rupe continuitatea.
Acum, noi vedem, fiindcă continuitatea este ruptă, atunci linia Vieţii a fost ruptă, de
asemenea linia timpului a fost ruptă, legământul a fost rupt, totul s-a sfărâmat! Ce a
cauzat aceasta? O femeie. Aceea este ceea ce a rupt legământul. Acum, dacă vreţi să
citiţi asta, Geneza 3.
36 Acum, atunci a fost că bărbatul a fost făcut să stăpânească peste femeie, prin
Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu mai era egală cu el. Ea era egală în natură, voi ştiţi; dar,
când ea a călcat Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut pe bărbat să fie un stăpân
peste ea. Geneza 3:16, dacă vreţi să-l notaţi. Ea nu mai era egală cu bărbatul. Ea era
încălcătoarea Cuvântului lui Dumnezeu.
Nu vedeţi voi „ea”, ea, biserica aici jos? Încălcătoarea Cuvântului lui Dumnezeu,
care a aruncat-o complet afară din continuitate. Şi aceea este ceea ce a făcut biserica, şi
a aruncat moarte spirituală peste întregul lucru. Acum veţi înţelege de ce bat eu la
aceste lucruri aşa cum o fac. Acesta-i Adevărul! Acestea sunt fapte Biblice.
Observaţi, de ce a făcut ea un astfel de lucru ca acesta; cum a putut acea femeie
drăgălaşă, frumoasă, perfectă?
Am văzut un tablou odată, eu cred că era în Grecia, a unui artist care a pictat un
tablou al Evei. Ea era lucrul cu cea mai oribilă arătare pe care aţi văzut-o vreodată.
Aceea arată la ce poate o minte carnală să privească. Dar, ea nu era; ea era frumoasă,
căci ea era femeie perfectă, toată femeie.
37 Observaţi, de ce a făcut ea un astfel de lucru, fiind în acea ordine înaltă? Ea era
chiar cu bărbatul, egală cu el. Dar noi toţi ştim acum că ea şi-a pierdut egalitatea ei cu
bărbatul, când ea a păcătuit, şi Dumnezeu a zis: „Bărbatul va fi stăpânul tău de aici
înainte”. Acum, aceea este Scriptura. Dacă voi vreţi, am putea s-o citim.
Eu vă dau Scripturile, să economisim timp pentru această mare conectare prin ţară,
ca să o puteţi citi voi înşivă.
Observaţi motivul că ea a făcut asta. Cum a ajuns Satan vreodată la ea?
Aţi ştiut că Satan a fost egal cu Dumnezeu într-o zi? Sigur că era, totul în afară de
creator; el era totul, stătea la dreapta lui Dumnezeu, în Ceruri, marele Heruvim
conducător.
Observaţi motivul că ea a făcut aceasta, ea nu a fost în creaţiunea originală. Ea nu
este în creaţiunea originală a lui Dumnezeu; ea este un produs secundar. De aceea „la
început”, aşa cum s-a referit Isus la aceasta, ea nu era fiinţă creativă originală a lui
Dumnezeu. Ea este un produs secundar dintr-un bărbat, când Isus s-a referit la
„început”.
38 Amintiţi-vă, Adam era împreună masculin şi feminin, în creaţiunea originală, unul,
dar apoi el a fost separat printr-o coastă.
Observaţi, însă un produs secundar, şi, observaţi, singurul din toată creaţiunea lui
Dumnezeu, din fiecare animal şi orice altceva, ea era singura desenată în felul acesta.
Fiecare altă femelă era în creaţiunea originală. Fiecare altă femelă era în creaţiunea
originală, dar Eva nu era în creaţiunea originală. Vedeţi, aceea trebuia să fie făcută în
felul acela. Noi vom ajunge la aceasta după un timp. Observaţi, în această creaţiune în
care era ea, nu în cea originală, ci un produs secundar. Şi în această creaţiune, acolo
este...
Acum eu nu vreau să vă rănesc simţurile, dar eu vreau să vă spun Adevărul. Şi voi
doar staţi liniştiţi; voi faceţi frumos.
39 Nu există nimic desenat să fie aşa de amăgitor, ca o femeie care este amăgitoare.
Nu poate fi nimic altceva; nu există nimic făcut să fie în felul acela.
De asemenea, nu există nimic ce poate fi amăgit aşa de uşor ca o femeie. Acum,
căderea demonstrează această afirmaţie a fi adevărată, căderea la început.
Ea nu era în creaţiunea originală de început. Ea era în Adam, dar nu într-un sex
feminin, ea însăşi, la început. Ea a fost produsul secundar făcut.
Acum, nu există nimic desenat care poate amăgi, şi să fie amăgită, aşa de uşor ca
o femeie. Nu există nimic desenat sau să se poată înjosi aşa de jos cum poate o femeie.
Gândiţi-vă acum. Nu există nimic desenat, în toată creaţiunea, care se poate înjosi aşa
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de jos cum poate o femeie. Ea poate să sfâşie inima unui bărbat în bucăţi mai uşor decât
orice altceva ce există în lume, este nevasta lui. Lăsaţi ca acea soţioară mică să ajungă
să alerge în jur cu vreun alt bărbat; priviţi la acel ins stând acolo cu copiii lui, lacrimile
curgând din ochii lui. Ea este desenată în felul acela. Ea este desenată să facă aceasta.
Nu există nici porc, nici câine, sau nici un alt animal, desenat ca ea sau să poată să se
înjosească aşa de jos cum poate ea să se înjosească. Acum, aceea este adevărat.
Cu consideraţii la surorile mele, eu doar vreau ca voi să priviţi.
40 Nici un animal nu poate fi imoral. Voi numiţi câinele o „căţea”, câinele femelă, voi
numiţi masculul... porcul o „scroafă”, dar moralul ei este la un milion de mile dincolo de
multe stele de Hollywood. Aşa este cât de jos este ea desenată să se înjosească. Ea nu
poate... Doar gândiţi-vă la aceasta acum. Nu există nimic în lume, făcut în creaţiunea lui
Dumnezeu, care poate fi imoral, să se înjosească aşa de jos.
Voi ziceţi: „Aşteaptă un minut, ‚omul'!” Noi vom ajunge la aceea. Femeia trebuie să
spună „da”.
Observaţi, nu există nimic desenat să se înjosească aşa de jos, sau să fie murdară,
decât o femeie. Un câine nu o poate face, un porc nu o poate face, o pasăre nu o poate
face. Nici un animal nu este imoral, nici nu poate fi, căci nu este desenat astfel ca să
poată fi. O scroafă nu poate fi imorală, o căţea nu poate fi imorală, o pasăre nu poate fi
imorală. O femeie este singurul lucru care o poate face.
41 Acum voi vedeţi unde a mers Satan? Vedeţi? Dar totuşi ea are, ea este aceea care
are puterea să zică „da” sau „nu”. Vedeţi, depinde unde vrea ea să se ţină. Vedeţi?
Acum aici noi putem vedea clar sămânţa şarpelui, unde a venit ea înăuntru. Există
numai un loc la care el putea merge. Dacă aceea nu ar stabili-o, cineva este orb. Vedeţi?
Vedeţi, aceasta a trebuit să meargă la aceea.
Observaţi, motivul că animalele nu o puteau face, un animal femelă, ele erau în
creaţiunea originală. Dar femeia nu era în acea creaţiune originală. Acum noi mergem
înapoi să scoatem aceasta sus, apoi vă aducem drept în jos la ziua modernă, în
Testament.
Ea este desenată, singură, pentru murdărie şi trăire necurată. Un câine nu poate, şi
nici o altă femelă nu poate. Este doar femeia care poate. Un câine sau oricare alte
animale, odată pe an, şi aceea pentru puii ei; nu pentru plăcere sexuală, ci pentru puii
ei. Bătrâna scroafă, căţeaua bătrână, odată pe an, un moment, aceea este pentru puii
ei. Dar o femeie este desenată pentru oricând doreşte ea. Eu am unele lucruri tăiate
afară aici acum; voi vă puteţi imagina restul. Un câine nu poate; femeia poate. Eu sper
că Duhul Sfânt vă descopere restul din aceasta care am tăiat afară aici.
42 Ea este singura specie, specie de femelă, care este făcută mai frumoasă decât
masculul. Nu există nici o altă specie printre orice. Toate celelalte creaturi ale lui
Dumnezeu sunt masculi frumoşi, aşa ca la animale, păsări, şi aşa mai departe,
întotdeauna masculul este frumos.
Priviţi la marele cerb de căprioară, coarne mari minunate, specie grozavă; şi
micuţa, căprioară smerită. Uitaţi-vă la marele cocoş cu toate penele lui frumoase; şi
micuţa găină, maro. Priviţi la păsări, cocoşul şi găina. De ce, de ce a fost aşa, din toate
creaturile lui Dumnezeu? Fiecare creatură, în masculin este cel mai frumos. Între oi,
între porci, între cai, între orice altceva, este întotdeauna marele mascul care este
frumos, şi în păsări.
Dar în rasa umană, femeia este care-i frumoasă, nu bărbatul; dacă el este, acolo
este ceva greşit, acolo este sămânţă încrucişată pe undeva. Original este în felul acela.
De ce, de ce s-a făcut aceasta? Să amăgească cu aceea. Desenatorul ei, Satan, încă
lucrează asupra ei, la fel, în aceste zile din urmă.
43 Să mă opresc aici doar pentru un moment. „Frumoasă!” Aţi ştiut voi, la prima
distrugere, internaţională, a lumii, sau mondială, a fost din cauza femeilor frumoase?
„Când fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi- au luat
femei”. Este adevărat?
Aţi observat creşterea frumuseţii femeilor în această zi? Eu am văzut poza lui Pearl
O'Brien, care era presupusă a fi cea mai frumoasă femeie din naţiune, la un anumit
timp. Nu există o adolescentă în această şcoală care să nu o umbrească, când se ajunge
la frumuseţe.
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Creşterea frumuseţii femeilor arată timpul de amăgire. Când a arătat biserica mai
frumoasă decât arată astăzi? Totul înfăţişează clădiri măreţe, mari frumoase, şi milioane
de aceasta şi milioane de aceea. Nu vedeţi voi „ea”, amăgirea!
44 Acum, nu există nimic ce poate să se înjosească ca ea, şi ea este desenată astfel ca
ea să poată fi amăgitoare. Şi Satan într- adevăr lucrează asupra ei astăzi, în aceste zile
din urmă, pentru că el este proiectantul ei. Eu pot dovedi aceea acum. Să mergem drept
înapoi la început, cine a început să lucreze asupra ei, Adam sau Satan, Dumnezeu sau
Satan? Vedeţi, acela este proiectantul ei. Este arma ei principală să arunce bărbatul în
necurăţia ei, fiind o femeie frumoasă, ea poate influenţa un bărbat în orice fel vrea ea.
Frate, nu este cârciuma de contrabandă de aici jos care prinde bărbatul; este femeia
frumoasă care umblă jos pe stradă, care se răsuceşte, pe jumătate îmbrăcată. Asta-i
ceea ce ia... Aceea este amăgitoarea chiar acolo. Şi ea este mortală cu aceasta, absolut
mortală. Voi puteţi să mă chestionaţi despre Satan fiind proiectantul ei, dar acela-i
Adevărul. Satan a proiectat-o. El încă o face.
45 Lăsaţi-mă să vă arăt ceva în Scriptură. Eu trebuie să vă duc înapoi la Scriptură, şi
voi vă extrageţi părerea aşa cum o priviţi astăzi.
Satan este acela care înfăţişează felul acela de frumuseţe. Dacă vom observa, el
era cel mai frumos dintre toţi Îngerii din Cer. Este adevărat? Şi el a dorit să facă Cerul
un loc mai frumos decât împărăţia lui Mihail. Este asta adevărat? De asemenea, să
arătăm căci Cain era fiul lui, el a oferit o închinare mai frumoasă, şi-a împodobit altarele
cu fructe şi flori, şi aşa mai departe. Este adevărat? Frumos! Păcatul este frumos, ceea
ce noi numim astăzi frumos. Şi păcatul este înşelător, prin frumuseţe. Voi nu priviţi la o
femeie mergând jos pe stradă şi să spuneţi ce este în inima ei. Vedeţi? Dar eu vreau să
spun aceste lucruri aşa ca voi să puteţi vedea de ce Satan este proiectantul ei. Aceea
este exact corect, fiul lui propriu a dovedit-o, Cain. Acum, ea este frumoasă aşa ca să
poată înşela.
46 Lumea este frumoasă aşa ca să poată amăgi. Eu vreau să spun kosmos, ordinea
lumii. Aceasta este frumoasă ca să poată amăgi, locuri frumoase şi luxoase.
Amintiţi-vă profetul, Amos, când el a venit sus acolo şi a privit jos în cetate, şi a
văzut-o ca un Hollywood modern, ochişorii lui bătrâni au devenit mici, sub părul acela
cărunt atârnând în faţa lui. El a mers acolo jos cu un Mesaj, şi L-a explodat pe locul
acela. El a zis: „Tocmai Dumnezeul căruia voi pretindeţi că-i slujiţi, vă va distruge!”
Asta-i adevărat.
Păcatul este frumos. Ei îl înfăţişează pe Iuda ca ceva beţivan bătrân beat aici afară
pe stradă pe undeva, şi gura atârnând cu muşte în ea, şi aşa mai departe, ca Iuda. Iuda
era chipeş, tare, un înşelător. El nu este insul acela să-l urmăreşti în jurul tău, el nu este
un ins care vine înăuntru (vechiul fermier) îmbrăcat cu o pereche de salopete, ca să
privească în jur după nevasta ta; este pungaşul acela, el este ticălosul.
Păcatul este frumos pentru ochii lumii, dar Dumnezeu nu este înfăţişat în felul acela
de frumuseţe. Aţi ştiut voi asta? Dumnezeu este înfăţişat în caracter, caracter frumos.
47 În Biblie, Isaia 53, dacă vreţi să notaţi Scriptura. Ea are rânduri de Scriptură scrise
pe margine aici pentru aceasta. Isaia 53, Biblia a zis despre Domnul nostru Isus, că: „Nu
era frumuseţe ca noi să-L dorim. Şi noi ne-am ascuns aşa cum a fost feţele de la El”.
Este adevărat? Noi nu L-am dorit, pentru că El nu era frumos. El probabil era un ins mic,
cu umerii aplecaţi, roşcat, şi El nu era de dorit să fie un conducător. El nu arăta ca un
conducător. Vorbea cu vorbire obişnuită de stradă, şi aşa mai departe, cum fac oamenii,
oamenii obişnuiţi, astfel de aceea El nu părea ca şi cum El era ceva mare învăţat,
educat, fin, tot înveşmântat, şi de toate. El era doar un om obişnuit. „Acolo nu era
frumuseţe de El, ca noi să-L dorim”. El a mers înăuntru şi afară din om, chiar pe acolo,
ei nici măcar nu au ştiut cine era El. El nu arăta ca un dumnezeu umblând pe acolo, ceea
ce am gândi că era un dumnezeu. Dar, la fel, El era!
48 Aţi observat când Domnul Dumnezeu a zis lui Samuel: „Du-te sus la casa lui Isai şi
unge pe unul din fiii lui, rege, să-i ia locul lui Saul”?
Acum, oamenii l-au ales pe Saul, când Samuel absolut le-a zis să nu o facă. El a
zis: „Dumnezeu nu vrea ca voi să aveţi un rege; El este Regele vostru”. Şi a zis: „V-am
zis eu vreodată ceva, în Numele Domnului, să nu se fi împlinit? V-am cerut eu vreodată
bani sau ceva, altceva, pentru existenţa mea?”
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Ei au zis: „Nu, tu niciodată nu ne-ai cerşit după bani. Şi orice ai zis, în Numele
Domnului, s-a împlinit. Dar noi vrem împăratul, oricum”, deci ei l-au ales pe Saul. Priviţi
ce a ales lumea! Priviţi ce a ales Israel! Israel, unşii lui Dumnezeu, ei au ales pe un om
care era cap şi umeri deasupra oricărui om din naţiune; măreţ, mare, rafinat, ins cu
aspect chipeş, şi el a fost totdeauna o muscă în ulei.
Dar Dumnezeu a spus: „Eu am să vă aleg un împărat după alegerea Mea”. Deci El a
spus: „Samuel, Eu nu-ţi voi spune cine este el, dar tu du-te acolo sus. El este unul din
fiii lui Isai”.
49 Şi Isai, nevasta lui, şi toţi din ai lor uitându-se primprejur, au spus: „Da, fiul nostru
cel mai în vârstă, el este un om mare, înalt, chipeş, el va arăta chiar potrivit pentru
coroana împăratului. El este deştept. El este educat. El este un om rafinat. Eu ştiu că el
va fi chiar potrivit. El îşi vorbeşte cuvântul potrivit”.
Când ei l-au adus afară, Samuel a luat ulciorul de ulei şi a mers către el. El a spus:
„Nu, Domnul l-a refuzat”. Astfel el a mers până jos de tot, la şase fii, şi Domnul a
refuzat pe fiecare din ei. El a spus: „Nu mai este un altul?”
„Oh”, a spus el: „da, este unul, el este în spate acolo afară păstorind oile. El doar
stă înapoi acolo şi cântă cântece din instrument, şi le cântă, şi strigă, şi merge înainte.
Dar, el este un flăcău mic aplecat de umeri, un tip cu arătare roşcată, el nu va fi
niciodată un împărat”.
El a spus: „Mergeţi aduceţi-l”. Şi în timp ce David a venit în vederea profetului,
profetul a alergat cu uleiul şi l-a turnat peste capul lui, zicând: „Acesta este alesul lui
Dumnezeu”. Nu frumos; ci caracter. Dumnezeu se uită la caracter.
50 Omul se uită la frumuseţe naturală. Aceasta este înşelătoare. Şi de aceea i-a fost
dată femeii frumuseţea aceea, pentru amăgire, să amăgească. O femeie frumoasă, dacă
ea nu o foloseşte în felul corect, este un blestem pentru ea; aceea o va trimite în iad mai
repede decât orice altceva de care ştiu eu. Dacă ea doar... Dacă ea poate fi frumoasă,
sigur, atât timp cât ea stă cu bărbatul ei şi face ce este drept, şi aceea este bine şi
frumos. Dar ea poate lua acelaşi lucru şi, vai, cum poate ea amăgi cu acesta, căci acesta
i s-a dat ei să facă aşa.
Observaţi, acum, dar Dumnezeu este înfăţişat în caracter. „Acolo nu era frumuseţe
ca noi să dorim pe Isus”, dar niciodată nu a fost un caracter ca El, pe pământ.
Acum noi aflăm, astăzi, căci caracterul bisericii, Satan şi grupul lui, priveşte după
biserici mari, frumoase, lucruri frumoase. La aceea se uită lumea astăzi. „Oh, acesta
este păstorul, marele timp aşa şi aşa, aşa şi aşa, aşa de preoţesc şi evlavios, merge
afară cu robele lui mari, şi lucruri ca acelea”. Ei numesc aceea frumuseţe.
Dar adevăraţii sfinţi ai lui Dumnezeu se uită după caracterul Cuvântului adeverit.
Aceea este ce au făcut sfinţii în ziua aceea, când ei l-au văzut pe Isus. El nu era
nimic la ce să priveşti, dar ei au văzut că Dumnezeu era în El. Ei au văzut că Dumnezeu
era cu El.
51 Astfel este cum că aceia, Ioab şi caracterele acelea cu David, un ins mic, dar ei au
văzut omul care era în el. Ei au văzut că Dumnezeu era în el, şi ei au ştiut că el venea în
putere într-o zi. Ei... Unul i-a ucis pe ceilalţi cinci fraţi ai lui Goliat, cu o singură mână.
Unul a ucis trei sute de oameni; când nişte femei adunau ceva fasole pentru prânz, şi
armata a plecat, şi el a luat o suliţă şi a omorât trei sute de oameni, Filisteni. Caracter!
De ce? Ei au stat chiar lângă David. Ei au ştiut că ungerea era pe el, şi ei ştiau că el va
veni în putere.
O imagine curată a Bisericii astăzi care va sta lângă Cuvânt! Noi ştim că Acesta va
fi făcut adeverit. Noi ştim că Acesta va veni în putere într-o zi. Deşi Saul... Şi el era un
fugar de la restul naţiunilor, dar ei ştiau că el va veni în putere. Noi ştim că El vine în
putere, de asemenea, astfel noi luăm acel Cuvânt şi stăm chiar acolo, nu contează cât
costă. Dacă noi trebuie să tăiem Filisteni, sau să sărim într-o groapă şi să ucidem un leu,
aşa cum a făcut unul, noi mergem oricum, căci este... acela-i felul cum a desemnat
Dumnezeu să fie. Noi căutăm după caracter.
52 Acum aţi putea să mă întrebaţi: „De ce a permis El ca ea să fie desenată astfel?” Eu
nu vreau să iau prea mult timp, căci eu am mult mai mult de spus aici. „De ce”, s-ar
putea ridica întrebarea atunci, „de ce a făcut Dumnezeu pe această femeie în acest fel?
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De ce a permis El ca ea să fie în felul acela?” Aceasta era pentru plăcerea Lui Proprie.
Sigur.
Acum dacă vreţi să deschideţi în Bibliile voastre doar un minut, să deschidem la
Romani 9, doar un minut, şi să vă arăt ceva, cum face Dumnezeu aceste lucruri, dacă
vreţi să o citiţi. Şi noi putem vedea aici ce face Dumnezeu pentru Propria Lui plăcere
bună. Romani 9:14.
Atunci ce să spunem noi atunci? Este nedreptate înaintea lui Dumnezeu?...
Când El a ales pe Esau, sau l-a ales pe Iacob şi l-a respins pe Esau, înainte ca
oricare băiat să poată avea dreptul să facă o alegere, însuşi, nici unul din ei; înainte de a
fi născuţi, încă în pântecele mamei, Dumnezeu a zis: „Eu îl urăsc pe Esau, şi Eu îl iubesc
pe Iacob”. Vedeţi? De ce?
Căci el a zis lui Moise, Eu voi avea milă de cine voi avea Eu milă, şi Eu voi
avea compasiune de cine Eu voi avea compasiune.
Astfel atunci nu este... cel ce voieşte, nici... cel ce aleargă, ci este
Dumnezeu care arată milă.
Căci Scriptura zice către Faraon, Chiar pentru acest scop Eu te-am ridicat,
ca Eu să pot arăta puterea mea în tine, şi ca numele meu să poată fi
declarat peste tot pământul.
De aceea el... (acum priviţi aici)... căci el... milă de cine el va avea milă, şi
pe cine vrea el îl împietreşte.
Tu vei zice... către mine, De ce atunci el... caută vină? Căci cine i s-a
împotrivit voiei lui?
Nu dar, o omule, cine eşti tu ca să te superi pe Dumnezeu? Poate lucrul
format să spună către cel care l-a format, De ce m-ai făcut aşa?
Nu are olarul putere peste lut, ca din acelaşi bulgăre să facă un vas de
cinste, şi pe celălalt de ocară?
Ce dacă Dumnezeu, vrând să-şi arate mânia, şi să-şi facă puterea
cunoscută, a îndurat... astfel de îndelungă răbdare vasul de mânie pregătit
pentru distrugere:
... ca el să-şi poată face cunoscute bogăţiile gloriei sale pe vasul de milă,
pe care l-a pregătit mai înainte pentru slavă,
53 Acum certaţi-vă cu Acela un timp. Dumnezeu a făcut aceasta! El a trebuit să o facă
în felul acesta. Aceasta trebuia să fie acolo. Acum ascultaţi acum pentru vreo cinci
minute, eu vreau să vă atrag atenţia la ceva.
Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este un mare Etern. La început, în urmă de tot
înainte de a fi un început, El nici măcar nu era Dumnezeu. Aţi ştiut voi asta? Dumnezeu
este un „obiect de închinare”, şi acolo nu a fost nimic care să I se închine. El a locuit
singur.
Şi în El erau atribute. Ce este un atribut? Un gând. Acum voi veţi obţine ceva care
se va învecina cu lecţia pentru diseară. Observaţi, El era atributele Lui care erau în El.
Acum, a fost în El să fie Tată, a fost în El să fie Dumnezeu, a fost în El să fie Fiu, a fost
în El să fie Salvator, a fost în El să fie Vindecător. Şi toate aceste lucruri de aici doar
expun atributele Lui. Nu există nimic afară din ordine. Voi gândiţi că Dumnezeu nu a
văzut sfârşitul de la început? Bineînţeles, că El a văzut. Nu există nimic afară din ordine,
aceasta doar expune atributele Lui.
54 Acum, El nu ar putea fi drept şi să facă un om să cadă. El a trebuit să-l pună pe
bază egală, de alegere liberă morală, să facă propria lui alegere, dar ştiind că el va
cădea.
Acum, El nu poate fi un Salvator fără ca ceva să fie pierdut. El nu poate fi un
Vindecător fără ca ceva să fie bolnav. Aceste lucruri au trebuit să fie în felul acela.
Dumnezeu le-a făcut astfel pentru ca marile Lui atribute să poată fi expuse. Dacă acolo
nu era aceea, El niciodată nu ar fi fost un Salvator. Dar noi ştim că El era, chiar înainte
de a exista un timp, El era un Salvator. El era un Salvator, deci acolo trebuia să fie ceva
pierdut. Cum va fi aceasta?
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Dacă El o ia şi o pierde, doar pentru ca să o salveze, atunci nu este dreptate la
judecata Lui. El nu putea trimite un om în iad, şi să fie drept. El este bun, blând,
adevărat, cinstit, şi El este un mare Judecător. Vedeţi, El ar lucra împotriva Lui Însuşi.
Deci El a trebuit să pună un om aici afară, şi să-l facă pe agenţia liberă morală, aşa
ca el să, ştiind, că va cădea; şi omul, în chipul Lui Propriu, cum putea el cădea? Acum
voi vedeţi Lumina zilei? Deci, El a trebuit să facă un produs secundar, ceva din creaţia
originală. Acum voi o vedeţi. Vedeţi? Acolo veniţi voi. Vedeţi? Atunci, aceea este ce a
căzut. El a făcut-o, ştiind că ea va cădea. Şi este pusă în mâinile lui Satan, ca un vas de
ocară. Unde este onoarea acordată astăzi? Gândiţi-vă la aceea. Observaţi atenţi acum.
55 Apoi din nou, de ce a fost ea desenată în felul acesta şi nu ca alte femele, de ce a
fost femeia desenată astfel şi nu alte femele? Nici una din celelalte femele nu a fost
desenată în felul acela. Ele nu sunt, astăzi. Ele nu pot. Ne fiind făcute în felul acela, ea
nu o poate face. De ce nu a făcut El această femelă atunci, o femeie, întocmai ca
celelalte femele, aşa ca ea să fie doar în acelaşi fel, doar să-şi poată creşte bebeluşii?
Atunci ea ar fi avut soţul ei, şi ar trăi; şi când ar veni timpul pentru copilul ei, ea ar avea
copilul ei. De ce, de ce nu a făcut-o El astfel?
Eu nu pot spune aceste cuvinte. Şi voi înţelegeţi despre ce vorbesc, nu-i aşa? Dacă
voi puteţi înţelege, spuneţi „amin”. [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] Da. Vedeţi? Există
fete tinere care şed aici, şi băieţi tineri, vedeţi. Dar ştiţi, animalul trebuie să vină la un
anumit timp al anului, şi perechea ei, atunci aceea este tot. Dar, o femeie, ea este
oricând. Şi de ce a făcut-o El astfel?
56 Acum priviţi marele Lui program desfăşurându-se, aşa cum mergem înainte pe aici
acum, tot aşa de perfect cât poate fi de perfect. Eu nu am ştiut aceasta până zilele
trecute.
De ce nu a făcut-o El aşa la început, ca restul femelelor Lui? Deoarece aceasta ar fi
nepotrivit Lui. El este Izvorul la toată puritatea. Acela-i motivul că El a trebuit să-l lase
pe Satan să o apuce, ceea ce a făcut el în perversiune. O astfel de creatură ar fi, nu i sar cădea Lui, pentru ca să fie desenată original.
Toate lucrările Lui pe care El le-a proiectat, în original, sunt în continuitate. Toate
din lucrările Lui originale erau în continuitate. Femela câine, masculul câine; vedeţi,
femela vită, masculul vită; totul în continuitate. Toată natura este în continuitate.
Sămânţa moare, merge în pământ; întocmai ca moarte, îngropare, înviere. Seva merge
jos afară din pom, îi cad frunzele, vin înapoi în anul următor cu învierea unei frunze noi.
Vedeţi ce vreau să spun? Totul, chiar natura, lui Dumnezeu, este toată într-o
continuitate, în una; şi aici este una desenată afară din continuitatea lui Dumnezeu.
Natura este astfel desenată aşa că ea nu poate păcătui. Gândiţi-vă! Creaţia originală, a
lui Dumnezeu, nu putea păcătui.
Oh, nu o vedeţi voi acum, în această vedere aici, perversiunea bisericii? Originalul
este Cuvântul lui Dumnezeu! Nu există păcat în Dumnezeu. Vedeţi ce vreau să spun?
Iată o creatură care a venit în existenţă printr-o perversiune. Dumnezeu va avea o
Biserică, dar priviţi la acest lucru pervertit pe care îl au ei aici afară.
Dumnezeu are mascul şi femelă. Dar, această femeie, vedeţi, tocmai simptomele ei
arată în urmă ce era în gândirea lui Dumnezeu. Noi am putea lua o oră, sau două, şi să
o descompunem. Ea, a făcut această creatură pentru felul acela, El a făcut creatura şi a
schimbat-o aşa ca Satan să o poată prinde, şi el a făcut-o. El încă o are. Ea mai bine ar
fugi la Cruce, ca bărbatul, la fel.
57 Observaţi, toată natura merge în continuitate. Dacă El ar fi făcut femeia în aceeaşi
creaţiune originală, acolo nu ar fi fost păcat, pentru că ea nu l-ar fi putut face, ea nu l-ar
fi putut face. Ea este o perversiune a creaţiunii originale.
Aşa este tot păcatul o perversiune a Adevărului original! Ce este o minciună? Este
Adevărul pervertit. Ce este un adulter? Este actul corect pervertit. Deci acolo este
creatura pervertită, acolo este întregul lucru pervertit. Şi întregul lucru se pronunţă p-ăc-a-t, zace chiar acolo. De aceea întrebarea este aşa de mare.
Numai o bucată, frântură, făcută dintr-un bărbat, prin care să-l amăgească;
Dumnezeu a făcut-o, chiar aici a dovedit-o. Pentru aceea a fost ea făcută.
O femeie imorală este cel mai josnic lucru de care se poate gândi, pe pământ.
Scuzaţi aceasta, doamnelor tinere. Ea nu este nimic decât un bidon de gunoi uman, un
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sex expus. Aceea este tot ce este ea, o femeie imorală, este un bidon de gunoi sexual
uman, o poluare, unde porcăria, murdăria, ordinară, murdăria josnică este aruncată prin
ea. Pentru ce este ea făcută în felul acesta? Pentru înşelare. Fiecare păcat care a fost
vreodată pe pământ a fost determinat de o femeie.
Şi un cercetător tocmai din Chicago, o femeie a scris acest articol, forţa poliţiei; că
ei au urmărit, în Statele Unite, Statele Unite metropolitane, că „Nouăzeci şi opt la sută
din fiecare crimă care s-a făcut vreodată în orice formă, în Statele Unite, acolo fie că era
o femeie în aceasta sau în spatele ei”.
Acum eu spun toate acestea, să ajung la un lucru aici la sfârşit, aşa ca voi să puteţi
vedea care este chestiunea.
58 Ea a fost făcută să amăgească, aşa cum i-a făcut lui Adam la început, să-i spună că
rodul era plăcut, şi aşa mai departe, să-l amăgească şi să-l îndepărteze de la Cuvânt.
Acela-i felul cum face biserica astăzi, acelaşi lucru.
Dar apoi, după aceea, el a devenit stăpânul ei, să stăpânească peste ea.
Acum ce diferenţă în această zi, în această zi de concepţie. În loc ca el să fie
stăpânul ei, ea a devenit dumnezeul lui. Sigur, ea îl stăpâneşte. Acum voi puteţi probabil
să înţelegeţi bine la ce am lovit eu. Prin frumuseţea ei şi controlul ei de sex, forma ei
care i-a fost dată de Satan, produsul secundar care l-a făcut Satan, ea este trimisă să
amăgească fiii lui Dumnezeu. Şi ea poate să influenţeze mai mulţi din ei la iad decât
orice altă unealtă pe care o are Satan. Asta-i exact corect.
Eu vorbesc despre cele imorale acum, nu voi surorile. Noi vă vom da locul vostru,
locul corect, în câteva minute, în Cuvântul lui Dumnezeu aici. Era în planul lui Dumnezeu
de la început.
59 Acum să faci aceasta astăzi, ce este dumnezeul Statelor Unite? Vă amintiţi în
tabernacol cu ani în urmă, când am predicat despre asta? Dumnezeul acestei zile
moderne, o fetişcană mică stând acolo fardată, şi rochia trasă în sus peste genunchii ei,
şi lucruri ca acelea. Am spus: „Iată dumnezeul vostru!” Şi aceea este adevărat, ea este
pe fiecare reclamă, pe jumătate goală. Ea este pe stradă, în acelaşi fel.
Aceasta este o unealtă a Satanei „de la început”, Isus a zis. Vedeţi? Noi vedem că
este aşa acum, şi „de la început”, şi despre ce vorbeşte El.
Acum, păgânii o făceau un zeu, (aţi ştiut asta?) o zeiţă. Sigur o făceau. Ei o fac o
zeiţă, căci ei aveau acte sexuale în închinarea lor. Ei pretindeau că: „Ea era creatorul. În
pântecele ei ea purta sămânţa şi a creat”. Asta-i o minciună. Există numai un singur
Creator, acela-i Dumnezeu. Dar vă amintiţi de Pavel acolo? „Diana, din Efes”, chip dintro stâncă, zicea: „zeiţa Cerului, aruncată jos”. Nu vedeţi cum este închinarea păgână?
Şi noi, fără să o ştim, ne întoarcem chiar drept înapoi la închinarea păgână, la
femei, cea mai josnică creatură de pe pământ, închinarea la femeie! Ea va influenţa
omul în orice fel vrea ea. Şi fără să ştie, toată frumuseţea aceea din exterior, acel iad
este în interior. Solomon a zis: „Ea, porţile ei sunt porţile spre iad”.
60 Acum noi vedem clar aici despre ce a vorbit Isus în Apocalipsa, al 2-lea capitol şi al
15-lea verset, despre învăţătura Nicolaiţilor, despre venirea acelei biserici care se va
trage departe de la Cuvânt.
De asemenea, noi putem vedea aici, clar, aceste programe vulgare, neevlavioase,
murdare pe care le avem la televizor, despre regine de sex din Hollywood. Noi putem
vedea murdăria acestui oraş, cum aceşti copii, fete mici umblând în sus şi-n jos pe
stradă aici, cu hăinuţe mici, strâmte, răsucindu-se în jur, şi este suficient de frig să le
îngheţe de moarte. Ele nu ştiu că acela-i Diavolul care face aceea. Ele sunt posedate de
un duh rău, şi nu o ştiu! Voi nu vedeţi o femelă de câine făcând asta, aşa-i? Voi nu
vedeţi vreo altă femelă făcând aceea, şi nici un mascul mai bine nu s-ar duce la ea,
oricare.
61 Vedeţi, acum vedeţi tabloul? Noi vom prezenta ceva doar într-un moment, cu voia
Domnului.
Acum voi vedeţi Nicolaiţii, voi vedeţi doctrina lor.
Vedeţi reginele adolescente, ei le numesc, aceste striptease afară pe stradă. Se
obişnuia să trebuiască să mergi la ceva spectacol vulgar pe margine, să vezi un
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striptease. Doar deschideţi-vă ochii, priviţi afară pe stradă, aceea-i tot ce aveţi de făcut
acum. Întregul lucru este un striptease. Sigur. Pentru ce o fac ele? Să aţâţe, să
ispitească, acela-i singurul lucru pentru care o poate face. Ea o face pentru că este
murdară. Ea o face pentru că ea este făcută în felul acela. Ea nu-şi dă seama că ea este
o unealtă în mâinile lui Satan, şi asta-i ceea ce este ea.
Chiar în şcolile noastre astăzi, ei învaţă acte sexuale. Lumea noastră putredă de
închinare la femeie! Ştiu că ei nu vor să creadă asta. Stau şi cântă un fel de imn, şi aşa
mai departe, într-o zi; şi afară cu femei, umblă în jur, toată noaptea. Vedeţi? În regulă.
Când, în privirea lui Dumnezeu, Cuvântul, ea este cea mai josnică dintre toate animalele
pe care Dumnezeu le-a pus pe pământ. Priviţi.
62 De aceea Dumnezeu îi interzice ca ea să înveţe Cuvântul Lui. Asta-i adevărat. Întâi
Timotei 2:9-15: „Eu nu sufăr o femeie să înveţe, sau să aibă vreo autoritate”. Vedeţi? Şi
de asemenea Întâi Corinteni 14:34: „Femeile voastre să tacă în biserici, căci nu le este
permis ca ele să vorbească, căci lor li s-a poruncit să fie în tăcere; cum spune şi Legea”.
Dar, astăzi, ce face biserica? Ei le fac păstori, evangheliste, când Biblia complet o
interzice. Şi Biblia a zis: „aşa cum zice şi Legea”, făcând-o să meargă în continuitate,
întregul lucru.
Întocmai cum era Mielul, seara trecută, singurul loc de închinare, sub Sângele
vărsat al Mielului. Este singurul loc astăzi, în Cristos. Singura cale cum faceţi este să
veniţi în El. Acela-i singurul loc de închinare. Aceasta a fost întotdeauna în felul acela.
Singurul loc de închinare este sub Sângele vărsat.
63 Deci acum noi vedem tot tabloul acesteia desfăşurându-se pentru noi. Acolo este
ea. De aceea Dumnezeu nu-i permite să înveţe, nu o lasă să facă ceva în biserică decât
să stea liniştită cu o faţă ascunsă.
Acum puteţi vedea de ce am zis lucrurile şi am făcut lucrurile care le-am făcut,
ştiind toate acestea în inima mea, frate, surori? Eu ştiu, surori, eu sunt... voi aveţi locul
vostru (doar într-un moment), şi caracterul minunat pe care Dumnezeu poate să-l
modeleze în voi. Dar eu doar încerc să vorbesc pe cealaltă parte, să vă arăt din ce
sunteţi voi de fapt, „la început”. Isus ne-a spus să „mergem înapoi la început”, să o
aflăm. Aceea este ce facem noi.
Acum eu a trebuit să ating punctele înalte la mult din aceasta, şi eu sper că voi o
înţelegeţi. Iar voi oamenii care veţi asculta la această bandă, eu sper că înţelegeţi. Doar
mergeţi înapoi. Aceasta este numai să arate că Isus a zis: „Mergeţi înapoi, de la început,
şi aflaţi”. Toate lucrurile, mergeţi înapoi la început. Voi puteţi să vedeţi, astăzi.
64 Păi, oamenii, ei spun că eu sunt un urâtor de femei. Asta-i departe de Adevăr. Eu
nu sunt. Ei numesc: „Un urâtor de femei!” Amintiţi-vă, ei l-au numit pe Pavel un urâtor
de femei. O femeie predicatoare, nu de mult, a zis: „Oh, tu eşti ca bătrânul Pavel, tot ce
avea de făcut era să se ia de noi femeile”.
Un sfânt al lui Dumnezeu, la care i-a fost permis să scrie Biblia, Noul Testament, şi
să dispute Cuvintele lui? El a zis: „Dacă un Înger din Cer vă învaţă vreun alt lucru decât
Acesta pe care eu l-am zis, să fie blestemat”, dar mai ceva femeie predicatoare.
Ei au zis că Ilie era un urâtor de femei. El nu era un urâtor de femei, a femeilor
adevărate. Lui doar nu i-a plăcut de Izabelele acelea.
Şi dacă aceea ar fi aşa, atunci trebuie că Dumnezeu trebuie să fie la fel, căci El este
Cuvântul care vine la profeţi. Deci acesta trebuie să fie Dumnezeu, în acelaşi fel, deci,
vedeţi, El cunoaşte creaţiunea originală „de la început”, El a zis „de la început”. Ei erau
profeţi la care a venit Cuvântul.
65 Şi El a făcut-o pentru bărbat, şi nu bărbatul pentru ea. Aţi ştiut voi asta, că:
„Femeia a fost făcută pentru bărbat, şi nu bărbatul pentru femeie”? Câţi ştiţi asta?
[Adunarea: „Amin”. - Ed.] Biblia învaţă aceea. În ordine. Ei i-a fost dat un loc în bărbat,
înainte de cădere, egal peste toată creaţiunea. Dar „după” cădere, acum aici aducem
subiectul sus. Dar „după” cădere, el era stăpânul ei, ea trebuia să stea în tăcere în toate
chestiunile, acum după ce începutul original s-a terminat.
Isus a zis: „Nu a fost aşa de la început”. Aceea este când a început timpul, când
Dumnezeu l-a făcut întâi în creaţiunea Lui originală. Toţi care înţeleg, ziceţi „amin” din
nou. [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] La început Dumnezeu a creat doar un mascul şi o
femelă. Dar atunci femeia a fost făcută diferită de animale, de toate celelalte animale,
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pentru amăgire. Acum priviţi acum: „Ea nu a fost aşa de la început”. Ea a fost făcută,
dacă ea ar fi stat în starea originală, ea niciodată nu ar fi fost nici o cădere. Dar ea a
cauzat căderea şi întreruperea care a rupt toată continuitatea lui Dumnezeu, şi a aruncat
moarte, întristare, şi toate celelalte, pe pământ. Ea a fost făcută astfel.
66 Acum observaţi, acum „după” început, după început, după ce timpul a început; în
urmă în aceea era Eternitatea, s-a terminat. Observaţi, după ce căderea aceea s-a făcut
prin Eva, după cădere, a fost nevoie să se facă un alt legământ. Acum aceasta vă va
poticni, dar eu vă voi da Scriptura să dovedesc că acesta este Adevărul. Acum observaţi
după cădere, Isus a zis... Dumnezeu, la început, a făcut unul dintr-un soi; dar acum,
după cădere, acum noi mergem dincolo de aceea. Legământul era egalitate; dar acum,
după cădere, există un alt legământ făcut. Acum ea nu mai era stăpână cu el, fiecare
trebuie să aibă un legământ separat.
67 Acum să vedem dacă aceea este corect. Să luăm Geneza 3, şi să aflăm dacă
aceasta este corect, acum aşa cum mergem înainte, căci noi vrem să fim siguri de
aceste lucruri, ele sunt învăţate şi aduse afară exact adevărat. Aşa că poate chiar aici
noi avem puţin timp, căci noi nu suntem prea departe de sfârşit acum, să ajungem la
partea de încheiere a subiectului, să arătăm de ce şi cum despre divorţuri, şi aşa mai
departe. Acum în Geneza al 3-lea capitol, şi vom începe acum cu al 3-lea, şi al 16-lea
verset. Să începem la al 14-lea verset.
Şi DOMNUL... i-a zis şarpelui, (acum El urmează să-l blesteme), Pentru că
tu ai făcut aceasta, tu eşti blestemat deasupra tuturor vitele,... deasupra
fiecărei fiare de pe câmp; şi pe pântecele tău să te târăşti, şi tu să mănânci
ţărână toate zilele vieţii tale:
Şi Eu voi pune vrăjmăşie între tine şi femeie, şi între sămânţa ta şi
sămânţa femeii; şi ea îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.
(Promisiunea, „vine prin femeie”, Mesia, să răscumpere.)
Către femeie a zis,...
Acum priviţi, acum acolo este legământul cu şarpele. Care, ei erau toţi în ordine
anterior, la început, sau înainte de început.
Către femeie a zis, Eu voi mări foarte mult durerile tale şi zămislirea ta; şi
în durere vei naşte copii; şi dorinţa ta va fi către bărbatul tău, şi el va
stăpâni peste tine, nu mai sunt egali împreună de loc.
Acum ea s-a întors chiar în jur, şi ea este stăpâna.
Şi către Adam a zis, Pentru că ai ascultat la glasul nevestei tale, şi ai
mâncat din pom, din care Eu ţi-am poruncit, zicând, Tu să nu mănânci...
aceasta: blestemat fie pământul (nu blestemat Adam, acum) blestemat fie
pământul din cauza ta; în tristeţe vei mânca din el toate zilele vieţii tale;
Spini... şi scăieţi îţi va rodi acesta ţie; şi tu vei mânca ierburile de pe
câmp;
Şi în sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea, până te vei întoarce în
pământ; căci din el, din el ai fost luat: căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei
întoarce.
Două legăminte. Acum aceea încheie „începutul”, despre ce Isus a zis: „Nu a fost
aşa la început”. Noi avem un alt legământ acum. Observaţi, este un alt legământ. Acum
există un legământ pentru produs, şi pentru produsul secundar. Observaţi, căderea a
adus necaz, moarte, la fiecare creatură din creaţiune, făcând o diferenţă în toată natura.
Acum să observăm ce a zis Isus despre: „De la început nu a fost aşa”. Acum nu este aşa
„de la”, aceasta este acum este „după” început. Acum există un legământ dublu.
68 Întâi a fost doar un legământ, Adam şi Eva erau egali, un bărbat şi o femeie. Acum
femeia a păcătuit, şi (ce face ea?) aceea i-a aruncat pe toţi la moarte, şi Dumnezeu a
trebuit să facă un legământ prin aceea, un alt legământ. Iată-l chiar aici în Geneza 3:16,
El a făcut un alt legământ.
Acum lumea trebuie să fie repopulată, nu prin creaţiunea originală a lui Dumnezeu,
ca la început, nu prin creaţiunea originală, ci prin dorinţă sexuală. Acum aceea are grijă
de „început”, nu-i aşa? La început era numai un bărbat şi o femeie, un mascul şi o
femelă; dar când ea a traversat linia aceea şi a adus acest păcat, acum lumea trebuie să
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fie repopulată din nou, prin sex, nu prin creaţiune; prin sex. Vedeţi unde este femeia
acum, acum? Dar acela-i felul cum este populată lumea astăzi, prin femei.
69 Acela-i motivul că Isus a trebuit să vină prin femeie, să aducă aceasta iarăşi înapoi
la începutul ei original, fără dorinţă sexuală. El este născut de fecioară. Dar, aleluia,
acolo va veni un timp unde aceasta nu va mai fi sex, ci Dumnezeu îşi va chema copiii Lui
din ţărâna pământului, înapoi aşa cum au fost în original, nu prin ceva femeie; ci prin
modelarea lutului şi a luminilor cosmice, şi ţiţeiului, El va crea din nou aşa cum El l-a
făcut pe Adam de prima dată. Isus a făcut aceasta posibilă, prin Dumnezeu făcându-se
un Om şi a venit în lume aşa ca El să poată muri, prin această femeie. Acum este timpul
ispitirii, prin păcat.
70 Acum voi vedeţi atunci „după” început, a fost altceva introdus. Acum aceasta vă va
şoca. Sunteţi obosiţi? [Adunarea zice: „Nu”. - Ed.] Doar staţi liniştiţi încă puţin.
Apoi când legământul dublu s-a făcut prin bărbat şi femeie, prin sex, un alt
legământ cu totul (nu legământul original, ci un alt legământ), acum ce s-a introdus?
Poligamia, în tot. Apoi, după început, poligamia a fost introdusă şi la om şi la animale;
după început, căderea. Dumnezeu acum, în al doilea rând, aşează o nouă natură din
nou, prin sex. Dumnezeu a creat-o pe prima fără sex. Credeţi voi asta? [Adunarea:
„Amin”. - Ed.] Acum este un alt legământ cu natura, El o aşează într-o altă ordine, prin
sex. Al doilea legământ: un mascul, multe femele; un cerb, un harem întreg de
căprioare. Este adevărat? Un taur, o cireadă întreagă de vite, vaci; un cocoş, o curte
plină de găini. Este corect? Un David, după inima Lui proprie, cu cinci sute de neveste;
cu o sută de copii născuţi lui, într-un an, din femei diferite, un bărbat după Propria inimă
a lui Dumnezeu. Un Solomon, cu o mie de neveste. Dar observaţi acum, nu a fost aşa la
început, dar acum aceasta-i „după” început. Femeia a făcut aceasta, apoi ea doar devine
ceea ce este acum. Vedeţi?
71 David, regele care-l reprezenta pe Cristos! Ţineţi aceea în mintea voastră. David a
reprezentat pe Cristos. Credeţi voi asta? [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] Cristos şade,
urmează să şadă pe tronul lui. Şi acest David, un bărbat după inima proprie a lui
Dumnezeu, a avut cinci sute de neveste. Vedeţi ce vreau să spun? David cu cinci sute de
neveste ale lui, Solomon cu o mie ale lui. Şi Solomon este fiul lui David, în natural; care
reprezintă pe Isus Cristos, Fiul lui David, în spiritual. Dar aceea este naturală, viaţă
sexuală. Aceasta urmează să fie spirituală, creată. De ce? Creată. Vedeţi, acela-i felul
cum a fost la început, dar nu acum în această viaţă în care trăim noi acum.
Observaţi, nu pierdeţi aceasta acum, duceţi-o toată jos în inima voastră. Dar nici
una din acele femei nu putea să aibă măcar încă un bărbat. El este creaţiunea originală,
nu ea. Nici una dintre femeile acelea nu au putut avea încă un bărbat, dar acel singur
bărbat a putut avea o mie de neveste. Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este
Biblia. Acum eu am mers în urmă, mi-am luat timp şi v-am arătat înapoi acolo unde a
început, ce a spus Isus. Acum o vedeţi clar? Ei puteau avea aşa de multe...
72

„Oh”, voi ziceţi: „aceea era doar pentru Israel”. Este aşa?

Când Abraham a dus-o pe Sara jos în ţara Filistenilor, acolo era un rege jos acolo
numit Abimelec. Şi Sara era de o sută de ani, chiar atunci, dar ea a fost schimbată
înapoi într-o femeie tânără şi a fost făcută frumoasă. Ştiţi voi asta? [Adunarea: „Amin”. Ed.] În ordine. Şi Abimelec a vrut-o de nevastă. Vă amintiţi mesajul meu despre
aceasta? Abimelec a vrut să o ia pe Sara de nevastă. Probabil că avea un harem, dar el
nu a putut să o ia dacă ea era căsătorită cu Abraham. Deci Abraham i-a zis Sarei: „Să
zici că eşti, ‚fratele meu', căci el mă va omorî ca el să te poată avea”. De ce nu l-a
izgonit doar pe Abraham afară din ţară, şi să-i ia nevasta şi să meargă înainte? Nu
numai că era aceasta o lege cu credincioşii, ci la toţi oamenii din creaţiune. Păcătos sau
un sfânt, tu eşti răspunzător, omule, pentru aceste acte. Acolo era un rege păgân. Câţi
ştiţi că acea poveste este adevărată? [„Amin”.] Aceasta este Biblia, Geneza, pe la al 16lea capitol, eu cred.
73 Voi observaţi, Abimelec ar fi luat-o de nevastă. El s-a hotărât să aibă această fată
nouă Evreică. Şi el a zis: „Aceasta este a mea...” Ea a zis: „Acela-i fratele meu”.
El a zis: „Aceea-i sora mea”.
Şi Abimelec a zis: „Eu doar o voi lua de nevastă atunci”. Vă puteţi imagina un om
să facă un lucru ca acela? Dar el a făcut-o.
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Iar apoi în noaptea aceea, în timp ce el a mers să doarmă, Domnul i s-a arătat întrun vis, şi a zis: „Abimelec, tu eşti aşa de bun ca un om mort”. El a ocrotit acel, acel curs
de sânge Evreiesc de acolo, vedeţi. El a zis: „Tu eşti tot aşa de bun ca un om mort. Tu ai
luat nevasta unui alt bărbat cu care te pregăteşti să te căsătoreşti”.
El a zis: „Doamne, tu cunoşti integritatea inimii mele”. A zis: „Nu mi-a spus ea că
era ‚fratele' ei? Nu a spus el însuşi: ‚Aceea este sora mea'?”
El a zis: „Eu cunosc integritatea inimii tale, acela-i motivul că Eu nu-ţi permit să
păcătuieşti împotriva Mea”. Este corect? A zis: „Dă-i înapoi nevasta, căci omul acela este
profetul Meu. Şi dacă nu-i duci înapoi nevasta... Şi el să se roage pentru tine, nu preotul
tău. Dacă el nu se roagă pentru tine, toată naţiunea ta este dusă”. Amin. Acolo este
harul uimitor. Corect. „Toată naţiunea ta este dusă. Aceea este nevasta acelui om, şi el
este profetul Meu”. Amin. Aceea este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Aceea este Scriptura.
Corect.
74 Acum noi aflăm, moartea a fost cauzată. Moartea este cauza păcatului femeii, a
venit prin femeie şi nu prin bărbat. Prin felul ei de a-şi trăi viaţa, şi prin ea, vine toată
moartea. Felul ei de a da viaţă este moarte. Câţi ştiu asta? Iov 14, dacă vreţi să notaţi
Scriptura.
Eu am, dacă vă întrebaţi de aceasta, eu am Scripturi notate din fiecare pic din
aceasta.
Dacă vreţi să citiţi Iov 14 acolo, Acesta zice: „Omul care este născut din femeie
este cu zile puţine, şi pline de necaz”. Este corect? „El creşte ca floarea, el este tăiat, şi
se prăpădeşte”, şi aşa mai departe. Vedeţi? Orice om care este născut dintr-o femeie,
este născut în moarte imediat ce vine.
Dar când el este născut în creaţiunea lui Dumnezeu, el nu poate muri; el este din
celălalt Pom care era în grădina Edenului, Cristos. Viaţa Eternă vine prin Pom.
„Oh”, ziceţi voi: „ea era un pom?” Sigur. „Ei bine, ei au zis: ‚Să nu iei din acest
pom'. Dumnezeu a zis, în Geneza acolo în urmă: ‚Să nu iei din pomul acesta'.”
Păi, femeia este pomul. Ea este pomul roditor. Voi sunteţi rodul mamei voastre.
Rodul pântecelui sunteţi voi. Asta-i adevărat. Şi apoi rodul Pomului Vieţii, care era în
Grădina Edenului, este Cristos. Prin femeie a venit moartea; prin Bărbat, în creaţiunea
originală, a venit Viaţa. A fi născut dintr-o femeie este moarte; a fi născut din Cristos
este Viaţă. Pricepeţi ideea? Acolo este. Acum vedeţi unde au mers zeiţele, nu-i aşa?
Primul Adam şi Eva a simbolizat pe al doilea Adam şi Eva, vedeţi, înmulţirea. Acum
înmulţirea lui Adam şi Eva a fost prin sex, să repopuleze pământul, dar nu a fost aşa la
început. Dumnezeu doar a făcut un mascul şi o femelă, aşa cum El a făcut celelalte
creaturi ale Lui, vedeţi, legal, întocmai ca Biserica.
75 Acum, hai să, în vederea acestor Adevăruri dovedite ale lui Dumnezeu, să cercetăm
puţin mai departe, dacă voi vreţi. [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] În ordine. Acum
aceasta ar putea răni doar un pic până când ajungem jos la baza acesteia, dar eu doar
vă voi arăta Adevărul despre aceasta.
Nu există lucrător care poate să se căsătorească cu o văduvă. Aţi ştiut asta? Vreţi
să citiţi aceea? În ordine, voi mergeţi în Levitic, Levitic 21:7 şi Ezechiel 44:22, şi Acesta
vă va arăta căci preoţia nu trebuiau să se căsătorească cu o femeie care a fost atinsă de
bărbat. Acest model este despre Mireasa virgină a lui Isus Cristos, deoarece ei au mânuit
Focul lui Dumnezeu, preoţii au făcut-o, fiii lui Aaron. Noi nu avem timp să O citim toată,
şi să ieşim pe la prânz, noi mai avem încă douăzeci de minute. Şi aceia sunt fiii lui Aaron
care mânuiau - Focul lui Dumnezeu, astfel ei nu puteau să se căsătorească cu o femeie
care a fost atinsă de alt bărbat. Dumnezeul neschimbător a zis aşa. Ei nu s-au putut
căsători cu altă femeie, şi femeia să fie atinsă de un bărbat, arătând în simbol aici, dacă
vreţi să o vedeţi, căci Biserica Dumnezeului cel viu este pură, neamestecată, Cuvântul
lui Dumnezeu, şi nu o denominaţiune care a fost mânuită de om.
76 Observaţi, să citim aceasta aici. Aş vrea să aduc aceasta la voi. Matei 5, Isus a
vorbit aici despre ceva care este într-adevăr de o importanţă vitală. Noi vrem s-o
vedem, Matei 5. Am scris pe a mea...
Eu am marcat unele din lucrurile care urma să le spun doar la bărbaţi, deci am avut
cam puţin timp s-o spun doar înaintea surorilor noastre. Dar eu vreau să merg aici afară
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acum înainte...
Acum, soră, eu vreau să vă pun la locul unde Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a promis, şi
apoi să vezi să stai în locul acela, de asemenea.
Matei 5:32. Eu vreau să observaţi aici, să suportaţi aceeaşi idee de „unul” şi
„mulţi”. Matei, treizeci-... Eu cred că este Matei 5:32, 31 cu care să începem.
S-a zis, Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea un document de divorţ:
Acela-i Isus care vorbeşte, Cel ce a zis: „De la început”. Acum priviţi.
Dar eu vă zic vouă, Că oricine îşi va lăsa nevasta, în afară de... cauza
preacurviei, o determină să comită adulter; vedeţi, oricine îşi va lăsa
nevasta, în afară de... cauza preacurviei, o determină să comită adulter: (De
ce? Ea se va mărita din nou) şi oricine se căsătoreşte cu cea care este
divorţată comite adulter.
77 Vedeţi, ea are un bărbat în viaţă, astfel nici un bărbat nu se poate căsători cu ea.
Grijă ce face ea şi cine este ea, ea are un bărbat în viaţă, nu sunt temeiuri pentru ea
nicidecum. Dar, aceasta nu este pentru el. „O determină pe ea”, nu pe el. O pricepeţi?
Voi trebuie să faceţi Cuvântul să meargă în continuitate. Vedeţi, nimic nu zice că el nu
poate, dar ea nu poate. Vedeţi: „O determină pe ea”, nu pe el. Asta-i exact ce spune
Biblia: „o determină pe ea”. Nu este afirmată împotriva lui să se recăsătorească, ci a
„ei”. De ce? Cristos în model.
Observaţi, este afirmat că el nu se poate recăsători, numai cu o virgină. El se poate
recăsători. El poate, el poate să se recăsătorească din nou dacă ea este o virgină, dar el
nu se poate căsători cu nevasta altuia. Nu într-adevăr. Şi dacă el se căsătoreşte cu o
femeie divorţată, el trăieşte în adulter, mie nu-mi pasă cine este el. Biblia a zis: „Oricine
se căsătoreşte cu ea care este lăsată, trăieşte în curvie”. Ia te uită, nu divorţuri.
Vedeţi acel original acolo în urmă: „De la început”, acum? Recăsătoria, acum
observaţi, el poate, dar ea nu poate. Ca David, ca Solomon, ca şi continuitatea întregii
Biblii, acum, la fel ca David şi restul din ei.
78 Acum voi observaţi în I Corinteni 7:10, observaţi, Pavel porunceşte nevestei care
este, care divorţează de bărbatul ei, să rămână singură sau să fie reîmpăcată, să nu se
recăsătorească. Ea trebuie să rămână singură, sau să se împace înapoi la bărbatul ei. Ea
nu se poate recăsători. Ea trebuie să rămână singură, dar, observaţi, el nu a zis despre
bărbat. Vedeţi, voi nu puteţi face Cuvântul să mintă. „De la început”, legea sexului prin
poligamie. Acum, Cuvântul lui Dumnezeu merge devotat cu natura lui Dumnezeu, merge
în continuitate.
Vedeţi cum există o şcoală care a mers la est, iar cealaltă a mers la vest, asupra
acesteia? Voi trebuie să veniţi înapoi la Adevăr, să aflaţi ce este.
Întotdeauna a fost în felul acela, acela este legământul obişnuit cu Dumnezeu de la
început. Întâi, înainte de început, de la început acolo era numai unul şi una. După ce
păcatul a intrat, atunci acolo era un bărbat şi o mulţime de femei; a mers în felul acela
în natură, fiecare animal, şi fiinţe umane şi trupul natural este animal. Noi suntem
mamifere, noi ştim asta, noi toţi, vedeţi, şi este toată natura lui Dumnezeu în
continuitate.
79 Dar acum că Peceţile sunt deschise, Duhul Adevărului ne îndrumă la Cuvânt. Aceea
explică de ce au fost toate greşelile în jos prin epoci, deoarece Peceţile nu au fost
deschise, Aceasta nu a fost descoperită. Este adevărat.
Observaţi, voi, voi nu puteţi face umbrele să dea greş. Aşa cum v-am predicat
seara trecută despre umbra peste duşumea, ea trebuie să vină corect. Cum poate să fie
o umbră a unui elefant venind peste duşumea, şi un mititel, un om fusiform să vină să
fie elefantul, sau elefantul la un mic, om fusiform?
Acum dacă îl veţi observa în modelul perfect.
Acum, există o femeie adevărată, o femeie adevărată, virgină, care se căsătoreşte
cu bărbatul ei, şi trăieşte, şi ea este un lucru binecuvântat pentru bărbat. Dacă
Dumnezeu i-ar fi putut da fiului Lui un lucru mai bun decât o nevastă, El i l-ar fi dat.
Dar ea este desenată să fie un act sexual, şi nici un alt animal nu este desenat în
felul acela. Nici o altă creatură de pe pământ nu este desenată în felul acela. Acela-i
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motivul că vedeţi poligamie, din cauza aceea. Aceea este ceea ce a adus-o înăuntru.
80 Acum priviţi, la analiza finală, priviţi, există un Isus Cristos (este adevărat?), un
Bărbat, Dumnezeu, Emanuel. Credeţi voi asta? [Adunarea: „Amin”. - Ed.] Dar
mădularele Soţiei Lui sunt multe, vedeţi, de mii de ori mii de mii (este adevărat?), Soţia
Lui, Mireasa, Biserica. Voi înţelegeţi acum? [„Amin”.]
De aceea a zis El către Adam, înainte ca sexul să fie vreodată indus sau introdus:
„Înmulţiţi-vă, să umpleţi pământul”, când el era încă la început, când el încă era şi
mascul şi femelă în el însuşi. Acolo, se arată atunci că Mireasa trebuie să vină din
Cuvânt, prin înmulţire spirituală, înmulţiri, vedeţi, umplerea pământului.
Acum în actul sexual, vedeţi, învăţăturile au acele două lucruri încurcate. De aceea
voi nu o puteţi face, voi trebuie să o aduceţi înapoi la Adevărul ei „la început”.
81 Şi la sfârşit acolo va fi un singur Domn Isus, şi Mireasa Lui mulţi, singular. Voi o
pricepeţi? Acolo era un David pe un tron, un rege (după inima proprie a lui Dumnezeu)
cu cinci sute de neveste. Isus şezând pe Tronul Lui, aleluia, în Mileniu, cu o Soţie; aşa
cum era la început, creată din pământ, prin mâna Dumnezeului Atotputernic, la înviere,
din multe mădulare. Iată-vă acolo.
Femeilor, luptaţi-vă să fiţi aşa, veniţi în Cristos, atunci voi nu veţi mai fi în acea
dezordine murdară de acolo afară. Dar atât timp cât sunteţi doar un membru de biserică
încercând să trăiţi moral şi bine, înşivă, voi niciodată nu veţi reuşi. Nici un bărbat nu
poate reuşi în afară de Cristos. Aşa cum Pavel a mers înainte să spună: „Dar cei ce sunt
în Cristos, nu este nici bărbat nici femeie”. Ei sunt toţi una.
82 Dar să aducem această Căsătorie şi Divorţ îndreptată, aşa ca voi să ştiţi care era
corectă şi care era greşită, acum El arată clar aici în aceste simboluri. Există un Cristos;
şi multe mădulare din acea Soţie. Observaţi, El ne poate lăsa pentru preacurvie
spirituală şi învăţătură falsă, oricând vrea El; dar cum îndrăzniţi voi să-L lăsaţi, şi să
reuşiţi? Bărbatul poate să-şi lase nevasta şi să se însoare cu alta; dar nu femeia să-şi
lase bărbatul şi să se căsătorească cu altul. Vedeţi toate umbrele şi simbolurile acolo
perfect echilibrate? Vedeţi creaţiunea originală; nu produsul secundar nicăieri. Nu
biserica; Mireasa prin Cuvânt. Nu femeia; bărbatul, de fiecare dată. De aceea niciodată
nu zice nimic împotriva bărbatului că o face; este întotdeauna femeia. [Fratele Branham
bate de cinci ori pe amvon - Ed.] Aceea este exact.
Dar ea poate fi Mireasa lui Cristos, prin a fi... Şi amintiţi- vă, ea fiind o parte dintrun bărbat, Biblia a zis că ea poate on-... „Totuşi eu nu îngădui unei femei să înveţe, sau
să uzurpe vreo autoritate, ci să fie în tăcere. Căci Adam a fost mai întâi format, şi apoi
Eva. Şi Adam nu a fost amăgit, ci produsul secundar a fost amăgit. Cu toate acestea ea
va fi salvată dacă ea continuă în sfinţenie şi cumpătare, şi în naştere de copii, şi toate
acestea”, căci atunci ea devine o parte din acest bărbat. Aceea este ce aduce...
83 De ce Abraham nu a... De ce nu a ucis-o Dumnezeu pe Sarah stând chiar acolo,
negând, şi minţind chiar în faţa lui Dumnezeu? Stând acolo ca un Om muritor, mâncând
carne, mâncând pâine, bând lapte, şi El a zis: „De ce a râs Sarah înapoi acolo în spate”,
în spatele Lui, în cort, El nu a văzut-o: „Zicând aceasta: ‚Cum pot fi lucrurile acestea'?”
Ea a zis: „Eu nu am zis-o!” Ah-oh, vai, să-i spună lui Dumnezeu că El este un
mincinos, în faţa Lui? Dar El nu putea să o ia. De ce? Ea este o parte din Abraham.
Amin. El nu o putea răni fără să-l rănească pe Abraham.
Acum voi femeile vedeţi unde aparţineţi voi. Şi Biblia a zis: „Voi femeile fiţi cum era
Sarah, care se împodobea cu haine modeste, a trăit cinstit şi devotată faţă de bărbatul
ei, iubindu-l aşa de mult încât (el) ea îl numea ‚domnul' ei”, stăpân, proprietar.
84 Şi voi, unele dintre femei, vă îmbrăcaţi în aceste haine scârboase şi ieşiţi aici afară
să vă aruncaţi înaintea bărbaţilor. Isus a zis: „Oricine se uită la o femeie să poftească
după ea a comis curvie cu ea deja în inima lui”. Atunci cine este vinovat, bărbatul sau
voi? El este un mascul, făcut aşa să poată lua acest act, vedeţi; şi tu eşti femela, care ar
trebui să refuze.
Şi de ce te pui afară în felul acela? Aceasta nu este pentru confort, voi ştiţi că nu
poate fi, când tu eşti pe jumătate îngheţată de moarte cu acei pantaloni scurţi pe tine.
Vedeţi, nu poate fi pentru confort. Atunci ce este aceasta? Este pentru murdărie! Voi nu
o veţi admite, dar Biblia spune aşa. Acesta-i Adevărul. Este un duh murdar care este în
tine. Tu nu vrei să fii murdară; dar tu nu-ţi dai seama, spiritual tu eşti murdară, pentru
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că tu te prezinţi murdară.
Acum, un bărbat, genunchii lui bătrâni, murdari, noduroşi, şi dacă el de abia că
avea pe el ceva haine de fapt, nu ar conta, trupul lui nu este ispititor. De ce? El era în
creaţiunea originală, caracter; ar trebui să fie, vedeţi. Dar, tu eşti produsul secundar,
prin care să ispiteşti.
Dumnezeule ai milă! Oh, vai, această lume păcătoasă! Eu voi fi bucuros când se va
termina.
85 Observaţi, El poate să-şi lase nevasta Lui oricând vrea El, dar ea nu poate să-L
lase; El poate să mă facă, El poate să mă arunce în ţărână oricând El ia o noţiune, dar,
oh, frate, eu mai bine niciodată să nu încerc să-L arunc acolo, eu sunt terminat.
Solomon a putut să se căsătorească cu orice femeie care nu era căsătorită, el se
putea căsători cu orice femeie care el vroia. Un preot a putut să se căsătorească numai
cu o femeie care era o virgină. Solomon...
Ca David, el s-a căsătorit (care era numele ei?) Abigail. Care, acolo era un om
numit un „prost”, el a avut o nevastă frumoasă, şi el a murit. Şi Abigail a fost căsătorită
cu David; el era un rege, nu un preot, vedeţi, aşa că el s-a căsătorit.
Dar un preot nu putea face asta, pentru că el a atins sau a luat o femeie să fie
nevasta lui care a fost deja nevasta unui bărbat. Deci aceea arată virginitatea Bisericii
Domnului Isus Cristos, Mireasa va trebui să fie pură, Cuvântul, nici un Cuvânt nu va lipsi
nicăieri. Cu certitudine. Vă puteţi imagina o mireasă corectă, fără un sân, şi celălalt, cu
ceva rău, voi ştiţi? Aceea nu va fi Mireasa lui Cristos. Ea este perfectă. Ea este cu totul
Cuvântul, nici un Cuvânt să dea greş pe undeva. Nu.
86 Observaţi, El poate să o lase, dar ea nu poate să-l lase pe El. El a făcut-o, şi a
dovedit-o, în zilele când Luther, Wesley, şi Penticostalii, când ei au refuzat să devină
partea de mai departe a Lui prin a avea afacere sexuală spirituală să devină însărcinată
cu partea de mai departe a Cuvântului. Voi înţelegeţi? Ea a refuzat. Biserica Luterană a
refuzat ca Cristos să mai aibă vreo dorinţă cu ea; Luther a refuzat-o. Şi lăsaţi-mă să
spun aceasta, urmează să mă numească ceva oricum; tot aşa este astăzi cu fiecare din
ei, ei nu reuşesc să ia acel Cuvânt, ei refuză pe Cristos!
Şi orice femeie care-i refuză unui bărbat copilul, nu are nici un drept să-i fie
nevastă. Amin. Vă amintiţi, în Biblie, când regele s-a căsătorit cu Estera? Pentru că
regina a refuzat, el doar şi-a luat alta. Şi când... Ce s-a întâmplat când ea a refuzat să
vină afară cu regele şi să i se supună? Acelaşi lucru este cu o femeie care refuză să-i fie
nevastă la bărbatul ei.
87 Şi aşa este cu biserica care refuză să devină însărcinată în epoca în care trăim noi
acum, să nască copii din această epocă. Noi nu suntem Luterani, noi nu suntem
Wesleyeni, nici nu suntem noi Penticostali! Noi trebuie să fim copiii acestei epoci, prin
însărcinarea Cuvântului lui Dumnezeu, să naştem un Copil din această epocă, Copilul
Sămânţă. Amin. Eu sper că voi înţelegeţi. Nu putea fi însărcinată, nu, deci ce a făcut El?
A lăsat-o, în divorţ. Asta-i adevărat. Dar ea nu îndrăzneşte să-L lase. El a lăsat-o.
El a mers drept înainte descoperind Cuvântul Lui la Trup, şi adeverindu-L, acelaşi,
prin El Însuşi. Copiii Lui încep să semene cumva mai mult ca El, căci Acesta se
maturizează pe deplin, sau, ei devin copii ai Cuvântului, nu copii ai bisericii. Copii ai
Cuvântului! Şi Mireasa va fi o Domniţă drăgălaşă a Cuvântului, neamestecată, neatinsă
de organizaţia vreunui om, vreo teorie făcută de om. Ea va fi pură neamestecată,
Mireasa Cuvântului! Amin şi amin! Eu sper că voi primiţi asta, afară prin unde. Ea va fi
fiica însărcinată a lui Dumnezeu.
88 Vedeţi ce mare onoare poate o femeie să fie? Vedeţi ce lucru mare poate fi biserica,
dar vedeţi unde a adus-o murdăria? Apoi încercaţi să comparaţi acea biserică de acolo
afară cu Biserica de aici, voi nu o puteţi face. Şi încercaţi să comparaţi prostituata de
stradă cu Biserica Dumnezeului cel viu; sau femeia, femeia corectă, cu o stricată?
De ce există astfel de lucruri ca acelea? Este o lege a lui Dumnezeu, legea
contrastelor. Cum vom şti noi să ne bucurăm de lumina zilei dacă nu ar fi existat
noapte? Cum am şti să ne bucurăm de vremea uscată dacă nu ar fi fost ploaie? Cum am
putea să ne bucurăm şi să respectăm o femeie reală, dacă nu ar fi existat una murdară?
89

A mers drept înainte descoperindu-L, descoperind Cuvântul Său, dar să

Căsătorie şi Divorţ

24

îndrăznească vreunul din noi să încerce să-L lase şi să se căsătorească cu altul.
Acum cu siguranţă este clar de ce ambele teorii sunt greşite. Voi nu o puteţi face să
meargă pe aici, este dusă; voi o faceţi să meargă aşa, ea va merge drept peste
promisiune. Aici este promisiunea, aici este lucrul chiar aici. Cuvântul nu este
contradictoriu. El trebuie să stea în continuitate acum, nici mai mult decât cum Matei 28:
19 nu contrazice Fapte 2:38.
Acum, unele din voi femeile, unii din voi bărbaţii, eu ştiu că voi nu sunteţi de acord
cu Aceasta. Căci, ştiţi, voi nu puteţi ascunde asta chiar acum. Voi nu puteţi.
Dar lăsaţi-mă doar să vă arăt ceva. Dacă Matei 28:19 a zis: „Mergeţi de aceea,
învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt”, şi
ei s-au întors în jur, şi fiecare persoană care a fost vreodată botezată a fost botezată
contrar cu aceea, botezaţi în Numele lui Isus Cristos, căci chiar prin toată epoca Bibliei şi
timp de trei sute de ani după epoca Bibliei, până la Consiliul de la Niceea. Apoi ei au
adoptat dogme în schimb. Care este diferenţa, dacă aceasta nu este descoperită?
90 Şi ştiţi voi că toată Cartea, toată Biblia, este o descoperire? Aşa este cum trebuie să
cunoaşteţi adevărul între aceasta şi aceea, este pentru că Ea este o descoperire. Şi
descoperirea trebuie să fie exact cu Cuvântul, nu contrară faţă de Cuvânt. Voi ziceţi: „Ei
bine, eu, aceasta mi-a fost descoperită”. Atunci dacă este contrară cu Cuvântul, ea nu a
venit de la Dumnezeu. Asta-i adevărat.
Acum dacă vreţi să luaţi Mat-... Matei 16:18. Isus a zis, Însuşi, căci întreaga
Biserică, Biserica Lui, va fi zidită pe descoperire spirituală a Lui, care este Cuvântul. „Eu
îţi spun ţie, că tu eşti Petru... Şi nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl
Meu care este în Cer ţi-a descoperit aceasta. Şi pe această stâncă...”
Acum, eu ştiu, prietenii noştri Catolici de aici, voi ziceţi: „Ea era zidită pe Petru, şi
Petru apostolicul, aşa, Aşa şi aşa, într-un consimţământ apostolic, succesiune”.
Protestanţii au zis: „Ea a fost zidită pe Isus Cristos”.
Nu ca să fiu diferit, dar iau doar ce a zis El! El a zis: „Nu carnea şi sângele ţi-a
descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit aceasta. Şi pe această
stâncă, descoperire spirituală despre ce este Cuvântul, Eu voi zidi Biserica Mea; şi porţile
iadului nu O vor dărâma”. Soţia Lui nu va fi ispitită cu alt bărbat. „Eu voi zidi Biserica
Mea, şi porţile iadului nu pot să O clatine”.
91 Şi Abel şi Cain, în grădina Edenului. Cain şi-a tras propria lui concepţie, el a zis:
„Acum, iată, Dumnezeu este un Dumnezeu bun. El este peste toată natura, deci eu voi
lua fasolea şi cartofii, si voi lua florile, şi Îi voi face un altar foarte frumos”. Aceea este o
biserică. El a îngenunchiat. El a crezut pe Dumnezeu. El s-a închinat lui Dumnezeu, şi-a
pus mâinile sus, şi a oferit această jertfă. El a făcut totul religios ce a făcut Abel.
Abel a zidit acelaşi fel de altar. Dar când Abel l-a adus pe al lui, el a adus un miel.
Acum, Cain a gândit că, făcând un antidot pentru păcat, că tatăl şi mama lui trebuie că
au mâncat fruct, aşa cum au fost învăţaţi ei în grădina aceea. Dar Abel, prin descoperire
Divină, a ştiut că sângele a fost ceea ce a făcut-o. Prin descoperire Divină! Şi Biblia a zis
în Evrei, al 12-lea capitol, al 11-lea capitol, că: „Abel, prin credinţă, descoperire, i-a
oferit lui Dumnezeu o jertfă mai excelentă decât Cain, prin care Dumnezeu a mărturisit
că el era neprihănit”. Este adevărat? [Adunarea: „Amin”. - Ed.] Amin! Frate, soră, este
tot aşa de clar ca orice poate fi, pentru mine. Acolo este întregul lucru.
92 Acum despre Căsătorie Şi Divorţ, vedeţi, aceasta trebuie să fie descoperită. Până
când este descoperită, voi nu o ştiţi. Dar El a promis în aceste zile din urmă, în această
epocă, ca fiecare taină ascunsă din Biblie să fie descoperită. Câţi ştiţi asta? Apocalipsa al
10-lea capitol! Isus a promis-o, că toate aceste taine ascunse de Căsătorie Şi Divorţ,
toate aceste alte taine ascunse care au fost, să fie descoperite la timpul sfârşitului. Acum
vă amintiţi, Glasul a zis: „Mergi la Tucson”. Vă amintiţi Lumina misterioasă din cer, al
şaptelea Înger stând acolo; a venit înapoi, şi deschiderea celor Şapte Peceţi? Priviţi ce a
avut loc. Aceea este adevărat.
Acum doar puţin mai departe. Dar acum ascultaţi, voi! Ştiu că este timpul ca voi să
mergeţi să mâncaţi, dar eu doar mănânc bine. [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.]
93 Observaţi, acum, femeia are locul ei, şi ea este o nestemată. Solomon, acest bărbat
care avea zece mii de neveste... sau avea o mie de neveste, adică, el a zis că: „Un om
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care a găsit o nevastă, a găsit un lucru bun”. El a zis: „O femeie bună este o nestemată
în coroana lui”, aceea este o onoare. „Dar una nedreaptă este apă în sângele lui”, aceea
este viaţa lui. El a zis: „Poate exista un om neprihănit aflat dintr-o mie”, Solomon a zis
aceasta, „dar”, a zis, „voi nu aţi găsi o femeie neprihănită dintr-o mie”. Solomon a zis
aceea, vedeţi. Acum observaţi asta, aşa este aceasta.
Dar, tu vezi, femeie, tu eşti o nestemată dacă vrei să fi o nestemată, dar dorinţa
trebuie să fie prin tine. Şi tu vezi de ce era Căsătoria Şi Divorţul, căci Isus a indicat
înapoi acolo, aceasta a fost deoarece felul tău era cauza la tot păcatul. Acela-i motivul că
poligamia şi divorţul, şi lucruri, au fost introduse. La început aceea nu a fost aşa, şi nu
va fi aşa în lumea de dincolo.
94 Priviţi la Iacob, din care au ieşit patriarhi. El a avut cel puţin o duzină de neveste. El
s-a căsătorit cu două surori, şi a avut neveste concubine pe lângă aceea, femei
concubine cu care el a trăit. Şi acei patriarhi au fost născuţi chiar din femeile acelea
concubine. Este corect? [Adunarea zice: „Amin”. - Ed.] Vedeţi, voi trebuie să faceţi
Cuvântul să meargă fluent.
Oh, eu am pagini despre acelea. Dacă un cleric cândva mă chestionează despre
aceasta, şi noi să venim împreună, noi am putea-o vorbi. Dar cu siguranţă, dacă el are
ceva spiritualitate câtuşi de puţin, el poate vedea chiar aici că este Adevărul. Nu există
îndoială la Aceasta.
O femeie bună este un lucru bun. Eu ştiu asta. Eu o ştiu prin femei adevărate. Eu
am întâlnit femei adevărate care sunt veritabile, tot aşa de reale ca orice bărbat care a
umblat vreodată.
Ea este un produs secundar şi o bucată din el, şi în cădere el a ascultat de ea. El
doar... Ea este parte din el. Dar, depinde de ea, ea este făcută aşa ca să poată fi
murdară, şi ei îi este dat dreptul să refuze sau să accepte. Aceea este contrar cu natura
originală de la început, vedeţi, dar iată-vă.
95 Acum este ora doisprezece, aşa că eu doar omit ceva aici pentru câteva minute. Eu
vreau să vă întreb ceva.
Acum, ţineţi minte, eu spun aceasta numai la grupul meu. Şi afară pe calea
undelor, eu spun aceasta numai la urmaşii mei proprii. Acest Mesaj este numai pentru
ei, şi ceea ce urmează să spun eu aici.
Orice lucrător, el, aceea este a lui, da, el este păstorul turmei, lăsaţi-l să facă ce
vrea el. Aceea depinde de el şi de Dumnezeu. Orice preot, orice predicator, aceea
depinde de tine, fratele meu.
Eu doar vorbesc aici în Jeffersonville, singurul loc la care să vorbesc aceasta, este
din cauză că aceasta este turma mea proprie. Ea este turma pe care Duhul Sfânt mi-a
dat-o să înţeleg să fiu supraveghetor peste ea, şi El mă va ţine răspunzător pentru
aceasta. Şi aceşti oameni ai mei au fost convertiţi aici din toată ţara, pe care i-am
condus la Cristos. Şi, copilaşilor, eu sunt aici să vă ajut, şi eu sunt prietenul vostru. Voi
aţi putea gândi că eu vorbesc împotriva voastră; Eu spun aceasta, vedeţi, pentru binele
vostru. Eu vă iubesc. Şi dacă aceea nu este aşa, Dumnezeu este Judecătorul meu. Voi
ştiţi că eu vă iubesc.
96 Acesta este un lucru îngrozitor de tare, eu nu am ştiut cum să-l aduc afară. Ce voi
face eu, când am bărbaţi şi femei stând în adunarea mea, unii din ei au fost căsătoriţi de
două sau trei ori? Oameni buni şi femei bune, tot încurcaţi! Ce a făcut aceasta?
Învăţătura falsă, exact, nu au aşteptat de la Domnul.
„Ce a unit Dumnezeu împreună, omul să nu despartă”. Nu ce a unit omul
împreună; ce „Dumnezeu” a unit împreună! Când voi aveţi o descoperire directă de la
Dumnezeu, că aceea este nevasta ta, şi acelaşi lucru, acela-i al tău, tot restul vieţii tale.
Vedeţi? Dar ce uneşte omul împreună, oricine poate despărţi. Dar ce uneşte Dumnezeu
împreună, nimeni mai bine să nu îndrăznească să o atingă. „Orice uneşte Dumnezeu
împreună”, El a zis: „nimeni să nu despartă”. Nu ce vreun magistrat pe jumătate beat
sau altceva a pus împreună, sau ceva predicator decăzut cu o grămadă de crezuri într-o
carte, care îi va lăsa să facă orice în lume, şi Cuvântul lui Dumnezeu zace chiar acolo.
Vedeţi? Eu vorbesc despre ce a unit Dumnezeu împreună.
97 Acum eu vă voi spune aceasta. Eu sunt foarte atent ce vă spun. Eu nu vreau să fiu
dur cu voi oamenii. Eu nu vreau să fiu dur cu voi, fraţii mei păstori. Eu nu vreau asta.
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Dar eu sunt răspunzător, dându-mi seama că aceasta mi-a fost dată în mâinile mele. Şi
dacă... Eu nu pot să ţin Aceasta. Eu nu ştiu cum să dau Aceasta afară, şi eu ştiu că
această bandă va da. Oh, vai, eu doar mă pregătesc, biroul este deschis, căci iată vine.
Înţelegeţi?
Tot la fel cum a fost cu Sămânţa Şarpelui, dar este absolut dovedit să fie corect. Eu
am ziare chiar aici, din ziar, unde femei chiar acum... şi chiar în marea... Unele din
marele dioceze au fotografiile originalului, un şarpe târându-se pe piciorul unei femei, şi
chiar cum merge el în jurul ei; ea are tot felul de senzaţii şi lucruri, ceva cu ce bărbatul
niciodată nu o poate atinge, cu acest şarpe uriaş înfăşurându-se în jurul ei, şi aşa mai
departe. Acela este exact adevărul. Şi merge mai rău şi mai rău, şi va deveni mai rău.
Şarpe, ceea ce el nu era, el nu ar fi putut avea afacerea sexuală cu ea când el era un
şarpe, dar amintiţi-vă...
98 Eu am avut o dezbatere zilele trecute cu un... nu o dezbatere, doar un lucrător şi
asociat de la Adunarea lui Dumnezeu, zicea: „Tu eşti greşit, asupra Acelea”.
Eu am zis: „Ei bine, aş putea fi. Mi-ar place ca tu să-mi spui”.
El a zis atunci, a mers înainte şi a început să vorbească despre aceasta. Primul
lucru ce-l ştiţi, el s-a pierdut. Şi un lucru el a zis, el a zis: „Frate Branham, unde este
specia aceea? Dumnezeu a zis ‚unul din soiul lui'. Acum unde este acea specie care ai zis
că era între om şi animal, pe care ştiinţa nu o poate găsi acum? Unde este el?” A zis:
„Este el pe pământ? A fost el un cimpanzeu?”
„Nu, pentru că sângele unui cimpanzeu nu s-ar amesteca cu o femeie, nici un alt
animal nu se va amesteca cu ea. Nu, acesta nu se va amesteca, nici sperma unui om nu
s-ar amesteca cu femela. Aceasta nu o va face”.
„Atunci unde este acel animal anumit? Acum, Dumnezeu a zis: ‚Fiecare să-şi
rodească din soiul lui'.”
Eu am aşteptat doar un minut. Şi dulceaţa Duhului Sfânt a zis: „Spune-i: ‚El este
aici'.”
Acum, la început am zis: „Ei bine, poate a devenit extinct”. El a zis: „Dar, Frate
Branham, aceea, noi vorbim despre Cuvânt, nu-i aşa?”
Am zis: „Da, domnule”. Şi am zis: „Ei, desigur, pretind că celelalte lucruri, ca
dinozauri şi mamut, şi aşa mai departe, mamuţii, mamuţii, adică, ei sunt extincţi, şi aşa
mai departe”. Am zis: „Acesta ar fi putut fi acela”.
El a zis: „Frate Branham, noi vorbim despre dovada Cuvântului. Dacă păcatul este
aici; atunci, păcatul original, el ar trebui să fie tot aici”.
Şi am zis: „Doamne Isuse, Tu ai zis: ‚Să nu vă gândiţi ce veţi spune când veniţi
înaintea oamenilor, căci vi se va da în ceasul acela'. Doamne, ce să spun eu?” El a zis:
„Spune-i: ‚El este aici'.” Tot la fel cum văd viziuni la platformă.
Am zis: „El este aici”, fără să ştiu unde.
El a zis: „Unde?”
Şi înainte ca să mă pot gândi măcar, El a zis: „El este şarpele”.
99 Acela este exact ceea ce era, căci el nu mai este o fiară. El a fost blestemat şi pus
pe pântece pentru restul zilelor lui. El este aici. Este adevărat? [Adunarea: „Amin”. Ed.] Şi încă în actul acela pe care el l-a făcut, există încă acelaşi păcat care lucrează în
jurul unei femei, ca un sex masculin ca acela. Acolo este unde ea îşi are stările ei cu
ochii pe dos şi lucruri, când ea îşi are senzaţiile cu mult dincolo decât ce poate vreun
bărbat să facă vreodată.
Eu mă voi opri acolo căci noi suntem într-o gloată amestecată. Eu voi lua ceva
bărbaţi, eu voi... noi vom vorbi mai mult despre aceasta. Am toate ziarele şi lucruri care
stau chiar aici, chiar în mâna mea chiar acum, şi eu urma să v-o aduc în această
dimineaţă. Eu urma să iau ziua întreagă în aceasta, dar eu voi încheia acum zicând
aceasta.
100 Aceasta este numai către biserica mea. Nu biserica mea... Turma mică care mă
crede şi mă urmează, aceasta este către ei.
Zilele trecute, ştiind că atunci când vă spun ceva, aceasta trebuie să vină AŞA
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VORBEŞTE DOMNUL, atunci eu am avut Scripturile aşa cum El mi-a descoperit-o. Dar:
„Doamne Dumnezeule, ce pot să spun la adunarea aceea? Eu voi avea despărţiri.
Bărbatul va sta pe verandă şi afară în curte, şi în orice altă parte: ‚Să o las?' Femeile:
‚Să-mi las bărbatul?' ‚Ce să fac eu?'” Am zis: „Doamne, ce pot face eu?”
Ceva a zis către mine: „Du-te acolo sus în munte, şi Eu îţi voi vorbi”.
Şi în timp ce eram sus în munte, fără să ştiu că jos în Tucson ei au văzut Aceasta.
Dar chiar învăţătorii au chemat copiii din... fetiţa mea şi aceia, din clasa de şcoală, şi au
zis: „Priviţi acolo în muntele acela! Acolo este un Nor galben arzător mergând sus în
văzduh şi venind înapoi jos, mergând sus în aer şi venind înapoi jos”.
101 D-na Evans, eşti tu aici? Ronnie, eşti aici? Eu am venit înapoi jos pe la staţie, acest
băiat tânăr pe la staţia de benzină, staţia de benzină a lui Evans de acolo. Şi înainte de a
şti ce urma băiatul să spună, el m-a luat de picioare, el a zis: „Frate Branham, tu ai fost
acolo sus în muntele acela de acolo, nu-i aşa?”
Am zis: „Ce vrei să spui, Ronnie? Nu”, vedeţi, să văd ce va face el. De multe ori se
întâmplă lucrurile, eu nu, tu nu le spui oamenilor. Aceasta devine... Lucrul despre
aceasta este, că voi vedeţi aşa de mult întâmplându-se, încât devine obişnuit pentru voi.
Vedeţi? Eu doar nu le spun oamenilor. Am zis: „Ronnie, ce ai tu...”
El a zis: „Eu pot să-ţi arăt chiar unde erai tu”. Zicea: „Eu am chemat-o pe mama, şi
am stat aici şi am urmărit Norul acela plutind sus înăuntru acolo, mergând în sus şi-n
jos. Am zis: ‚Acesta trebuie să fie Fratele Branham şezând acolo sus pe undeva. Acela-i
Dumnezeu care-i vorbeşte'.”
Şi tot oraşul, oamenii, au privit la Acesta. Într-o zi luminoasă fără nori nicăieri de
loc, cu acest Nor mare galben plutind acolo; venea în jos ca o pâlnie, şi mergea înapoi şi
se răspândea afară.
102 Prieteni, şi apoi voi încheia, voi puteţi merge de la aceasta. Aceea era când Aceasta
mi-a fost descoperită, ceea ce vă voi spune chiar acum, aşa că să nu pierdeţi Aceasta.
Acum eu vorbesc numai la urmaşii noştri, care mă urmează pe mine şi acest Mesaj
numai, nu cei de afară. Să-mi fiţi martori despre aceasta înaintea lui Dumnezeu. Doar
numai către acest grup!
Acum noi suntem găsiţi în această încurcătură din cauza teologiei interpretate
greşit. Este adevărat? Asta-i de ce voi femeile v-aţi măritat a doua oară, şi voi bărbaţii,
din cauza teologiei interpretate greşit. Acum aş vrea să vă arăt ceva ce mi-a spus El.
Şi dacă Dumnezeu, Creatorul nostru, i-a fost pusă întrebarea când El era aici pe
pământ, Isus Cristos; şi când profetul Lui eliberator s-a ivit, Moise, jos în Egipt, să
scoată copiii afară din Egipt, să-i pună în ţara promisă; şi Isus a zis aici că Moise i-a
văzut pe oameni în această stare, şi el le-a admis o scrisoare de divorţ, din cauză că
situaţia era cum era. Moise a aflat astfel, ca: „El să îngăduie...” Dumnezeu i-a permis lui
Moise, acel profet trimis la oameni, să îngăduie această scrisoare de divorţ pentru ei.
103 Şi în I Corinteni, al 7-lea capitol, al 12-lea şi al 15-lea verset, în profetul Noului
Testament, Pavel, care a întâmpinat acelaşi lucru în biserică, şi a vorbit aceasta: „Acesta
sunt eu, nu Domnul”. Este adevărat? Din cauza situaţiei divorţului.
„Nu a fost aşa de la început”. Dar Moise a permis aceasta, şi Dumnezeu a
recunoscut-o ca neprihănire. Şi Pavel a avut de asemenea un drept, când el a găsit
biserica lui în starea aceea.
Acum voi credeţi Aceasta a fi adevărat, şi credeţi-O că vine de la Dumnezeu! Şi prin
adeverirea Norului Lui şi Mesajul Lui care m-a adus până aici, să nu-mi permită
Dumnezeu pe munte să fac acelaşi lucru, să vă îngădui să mergeţi înainte în felul cum
sunteţi, şi să nu o mai faceţi! Mergeţi cu soţiile voastre şi trăiţi în pace, căci ora este
târzie. Venirea Domnului este aproape. Noi nu avem timp să stricăm lucrurile acestea.
Să nu mai îndrăzniţi să o faceţi din nou! Eu vorbesc numai către adunarea mea. Dar
dacă sunteţi căsătoriţi... Şi Dumnezeu mi-a purtat mărturie despre asta, pe munte, ca
eu să pot spune Aceasta, o descoperire supranaturală, din cauza deschiderii celor Şapte
Peceţi, şi aceasta este o întrebare în Cuvântul lui Dumnezeu. „Lasă-i să meargă înainte
înăuntru aşa cum sunt ei, şi să nu mai păcătuiască!”
104 „Aceasta nu a fost aşa de la început”. Asta-i adevărat, nu a fost aşa, şi aceasta nu
va fi la sfârşit. Dar în condiţii moderne, ca slujitor al lui Dumnezeu... Eu nu m-aş numi
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profetul Lui; dar eu cred poate, dacă eu nu aş fi trimis pentru aceea, eu pun o temelie
pentru el când el vine. Deci în condiţiile moderne, eu vă poruncesc să mergeţi la casa
voastră, cu soţia voastră acum. Dacă eşti fericit cu ea, trăieşte cu ea, creşteţi-vă copiii în
povăţuirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu să fie milostiv cu voi dacă faceţi asta vreodată
din nou! Să vă învăţaţi copiii să nu facă niciodată un lucru ca acela, creşteţi-i în
povăţuirea lui Dumnezeu. Iar acum că sunteţi aşa cum sunteţi, să mergem acum, la ora
târzie a serii în care trăim, şi „Să presăm spre semnul înaltei chemări în Cristos”, unde
toate lucrurile vor fi posibile.
Până când vă văd diseară, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, în timp ce ne
rugăm.
105 Doamne Dumnezeule, Îţi dăm mulţumiri. Noi Îţi dăm laudă. Tu eşti acelaşi mare
Iehova care l-ai îngăduit pe Moise. Moise, acel slujitor, şi ce îi spunea el poporului său?
Şi, Dumnezeule, Tu i-ai îngăduit să dea o scrisoare de divorţ. Pavel, marele apostol care
a fost scriitorul Noului Testament, cum Moise a fost al Vechiului. Moise a scris Legile şi o
perioadă de timp a legilor. Mulţi dintre profeţi, cuvintele lor au fost injectate în Acesta,
dar Moise a scris Legile. Şi Tu i-ai îngăduit o scrisoare, să le scrie o scrisoare de divorţ,
din cauza împietririi inimii lor.
Marele sfânt Pavel, fiind scriitorul Noului Testament, a putut de asemenea să facă o
astfel de afirmaţie, că: „Eu vorbesc în aceste condiţii; eu, nu Domnul”.
106 Tot la fel este astăzi, Doamne Dumnezeule, la sfârşitul lumii, aşa cum suntem noi
aici sub harul lui Dumnezeu, ştiind căci curând noi trebuie să răspundem în Prezenţa Lui.
Şi că Tu ai făcut aşa de mult, Doamne, eu sunt sigur, în privirea acestor oameni, ei se
vor ţine de Acesta ca şi cum Aceasta vine de la Tine. Şi să poarte mărturie aici astăzi, de
mulţi oameni care stau aici care chiar au văzut Semnul acela sus în munte, unde Îngerii
Domnului au venit în vârtej de vânt, unde a venit în cei şapte Îngeri, unde descoperirea
celor Şapte Taine s-a dezvăluit; şi că acelaşi Înger, în aceeaşi direcţie, pe acelaşi munte,
în ziua când Aceasta a fost descoperită!
Dumnezeule, mă rog ca oamenii să meargă acasă fiind mulţumitori căci Dumnezeu
le-a îngăduit acest har. Eu doar L- am vorbit, Doamne, prin permisiune. Şi eu spun
Aceasta numai prin permisiune, Doamne. Şi lasă ca oamenii să fie aşa de recunoscători
încât ei să nu mai încerce să facă iarăşi acel păcat! Şi fie ca ei să nu încerce niciodată să
facă vreun păcat, ci să Te iubească cu toate inimile lor. Doamne, fă aceste familii
fericite, şi fie ca ei să-şi crească copiii lor în povăţuirea lui Dumnezeu.
107 Căci, Mesajul meu care a fost pe inima mea este predat, Doamne. Eu am făcut tot
ce am ştiut cum să fac. Şi Satan s-a luptat cu mine de săptămâni, şi ore fără somn. Dar
acum eu poruncesc Aceasta, Doamne, la aceşti oameni, ca ei să-L studieze, şi să meargă
şi să trăiască pentru Tine. Îngăduie aceasta, Doamne. Este dat jos de pe umerii mei
acum. Ei sunt în mâinile Tale. Mă rog ca Tu să-i binecuvântezi.
Binecuvântează aceste batiste, Doamne, care doar au fost aşezate aici, pentru cei
bolnavi şi chinuiţi. Fie ca această seară să fie una dintre cele mai mari, seri puternice, ca
toţi oamenii să fie vindecaţi. Îngăduie aceasta, Doamne. Binecuvântează-ne împreună.
108 Fie ca noi să mergem în pace, fericiţi şi bucurându-ne, căci Dumnezeul creaţiunii
ne-a arătat „încă de la început”, şi ne-a prelungit, în dezordinea în care suntem, harul
Său din nou, în aceste ultime zile. O Dumnezeule Mare şi Etern, cum Îţi mulţumim
pentru aceasta! Şi fie ca inimile noastre să fie atât de fericite, ca niciodată să nu mai
avem vreo altă dorinţă de a păcătui împotriva Ta. În Numele lui Isus. Amin.
Eu Îl iubesc, (de ce nu L-aţi iubi voi?)
Eu Îl iubesc
Căci El m-a iubit mai întâi
Şi a plătit salvarea mea
Pe al Calvarului...
Eu o spun acum ca lucrătorii să o înţeleagă. Aceasta este numai pentru cei ce
urmează acest Mesaj!
Oh, sunteţi fericiţi? [Adunarea spune: „Amin”. - Ed.] Eu v-am spus Adevărul, AŞA
VORBEŞTE DOMNUL, tot drumul până la capăt! [„Amin!”]
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Acum să stăm şi să ne ridicăm mâinile, aşa cum o cântăm din nou: „Eu Îl iubesc”.
Eu Îl iubesc pentru harul Său. Eu Îl iubesc pentru mila Sa. Eu Îl iubesc pentru Cuvântul
Său. „Şi Cuvântul Domnului a venit la profeţi!”
Eu Îl iubesc.
Vino, frate. [Fratele Branham are pe cineva să vină şi să elibereze adunarea - Ed.]
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