
Dumnezeul acestei Epoci Rele
Jeffersonville, Indiana USA
1 august 1965 dimineaţa

... numai să crezi1

Toate lucrurile sunt cu putinţă,

numai să crezi.

Să ne plecăm capetele. Scumpe Tată Ceresc, noi suntem recunoscători în dimineaţa aceasta că 
putem să credem. Aceasta a fost făcut posibil prin vărsarea Sângelui Fiului Tău, Isus, ca să fim şi noi 
părtaşi la harul Lui; şi să devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin ascultarea Lui până la moarte de 
cruce, fiind justificaţi prin a crede în El şi învierea Lui, şi acum Duhul Sfânt s-a revărsat în inimile 
noastre.
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Noi suntem recunoscători pentru oportunitatea de a veni aici în această dimineaţă să ne împărtăşim 
gândurile şi adorarea noastră, exprimări prin cântece, mărturisiri, citirea Psalmilor, citind din Cuvântul 
Tău, şi aşteptând solemn Duhul Sfânt ca să ne predea nouă Mesajul stabilit pentru ceasul acesta. 
Admite aceasta, Doamne. Fie ca noi să beneficiem prin a fi astăzi aici. Şi când vom părăsi clădirea, fie ca 
noi să spunem ca cei ce veneau din Emaus: „Nu ne ardea inima în noi cum ne vorbea El în dimineaţa 
acesta?” Admite aceste lucruri, Eternule Dumnezeu, în Numele lui Isus Cristos. Amin.

Aşezaţi-vă.

Bună dimineaţa, prieteni, de aici, din Tabernacol şi prietenilor noştri din toată naţiunea, de departe 
din Coasta de Vest, din nou în această dimineaţă, până la Coasta de Est, şi nord şi sud, prin legăturile 
telefonice.

Este o zi frumoasă aici în Indiana, puţin noros, răcoare, foarte minunat. Tabernacolul este plin, afară 
în curţi şi în jurul pereţilor. Noi suntem sub mari aşteptări ca Domnul să ne viziteze astăzi. Şi noi sperăm 
că Dumnezeu v-a dat vouă o zi minunată oriunde v-aţi afla. Şi aceasta este o zi bună, că Domnul a dat-
o. Indiferent de cum este vremea, aceasta este o zi bună. Noi suntem fericiţi să fim aici, fericiţi că noi 
avem oportunitatea să exprimăm lumii credinţa noastră în Isus Cristos. Iar noi vrem să luăm fiecare 
ocazie care putem ca să dăm expresia noastră de iubire a Lui şi ceea ce a făcut El pentru noi. Astăzi noi 
suntem...

Cu câteva momente în urmă, mi s-a dat să fac un anunţ, şi apoi eu am câteva lucruri aici pe care aş 
vrea să le spun. Şi unul din ele, anunţul care mi s-a dat privind mitingul comitetului de seara trecută, şi 
acolo era un diacon de la biserică care şi-a luat domiciliul în Arizona, care este Fratele Collins, nobilul 
nostru frate, şi-n timp ce el este departe, ei, comitetul, au numit pe Fratele Charlie Cox ca să-i ţină 
locul în timp ce el este plecat. Şi Fratele Charlie Cox este numit oficial de către comitet... sau comitetul 
diaconilor din această biserică, ca să ia funcţia Fratelui Collins, în absenţa lui.
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Şi lucrul pe care vreau să-l spun, iarăşi, eu vreau să vă mulţumesc vouă tuturor, deoarece unii dintre 
voi s-ar putea să plece acasă înainte de serviciul de vindecare din seara aceasta, pentru micile daruri 
frumoase, ca semn. Multe alimente ni s-a adus de când suntem aici. Şi soţia mea cu mine, şi familia mea, 
cu certitudine că apreciem aceasta. Uneori eu uit chiar să spun ceva despre asta. Sunt atât de ocupat, 
voi ştiţi. Mintea mea este într-un astfel de vârtej tot timpul. Pot să-mi imaginez ce este aceasta, despre 
oameni, nu numai de aici din biserică, ci din jurul lumii. Înţelegeţi? Şi parcă te ţine într-un vârtej tot 
timpul.
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Cineva spunea ceva despre dedicarea pruncilor, şi serviciile de botez, şi aşa mai departe. Aceasta 
este foarte minunat. Aş fi dorit să o pot face, dar totul este aşa răsucit, eu de abia am timp. Eu trebuie 
să-mi concentrez mintea la acesta, acest Mesaj. Voi ştiţi că Biblia a spus apostolilor, sau... Apostolii, 
adică, în Biblie, au zis: „Mergeţi, şi căutaţi, între voi, bărbaţi vorbiţi de bine, cinstiţi şi umpluţi cu Duhul 
Sfânt, ca ei să poată veghea asupra lucrurilor.” Şi eu i-am spus lui Billy...

El a zis: „O să ţii dedicarea pruncilor de data aceasta, tati?”

Eu am zis: „Oh, vai!” Înţelegeţi? Dacă... Noi avem mulţi care aşteaptă să fie dedicaţi, şi aceasta 
este corect, eu va trebui doar să vin înapoi şi să iau o zi special pentru dedicarea copiilor. Astfel, eu aş 
vrea să fac aceasta, acum.

Dar noi vrem să vă mulţumim fiecăruia dintre voi din toată inima; soţia, eu, şi familia noastră. 
Oamenii ne aduc conserve, fasole verde proaspătă, lubeniţe, pepeni, oh, căpşuni. Aproape tot ce se 
poate imagina, ei aduc.
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Un frate scump cu sora lui, zilele trecute, ne-a adus un curcan mare. Eu încă mănânc din el. Şi 
astfel doar... Oh, şi eu va trebui să-l curăţ înainte să plec, presupun. Că dacă nu, ea o să-l ia cu noi. Şi 
aşa noi vom... Noi desigur apreciem mult aceste lucruri. Eu cunosc pe mulţi din popor; pe  unii  dintre  ei
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nu-i cunosc. Ei vor sta jos pe verandă când noi venim înăuntru. Aşa că eu apreciez mult aceasta.

Şi mulţi pe care-i cunosc, care-i am, i-am văzut pe mulţi, şi sunt mulţi pe care nu ajung să-i văd. Eu 
sunt sigur că fiecare înţelege că eu aş dori să ajung la fiecare dacă aş putea, dar eu sunt numai unul. 
Înţelegeţi? La... Eu nu pot să ajung la fiecare. Eu fac tot ce ştiu că se poate.

Astfel, Dumnezeu să fie cu voi. Eu sunt sigur că există Unul care va fi cu voi; acesta este Isus 
Cristos, şi El poate fi. El este singura Persoană care este omniprezent. Şi El de asemenea este şi 
omnipotent, aşa că El poate procura orice nevoi. Şi atotştiutor, de asemenea, şi cunoaşte nevoile 
voastre, tot ceea ce aveţi nevoie.
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Eu respect pe fiecare că eu nu voi... Eu i-am luat atât de repede cât am putut, chiar de când am 
ajuns aici în dimineaţa aceasta, şi-i voi lua pe toţi pe care îi pot. Şi dacă... Ceea ce nu ajung eu, 
omnipotentul Dumnezeu va procura toate nevoile în acord cu bogăţiile Lui în Slavă.

[Fratele Branham face pauză, apoi vorbeşte cu Fratele Neville.] Eu nu pot citi aceasta prea bine. 
Vrei să citeşti tu?

Este doar un fel de anunţ special. Şi eu cred că Billy Paul trebuie că l-a scris. Aşa că el este ca 
mine; eu nici măcar nu pot să-mi citesc propriul meu scris, şi astfel eu am o stenografie a mea proprie, şi 
dacă veţi vedea unele din textele mele de aici, scrise aici, credeţi că aţi putea să le înţelegeţi vreodată? 
[Fratele Branham arată adunării textul lui scris, şi el râde cu ei - Ed.] Eu am ceva ca o stea, trecând 
peste un pod, şi aşa mai departe, totul doar...

[Fratele Neville citeşte un anunţ - Ed.]

Fratele Adair, Adair din Arkansas, să-l vadă pe Rev. Pearry Green în spate în biserică imediat. În 
ordine.

Acum, un alt lucru care mi-ar place să-l anunţ aici este că, seara aceasta acum pentru serviciul de 
vindecare. Noi ne vom ruga pentru bolnavi diseară, şi astfel eu sper că voi veţi fi aici.
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Şi noi transmitem salutările la toţi oamenii de-a lungul ţării, în Numele Domnului Isus, ca Dumnezeu să 
vă binecuvânteze în dimineaţa aceasta. Unii dintre voi sunteţi sus către amiază. Sus în New York, este 
cam în jurul amiezii. Şi afară în Arizona. Coasta de Vest, este doar în jur de ora şapte. Astfel acolo-i... şi 
aici noi suntem chiar la mijloc. Astfel Dumnezeu să vă binecuvânteze aşa cum ascultaţi. Acum aceasta 
poate fi...

Eu mi-am luat-o pe inimă, în timp ce eram aici...

Şi nu mi s-a permis să am auditoriul, şi în final cumva ne-a dat permisiunea; noi puteam avea un 
serviciu, dar să nu ne rugăm pentru vreun bolnav. Eu nu… Aceasta este slujba mea. Eu trebuie să fac 
ceea ce îmi spune Duhul Sfânt să fac. Astfel eu am refuzat asta, deoarece eu vreau să am libertatea să 
fac orice îmi spune Duhul Sfânt să fac. Înţelegeţi? Astfel mă gândeam că noi putem doar să mai suferim 
o zi, oricum, în Tabernacol. Şi este răcoare în dimineaţa aceasta. Domnul tocmai a făcut o zi minunată 
pentru noi aici, aşa că noi suntem mulţumiţi.
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Acum, făcând aceasta, eu am venit aici cu scopul să vă învăţ ultimele Urgii, ultimele Şapte Urgii, şi 
ultimele Şapte Trâmbiţe, şi ultimele Şapte Tunete, din Cartea Apocalipsei, legându-le împreună în acest 
ceas în care trăim noi; să urmeze deschiderea celor Şapte Peceţi, cele Şapte Epoci ale Bisericii. Astfel, 
noi nu am putut obţine loc să facem aceasta. Aşa că eu sper că, cât de curând pot, noi vom... putea 
obţine un loc suficient pentru aceasta, ori aici ori în Louisville, New Albany, sau vom ridica un cort, ca să 
putem sta atât cât ne va călăuzi Domnul să o facem.
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Dar în aceasta, am luat acum această ocazie ca să exprim poporului credinţa şi încrederea mea în 
Dumnezeu, şi apoi să vă aduc pe voi la ceasul în care trăim noi. Şi prin aceasta, acest lucru nu este dat 
unei anume persoane, crezuri sau orice ar putea fi; aceasta este doar cum văd eu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi duminica trecută noi am avut o foarte minunată revărsare a Duhului peste Cuvânt. 
Aceasta a fost de lungă durată, şi eu nu am voit să stau aşa de mult; dar totuşi noi nu ştim când va fi 
data când ne vom întâlni pentru ultima oară. Şi noi trebuie, că... vrem să fim. Eu vreau să fiu, adică, 
cum a zis Pavel din vechime: „Eu nu m-am ferit să vă declar tot Planul lui Dumnezeu,” Isus a spus că El 
nu a ascuns nimic de ucenicii Lui.

Şi aşa cum eu, aşa ocupat prin a încerca să stau sub ungerea Duhului Sfânt, să aflu ce ceas, ce 
este Mesajul pentru ceasul acesta, eu uneori omit să ies afară şi să-mi fac datoria de slujitor a lui 
Cristos, ca slujbaş. Dar eu am câţiva bărbaţi care încearcă să mă ajute să fac aceasta, faţă de care 
sunt recunoscător pentru asta, la toţi fraţii mei lucrători.

Acum, eu nu intenţionez să-i reţin pe oameni. Dacă voi, afară în ţară unde merge Mesajul, aţi putea 
sta şi să vă uitaţi împrejur în această biserică dimineaţa aceasta, în rânduri, locurile mamelor cu copii, în
10
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afară, radiourile deschise, în autobuze, remorci, şi aşa mai departe, şi-n automobile, voi aţi vedea care 
este problema, şi atunci fiecare serviciu, mulţi, mulţi venind pe la noi; şi telefonând, şi aşa mai departe, 
ei nu puteau ajunge înăuntru, roata, şi noi avem nevoie de mai mult loc ca oamenii să poată şedea şi să 
fie confortabili.

Şi atunci să aduc un Mesaj care eu cred că este de o importanţă vitală, eu simt că s-ar cuveni ca 
noi, fiecare, să fie aşezat confortabil, şi astfel noi putem asculta; cu creioanele şi hârtia, şi notiţele şi 
Biblia, şi aşa mai departe, ca să scriem jos notiţele. Dar în felul acesta mă gândeam că voi merge înapoi 
la timpul pe care-l avem, în care trăim, şi vom încerca să aducem unele din aceste lucruri pe care le veţi 
întâlni. Iar voi veţi avea nevoie de ele.

Dacă eu vin aici astăzi, sau în oricare altă zi, sau oricare alt lucrător, să încerc să aduc un Mesaj 
unui popor, un popor muribund cum suntem noi, şi timpul este atât de aproape, după cum cred eu pentru 
această zi; eu aş fi un făţarnic să încerc să aduc ceva ce ştiu că voi aţi fi plăcut impresionaţi cu 
aceasta dar ar fi contrar Cuvântului lui Dumnezeu, sau ceva ca să atragă o mulţime, sau ceva de felul 
acesta; eu nu aş fi... eu nu aş fi ceea ce eu sunt aici ca să fiu, un lucrător al lui Cristos. Eu vreau să vă 
aduc ceva ce cred că este de un folos vital pentru voi, nu numai să fiu văzut; ci să gândesc că este 
ceva că dacă mor astăzi, mâine să fie ancorat în inima voastră să mergeţi înainte şi să-L slujiţi pe 
Dumnezeu.
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Acum eu vreau să spun că există ceva ce este gata să se întâmple. Eu o ştiu. Mulţi dintre voi de aici 
vă amintiţi când Fratele Junior Jackson a venit la mine cu puţin înainte de a merge spre Arizona, despre 
un vis pe care l-a avut el. Lucru ciudat! Câţi vă amintiţi aceasta? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Şi 
Domnul ne-a dat nouă interpretarea, şi s-a împlinit la literă. Acum, el tocmai a avut un alt vis, ceva.
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Şi lucrul ciudat, că un om era aici zilele trecute, din Oregon. De abia că mă cunoaşte, şi era... a 
visat acelaşi vis, pe care l-a visat Junior Jackson, şi a venit să mi-l spună mie. Eu nu ştiu interpretarea; 
eu o aştept de la Domnul. Dar eu ştiu că aceasta o să fie ceva de la Dumnezeu. Să vă amintiţi aceasta. 
Că asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Este ceva ce vine de la Dumnezeu. Eu nu ştiu ce este. Izbitor 
într-adevăr, foarte izbitor! Sincer, conform cu visul pe care amândoi oamenii... Unul din ei eu aş... el ar 
putea fi Baptist, Prezbiterian. El s-ar putea să şadă aici în dimineaţa aceasta. Eu nu ştiu. El a fost aici 
zilele trecute. Eu nu-l cunosc pe om.

Dar el a spus visul, cu lacrimi în ochi. Şi aceasta l-a zguduit pe el. El a venit aici tocmai din Oregon, 
ca să-şi exprime aceasta. Fratele Jackson a venit înăuntru în aceeaşi manieră, în dimineaţa aceasta. Un 
om necunoscându-l pe celălalt; unul, la mii de mile de celălalt, şi amândouă visele exact despre acelaşi 
lucru. Astfel Duhul Sfânt reţine interpretarea de la mine. Eu nu ştiu ce să-i spun omului. Dar eu ştiu că 
Dumnezeu se pregăteşte să facă ceva, şi aceasta va fi glorios în ochii noştri.

Acum, Mesajul din dimineaţa aceasta, eu vreau să citesc din Cartea despre Galateni. Eu nu predic ci 
doar... aceasta este o lecţie de şcoală Duminicală. Şi acum, voi bărbaţi şi femei care staţi de-a lungul 
pereţilor, şi dacă cineva vrea să schimbe pentru un timp şi să vă lase să şedeţi jos, sau ceva, acum, 
aceasta nu mă va deranja pe mine; doar să fiţi cuviincioşi. Şi dacă mamele, care au micuţi şi plâng sau 
ceva, cineva să iasă din camera cu copii astfel ca ei să aibă loc pentru cel mic.
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Şi acum luaţi-vă creionul. Biblia, şi fiţi gata să vă notaţi câteva Scripturi pe care le vom citi. Eu nu 
vreau ca voi să vă simţiţi obligaţi. Aş vrea ca să vă simţiţi liberi să şedeţi şi să studiaţi. Şi voi puteţi să 
nu fiţi de acord, ceea ce este în ordine. Dar eu vorbesc aceasta de-a lungul naţiunii în dimineaţa 
aceasta, astfel ca popoarele care au crezut Mesajul pe care Domnul Isus mi l-a dat mie pentru ceasul 
acesta, să poată cunoaşte ce se întâmplă, şi să le plasăm în Scriptură.

Duminica trecută noi am vorbit despre „Unşii Din Timpul Sfârşitului”. Şi dacă voi, cineva dintre voi, 
sunt ascultători de casete, asiguraţi-vă că veţi procura caseta aceia. Nu că noi vrem să vindem casete; 
nu aceasta este ideea. Ideea este ca Mesajul să ajungă afară. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Dacă voi aveţi o 
maşină de casete, adunaţi un grup de oameni împreună, şi puneţi-le, şi ascultaţi îndeaproape. „Unşii.”

14

Voi auziţi oameni ridicându-se şi zicând: „Oh, Biblia spune că în ‚Zilele din urmă, se vor ridica proroci 
mincinoşi şi vor face aceste semne'.” Aceasta este exact Scriptura. Atunci unde se aplică aceasta? 
Aceasta trebuie să fie aplicat corect.

În seara aceasta, dacă Domnul va voi, eu vreau să vorbesc despre: „Dumnezeu Descoperit în 
Propriul Său Cuvânt”, cum că ochiul nu poate fi aplicat unde se cuvine să fie urechea. Înţelegeţi? 
Întocmai cum se tipăreşte întreaga Biblia, şi, în întreaga Biblie este zugrăvit Isus Cristos. Astfel eu vreau 
să vorbesc în seara aceasta dacă Domnul va voi, despre aceasta. Şi acum dacă nu, într-o altă zi mai 
târziu.

Acum în Cartea despre Galateni. Şi în Cartea despre 2 Corinteni 4 : 1 până la 6, apoi Galateni 1 : 1 
până la 4, eu doresc să citesc câteva Scripturi. Acum în Galateni 1 : 1 până la 4:  „Pavel,  un  apostol,”
15
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priviţi repede la oprire. Apostol înseamnă „unul trimes,” sau „un misionar.”

Pavel, un apostol, (nu de la oameni, nici prin oameni, ci... Isus Cristos, şi Dumnezeu Tatăl 
care L-a înviat din morţi;)

Şi toţi fraţii care sunt cu mine, către bisericile din Galatia:

Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos,

Care s-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca El să ne poată elibera din 
această prezentă lume rea, conform cu voia lui Dumnezeu... Tatăl nostru.

A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.

Acum în Cartea 2 Corinteni, capitolul 4, şi noi vom citi de la versul 1 până la 6.16

De aceea fiindcă noi avem această Slujbă, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu 
cădem de oboseală;

Ca unii care am lepădat meşteşugurile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug, şi 
nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu; ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim 
priviţi de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu.

Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării:

Dacă aceasta nu aduce predestinare, atunci nu mai ştiu ce o aduce.

A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă 
strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.

La fel cum a fost în grădina Edenului: „Pune-i înainte, ca să nu se atingă de acel Pom.”

Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Cristos Isus;... noi suntem robii 
voştri pentru Cristos.

Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru 
ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei Slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Cristos.

Amin! Aşa se citeşte Cuvântul! Acum, textul meu în dimineaţa aceasta, este: „Dumnezeul Acestei 
Epoci Rele”. După cum am citit în Scripturi: „Dumnezeul acestei lumi, al acestei epoci rele.” Acum, acest 
Mesaj indică relele din această epocă rea, şi se potriveşte profeţiei pentru această epocă rea.
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Şi este credinţa mea că fiecare... că Biblia are fiecare răspuns pentru fiecare epocă, scrise deja în 
Biblie, pentru credinciosul din acea epocă. Eu cred că fiecare lucru de care avem nevoie este scris chiar 
Aici, doar este nevoie să fie interpretat de către Duhul Sfânt. Eu nu cred că vreun om pe pământ are 
dreptul să-şi pună propria lui interpretare a Cuvântului. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni ca să 
interpreteze Cuvântul Lui. El este Propriul Lui interpret. El a spus că o va face, şi El o va face.

Aşa cum am spus de multe ori. El a zis: „O fecioară va fi însărcinată,” El a vorbit asta prin buzele 
unui profet, şi s-a întâmplat. Nimeni nu trebuie să interpreteze asta. La început, El a zis: „Să fie lumină,” 
şi a fost. Nimeni nu trebuie ca să interpreteze Aceasta. El a zis: „În zilele din urmă, El va turna Duhul Lui 
peste orice făptură,” şi El a făcut-o. Nu are nevoie ca cineva să interpreteze Aceasta. El a zis: „În zilele 
din urmă, aceste lucruri,” ceea ce vedem întâmplându-se acum, ar fi aici. Aceasta nu are nevoie de ceva 
interpretare. Este deja interpretat. Înţelegeţi?

Acum, observaţi acum îndeaproape aşa cum studiem Cuvântul. „Dumnezeul Acestei Epoci Rele”, în 
care trăim noi acum. Poate să pară ciudat, un lucru foarte ciudat, în această epocă a harului, când: 
„Dumnezeu îşi ia un popor pentru Numele Lui,” aceasta este Mireasa Lui, în această epocă rea care ar 
trebui să fie numită epoca răului. Tocmai epoca din care „Dumnezeu îşi cheamă un popor pentru Numele 
Lui,” prin har, afară, şi este numită o epocă rea. Acum, noi vom dovedi prin Biblie că aceasta este epoca 
despre care a vorbit El. Foarte ciudat lucru să gândeşti că, într-o epocă rea ca aceasta, Dumnezeu şi-ar 
chema Mireasa Lui.
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Aţi observat, că El a zis: „un popor,” nu „o biserică.” De ce? Totuşi, aceasta este numită Biserica, dar 
El ar chema „un popor.” Acum, o biserică este o mulţime de multe popoare de toate provenienţele, dar 
Dumnezeu cheamă Unul aici. El nu a zis: „Eu îi voi chema pe Metodişti, Baptişti, Penticostali.” El a spus 
că va chema un popor. Pentru ce? Numele Lui. Vedeţi, un popor; unul din Metodişti, unul din Baptişti, 
unul din Luterani, unul din Catolici. Înţelegeţi?

Dar El cheamă, nu un grup de  biserici,  ci  „un  popor  pentru  Numele  Lui,”  care  primeşte  Numele  Lui,
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logodiţi în Numele Lui, mergând la o nuntă să fie căsătoriţi cu El, să devină parte din El, prin 
predestinare. Întocmai ca un om care alege în viaţă o nevastă corectă, a fost ordinată să fie parte din 
trupul lui. Astfel, asta este. Mireasa lui Cristos va fi, şi este acum, din vechime, ordinată de Dumnezeu 
să fie o parte din acel Trup. Vedeţi? Oh, Scripturile sunt atât de bogate, pline de miere!

Observaţi, nu ce a spus cineva, ce a chemat cineva; ci ceea ce Dumnezeu a ales înainte de 
întemeierea lumii, şi cheamă pe aceşti oameni în zilele din urmă; nu o organizaţie. „Un popor pentru 
Numele Lui.” Şi această epocă rea este când El o face, tocmai în această epocă de decepţie.

Săptămâna trecută, în Matei 24, aceasta era cea mai amăgitoare epocă dintre toate epocile. Toate 
epocile de amăgire, de la grădina Edenului, până în jos, niciodată nu a fost o epocă atât de amăgitoare 
ca epoca aceasta. „Proroci falşi se vor ridica şi vor arăta semne şi minuni, că dacă ar fi cu putinţă să 
înşele chiar pe cei Aleşi.” Vedeţi? Acum, doar biserici reci, formale, scrobite, şi aşa mai departe, cu 
teologie făcută de oameni, la care cei Aleşi nu va da atenţie niciodată. Dar este acolo sus aproape ca 
lucrul real. Doar să laşi afară un singur Cuvânt, este tot ceea ce trebuie să faci. Promis al epocii; timp 
foarte măreţ! Creştini, pretutindeni, daţi ascultare la ceasul în care trăim! Notaţi jos, şi citiţi, şi ascultaţi 
îndeaproape.

19

De ce ar chema Dumnezeu un popor, pentru Numele Lui din această epocă rea? Motivul este, să o 
încerce pe Ea, Mireasa Lui. Aceasta este la... Când Ea este făcută vădită, şi a fost încercată, a fost 
dovedită, dovedită faţă de Satana. Aşa cum a fost la început, aşa va fi la sfârşit.

20

Aşa cum începe o sămânţă în pământ, vine sus prin cărăuşi, viaţa din ea, dar ea o sfârşeşte în 
aceeaşi sămânţă care era când a intrat în pământ.

Şi în acelaşi fel în care a căzut în pământ sămânţă de amăgire, în Eden, tot în acelaşi fel o va sfârşi 
în zilele din urmă. Întocmai cum era Evanghelia când a căzut la o denominaţiune în Niceea, Roma, 
aceasta va sfârşi într-o super organizaţie.

Întocmai cum Sămânţă Bisericii a căzut acolo în urmă, cu semnele, minunile, şi Viul Cristos printre ei, 
aceasta va sfârşi în ultimele zile sub slujba din Maleahi 4, şi restabileşte iarăşi Credinţa originală care a 
fost odată dată.

Noi aflăm acum, că această epocă rea este să-i dovedească, lui Satan, că Ea nu este ca Eva, că ea 
nu este felul acela de femeie. Şi Ea va fi încercată prin Cuvântul Său, Mireasa, aşa cum mireasa lui Adam 
a fost încercată prin Cuvânt. Şi mireasa lui Adam a crezut fiecare bucăţică din Cuvânt, totul dar a fost 
confuză la o promisiune, că: „El este acelaşi ieri, azi şi-n veci,” astăzi; dar a căzut la o promisiune, sub 
ispita vrăjmaşului, faţă în faţă. Şi acum, poporul care este chemat pentru Numele Lui, desigur, că este 
Mireasa Lui. Ea urmează să vină în contact iarăşi prin acelaşi lucru; nu doar prin adevăr denominaţional 
sau ceva, ci prin fiecare Cuvânt!

21

Căci, la începutul Bibliei, omului i s-a dat să trăiască prin Cuvântul lui Dumnezeu. Un Cuvânt, 
interpretat greşit de un om numit Satana, în persoana unui animal numit şarpe. Satan, în această 
persoană, putea să vorbească cu Eva, şi i-a interpretat Cuvântul greşit, şi a fost pierdută. Vedeţi, 
Acesta trebuie să fie fiecare Cuvânt.

În mijlocul Bibliei, Isus a venit şi a zis: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt,” când 
El era ispitit de Satana. Acum, Dumnezeu ne spune nouă aici în zilele din urmă, că: „Dumnezeul acestei 
lumi se va ridica în zilele din urmă.” „Şi oricine va adăuga un Cuvânt la Acesta, sau va scoate un Cuvânt 
din Acesta, partea lui va fi luată din Cartea Vieţii.”

22

Dumnezeu să aibă milă de noi! Şi să nu umblăm ca nişte cămăşi înţepenite, şi cu pieptul scos în 
afară, cu capul sus, atotştiutori, că şi noi am fost odată în nesupunere. Să fim cu har, cu milă, şi să 
simţim în inimile noastre către Dumnezeu, în umilinţă să venim la Tronul harului.

Este ciudat acum, după cam o mie nouă sute de ani de propovăduire a Evangheliei, şi acum ea, care 
este sistemul lumii, este mai rea decât în zilele în care a fost El aici. Sistemul lumii este mai rău. Lumea 
înaintează spre un mare deznodământ. Voi ştiţi asta. Domnul îşi împlineşte Cuvântul Său în toate părţile.

Ieri, stând... Eu sper că micuţul nu o să... El nu. Eu am venit cu soţia mea, şi D-na Woods, Fratele 
Roy Roberson, îi pe undeva aici. Fratele Woods, şi noi ne-am oprit aici la acest mic Centru Comercial din 
Youngstown, să iau un pachet pe care-l avea Sora Woods. Şi pe... când stăteam noi acolo, un tânăr a 
păşit înainte şi s-a recomandat, şi era un străin pentru mine. Un alt tânăr a venit şi a spus că ei erau din 
Alabama sau Georg-... eu cred că Georgia, deoarece eu i-am întrebat dacă îl cunoşteau pe Fratele 
nostru Welch Evans. Şi noi am discutat câteva minute. Şi când m-am pregătit să plec, acest tânăr s-a 
uitat la mine. Aşa cum celălalt tânăr şi băieţaşul lui s-au îndepărtat, acest tânăr s-a uitat la mine. El a 
zis: „Vreau să vă spun doar un singur lucru.”

23

Eu am zis: „Sunteţi un credincios? Sunteţi Creştin?”
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El a zis: „Nu, domnule.” Şi a zis: „Eu am…”

S-ar putea ca eu să nu citez exact cuvântul pe care l-a spus el aici, dar el părea cam sceptic. Eu l-
am întrebat pe el despre lucrurile cu îngerul Domnului apărând. Şi el a spus că a auzit despre aceasta, 
însă el niciodată nu a fost la biserică înainte, la biserica asta. Eu am spus: „Dvs. credeţi Aceasta?”

24

El a zis: „Da, domnule.” Şi a zis: „Eu priveam ceva.” A zis: „Oamenii îmi spuneau despre aceste 
preziceri şi alte lucruri, şi am ascultat pe casetă cum aţi prezis dvs. cum se va rupe California şi se va 
duce.” Şi a zis: „Când am văzut eu aceasta în ziar, atunci am crezut.” El a zis: „Eu vin astăzi sau mâine,” 
aceasta este astăzi, „pentru prima dată.”

Eu am spus: „Domnul să te binecuvânteze, fiule,” şi am început să-i dau mâna.

El a zis: „Dar eu vreau să vă spun ceva, domnule.” El a zis: „Eu sunt cât se poate de pierdut.” El a 
zis: „Eu sunt pierdut ca o monedă într-o grămadă de nisip!”

Eu i-am zis: „Însă nu trebuie ca să rămâneţi aşa. Există Cineva care este prezent acum şi care îţi 
poate găsi minutul în care eşti gata ca să fii găsit.”

El a zis: „Eu sunt gata.”

Eu am spus: „Ai vrea să-ţi pleci capul?”

El a spus: „Mie nu mie ruşine.”

Nu numai atât, dar el s-a plecat jos pe genunchi, acolo în lotul de parcare, înaintea tuturor 
oamenilor. Oamenii de pe stradă îl priveau. Acolo ne-am rugat noi cu el, până când şi-a predat inima lui 
Dumnezeu. El a venit acolo sus, un păcătos; şi a plecat înapoi, un copil al lui Dumnezeu. El a păşit acolo 
la marginea maşinii, mort; şi a plecat înapoi, viu.

Eu am zis: „Bazinul va fi deschis mâine.”

Există o fântână umplută cu Sânge,

Tras din venele lui Emanuel,

Unde păcătoşii au plonjat înăuntru.

Şi au pierdut petele de vină.

Eu am zis: „Ridică-te şi fii botezat în Numele lui Isus Cristos, chemând Numele Domnului. Dumnezeu 
te va umple cu Duhul Sfânt, şi-ţi va da aceste lucruri măreţe, şi te va face ca să poţi să vezi Aceasta.”

Ce este aceasta? Lumea înaintează către un deznodământ. De ce? Spiritul fărădelegii, a 
descompunerii morale, religie ştiinţifică, a condus asta la „colivia fiecărei păsări urâte şi necurate,” aşa 
cum spune Biblia. Hai să citim aceasta, Apocalipsa 18. Doar în timp ce o să luăm acest punct început, 
noi luăm Apocalipsa 18 : 1 până la 5. Eu cred că am aceasta notat corect.

25

Şi după aceste lucruri eu am văzut un alt înger venind jos din cer, având putere; şi 
pământul a fost luminat de slava lui.

Şi el a strigat puternic cu un glas tare, ... zicând, marele 
Babilon cade, cade, şi a devenit locuinţa diavolilor, şi locul fiecărui duh respingător,... o 
cursă a fiecărei păsări urâte şi necurate.

(acum voi care aţi avut visele)

Că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului 
au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.

(a bisericii) 

Apoi am auzit din cer, un alt glas care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu 
fiţi părtaşi la păcatele ei,... şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.

Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la cer, şi Dumnezeu şi-a adus 
aminte de nelegiuirile ei.

Ce avertisment! Aceasta aruncă biserica exact înapoi la Apocalipsa 3 : 14, la epoca Laodicea, 
fărădelege; foarte religioşi, dar fărădelege. „Tu, pentru că tu zici că: ‚Noi suntem bogaţi, şi nu ducem 
lipsă de nimic,' şi nu ştii că eşti goală, mizerabilă, oarbă, şi nici nu o ştii.” Perfect cu Scriptura din 
această epocă, nu pentru Scriptura din epoca lui Daniel, nu pentru cei în numele... epoca lui Noe, ci în 
această ultimă, epocă rea.

26

Observaţi aici: „Tu eşti goală.” Lăsaţi ca aceasta să intre foarte adânc. Eu ştiu că puteţi să fiţi în 
dezacord cu acest gând, dar aceasta a ajuns la un loc că un Creştin cu greu poate ieşi din casă şi să nu
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fie adus în prezenţa acestei epoci rele, prin femei insuficient îmbrăcate.

Femeilor, eu am să spun asta, şi vreau ca voi să ascultaţi. Şi, bărbaţi şi femei, s-ar putea să nu fiţi 
de acord cu asta, dar eu mă simt călăuzit să o spun. Ştiaţi că, orice femeie care se dezbracă în felul 
acesta nu este în toate minţile? Ştiţi voi că ea este, fie că crede sau nu, sau nu se gândeşte, ea este o 
curvă? Deşi femeia ar putea sta cu mâna ei înaintea lui Dumnezeu şi să jure că ea nu a fost niciodată 
atinsă de vreun alt bărbat afară de bărbatul ei, şi acesta ar putea fi cinstitul adevăr, şi totuşi ea este o 
curvă. Isus a zis: „Oricine se uită la o femeie ca să poftească după ea, a comis curvie deja cu ea.” Şi 
femeia poate fi...

27

Vedeţi, ea este „goală,” Biblia spune: „şi nu o ştie.” Duhul care o unge pe ea să facă astfel de lucruri 
este unul rău, duh de curvie. Fiinţa ei exterioară, trupul ei fizic, carnea ei, ea s-ar putea să fie curată. 
Ea s-ar putea să nu comită vreo curvie, şi să jure înaintea lui Dumnezeu şi să fie adevărul, că ea nu a 
făcut niciodată, dar spiritul ei este un spirit de prostituată. Ea a fost atât de orbită de dumnezeul 
acestei lumi de modă; ea s-a îmbrăcat atât de provocator şi a ieşit acolo afară.

Zilele trecute, Fratele Woods şi cu mine ne-am coborât barca în râu. Eu urma să plec de acasă 
pentru câteva minute, ca să merg sus pe râu. Şi pe oriunde mergeai, femei cu aceşti micuţi... numite 
‚kinis' sau cumva, în jurul lor. Aceasta este o dizgraţie. O femeie nu poate fi în toate minţile ca să-şi 
pună pe ea ceva de felul acesta. Ea este posedată cu un duh de prostituată. Acum, tu să rezolvi asta 
cu Dumnezeu, doamnă, deoarece vei afla într-o zi că acesta este Adevărul.

28

Cum ai putea tu, o doamnă, ştiind cât de sacru este trupul tău, şi să-l expui acolo afară la aceşti 
pofticioşi, diavoli păcătoşi care păşesc pe stradă în ziua de azi. Dacă fiii lui Dumnezeu ar fi toţi încă fii ai 
lui Dumnezeu, dacă bărbatul tău era un copil al lui Dumnezeu, el te va face sau să-ţi pui pe tine haine, 
ori te-ar părăsi. Dacă un băiat era un fiu al lui Dumnezeu, el nu s-ar căsători niciodată cu aşa ceva. 
Vedeţi?

Voi ziceţi: „Tu eşti un...”

Nu. Eu vă spun Adevărul, şi într-o zi îl veţi întâlni. „Goi, curvari; şi nu o ştiu.”

„Oh, eu jur că niciodată nu am călcat legământul cu bărbatul meu.” Bărbatul tău te va judeca pentru 
aceasta dacă ai făcut-o. Dar Dumnezeu te va judeca prin ce fel de spirit ai în tine; nu te va judeca prin 
trupul tău, ci prin spiritul tău, acel om lăuntric.

Omul din afară este o fiinţă fizică care este controlat prin şase simţuri... sau cinci simţuri, adică. 
Omul lăuntric este un om spirit care este controlat prin cinci simţuri; conştiinţă, şi dragoste, şi aşa mai 
departe. Omul din afară; are văzul, gustul, pipăitul, mirosul şi auzul.

29

Dar în interiorul acelui spirit este un suflet, şi este controlat de un singur lucru; libera ta voinţă. Tu 
poţi să accepţi ce spune diavolul sau să accepţi ce spune Dumnezeu. Şi aceasta va determina ce fel de 
spirit este acolo. Dacă este spiritul de la Dumnezeu, Acesta se va hrăni din lucrurile lui Dumnezeu, şi nu 
se va hrăni cu orice lucru din lume. Isus a zis: „Dacă iubiţi lumea sau lucrurile din lume, aceasta este 
deoarece dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu a intrat în această parte dinlăuntru.” Satan te-a amăgit. 
„Şi omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Observaţi acum, că noi aflăm că ea este „despuiată,” desfrânată şi goală.

Şi lumea pare să fie în cea mai rea epocă din câte au existat. Niciodată în vreo epocă nu sau 
manifestat femeile în felul acesta, niciodată ci doar înainte de distrugerea lumii dinainte de potop, şi Isus 
s-a referit la aceasta. Noi vom ajunge la asta după un timp.

30

A pierdut Dumnezeu controlul, sau El permite doar unei alte puteri să controleze? Eu mă întreb. 
Adevăratul răspuns la această întrebare este, după părerea mea, există două duhuri opuse în lume 
astăzi, la lucru. Acum, nu pot exista mai mult de două, două capete. Şi Unul din ele este Duhul Sfânt la 
lucru; celălalt este duhul diavolului, şi, în aceste ultime zile, în amăgire.

Acum eu îmi voi baza gândurile mele tocmai aici pentru restul textului, al Mesajului nostru.

Cele două spirite. Unul din ele. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu; celălalt; duhul diavolului, lucrând în 
amăgire. Oamenii de pe pământ, îşi fac acum alegerea lor. Duhul Sfânt este aici chemând afară o Mireasă 
pentru Cristos. El face aceasta prin a susţine Cuvântul Lui de promisiune faţă de Ea, pentru epoca 
aceasta, arătând că Acesta este Cristos.

31

Dacă degetul este ca să se mişte în această epocă, atunci degetul se va mişca. Dacă piciorul este 
să se mişte în această epocă, atunci piciorul se va mişca. Dacă ochiul este să vadă în această epocă, 
ochiul va vedea. Vedeţi?

Duhul lui Dumnezeu, aşa cum a crescut în deplina statură a lui Dumnezeu, este epoca în care trăim
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noi acum. Duhul Sfânt este aici susţinând Mesajul din ora aceasta. Şi Duhul Sfânt face aceasta, astfel 
ca oamenii care-l cred pe Dumnezeu să fie chemaţi afară din acest haos.

Duhul nelegiuit al diavolului este aici chemându-şi şi biserica lui prin rătăcire, ca de obicei, printr-o 
pervertire a Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum a făcut-o la început.

Vedeţi cum acesta vine înapoi la acea sămânţă iarăşi? Din Eden, iată-l aici iarăşi.

Acum, în urmă până acolo, voi aparţine-ţi... alte epoci, voi aţi aparţinut de denominaţiuni, aţi 
aparţinut la asta, aceea ori cealaltă. Ce s-a întâmplat cu paiul denominaţional? Acesta se usucă. Duhul 
continuă să plece şi merge înainte, şi Acesta înaintează sus într-o Sămânţă. Înţelegeţi voi?

32

Şi ispita, la amândoi, înaintează înapoi în acelaşi fel cum era la început. Notaţi. Să nu, acum, să nu 
uitaţi aceasta acum.

După cum Ioan, întâi Ioan 4:5 şi 6, dacă vreţi să notaţi jos, el o pune ca, „duh de rătăcire.”

Eva niciodată nu a păşit afară, şi să zică, cu voia că: „Eu nu cred în Dumnezeu.” Nu. Aceasta era o 
rătăcire ce a crezut ea.

Niciodată nu a ieşit Satana să spună: „Oh, păi, asta nici măcar nu este Cuvântul lui Dumnezeu.” El a 
admis că Acesta era Cuvântul lui Dumnezeu, dar el şi-a pus propria lui interpretare la Acesta. Ceea ce 
Dumnezeu le-a spus clar să nu facă. Ce face aceasta? „Aceasta face o puternică deziluzie, ca oamenii 
să creadă o minciună, şi să fie prin aceasta blestemaţi.” Acum dacă vreţi să citiţi aceasta, 2 Tesaloniceni 
2 : 11.

După cum am cam, câteva Scripturi aici, şi noi nu vom fi în stare să le citim pe toate. Una acum şi 
alta mai încolo, eu vi le voi da vouă. După cum pare ciudat, ca voi să vă întrebaţi sau ceva, iar noi am 
putea să o notăm jos şi să vă citim pentru binele vostru.

„Făcând o mare deziluzie,” aşa cum a zis Biblia că o va face, 2 Tesaloniceni. „Acum, acest om al 
păcatului va veni în existenţă, şi se va aşeza în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe el însuşi că era 
Dumnezeu, făcând ca oamenii să intre într-o puternică amăgire, ca să creadă o minciună; şi, crezând 
aceasta, vor fi blestemaţi prin aceasta.”

33

Aceasta este acelaşi lucru pe care l-a făcut el lui Eva. I-a dat ei... Niciodată nu i-a spus ei că 
Cuvântul nu era corect, dar i-a dat ei o puternică amăgire, că ea a crezut o minciună.

Duhul de amăgire este de la diavolul. „Diavolii lucrează acum în copiii neascultării.” Neascultători la 
ce? La ce sunt copiii din ziua de azi neascultători? Cum era Eva, la început, la Cuvântul adevărat al lui 
Dumnezeu. Asta-i adevărat. Acum dacă vreţi să luaţi asta...

Să întoarcem la, Efeseni 2, doar un minut, deoarece se pare că-i bine ca noi... Eu mă voi opri doar 
un minut, dacă nu sunteţi în mare grabă, şi citim ceva din aceasta. Efeseni 2:1 şi 2.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,

în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a 
duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

„Copiii neascultării.” Şi dacă anticristul, începând acolo în prima fază a neascultării, ce va fi aceasta 
când va ajunge în persoana anticristului? Ce amăgitor va fi acesta! Cu cât mai multă putere de decepţie 
ar putea un adult să dea lumii, decât un prunc! Şi el a zis: „Duhul de amăgire lucrând acum în copiii 
neascultării,” neascultători faţă de Cuvânt. Observaţi. Acum aş vrea să mă opresc asupra acesteia 
pentru un minut, „copiii neascultării,” un copil.

34

Ştiaţi că, voi, începutul vostru, eu pot dovedi prin Cuvântul lui Dumnezeu că voi, orice persoană de 
aici, eraţi viu în străbunicul vostru. Din străbunicul vostru, voi aţi fost produşi în jos la bunicul vostru, 
apoi la tatăl vostru, şi apoi la voi înşivă. Ştiaţi voi asta?

Biblia spune, cred că în Evrei 7, că, Melhisedec, când s-a întors Abraham de la măcelărirea regilor: 
„Abraham a plătit lui Melhisedec zeciuială din toată prada.” Şi iată-l pe Pavel zicând acum, că: „Levi, 
care a primit zeciuieli, era încă... El a plătit zeciuieli pentru că el era încă în coapsele lui Abraham când el 
l-a întâlnit pe Melhisedec.” Astfel orice a făcut Abraham, noi aflăm că Levi era atunci în Abraham, care 
era străbunicul lui. Abraham a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacob; Iacob i-a născut pe patriarhi, 
pe Levi.

Acum, atunci, voi vedeţi aici apare în perfectă vedere, predestinarea.

Acum, în aceste Mesaje, eu vreau să accentuez lucrurile pe care vi le-am spus în Mesaj, despre 
această Lumină de seară despre care a spus Dumnezeu că va veni peste pământ.
35
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Şi observaţi, atunci: „Fiara care urma să vină pe pământ, va amăgi pe toţi acei a căror nume nu a 
fost pus în Cartea Vieţii Mielului, ucis înainte de întemeierea lumii.”

În propria gândire a lui Dumnezeu; Dumnezeu, marele Spirit. La început, înainte ca să existe un 
început. El era Dumnezeu, şi ştiţi că voi eraţi în El atunci? Dacă tu eşti un Creştin acum, tu ai fost în El 
atunci.

Şi apoi, dacă aceasta este aşa, întreaga Dumnezeire în trup s-a modelat în Persoana lui Isus Cristos. 
Şi atunci când Isus a murit la cruce, eu am murit cu El, pentru că eu am fost în El atunci; căci El era 
plinătatea Cuvântului, manifestat, ştiind că noi vom fi manifestaţi mai târziu. Iar noi eram la Calvar cu El. 
Noi am mers în mormânt cu El. Şi noi am înviat cu El şi învierea Lui. Şi acum noi ne-am înălţat, prin Duhul 
Lui, la Tronul harului, şezând împreună în locurile Cereşti în Cristos Isus. Întotdeauna!

Căci după cum germenele de viaţă naturală este adus jos, germanizat de la tată la tată, la tată, la 
tată, tot aşa este germanizată Viaţa lui Cristos.
36

Acesta-i motivul că Dumnezeu foloseşte Duhul lui Ilie în cinci timpuri diferite. Ce este asta? Asta 
este transmiterea în jos.

Aşa cum viaţa voastră naturală şi trăsăturile sunt transmise în jos de gestaţia tatălui vostru, tot aşa 
este Duhul lui Dumnezeu, care a fost predestinat înainte de întemeierea lumii.

Şi când întregul Cuvânt al lui Dumnezeu, complet, a fost înaintat într-un trup omenesc numit Isus 
Cristos, acolo Dumnezeu m-a făcut să plătesc pentru păcatele mele, acolo în El. Apoi El m-a înviat, m-a 
ridicat cu El în înviere. Şi acum suntem aşezaţi împreună cu El, cu putere şi autoritate peste fiecare 
diavol. Oh, dacă aţi putea măcar să credeţi ceea ce a dat Dumnezeu! Dar dacă tu nu eşti aşezat acolo, 
tu nu o ai. Şi dacă eşti aşezat acolo, şi nu o crezi, sau ţi-e teamă să te mişti, niciodată nu o vei folosi 
aceasta. Dar dacă eşti aşezat acolo, tu o vei folosi, pentru că tu eşti ordinat să faci ceea ce faci.

„Faraon,” pe partea cealaltă: „a fost înălţat pentru acest scop,” spune Biblia, ca să fie Faraon. „Iuda 
Iscarioteanul a fost ridicat să fie fiul pierzării.”

Acum observaţi aceste mari Adevăruri de care ne apropiem noi.

Acum noi vedem că biserica a refuzat să accepte Cuvântul lui Dumnezeu ca să-i conducă, şi au 
acceptat în schimb pe Baraba. Acum, dacă vreţi Scriptura despre aceasta, ea este Matei 27 : 15 până 
la 23. Ce a făcut aceasta? Ce poziţie a făcut aceasta? Acum gândiţi-vă. Când lumea bisericească, în 
viaţa ei organizată de neprihănire, oameni sfinţi, aşa cum credeau ei că sunt, şi erau în ochii oamenilor, 
ei L-au răstignit pe Isus, şi au zis: „Noi nu vrem ca Omul acesta să fie peste noi.” Şi Isus era plinătatea 
Cuvântului lui Dumnezeu. 1 Ioan 1, exprimă asta. Şi ei au zis: „Noi nu o să avem acest Cuvânt al lui 
Dumnezeu să stăpânească peste noi.” Totuşi, El era Cuvântul, dar ochii lor erau orbiţi să vadă ce era El. 
Pentru că El era răspunsul direct la fiecare profeţie care urma să vină să se împlinească în El.

37

Acum, noi toţi credem asta, deoarece noi ne uităm înapoi să vedem aceasta împlinindu-se. Dar dacă 
lumea, care este acum, această prezentă epocă rea, ar fi fost acolo în urmă în acel timp, ei ar face 
acelaşi lucru pe care îl fac astăzi; deoarece acesta este încă acelaşi Cuvânt, pentru această epocă, 
fiind manifestat. Ei o vor face. Ei nu pot face nimic altceva. „Ei sunt copiii neascultării.” „Le-a fost dat o 
puternică dezamăgire, ca să creadă o minciună, şi să fie blestemaţi prin ea.”

Observaţi când biserica lumii nu-L vor accepta pe Isus, Cuvântul, manifestat pentru ziua aceea, 
deoarece (de ce?) ei l-au avut interpretat pe Acesta în alt fel. Dar ei ar fi trebuit să ştie că El era acel 
Cuvânt, deoarece fiecare lucru pe care Dumnezeu a spus că-l va face. El l-a făcut, şi El le-a zis lor: 
„Cercetaţi Scripturile pentru ceasul acesta; şi dacă Eu nu îndeplinesc calificarea care era vorbită pentru 
Mine să fac, atunci să nu Mă credeţi.”

38

Ei au zis: „Noi îl credem pe Moise.”

El a zis: „Dacă voi l-aţi fi crezut pe Moise, atunci voi M-aţi fi crezut pe Mine, pentru că Moise a 
vorbit despre Mine.” Şi totuşi ei nu au înţeles. Chiar Dumnezeul Cerului murind pe cruce, şi zicând 
aceleaşi cuvinte pe care profetul a spus că El le va spune, şi totuşi ei nu au văzut-o. Vedeţi?

Ei nu erau de felul Lui. Ei nu erau Cuvântul, nu Cuvântul; şi ei, totuşi, ei erau foarte religioşi. Dar ei 
nu erau Cuvântul, că Acesta şi-ar fi recunoscut locul Lui pentru ceasul acesta.

Observaţi cât de frumos se leagă Scripturile între ele în fiecare epocă. Observaţi acum. Şi când 
biserica lumii nu au vrut să aibă Cuvântul lui Dumnezeu să-i conducă, ei au acceptat un ucigaş, pe 
Baraba. Ce a făcut aceasta? Aceasta l-a exaltat pe Satana, dumnezeul acestei epoci rele, la locul pe 
care l-a vrut el întotdeauna.

39

Acum ascultaţi.  Că,  despre  Satana  nu  se  vorbeşte  a  fi  dumnezeul  vreo  unei  alte  epoci  decât  în
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epoca aceasta. Despre el nu s-a vorbit ca dumnezeul epocii lui Noe. Nu s-a vorbit despre el ca 
dumnezeul epocii lui Moise, sau dumnezeul epocii lui Ilie. Dar, această epocă rea, el este... Oh, nu 
pierdeţi aceasta! El este dumnezeul acestei epoci rele, şi i se închină milioane şi miliarde de oameni, şi ei 
nu o ştiu. Dar hai să luăm Scriptura să-l descopere pe el în dimineaţa aceasta, şi să vedem, şi atunci 
veţi şti. Să luăm Scriptura...

Ca în adunările de discernământ, când Duhul Sfânt intră prin Cuvântul Lui şi când cheamă El afară pe 
acest om şi zice: „Tu nu trebuie să trăieşti cu această femeie. Pentru ce ai făcut tu asta, cu zece ani în 
urmă, când ai fugit cu nevasta acelui om?” Ce face El? Îl descoperă pe el, expunându-l pe Satana, care 
îl are pe om legat, sau pe femeia care trăieşte cu bărbatul altei femei, sau păcatele pe care le-au făcut 
ei, lucrurile pe care le-au făcut ei. Ce face aceasta? Îl expune pe el.

Doctorii iau instrumentele şi încearcă să afle ce este rău. Ei nu o pot face. Noi nu putem s-o 
spunem. Dar atunci vine Duhul Sfânt afară şi descoperă ce este el, şi-l expune. Vedeţi? Aceasta-i ceea 
ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Este o Lumină care luminează în întuneric.

40

Şi când auzi un zgomot în cameră, aceasta sună misterios; o grămadă de ceva lucruri lucrează, şi tu 
nu ştii ce este. Aprinzi repede, lumina... Grieri, gongi, aceştia sunt copii ai întunericului, şi când lumina 
luminează, ei se împrăştie.

„Ei au plecat de la noi deoarece ei nu erau de ai noştri,” spune Biblia. Vedeţi? Ei nu pot trăi în Lumina 
lumii... Că, Dumnezeul Cerului a trimis Lumina Lui în aceste zile din urmă, ca El să poată lumina cărarea 
copiilor Săi, ca ei să nu umble în întuneric şi să se poticnească, ci să poată umbla în Lumina strălucirii lui 
Isus Cristos, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Amin!

Observaţi că Satan nu este chemat dumnezeul altei epoci decât al acestei epoci. Era ambiţia lui să 
fie ca Dumnezeu, încă de la început.
41

Hai să citim aceasta. Noi nu ne vom grăbi. Să mergem înapoi la... Vedeţi, eu am asta scris jos, Isaia 
14. Hai să mergem înapoi aici la Isaia 14, doar pentru un minut, şi să vedem ce a zis Dumnezeu: 
„dumnezeul,” ce a făcut Satan. Isaia 14 : 12 şi 14. Notaţi.

Cum ai căzut din cer, O Lucifer, fiul zorilor cum eşti tu aruncat jos pe pământ, care ai 
slăbit neamurile!

Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de 
stelele lui Dumnezeu : ş i  voi şedea pe muntele adunări i 
dumnezeilor, la capătul miază-nopţii;

(fiii lui Dumnezeu, acum)

Era ambiţia lui Satan să i se închine ca lui Dumnezeu. El a luat două-treimi, două-treimi din stelele 
Cerului. S-a înălţat pe sine însuşi deasupra acelor stele, şi le-a propovăduit lor, şi a amăgit două-treimi 
din ele. Înţelegeţi voi asta? În ordine. Notaţi, că aceasta era ambiţia lui.

Şi acum el era gata, cu mireasa lui educată şi selectată cu grijă, prin propria lui cunoştinţă, vedeţi, 
toată vopsită în amăgirea lui, de clădiri mari şi denominaţiuni mari, şi vopsele de cunoştinţă şi teologie, şi 
deştepţi şi intelectuali, şi educaţi, ca să amăgească întreaga lume, şi să devină un „dumnezeu.” Asta-i 
ceea ce a făcut el. Toate înaintând în persoana anticristului, care este deja încoronat „înlocuitorul lui 
Dumnezeu,” de către mireasa lui ştiinţifică, iubitoare de lume, îmbrăcară toată cu pompă intelectuală, 
educaţie religioasă. Ea este făcută religioasă ca el, şi prin propria lui interpretare a Cuvântului lui 
Dumnezeu aşa cum a făcut el lui Eva, şi cum a făcut fiul său Cain.

Acum tu ai spus: „Fiul lui Satan?”

Arătaţi-mi mie un loc în Biblie în care Cain a fost vreodată numit fiul lui Adam. Biblia spune că el era 
„fiul celui rău,” sămânţa şarpelui. Nu, acoperitoarea a fost luată acum jos, frate. Piramida a fost 
deschisă, după cum arată descoperirea.

42

Observaţi ce va face el, gândurile lui. El credea că Dumnezeu locuia în frumuseţea lumească. El a 
făcut asta în Cer. Păcatul nu a început în grădina Edenului; acesta a început în Cer, când Lucifer, fiul 
zorilor, s-a exaltat în frumuseţe, şi a vrut un imperiu mai frumos decât cel al lui Mihail. Şi el credea că 
Dumnezeu locuieşte în frumuseţe.

Şi observaţi pe Cain. El nu a vrut jertfă de sânge. El a venit jos şi a jertfit fructe, sau ogoarele 
frumuseţii pe altarul lui. Foarte religios, a făcut totul, ca, exact la fel cum a făcut Abel; a oferit o jertfă, 
a căzut înaintea lui Dumnezeu în închinăciune, supus în toate felurile, dar fără descoperirea Cuvântului.

Iar Cuvântul era, de la început, planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a descoperit, prin descoperire, 
tocmai lucrul pe care El l-a susţinut şi l-a punctat că acesta era corect. Nu religia, nu un altar, nu 
aparţinerea la biserică, nu a face un sacrificiu, nu a fi sincer; ci prin descoperirea Cuvântului lui 
Dumnezeu. Dumnezeu descoperindu-i lui ceea ce acesta...
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Mama lui nu a luat un măr dat ei de către şarpe, ci ea a avut o afacere sexuală cu persoana 
Satanei, în formă de fiară; nu de reptilă, dar cel mai deştept, cel mai subtil de pe tot câmpul, în imaginea 
omului, singurul lucru cu care se amesteca sămânţa. Acum ştiinţa încearcă să-l găsească pe el. Şi ei nu-
l vor găsi niciodată, deoarece fiecare os din trupul lui a fost schimbat. Dar Biblia declară asta că aşa 
este.

43

Observaţi ce va face acum acest individ. Acest individ: „Se va aşeza în templul lui Dumnezeu,” care 
este, biserica: „descoperindu-se pe el însuşi ca fiind Dumnezeu.” Acum dacă vreţi să citiţi asta, în 2 
Tesaloniceni 2 : 3 şi 4, şi Apocalipsa 13 : 4, 11 şi 12; unde au vorbit, amândoi profeţii, şi Ioan şi Pavel, 
despre ceea ce va fi el în zilele din urmă. Acum voi citiţi asta, deoarece eu am notat aici. Dar eu... ca să 
câştigăm timp acum.

Ziua în care trăim noi este numită, în Biblie, „ziua omului,” ziua omului. Aceasta nu este ziua lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu este dumnezeul acestui pământ; Biblia spune că El nu este. El este Dumnezeul 
Cerului. Dar aceasta nu este ziua lui Dumnezeu.

Aceasta este ziua alegerii. Sau, trăieşti pentru astăzi, şi mori; alegi pe Dumnezeu, şi trăieşti. Şi 
Dumnezeu este Cuvântul, şi Cuvântul este Cuvântul manifestat pentru ceasul şi ziua de azi.

Observaţi, „ziua omului.” Dacă vreţi să vă notaţi asta, eu urma ca să vă citesc aceasta. Dar 1 
Corinteni 5 : 1 - 5... 1 Corinteni 4 : 1 - 5, scuzaţi-mă, 1 Corinteni 4 : 1 şi 5, Pavel vorbea despre a fi 
judecat de om, în ziua omului.

44

„Ziua, pentru ce o numeşti tu ziua omului?” Aţi spune voi. Aceasta este ziua în care lucrările făcute 
prin cunoştinţa omului sunt slăvite. Uitaţi ce, toată lauda comuniştilor, cineva încercând să trimită pe 
cineva pe lună. Dumnezeu încearcă să pună pe cineva în Ceruri. Vedeţi? Dar uitaţi-vă cum cheltuiesc ei 
milioane şi miliarde şi triliarde de dolari, într-un efort risipitor. Când o să ajungă ei acolo, nu vor găsi 
nimic. Ce se întâmplă cu ei?

Mie nu-mi pasă de lună. Eu vreau să trec pe lângă lună aşa de repede, încât să nici nu o văd; doar 
să merg tot mai sus. Eu vreau să trec de Calea Lactee, tot înainte, şi să tot merg. Da!

Iar lumea astăzi se dedică pe ei înşişi la cunoştinţa care a venit prin Satan. Şi ziua omului este 
glorificată, nu prin Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin cunoştinţa pe care o are el. Acum gândiţi-vă. Lăsaţi ca 
aceasta să se adâncească bine. Şi când o să ascultaţi această casetă, la acest punct aici, să vă opriţi 
pentru un timp şi să vă gândiţi.

45

Lucrările lui sunt exaltate deasupra Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrările manifestate; înţelepciunea 
Satanei, pe care el a dat-o lui Eva la început. Acum ascultaţi; nu pierdeţi asta. Înţelepciunea Satanei 
este exaltată la tronul închinării, în om, deasupra Cuvântului susţinut al lui Dumnezeu pentru această 
oră. Bisericile noastre dovedesc asta prin seminarele lor, şcoli de învăţături, care ei cred că au învăţat 
mai mult decât ştie Cuvântul lui Dumnezeu despre Aceasta, şi acolo. Doctor cutare-şi-cutare, şi 
învăţătorul cutare-şi-cutare, şi Profesor cutare-şi-cutare, au exaltat propria lor cunoştinţă, aşa zisă (de 
la Satan) adevăr, deasupra promisiunilor susţinute de Dumnezeu, făcute limpezi chiar înaintea lor. Şi omul 
s-a dedat la aceasta. Vedeţi?

Realizările lui ştiinţifice, încercând să dovedească căci Cuvântul lui Dumnezeu este greşit. Gândiţi-vă 
la asta. El, a lui, teologia omului, explică oamenilor Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L face fără efect iarăşi, aşa 
cum l-a avut acesta în epoca denominaţională când Isus a apărut pe pământ. Isus a zis: „Voi făţarnicilor! 
Voi, prin tradiţia voastră,” aceasta este interpretarea lor: „aţi luat Cuvântul lui Dumnezeu şi l-aţi făcut 
fără putere la oameni.” Şi acesta este acelaşi lucru pe care l-au făcut ei astăzi. Acesta nu are efectul.

Observaţi: „Ei,” oamenii: „îl exaltă pe el deasupra a tot ce se cheamă Dumnezeu.” Nu spune 2 
Tesaloniceni că ei vor face asta? Şi autoritatea unei biserici denominaţionale, este că oamenii cred 
denominaţiunea mai mult decât îl cred pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu este Cuvântul. Ei vor crede crezul lor 
denominaţional mai pe sus decât Cuvântul, care-l „exaltă pe el mai presus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu.” Şi există un singur Dumnezeu, şi acesta este Cuvântul.

46

„Tot ceea ce se numeşte Dumnezeu; astfel el ca Dumnezeu şade în biserica lui Dumnezeu, dovedind 
că el este Dumnezeu,” deoarece el are poporul care i se închină lui. Dumnezeu este Cuvântul. Iar el se 
exaltă mai presus de tot ce se cheamă Dumnezeu. Şi există numai un singur Dumnezeu, şi acel 
Dumnezeu este Cuvântul. Înţelegeţi? „Şi tot ce se cheamă Dumnezeu,” este, dumnezeul acestei epoci 
care s-a înălţat pe el însuşi mai presus de adevăratul Cuvânt susţinut al lui Dumnezeu. Aceasta este 
Sfântul Ioan 1. Vedeţi? „Mai presus de tot ce se cheamă Dumnezeu, astfel că el ca Dumnezeu şade în 
templul lui Dumnezeu,” cu autoritate.

Şi priviţi, că el este lăudat pentru aceasta! Oh, Dumnezeule, lasă ca oamenii, să vadă acea 
decepţie! El este lăudat pentru asta, şi crezut solemn de către poporul din epoca aceasta rea. Vedeţi 
voi acum dumnezeul şi servitorii lui din această epocă rea?
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Acum hai să privim asta să fie manifestată. El spune că face o lume mai bună pentru ei în care să 
locuiască, prin cunoştinţa lui deosebită de Cuvântul lui Dumnezeu care nu dă greş niciodată. Dar prin 
unirea lui împreună, în denominaţiuni, şi crezuri, şi intelectual, şi ştiinţific, şi aşa mai departe, el face o 
lume mai bună pentru om, în care să locuiască, şi ignorând promisiunea lui Dumnezeu, că singurul timp în 
care lumea va fi potrivită să trăiască este în Mileniu. Voi cunoaşteţi, opinia mea, că el a făcut o lume mai 
bună în care să se păcătuiască, în loc să se locuiască.

47

Observaţi. A făcut el asta? El a legalizat păcatul. El a legalizat băutul de whisky, fumatul de ţigări. 
Iar în biserici a legalizat ca o femeie poate să fie o membră în biserică, cu părul scurt. Acum puteţi să vă 
opriţi doar pentru un minut.

Ea poate să poarte pantaloni scurţi, să poarte vopsele, şi totuşi să aparţină de grupul lui religios, 
care este absolut contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. El spune că este în regulă. Vedeţi cunoştinţa lui? 
„Ce are aceasta de a face cu o femeie?” Exact la fel ca luarea fructului interzis, sau nu fructul interzis, 
asta este. Dumnezeu a zis să nu o facă, dar el o face.

48

Şi ea îl crede pe el, şi îl iubeşte pentru aceasta. Ea urăşte pe Dumnezeu. Propriile ei acţiuni 
dovedesc aceasta. Ea spune că-l iubeşte pe El, dar ea îl iubeşte pe Satana. Ea se închină dumnezeului 
modei, dumnezeul lumii, zeiţa Hollywood. Ea îl iubeşte pe el, dar ea urăşte adevăratul Cuvânt al lui 
Dumnezeu, care este singurul Dumnezeu adevărat care există.

Legalizează asta în biserici. „Nu-i nimica rău. Femeile noastre pot face asta, aia sau cealaltă.” Dar în 
prezenţa viului Dumnezeu, ea nici măcar nu are voie să vină, afară doar dacă se pocăieşte.

Vede că, el este dumnezeul frumuseţii lumeşti, şi el este. Ea vrea să arate frumoasă. Iar el este 
dumnezeul frumuseţii, de la început. El poate, şi a obţinut prin cunoştinţa lui în ştiinţă şi materie, să facă 
frumuseţi pentru această epocă model... această epocă modernă, adică, de rău. Aceasta este făcută 
frumoasă.

Observaţi. Se merită ca să fie observată. La început, Set şi copiii lui niciodată nu s-au dus pe calea 
ştiinţifică. Acum urmează ca noi să vorbim pentru câteva minute despre ştiinţă. Dacă spun aceasta, nu-
mi scuz ignoranţa mea; dar, o grămadă de ignoranţi, orice care vor nega Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? 
Sigur.

49

Se merită a fi observat. Priviţi asta. Copiii lui Set niciodată nu au mers pe ruta ştiinţifică. Ei erau 
păstori umili, fermieri, şi aşa mai departe. Dar copiii lui Cain au mers. De ce? Inspiraţi de tăticul lor, 
diavolul. Cain, inspirat de tăticul lui, diavolul, şi aceştia inspiraţi de sămânţa venind în jos.

Priviţi sămânţa lui Dumnezeu venind în jos prin fiecare epocă, şi priviţi încotro merge astăzi. Creştini, 
Creştini originali, nu sunt pentru cercetare ştiinţifică şi tot felul de lucruri. Nu. Doar un minut, şi vom 
ajunge la asta.

Dar ai lui Cain au fost, după natura tatălui lor, diavolul, plin de cunoştinţă lumească, frumuseţe, şi 
ştiinţă, şi aşa mai departe. Copiii lui Cain erau ştiinţifici. Ei erau educaţi. Ei erau muzicanţi - 
instrumentişti muzicali; un Elvis Presley modern, ceva de felul acesta comitetul şcolii lasă să se întâmple 
aici sus pe stradă fiecare sâmbătă seara. Ziditori de oraşe, înfrumuseţând femeile pentru pofte 
personale, după cum diavolul le dă femeilor vopsele, şi taie părul scurt, şi le îmbracă în pantaloni scurţi, 
şi lucruri de felul acesta. Ele sunt pentru propriile lui pofte murdare. Asta este destul de dur, însă eu nu 
cunosc vreo altă cale de a o spune.

Acum, noi ştim că evanghelia lui Satan este o evanghelie de ştiinţă şi progres. El a predicat-o în 
Eden; nu Dumnezeu; Satan a predicat, ştiinţa despre progres. Ştiinţa şi progresul sunt evanghelia 
Satanei. Priviţi unde ne-a condus el în ziua de azi, cu asta. Vedeţi?

50

Observaţi, că el a predicat-o în Eden, la cine? La mireasa lui Adam. Şi ea a primit-o. El a amăgit-o pe 
ea prin punerea la îndoială a unui Cuvânt al lui Dumnezeu. Hai să vedem cam ce ar fi putut el să spună. 
El trebuie că a zis: „Nu este ştiinţific să mori, în această biserică sfântă.” Sau: „Tu vei fi şcolarizată şi 
educată, ca să nu crezi în astfel de lucruri nerezonabile ca moartea. Mie nu-mi pasă dacă Cuvântul lui 
Dumnezeu a spus lucrul acesta; acesta-i nerezonabil.”

Oh, uitaţi-vă la el în ziua de azi. „Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Voi sunteţi în sfânta Lui 
biserică; păi, tu nu poţi să mori.” Dar Dumnezeu a spus că da, şi aceasta o stabileşte. Îl vedeţi pe el în 
ziua de azi? „Oh, doar să aparţineţi la biserică. Aceasta nu este ce faci, ori asta, aceia sau cealaltă. 
Doar să vii la biserică şi să fii un membru bun. Să-ţi tai părul, asta nu contează. Şi purtând pantaloni 
scurţi, şi punând vopsele pe faţă, şi mergând la dansuri, şi puţină bere din când în când, nu o să-ţi 
strice, atât timp cât nu abuzezi de asta. În mod franc, eu doresc ca voi copii să luaţi asta, aşa ca ei să 
poată vedea dacă le place sau nu.” Iată-l aici, dumnezeul acestei epoci, al acestei epoci rele.

51

„Dumnezeu  este  un  Dumnezeu  bun.”  Am auzit  asta  aşa  de  multe  ori  până  când  mă  îmbolnăveşte.
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Dumnezeu este la fel şi un Dumnezeu al dreptăţii. El nu este un bunic bătrân care poate fi împins încoace 
şi-ncolo, şi nepoţii Lui nu au nici un păcat. El este un Dumnezeu al dreptăţii şi al sfinţeniei. El a dovedit 
asta în grădina Edenului, prin primii Lui copii. Dacă treci peste linia aceea, unul din Cuvintele Lui, tu eşti 
mort. Acelaşi lucru este valabil şi astăzi.

Şi observaţi, el a predicat felul acela de evanghelie ştiinţifică, socială, educativă, progre-sivă lui 
Eva, şi mireasa lui Adam a crezut-o. Şi el a reuşit s-o umple pe aşa zisa mireasă a lui Cristos, biserica 
celui de al doilea Adam, cu aceleaşi argumente. Asta-i adevărat.

52

„Oh, asta nu-i pentru Dumnezeu; Dumnezeu este prea bun ca s-o facă. Păi, atât timp cât mergi la 
biserică. Dacă tu crezi.” Diavolul crede; nu credinţă prefăcută, ci el de fapt crede. El nu este salvat. 
„Dacă tu crezi?” Huh!

El îi spune la a doua mireasă, sau la mireasa celui de al doilea Adam, acelaşi lucru pe care l-a spus la 
prima. Cam aşa: „Acum vindecarea Divină, nu există asemenea lucru. Noi putem s-o dovedim. Niciodată 
nu s-a dovedit vreun caz.” „Şi acest botez în Numele lui Isus, acum voi nu vă daţi seama că eu sunt 
autoritatea bisericii?” zice el. „Noi am stabilit asta la Niceea, Roma,” când cele trei duhuri necurate au 
ieşit din balaur, prorocii mincinoşi, şi aşa mai departe. „Noi credem că există o trinitate de Dumnezeu.” 
Oh, pentru Dumnezeu! Aceasta este cât se poate de păgânesc. Niciodată să nu veniţi înaintea lui 
Dumnezeu cu un lucru ca acesta, să încercaţi să staţi în Prezenţa Lui. „Oh, asta nu contează dacă eşti 
botezat în titlurile de ‚Tată, Fiu, şi Duh Sfânt.' Ce contează asta.”

Aceasta a contat atât de mult, încât Pavel a poruncit la un grup de Baptişti că ei trebuiau să fie 
rebotezaţi în Numele lui Isus Cristos înainte ca Duhul Sfânt să poată veni peste ei. Şi de asemenea l-a 
făcut pe apostolul acela să strige, că: „Chiar dacă un înger ar veni din Ceruri şi propovăduieşte altceva, 
să fie blestemat.” Sigur, aceasta contează. Oh, vai!

53

„Nu există un lucru ca botezul cu Duhul Sfânt în zilele acestea. Aceasta a fost doar pentru apostoli. 
Este ceva trecut, şi un astfel de lucru ca profeţi? Nici măcar nu se cunoaşte aşa ceva. Minuni? Ele sunt 
neştiinţifice. Maleahi 4? Aceasta a fost pentru o altă epocă. Ioan 14 : 12? Oh, Isus nu a vrut să 
însemneze într-adevăr aşa. Luca 17 : 30? Oh, asta a fost doar o legendă. Vedeţi, aceasta este 
interpretat greşit; nu a fost în original.” Un astfel de putregai!

Când Dumnezeul Atotputernic vine jos în mijlocul nostru şi o dovedeşte. Când El spune, că: „Isus 
Cristos este acelaşi ieri, şi-n veci.” El dovedeşte că este aşa. Mie nu-mi pasă cine spune că nu este aşa; 
Dumnezeu interpretează Propriul Său Cuvânt. El a spus că va face acest lucru în zilele din urmă. „Va fi 
Lumină în timpul de seară.” Şi este Lumină, pentru manifestarea Fiului lui Dumnezeu.

Acelaşi soare care răsare la răsărit este acelaşi soare care apune la apus. Profetul a spus: „Va fi o zi 
care nu poate fi numită nici zi nici noapte.” Aceasta este o întunecare, ca norii, peste faţa soarelui. Însă 
a zis: „Cam în timpul de seară va apare iarăşi Lumina.” Acelaşi Fiu! El este Alfa şi Omega. Acelaşi Fiu care 
a înviat în răsărit a fost prezis să răsară iarăşi la apus, în zilele din urmă, chiar înainte ca ziua să se 
sfârşească. Eu nu ştiu cum interpretează ei Aceasta; Dumnezeu interpretează Propriul Său Cuvânt. El 
dovedeşte Aceasta. Acesta este timpul de seară.

54

Este trist, dar ea cu siguranţă a căzut pentru aceasta iarăşi. Mireasa lui Cristos a căzut pentru asta, 
şi a luat cunoştinţa intelectuală a vreunui predicator de seminar în loc să creadă purul, şi susţinutul 
Cuvânt al lui Dumnezeu.

Acum voi lucrătorilor din ţară oriunde v-aţi afla, s-ar putea să nu fiţi de acord cu Aceasta. Eu nu 
vreau să vă jignesc. Eu doar în-... eu vorbesc propriului meu grup. Eu doar încerc... Dacă vreţi să veniţi 
înăuntru, aş fi într-adevăr bucuros ca voi să ascultaţi Aceasta, şi apoi să ascultaţi la Asta. Înţelegeţi? 
Dar eu le spun doar ce au văzut ei, şi le arăt lor aceasta; Dumnezeu o dovedeşte, că este adevărat. 
Vedeţi?

55

Aceasta este ora. Nu aveţi nevoie de nimeni s-o interpreteze. Cunoştinţa voastră lumească nu are 
nimic... Voi aţi putea avea un B.A., D.D., A.D., [diplome, doctorate - Trans.] sau orice ar putea fi; asta 
nu înseamnă nimic. Dumnezeu îşi interpretează Cuvântul Său, El însuşi. El a promis aceasta, şi iat-o aici.

Dar prin cunoştinţa de la seminar, propovăduire denominaţională: „A făcut ca întreaga lume să 
rătăcească după fiară a cărei rană de moarte a fost vindecată,” de la păgân la papal. Vedeţi unde este 
ea îndreptată? Ea crede asta. Ea crede cunoştinţa pe care i-o spune el.

Aceasta este, priviţi acum, aceasta este că amândouă miresele logodite au crezut cunoştinţa 
Satanei împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Mireasa lui Adam a crezut cunoştinţa lui Satan împotriva 
Cuvântului lui Dumnezeu, şi mireasa lui Cristos a crezut cunoştinţa lui Satan, în această epocă rea 
intelectuală, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

56

Şi  observaţi,  Eva,  în  formă  naturală,  care  a  crezut  aceasta,  şi  a  plonjat  întreaga  rasă  umană  la
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moarte. Mireasa naturală! Adam, omul natural de pe pământ; mireasa lui, înainte ca el să ajungă la ea, 
să-i fie nevastă, a plonjat întreaga rasă umană în moarte. Dacă aceasta este ştiinţific sau nu, noi murim 
exact la fel, pentru că Dumnezeu a spus că vom muri.

Dacă tu eşti în sfântul Eden, sau sfânta biserică, sau sfânta denominaţiune, sau orice ar fi aceasta, 
tu vei muri în ziua în care nu a-i crezut un Cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu de a fi Adevărul, când 
Acesta este susţinut şi dovedit ţie. Aceia este ziua în care tu te separi pe tine însuţi de la Dumnezeu. 
Nu numai întreaga propoziţie; un Cuvânt. „Oricine va adăuga un cuvânt, sau va lua Unul,” aceea este 
ziua în care tu mori.

Observaţi, că mireasa lui Adam a cauzat moartea naturală la rasa ei, rasa umană. Şi mireasa celui de 
al Doilea Adam, mireasa logodită a lui Cristos, a plonjat întreaga biserică într-o moarte denominaţională, 
ca să ia semnul fiarei, de către marile denominaţiuni ştiinţifice, şi intelectuale. „Noi suntem Baptişti. Noi 
suntem Prezbiterieni. Noi suntem Penticostali,” şi aşa mai departe. „Noi avem asta, şi noi posedăm mai 
multă proprietate. Noi, suntem observaţi de către guvern. Noi suntem în toată lumea,” şi tot felul de 
lucruri de acestea. „Şi cei mai buni, şi primarul oraşului, şi aşa mai departe, vin la noi. Chiar şi 
Preşedintele vine să aibă liturghie cu noi, şi noi ajungem la asta, aceia şi cealaltă.” Întreaga lume a fost 
plonjată la o moarte denominaţională, spirituală; întreaga biserică. Ea este moartă!

57

Voi ziceţi: „Tu acoperi o mulţime de teritoriu.”

Isus a zis: „Cum era în zilele lui Noe, unde opt suflete au fost salvate, tot aşa va fi la venirea Fiului 
omului.” „În zilele lui Lot, unde trei au fost aduşi afară din Sodoma, în ziua aceia...” Acum, reamintiţi-vă, 
că deja există un grup ieşit afară. „Dar aşa cum a fost atunci, când Fiul omului va fi manifestat.” Uitaţi-
vă ce zi este, uitaţi-vă unde trăim!

Acum ea a făcut ca întreaga lume să accepte conducerea ştiinţifică a programului educaţional pe 
care i l-a dat ei Satana sub numele unei biserici, conducerea unui program, educaţional ştiinţific. Eu vă 
descriu vouă pe dumnezeul acestei lumi.

58

Când ea, ca Eva, a avut chiar simţul Cuvântului lui Dumnezeu în mâna ei, ea ar fi putut să ia 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce a făcut ea cu Acesta? În loc să aştepte după botezul cu Duhul Sfânt, a 
lăsat ca ştiinţa să-i dovedească ei că Duhul Sfânt era doar pentru ucenici. În loc să ţină vindecarea 
Divină să continue, când ea s-ar fi cuvenit acum să învie morţii şi să facă mari minuni; ea a lăsat pe 
Satan, sub conducerea lui a omului religios, să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să încerce să spună că 
Acesta era pentru o altă epocă, şi ea a crezut asta.

Când, Biblia a spus: „Lucrurile pe care le fac Eu le veţi face şi voi.” Isus a spus aceasta. „Mergeţi în 
toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.” Noi încă suntem făpturi. „Aceste semne îi va 
urma pe fiecare din cei ce cred.” Ea a negat fiecare bucăţică din Aceasta.

59

Ea neagă tot supranaturalul, şi l-a schimbat pe Acesta pentru concepţia lui intelectuală despre 
Biblie; unde preoţi, şi sfântul părinte, aşa zis, unde episcopi, arhiepiscopi, unde prezbiteri de district, 
supraveghetori generali, şi aşa mai departe au pus propria lor interpretare la Acesta. Iar Dumnezeu i-a 
părăsit pe ei, stând acolo, morţi ca ora doisprezece.

Şi singurul lucru care a rămas în zilele din urmă este un grup de Penticostali micuţi cu o grămadă de 
muzică de petrecere cât se poate de tare, fugind în sus şi-n jos pe podea, vorbind în limbi şi strigând: 
„Şi având o formă de evlavie, dar negând Cuvântul de acolo.” Spune-le să fie botezaţi în Numele lui Isus 
Cristos; vă râde în faţă. Dar, Dumnezeu merge înainte, făcând-o la fel, dovedind Cuvântul Său să fie aşa.

Observaţi, că pomul din care a făcut Satana pe Eva să ia parte din el, era „Pomul binelui şi răului.” 
Era un pom amestecat.
60

Acum priviţi la ziua în care trăim noi, când El îşi cheamă afară o Mireasă. El are o biserică care 
pretinde a face bine, când aceasta este rea, prin negarea Cuvântului. Un pom amestecat. Oh, veţi zice: 
„Ei au mari societăţi. Ei ajută pe asta. Iar Crucea Roşie o susţine. Şi toate şcolile, ei... Uitaţi-vă aici!”

Oh, dar să negi un Cuvânt, şi asta-i tot ce ai de făcut ca să mori; nu contează cât este de 
intelectual, cât de bun este. Isus a zis: „Puţin aluat dospeşte toată plămădeala.” O pată de aluat strică 
plămădeala. Un Cuvânt al lui Dumnezeu, pus greşit, strică întregul tablou. Cum ar fi să fie braţul meu 
unde trebuie să fie piciorul? Vedeţi? Ce ar fi să fie urechea aici jos unde trebuie să fie mâna? „Puţin aluat 
dospeşte toată plămădeala.”

Veţi zice: „Cum ştii că Aceasta este corect?” Dumnezeu îl dovedeşte corect. El susţine Asta. El a 
spus Asta aici în Cuvânt, atunci El o dovedeşte. Aceasta este cum ştim dacă Acesta este corect sau 
nu. Doar să negi un singur Cuvânt este tot ce trebuie ca să mori. Aceasta a adus aceleaşi rezultate în 
această epocă rea, moarte spirituală, după cum a făcut moarte fizică la întreaga rasă umană.
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Observaţi cum a obţinut Satan acolo în urmă acea epocă ştiinţifică, din timpul lui Noe, ca să se 
sprijine pe propria lor înţelegere. Huh! Biblia ne spune nouă, în Proverbe: „Să nu ne sprijinim pe propria 
noastră pricepere.” Şi: „Fie ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, şi al lui Dumnezeu să fie adevărat.” 
Dar Satan, prin cunoştinţa lui, de la început în grădina Edenului, i-a făcut pe oameni să se bazeze pe 
propria lor pricepere, şi, voi ştiţi, prin lucrările marelui lui Max Factor pe care le avea el acolo, el le-a 
transformat pe femei aşa frumoase încât a cauzat ca fiii oamenilor... adică fiii lui Dumnezeu, să cadă în 
păcat şi să le ia de neveste. El... Femeile erau aşa de frumoase, aşa de drăguţe.

61

Acum luaţi femeile simple de pe stradă de astăzi. O mulţime dintre voi aţi citit povestea; voi nu aţi 
auzit-o niciodată, deoarece era înaintea zilelor mele. Pearl O'Brien, câţi aţi auzit vreodată de ea? Sigur. 
Ea s-a presupus a fi cea mai frumoasă femeie din lume. Păi, nu există un copil de şcoală care intră în 
casa şcolii în ziua de azi şi să nu fie de două ori aşa de frumoasă ca ea. De ce este asta? Frumuseţea 
femeilor este să se întâmple în zilele din urmă.

Ele şi-au tăiat părul. Le-au pus pe ele în rochiţe de fetiţe mici. Ele îşi pun pantaloni scurţi, şi bikinii, 
sau cum se cheamă astea, pe ele. Ele îşi pun vopsele, şi ruj, şi tot felul de lucruri ca astea, ca să le facă 
pe ele ceva ceea ce nu sunt. Vedeţi? Dar prin cunoştinţa ştiinţifică ei au fost capabili să obţină aceasta. 
Voi ştiţi că se cheltuieşte mai mult pentru cosmetice pentru femei, decât există, în Statele Unite, de 
două sau trei ori mai mult, decât se cheltuieşte, pentru alimente pentru trai? Dovedesc asta, că este 
adevărat, pentru cosmetice.

Observaţi: „Fiii lui Dumnezeu au văzut fiicele oamenilor,” nu fiicele lui Dumnezeu: „fiicele oamenilor, că 
ele erau frumoase,” şi aceasta a cauzat ca fiii lui Dumnezeu să cadă în amăgire. „Şi şi-au luat felul acela 
de femei şi s-au căsătorit cu ele,” şi aceasta a adus o epocă de prostituţie, întocmai cum este astăzi; şi 
cum a fost în Sodoma, şi cum este prezis să fie în ziua de azi.

62

Aceasta, când bărbaţi şi femei din ziua de azi schimbă nevestele între ei. Dacă lor nu le place de 
nevasta asta, ei se duc acolo la Reno, Nevada, şi se căsătoresc; sau obţine un divorţ, de la aceea, şi se 
căsătoreşte iarăşi în cincisprezece minute. Şi sunt femei atât de frumoase încât sunt aproape irezistibile. 
Şi ce este aceasta? Diavolul! Vedeţi pe Satan încă în frumuseţe? Observaţi.

Observaţi, că păcatul acela nu li s-a iertat niciodată. Acea epocă drăguţă, ştiinţifică, a fost tocmai 
epoca rea pe care Dumnezeu a distrus-o de pe faţa pământului; acea epocă ştiinţifică, drăguţă. Isus a 
spus că va fi aşa iarăşi chiar înainte de venirea Fiului omului. Este adevărat? Notaţi că, Isus a spus: 
„Cum era în zilele lui Noe, aşa va fi la venirea Fiului omului,” când toţi încercau să se căsătorească... 
Acum priviţi: „Fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele drăguţe ale oamenilor,” şi Dumnezeu nu le-a 
iertat niciodată pentru aceasta.

Întocmai la fel ca învăţătura lui Balaam, prin care el a cauzat femeilor intelectuale, drăguţe, şi 
ştiinţifice, din Moab să... cu ochii ei cochetaţi, vopselele şi pudra ei, parfumul ei fin, ca să provoace pe 
fiii lui Dumnezeu; împotriva propriilor lor femei care lucrau şi aveau bătături în palme, fără machiaj pe ele. 
I-au provocat pe ei acolo, şi: „Să ne căsătorim unii cu alţii, deoarece noi suntem acelaşi popor.” Aceasta 
a fost o minciună! Aceasta a fost o minciună, şi o izbândă a diavolului, ca să facă pe copiii lui Dumnezeu 
să se însoare cu fiicele oamenilor.

63

Aceasta era minciuna diavolului, pentru Balaam, profetul acela fals, să încerce să prorocească 
împotriva lui Moise care a încercat să ţină rasa împreună; să zică: „Păi, noi credem în acelaşi Dumnezeu. 
Noi oferim aceleaşi jertfe. Noi avem aceleaşi sacrificii. Noi facem totul întocmai la fel.”

„Atât de aproape încât ar înşela şi pe cei Aleşi dacă ar fi posibil.” Vedeţi? [Loc liber pe bandă - Ed.] 
Îndepărtaţi-vă de ea, poporule! Voi nu aveţi nimic de-a face cu ea!

Observaţi, nu era probabil că Dumnezeu ar fi interpretat Cuvântul Său la generaţia rea a lui Cain. Nu. 
Dumnezeu nu ar interpreta lor Cuvântul Său. Observaţi... [Loc liber pe bandă - Ed.]
64

Dumnezeu, cunoştinţa să facă o lume atât de frumoasă şi ştiinţifică şi păcătoasă, ar fi trebuit ca 
Dumnezeu să o distrugă? Ar face Dumnezeu asta, să facă o lume aşa de frumoasă; priviţi aici. Dumnezeu 
făcând fiicele Lui aşa frumoase, şi le-ar îmbrăca pe ele atât de sexy, încât fiii Lui să poftească după ele 
şi să comită adulter? Ce? Dumnezeu face un lucru ca acesta?

Această grămadă goală, despuiată de Laodicieni, închinându-se dumnezeului acestei lumi, prin 
etichetele lor, şi educaţia, şi subtilitate, şi frumuseţe! „Ieşiţi afară din ea,” spune Biblia: „nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei, şi nu primiţi urgiile ei.” Dumnezeu va ploua grindină din ceruri într-o zi, mari de o sută de livre 
bucata, şi o va omorî pe ea împroşcând-o cu pietre; aşa cum a zis întotdeauna Cuvântul Lui că El a 
făcut, legile Lui.

Păi, dacă Dumnezeu a făcut un lucru ca acesta, că a descoperit Cuvântul Lui la un astfel de popor 
ca acesta. El şi-ar învinge Propriul Lui motiv. Dumnezeu nu este neştiutor. El este sursa totală a 
înţelepciunii.
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Astfel voi vedeţi de unde vin toate acestea? Aceasta vine de la Satan, şi încă este de la Satan. Şi 
biserica a crezut aceasta.

Acum voi femeilor, vedeţi, eu încerc cât pot de bine să vă arăt Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia a spus: 
„Dacă o femeie îşi taie părul, ea îşi dezonorează capul,” care este bărbatul ei. Şi bărbatul ei este capul, 
cu Dumnezeu, astfel ea dezonorează pe Dumnezeu şi pe bărbatul ei.

65

Acum aceasta arată cine este capul acestui sistem bisericesc din această lume. Aceasta arată cine 
este capul acesteia. Acesta este Satan, în forma unui supra-om, o persoană a cunoştinţei, o supra 
cunoştinţă. El cunoaşte mai mult decât toţi ceilalţi. Nu contează ce spune Cuvântul, că el are propria lui 
interpretare despre Acesta, înţelegeţi, interpretarea pentru această epocă rea.

Observaţi planurile lui să zidească o supra biserică denominaţională. Consiliul Mondial al Bisericilor, 
vedeţi, o supra denumire, astfel ca toată lumea să i se închine lui, la fiară, sub numele de Creştinismul 
unit. Aţi vrea să citiţi asta în Biblie? Apocalipsa 13:6 şi 8. Acesta este un turn Babel modern.

66

Nu vă amintiţi cum Nimrod, făţarnicul ăla, a construit un turn mare şi le-au făcut pe celelalte oraşe 
mici să-i plătească tribut? Babble şi Babel este acelaşi lucru. Aceasta îşi schimbă doar numele, aşa cum 
vin sus înainte. Aceasta este. Roma acum care este Babilon. Şi toată lumea este adusă la Babilon, şi 
este adusă înăuntru prin Consiliul Mondial al Bisericilor care va face pe fiecare din ei să i se închine ei. Şi 
voi aţi luat semnul fiarei, fără să ştiţi ce faceţi. Deoarece...

Dar acei care sunt aleşi vor asculta Cuvântul şi vor ieşi afară din ea.

Cât de contrară este denominaţiunea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu! El nu a avut niciodată una, 
niciodată nu a avut de-a face în vreo una, şi niciodată nu a avut de-a face cu vreo una. Eu vreau ca 
vreun istoric să-mi arate mie unde a venit vreodată un profet dintr-o biserică. Arătaţi-mi mie unde a 
binecuvântat Dumnezeu vreodată o biserică care era... după ce s-a organizat. Ea a mers pe raft şi a 
murit, cu înţelepciune intelectuală de la diavolul, prin conducătorii lor, şi a refuzat Cuvântul lui Dumnezeu 
Care a crescut în sus în statura perfectă a lui Cristos. Acum aceasta este la cap. Cât de contrar!

67

Separaţi-vă de acea Evă necredincioasă, voi copii ai Luminii de seară!

Satan, dumnezeul acestui veac, prin cunoştinţa lui, îi face pe oameni să mănânce din pomul lui 
amestecat al binelui şi răului. Observaţi, că Satan, prin cunoştinţa lui, face ca oamenii din această 
epocă rea să mănânce din pomul lui al binelui şi răului. El spune că zideşte o mai măreaţă civilizaţie 
Creştină, prin cunoştinţa lui a binelui şi răului, o mai mare civilizaţie Creştină.

Dar micuţa Fecioară a lui Cristos, Cuvântul, Turma, Mireasa, nu-i pasă de cunoştinţa lui. Ea se ţine, 
liberă de el. Ce este despre… Acum hai să vorbim despre Ea, un minut. Ea îl aşteaptă pe Domnul Ei şi 
luna de miere a Mileniului Său, adevărat, cu Mirele-Cuvânt, aşa cum este Ea Mireasa-Cuvânt.

Cunoştinţa şi civilizaţia, nu au nimic în comun, cu adevărata Creştinătate. Civilizaţia, şi adevărata 
Creştinătate, nu au nici un singur lucru în comun.
68

Civilizaţia este prin cunoştinţă. Noi toţi ştim asta. Şi cunoştinţa este de la Eden, este dovedit, prin 
ce a predicat el în Eden. Şi cunoştinţa cauzează moartea. Este adevărat? Ce a cauzat moartea în 
grădina Edenului? Cunoştinţa. Dar nu poate să fie de la Dumnezeu, aşa că aceasta este de la diavolul. 
Vai, a fost aceea una bună! Cunoştinţa, ştiinţa, educaţia, este cea mai mare piedică pe care a avut-o 
Dumnezeu vreodată. Asta este de la diavolul.

Acum eu voi primi câteva scrisori despre aceasta, eu ştiu. Eu le aştept.

Priviţi în ce ne-a băgat pe noi cultura acum. Vedeţi? Uitaţi-vă ce-a făcut aceasta. Unde suntem noi? 
Noi ne-am sprijinit pe acele lucruri, prin propria noastră înţelegere prin ştiinţa noastră.

Voi spuneţi: „Dar Dumnezeu, tu crezi că este neştiutor?” Oh, nu.

Dumnezeu va aşeza Propriul Lui fel de civilizaţie pe pământ, când îl va prelua El. Aceasta este lumea 
Satanei; el este acum dumnezeul acestei cunoştinţe ştiinţifice lumeşti a lui. Dar Dumnezeu va aşeza 
Propriul Lui fel de civilizaţie. Ea nu va fi o civilizaţie ca asta. Voi să ţineţi minte aceasta. Ea nu va fi de 
felul civilizaţiei pe care o avem astăzi. Nu, nu. Aceasta va fi conform Cuvântului Său şi a scopului Său. 
Pentru că, dumnezeul acestei prezente epoci rele va fi distrus, şi împărăţia lui cu el.

Această modernă epocă iubitoare de cunoştinţă nu putea să aibă un conducător mai bun decât pe 
cel ce-l au acum, pe Satan, un stricător al Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum a început-o în grădina 
Edenului, dar o persoană religioasă bazându-se pe propria lui înţelegere.
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Aşa cum am spus înainte. Proverbe 3:5, ca: „Noi să nu ne sprijinim pe propria noastră pricepere.”

Ei trebuie să aibă un dumnezeu, pentru că ei sunt fiinţe umane. Totuşi el îi face pe ei ceea ce  vor.
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Ca fiind o fiinţă umană, întotdeauna, toate fiinţele umane... Când noi am venit aici, i-am găsit pe Indieni 
închinându-se chiar idolilor, şi soarelui, şi la fiecare lucru. Ca fiinţe umane, ei trebuie să aibă un 
dumnezeu. Astfel această mare epocă intelectuală trebuie să aibă un dumnezeu, astfel că a devenit... 
Dumnezeul acestei lumi a devenit cunoştinţă, denominaţiune, ştiinţă: „Având o formă de evlavie, dar 
tăgăduindu-i Puterea.”

Notaţi că, dumnezeul lor le face tocmai ceea ce vor ei. Ei poftesc pentru carne, şi asta-i ceea ce le 
dă. „Ele vor să poarte bikinis. Le lasă să poarte. Dacă ele vor să facă asta sau cealaltă, le lasă să facă. 
Nu-i nimic rău cu asta; ele merg la biserică. Mama lor era Metodistă, Baptistă, Penticostală, 
Prezbiteriană. Lăsaţi-le în pace.”

70

Acesta este dumnezeul veacului acesta; deştept, înţelept, ştiinţific. Acesta nu are nevoie de 
credinţă, şi nu trebuie să dovedească nimic. Este deja dovedit, prin cunoştinţa lor. „Păi, noi suntem cea 
mai mare biserică din câte există în oraş,” cunoştinţa lor. „Pastorul nostru are un D.D., Ph.D.” [Doctorat 
de Filozofie - Trans.] Vedeţi, ei nu au nevoie de credinţă; se sprijină pe cunoştinţă. Îi lasă să trăiască 
oricum, atât timp cât vin să se închine lui prin denominaţiunea şi crezul lor. Acolo este un ochi mare 
negru, dar uitaţi-vă la el.

Râde la Cuvântul lui Dumnezeu, spunând lucruri potrivnice la Cuvânt; şi încearcă, prin cunoştinţa lor, 
ca să dovedească ştiinţific căci Cuvântul nu este adevărat. Oh, în ce epocă trăim! Vedeţi dumnezeul 
acestei epoci?

Observaţi, că Dumnezeu aşteaptă până când fărădelegile acestor Amoriţi moderni se umple. Nu vă 
îngrijoraţi. El va avea pe Moise al Lui gata la acel timp. Va fi un exod, într-una din zile, către ţara 
făgăduită. Va fi un Moise care vine, care-i vor chema afară: „Va restabili Credinţa copiilor înapoi la părinţii 
lor.” Aceasta va veni, într-una din aceste zile. Nu a...
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Voi spuneţi: „Păi, uite cum progresăm.”

Desigur că, nelegiuirile Amoriţilor încă nu sunt pline. Aceasta va veni, într-una din aceste zile. Lăsaţi-
i să se distrugă singuri.

Civilizaţia, cunoştinţa, perverteşte Cuvântul lui Dumnezeu ca să corespundă cu gustul lor. Fiecare 
denominaţiune face acelaşi lucru. Apoi Satan predică propria lui evanghelie a cunoştinţei în propria lui 
biserică.

Există numai două clase de oameni despre care se vorbeşte în Noul Testament. „Copiii lui Dumnezeu, 
şi copiii diavolului.” Aţi ştiut voi asta? Vreţi să vă notaţi o Scriptură referitor la aceasta? 1 Ioan 3:10, 
dacă vreţi Scriptura. Eu citesc asta chiar aici, o am scrisă. În ordine. În ordine.
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În Efeseni 2:2, ei sunt numiţi: „Copiii neascultării.” Aşa cum era Eva, neascultătoare faţă de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Copiii ascultători, şi ai neascultării, nu au nimic în comun.

Atunci cum poate Mireasa lui Cristos să se asocieze într-o denominaţiune, când unul este ascultător 
iar celălalt neascultător? Cum poate ca unul, să fie Cuvântul; iar celălalt, cuvântul pervertit? Cum poate 
o prostituată şi o femeie curată să umble împreună în acord? Ele nu poate s-o facă. Ele nu au părtăşie 
deloc. „Ieşiţi din mijlocul lor!” Asta este de la diavolul. Acesta este semnul fiarei. îndreptându-se tocmai 
în aceasta acum; toate denominaţiunile. Mie nu-mi pasă a cui este asta.

Dumnezeu îşi ia, nu o denominaţiune, ci: „un popor pentru Numele Lui.” O denominaţiune nu ar primi 
aceste Adevăruri. Aceasta va trebui să fie o persoană individuală care poate să-L vadă pe Dumnezeu, să 
se uite la Cuvântul Lui şi să-L creadă, şi să nu aparţină de nici o organizaţie; ci să trăiască pentru 
Dumnezeu, nu pentru organizaţia lui, sau înţelepciunea intelectuală a vreunui episcop sau ceva ce l-a 
învăţat pe el. Asta-i adevărat.

Copiii neascultării, şi copiii ascultării, nu au nimic în comun. Unul al... este al zilei Luminii; celălalt, al 
nopţii şi întunericului, epocă rea, această epocă rea de întuneric, cluburi de noapte, dansuri, şi totuşi 
aparţin la biserică. Aceasta este în regulă cu dumnezeul lor. Ei nu au nici o condamnare cu privire la 
asta; nimic nu-i deranjează.

73

„De ce, că aceasta nu mă condamnă dacă îmi tai părul,” a spus o femeie. „Nu mă mustră conştiinţa.” 
Ea nu are mai multă conştiinţă după cum şarpele nu are şolduri. Asta-i adevărat. Nu are nicidecum. Ea 
nu ştie ce este conştiinţa. Aceasta a fost perforată atât de tare încât nici măcar nu mai ştie ce 
înseamnă. Asta-i adevărat.

Umblând prin jur, peste Cuvântul lui Dumnezeu, zicând: „Păi, ăla este un fel de bătrân ceţos. Nu 
merge acolo sus; ei sunt o grămadă de gălăgioşi şi tot felul de comportări, oricum.” Nu ştiu mai mult 
despre Dumnezeu decât ar şti un Hottentot despre o noapte Egipteană. Aşa este. Asta-i adevărat.

„Având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i Puterea; de la astfel de oameni să te dai la o parte. Că



18Dumnezeul acestei Epoci Rele

ăştia sunt din cei ce umblă din casă în casă, şi amăgesc femeile greoaie la minte.”

„Oh, dragă, tu eşti, tu ar trebui să faci asta. Oh, dragă, eu cred că predicatorul tău bătrân şi ceţos 
de acolo, dacă ai vrea doar... Oh, tu ai arăta drăguţă într-un bikini,” sau cum se cheamă lucrul acela. 
„Tu, dacă tu ai face toate astea, aceea, şi cealaltă. Păi, o ţigaretă nu i-ar strica nimănui. Eu aparţin de 
biserică, şi tu ştii că denominaţiunea noastră este văzută tot atât de bine ca oricare alta.” Să nu o 
credeţi pe bătrâna aia tot vopsită şi mincinoasă. Ea vă minte. Asta-i adevărat. Da, domnule.

Ei sunt bine cu dumnezeul lor. Oh, el crede că acesta este minunat, şi ei doar îl iubesc pe el pentru 
asta. Doamne, ei se vor certa cu tine. Ei se vor ridica şi se vor certa cu voi despre aceasta. Păi, sigur, 
că Satan a stat chiar în faţa lui Isus Cristos, Cuvântul, şi a încercat să spună: „Este scris.”

74

Şi iată-L pe El acolo, Cuvântul susţinut al lui Dumnezeu. El a zis: „Înapoia Mea, Satano!” Doar umblă 
şi face acelaşi lucru.

Cum mi-a spus odată cineva că: „Acum, dacă tu crezi că botezul cu Duhul Sfânt este corect, şi 
crezi că l-ai primit, acum loveşte-mă cu orbire.” Acesta era un predicator. Şi a zis: „Loveşte-mă cu 
orbire!” El a zis: „Pavel l-a lovit pe un om cu orbire, într-o zi.”

Eu i-am zis: „Domnule, cum aş putea eu să te lovesc cu orbire când eşti deja orb? Cum aş putea să 
te omor când eşti deja mort.”

El a zis: „Eu, ochii mei sunt douăzeci-douăzeci!”

Eu am spus: „Partea ta fizică; dar tu încă eşti orb!”

„Aceasta este imposibil! Biblia nu interpretează lucruri. Noi vorbim unde vorbeşte Biblia, şi stăm în 
tăcere unde Aceasta este în tăcere.”

Eu am zis: „În ordine, când Ilie a fost jos la Dotan, vedeţi, a venit acolo toată armata Siriană în jur. 
Şi slujitorul lui a fugit sus la el, şi i-a spus: ‚Oh, părinte!' A zis: ‚Părinte,' a zis, ‚ne-au înconjurat Sirienii.'”
75

„Ilie şi-a frecat ochii, s-a trezit şi a zis: ‚Sunt mai mulţi cu noi decât sunt cu ei.'”

„El a zis: ‚Eu nu văd pe nimeni.'”

Şi a zis. „Doamne, deschide-i ochii.” Acum, el era orb. Şi s-a uitat la bătrânul profet, şi în jur pe 
munţi; acesta era plin de îngeri, şi care de Foc şi cai de Foc.

„Şi el a păşit acolo, şi Biblia spune că: ‚El i-a lovit cu orbire.' Orbi la ce? Faţă de el. El a păşit afară, 
şi a zis: ‚Îl căutaţi voi pe Ilie?'”

„Da, noi îl căutăm pe el.”

„Le-a zis: ‚Veniţi, că am să vă arăt unde este.' Ilie conducându-i pe ei la Ilie. Orbi!”

Eu am spus: „Ştii ce am de gând să-ţi spun? Exact ce i-a spus Domnul meu tatălui tău: ‚Înapoia 
mea.' Uh-huh. Uh-huh.”

Observaţi că, copiii ascultării, şi copiii neascultării, nu au nimic în comun. Cei neascultători se închină 
dumnezeului lor. Ei spun: „Oh, noi credem Biblia.” Da, acesta este un pom amestecat. Vedeţi, ei adaugă 
lumea şi cunoştinţa la Acesta. Pomul lui Satan, amestecat; vedeţi, ea a luat din pomul lui Satan, binele 
şi răul. „Oh, noi credem Cuvântul.” Sigur, dar nu tot din El. Eva de asemenea, crezut Cuvântul, dar l-a 
lăsat - lăsat pe Satan să-şi ia pomul şi să-L pervertească puţin. Asta este.

76

„Oricine va adăuga un cuvânt, sau va lua un Cuvânt din Acesta.” El încă este acelaşi ieri, azi, şi în 
veci! Observaţi. În ordine.

Această epocă rea este de întuneric, şi totuşi aparţine de biserică. Ei îl iubesc pe dumnezeul lor, 
pentru felul în care el îi lasă să se comporte. Ei nu au nici o condamnare. Nimic nu-i deranjează atât timp 
cât aparţin la biserică.

77

Balaam a învăţat biserica acelaşi lucru. „Hai să ne unim; noi suntem cu toţii la fel.” Aceasta a fost 
ultima şmecherie. Dumnezeu nu le-a iertat-o niciodată pentru că au crezut o astfel de minciună.

Ţineţi minte, că acesta era un păcat de neiertat, şi-i de trei ori în Biblie, pentru orice persoane să 
adauge un cuvânt din propria lor interpretare la Cuvântul lui Dumnezeu după ce Acesta a susţinut 
Adevărul.

În grădina Edenului, da, în grădina Edenului, un cuvânt adăugat a cauzat moartea.

Când  Balaam a  adăugat  cuvântul,  că:  „Noi  cu  toţii  suntem la  fel,”  Dumnezeu  nu  a  iertat  aceasta
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niciodată lui Israel. Fiecare dintre ei a pierit în pustie, cu excepţia celor trei pe care Dumnezeu i-a adus 
afară.

Isus a spus: „Fiecare, dintre ei, sunt morţi,” aceasta este separare Eternă. Ei sunt toţi duşi; nu au 
fost niciodată iertaţi. Este un păcat de neiertat; niciodată nu ia iertat. Oh, Doamne!

Fugiţi de ei, copii al Luminii de seară!

Vedeţi acum cine este conducătorul acestei moderne, şi religioase, epoci rele? Acesta este diavolul, 
luând acel pom al binelui şi răului, plasându-l acolo, şi observaţi, aducându-şi frumoasa lui biserică 
mireasă, la consiliul ecumenic pentru nuntă. Asta-i bună. Frumoasa lui biserică ştiinţifică, cu toate 
doctoratele care se pot obţine; Doctor în Filosofie de la biserica lui Cristos, Doctor de Filosofie de la 
biserica Baptistă, Prezbiteriană, Penticostală, şi toate. Aducându-le pe toate, mari biserici cu decorarea 
lor rafinată, pe toate la consiliul ecumenic: „Noi suntem una.” Asta nu le va fi iertat niciodată. Pentru o 
denominaţiune, ca să poarte marca unei denominaţiuni, aceasta este semnul fiarei. Noi am vorbit despre 
aceasta aici; ca să facă aceasta. Fugiţi de aceasta, copii, fugiţi! Înţelegeţi? Biserica frumoasă, măreaţă, 
purtând semnul lui, la nunta ecumenică!

78

Pantaloni scurţi, sigur, rochii lumeşti, sexy, vopsea, într-adevăr buni ucenici ai diavolului, ca să-i 
prindă pe fiii lui Dumnezeu; un băiat bun născut pe deplin, să se căsătorească cu vreo desfrânată ca 
asta. Adevărat. Ce fel...

Voi aţi zis: „Tăiatul părului, ce are asta de a face aici?” Frate, hai să ne oprim aici doar un minut. Eu 
simt că pe cineva îl irită asta. S-ar putea să fi fost afară undeva pe fir.
79

Ascultaţi. Părul la o femeie este un legământ Nazarinean. Părul la Samson a fost un legământ 
Nazarinean. Şi când o femeie îşi taie părul, ea îşi tăgăduieşte absolut legământul Nazarinean că ea este 
o Mireasă a lui Cristos. Din cauza, acelui singur lucru, ea strică întregul Tablou. Corect! Un Nazarinean 
este: „Unul care este consacrat pentru un scop.” Este adevărat? Samson a fost consacrat la o epocă şi 
la un scop, de aceea el avea părul lung. Femeia care este un copil al lui Dumnezeu, lasă ca părul să 
crească, ca să arate că ea este consacrată la fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

Dacă ea şi-l taie, mie nu-mi pasă cât de mult dansează, cântă în cor, vorbeşte în limbi, aleargă în 
sus şi-n jos, sau are tot felul de societăţi de ajutoare, ea este moartă. Asta este AŞA VORBEŞTE 
DOMNUL, Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14. Ea a tăgăduit legământul ei Nazarinean şi s-a vândut 
dumnezeului acestei epoci moderne. Ea face aceasta. Acum, ruşine să-ţi fie, doamnă, sau femeie!

Cu adevărat prinzătoare a fiilor lui Dumnezeu, după cum era ea. Cum a spus Isus: „Cum era în zilele 
lui Noe, femeile frumoase, şi fiii lui Dumnezeu au început să se căsătorească, tot aşa va fi când se va 
întoarce Fiul omului.” Şi dumnezeul lor crede că aceasta este grozav, şi drăguţ, şi ştiinţific, cunoştinţă. 
Moda Hollywoodului, modelată cu propriul lui atelier, sigur, toate lucrurile astea lipicioase, ştiţi voi.

Şi ea, biserica lui, pur şi simplu le place asta! Oh, Doamne! „Eu îţi voi da să înţelegi, că eu sunt 
Metodist. Eu sunt Presbiterian. Pastorul nostru are un sens mai bun decât să spună un lucru ca acesta.” 
El nu are suficient sens să spună lucrurile pe care Dumnezeu le spune atunci. Vedeţi?
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Ea, biserica, pur şi simplu se închină la aceasta. Ea iubeşte asta. Este tocmai ceea ce vroia! Ea nu 
se va uni cu nimic, frate, sau să intre în nimic în care ea ar trebui să se comporte ca ceva diferit de 
ceea ce sunt aceste Izabele moderne, deoarece aceasta este natura care este în ea.

Cum poţi să fii orice natură... „Cine ar putea să-şi adauge un cot la înălţimea lui?” Dacă ai fost 
născut să fii înalt de cinci picioare, tu nu vei fi de şase picioare. Oh, da, ca şi „maşina de întins” a lui 
Booth-Clibborn.

Atunci ascultaţi, oamenilor, voi grămadă de rickies! Dacă tu ai fost să fii născut un bărbat, atunci 
comportă-te ca un bărbat. Aceste bretoane atârnând în jos pe feţele voastre, şi ondulate în sus ca un 
fel de atragere sexuală, de ce, că sunteţi o generaţie perversă de şerpi! Oricum, ce s-a întâmplat cu 
voi?

81

Într-una din zile Dumnezeul meu va judeca această naţiune cu foc. El o va scufunda sub ocean. 
Ceasul judecăţii Lui este aproape. Lumea întreagă se va duce.

Perversiune religioasă! Perversiune umană; bărbaţi care nici nu ştiu de ce sex aparţin, şi femei care 
nici ele nu ştiu. Stă sus cu o pereche de salopetă bărbătească pe ele, sau o pereche de pantalonaşi 
scurţi, îmbrăcăminte care... i se vede fiecare mişcare şi formă a trupului, şi se numeşte pe sine însăşi 
Creştină. Ea nu este nici măcar o doamnă. Creştină nici vorbă. Ea este o prostituată de stradă folosită 
de Satan, inspirată de Satan, ca să-i trimită pe copiii lui Dumnezeu în iad, să împlinească Cuvântul pe 
care Isus Cristos a spus că se va împlini. Eu nu am vrut să spun asta, dar El a spus-o, oricum. Vedeţi de 
unde vine acest spirit religios? Acest pom amestecat.
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Veţi zice: „Ce este rău cu pantalonii lungi,” sau cum îi numesc ei: „pedalatori, sau orice ar fi?”82

Biblia a spus, că: „Orice femeie care poartă o îmbrăcăminte ce aparţine unui bărbat, este o urâciune 
înaintea lui Dumnezeu.” Aceasta este AŞA VORBEŞTE BIBLIA.

Şi o femeie care îşi taie părul, îşi dezonorează capul ei. Şi nu este nici măcar... Este un lucru păcătos 
pentru o femeie să ofere o rugăciune cu păr scurt. Biblia a spus aşa, ea se roagă în public cu capul ei 
descoperit. Şi ea...

Oh, tu spui: „Eu port o pălărie.”

Tu făţarnicule, înveţi femeile cu astfel de lucruri ca acestea! Când, Biblia spune că: „Ei i s-a dat 
părul ca acoperitoare,” nu vreo pălărie făcută de om. Asta este ce a spus Biblia. Eu nu sunt răspunzător; 
eu sunt doar răspunzător să spun Adevărul. Nu fiţi necinstiţi, după cum zice Biblia: „Mânuind Cuvântul lui 
Dumnezeu cu amăgire,” ca să aranjaţi, sau să împliniţi cererea unui grup de rickete.

Eu am aici cuvântul rău. Eu am „Elvis” scris jos în loc de cuvântul rău. Amândouă sunt cam la fel. 
Cuvântul Elvis înseamnă o „pisică,” şi cuvântul Ricky înseamnă un „şobolan.” Când ziceţi „micuţul Ricky,” 
voi spuneţi: „micuţul şobolan.” Cum îl numeşti, aceia este. Dacă copilul tău este chemat aşa, schimbă-i 
repede numele, pentru consideraţie faţă de Evanghelie. Nu numiţi un copil...

83

Voi nu aţi auzit niciodată nume ca acestea în urmă în Biblie, sau în oricare altă epocă. Aceasta este 
epoca, numele pentru această epocă. Dacă au existat vreodată şobolani şi mâţe perverse, ele sunt 
acolo.

Toate acestea... ?... discoteci de un milion de dolari, şi aceşti copii umblând aici afară, nici măcar nu 
pot să meargă la şcoală fără un lucru băgat în ureche, şi cu un mic radio-tranzistor în buzunar, doar: 
„boom-de-boom.”

Oh, ei au venit acolo la casă, şi noi am făcut... Băieţii ăia să-mi vopsească casa. Noi le-am zis: 
„Luaţi chestia aia afară de aici. Dacă voi nu puteţi lucra fără acesta, atunci plecaţi de la lucru. Pe mine 
mă face atât de nervos încât nici nu pot sta aici primprejur. Noi am dedicat acest loc lui Dumnezeu. Noi 
nu vrem acel fel de boogie-woogie fără sens din… aceste zile din urmă, pe aici.” Eu le-am spus: 
„Închideţi-l sau plecaţi de la lucru!”

Observaţi, că sunt religioşi, deşi, oh, sigur, se duc la biserică şi stau în vestibul, cu alea ascultând la 
boogie-woogie.

De asemenea, observaţi, Cuvântul-Mireasă a lui Cristos merge de asemenea, în sus. După cum 
vedem încotro merge anticristul, fiind acolo în urmă şi acum venind la un cap; un consiliu ecumenic îl va 
pune pe acesta la un cap eclesiastic. Şi micuţa Biserică care a venit împreună, de asemenea, ca 
Mireasa-Cuvânt al lui Cristos jos de-a lungul epocilor, vine la un Cap, deoarece ea urmează să fie unită 
înapoi cu Perechea Ei. Întotdeauna, întocmai ca biserica şi toate celelalte. Acestea trebuie să se 
unească. Grâul, şi toate celelalte, vine drept înapoi la capul acestuia de unde a început; ca şi Cain şi 
Abel. Mireasa-Cuvânt se îndreaptă în sus în Persoana Cuvântului lui Dumnezeu făcut manifest în această 
epocă rea în care trăim noi. Vedeţi unde înaintează?

84

Şi Satan îşi va lua în curând mireasa lui intelectuală şi-l va exalta pe marele acesta, care este 
anticristul, ierarhiile, şi-l vor aşeza pe tron: „Şi toată lumea se va mira după el.” Şi atunci va veni 
Cristos. Şi doi nu vor putea exista în acelaşi timp. Şi împărăţia lui va fi luată; el va fi distrus. Şi Cristos, 
Cuvântul lui Dumnezeu... Care, femeia este o parte din trupul bărbatului. Ei nu sunt doi; ei sunt unul. Şi 
Mireasa, Biserică, Cuvânt, „un popor chemat afară de aici, şi de acolo,” pentru Numele Lui, se vor uni în 
Trupul lui Isus Cristos.

85

Iar împărăţia anticristului va fi luată şi distrusă. Şi Cristos îşi va lua tronul, şi va şedea pe tronul 
tatălui Său David, şi va domni pe pământ o mie de ani; apoi va prezenta Biserica la Dumnezeu: „Fără 
pată şi fără vină.” Da!

Acum observaţi părul ei lung, legământul Nazarinean faţă de Cuvânt. Eu voi ilustra acum Mireasa lui 
Cristos. Noi am ilustrat anticristul, unde este ea, religioasă şi toate celelalte, ştiinţifică. Acum micuţa 
smerită Mireasă a lui Cristos doar simplu crede Cuvântul, oricare este Ea. Aceasta este din individuali. Eu 
sper şi sunt încredinţat că sunt mulţi care şed prezent, şi mulţi care ascultă. Şi sper că eu însumi, şi 
fiecare dintre voi toţi, suntem parte din acea Mireasă. Eu sper că mulţi. Şi, aceasta va fi, toţi care au 
fost ordinaţi la aceasta vor fi aceasta, deoarece aceasta este natura lor. Ei văd. Numai Cuvântul poate 
să recunoască Cuvântul. Acesta nu poate să recunoască o denominaţiune sau o perversiune. Acesta 
ştie mai bine; Acesta este Cuvântul. Înţelegeţi? Acesta nu poate să recunoască nimic...

86

Un grâu nu poate să fie nimic altceva decât un grâu. Acesta a început, un grâu; şi o va înainta, 
într-un  grâu.  Şi  o  buruiană  nu  poate  să  fie  niciodată  un  grâu,  totuşi  este  udată  de  aceiaşi  ungere.
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Vedeţi? Dar aceasta nu este grâu. După cum spuneam zilele trecute, despre pomul cu ramuri diferite în 
el.

Părul Ei lung, legământ Nazarinean, arată că Ea are legământ cu Dumnezeu. Cămaşa ei frumoasă a 
Cuvântului Său promis pentru epoca în care trăieşte Ea, înfăşurată în jurul Ei, susţinând-o pe Ea cu El 
însuşi, din Evrei 13:8: „Isus Cristos acelaşi ieri, azi, şi în veci.” După cum, Ea este o parte din Mirele 
Cuvânt, devotată Lui din toate punctele.

87

Acum priviţi. Dacă o femeie este măritată cu un om, şi merge afară şi face dragoste cu un alt bărbat 
şi are o legătură cu el, şi vine înapoi la bărbatul ei, el ar trebui s-o arunce afară. Este adevărat? Ea 
trebuie să-i fie devotată lui, deoarece ea are legământ cu el.

Şi Mireasa lui Cristos este în legământ cu Cristos; şi El este Cuvântul. Nici măcar să nu clipească 
către partea cealaltă, o femeie nu ar trebui nici măcar să clipească către un alt bărbat. Ea să nu facă 
nici un semn, şi nici emoţii deloc către el, pentru că ea este absolut o mireasă a unui mire.

Noi nu vrem nici unul din pomii voştri amestecaţi, denominaţiunile voastre. Fiţi devotaţi lui Cristos, 
Cuvântul. El îl va susţine pe Acesta de a fi adevărat. Nu, domnule, nici măcar vreo emoţie de vreun fel 
către a face dragoste cu el, nici să te uneşti cu rândurile lui sau orice altceva, sau să-l laşi să te ia în 
braţele lui sau în grija lui, sau să-ţi vorbească asta, şi pe dincolo.

Voi ascultaţi numai la un Glas. „Oile Mele cunosc Glasul Meu. Şi nu se duc după un străin...” Ce este 
Glasul Lui? Glasul oricărui om este cuvântul lui. Şi aici Acesta, este Biblia, nici un cuvânt să nu-i fie 
adăugat la Aceasta şi nici să nu i se scoată din Aceasta. Doar să staţi drept cu Glasul. „Ei nu se duc 
după un străin,” o denominaţiune.

După cum, Ea este parte din Mire, devotată Lui în fiecare punct, aşteptând Nunta. Unindu-se, nu la 
consiliul ecumenic; ci în Cer, la Cina Nunţii. Ei i s-a dat... Aceasta este pentru propria noastră biserică. Ei 
i s-a dat, şi i s-a descoperit Ei, tainele celor Şapte Peceţi din Biblie. Înţelegeţi? Ea vede nebunia 
amăgitorului, atât de aproape de Adevăr, că aproape că-i înşeală pe cei Aleşi. Ea o vede. Ea...

88

Vedeţi cele două spirite opuse la lucru în această epocă rea? Puteţi să vedeţi voi aceasta? Fiecare 
este foarte religios, Cain şi Abel, spiritele venind iarăşi la capetele lor, încă la fel cum au început. Unul, 
închinându-se prin frumuseţe, şi prin cunoştinţă, şi prin educaţie, şi prin ştiinţă, şi prin etichete. Şi 
Celălalt, prin credinţa în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu. Amândouă stau chiar în această clădire în 
dimineaţa aceasta. Asta-i adevărat.

Descoperirea, sau credinţa, în Cuvântul Lui, nu pretinde a avea cunoştinţă; adevăraţii Creştini reali.89

Ei spun: „Ai obţinut tu, sau ai tu un doctorat?”

Ei nu pretind nimic: „Eu cred Cuvântul Lui.” Vedeţi? Ei nu fac vreun fel de pretenţii. Ei nu pretind a fi 
educaţi. Nu aparţin la vreo denominaţiune, sau partid, sau sectă. Ei aparţin lui Cristos. Aceasta este 
Soţia Lui; nu o soţie biserică.

Ea este o prostituată. Biblia spune că ea era o „curvă,” şi „MAMA CURVELOR,” şi ele vin toate 
împreună şi formează aceiaşi curvă. Şi felul acela de femeie este o femeie care nu este devotată 
Bărbatului ei; şi-L pretinde pe Cristos ca bărbatul ei, şi aparţine unei denominaţiuni. O astfel de 
absurditate! Noi aparţinem lui Cristos.

Dar, în supunere, această micuţă Femeie credincioasă, care trăieşte prin credinţă. Mireasa; persoana 
de aici, de acolo; aici, pe undeva în altă parte, careva biserică, careva denominaţiune, orice ar fi 
aceasta, în ceva nu... Crede Cuvântul lui Dumnezeu, supus, aşteptând în dragoste, pentru promisiunea 
epocii ca să fie confirmată. Ea veghează pentru aceasta. Ea este parte din acel Cuvânt, şi ea veghează 
asupra vieţii Ei ca să manifesteze acel Cuvânt.

90

Fraţilor, nu puteţi voi să vedeţi asta? Eu sper că aceasta nu a trecut peste voi.

Trupul aşteaptă pentru (care este Cuvântul), aşteaptă Viaţa, (care este Duhul) să confirme sau să-L 
facă pe Acesta viu. Asta este ce aşteaptă Ea. Nici o altă viaţă nu va lucra în Ea. Ea nu poate să vină la 
viaţă într-un alt fel. Totuşi, Ea îl simte acolo, şi Ea ştie că o să se întâmple; atunci iată că se întâmplă, 
şi Ea se trezeşte atunci. Dumnezeu a zis: „Să fie,” şi Ea a apărut la fel cum a apărut prima.

„Copiii neascultării” înseamnă supunere... Nesupunere înseamnă „rebeliune.” Eu am căutat aceasta în 
dicţionar, ca să fiu sigur. Rebeliune, revoltându-se împotriva (a ce?) a Cuvântului lui Dumnezeu 
descoperit. Ca şi Cain s-a descoperit... s-a revoltat împotriva descoperirii descoperite lui Abel, susţinute 
de Dumnezeu că acesta a fost neprihănit. Şi Cain s-a răzvrătit împotriva acestuia, şi l-a ucis pe fratele 
lui.

91

Fariseii, prin propria lor cunoştinţă denominaţională de ceea ce era Cuvântul lui Dumnezeu, a selectat
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nişte oameni anume, s-au răzvrătit împotriva susţinutului Cuvânt al lui Dumnezeu făcut manifest pentru 
ziua aceia, împotriva lui Isus Cristos, şi L-au omorât. Adevărat?

Asta este ce, „copiii neascultării” înseamnă, o răzvrătire împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

Acum vedeţi unde sunt ei? „Oh, zilele minunilor au trecut. Isus Cristos nu mai este acelaşi. Nu există 
un astfel de lucru ca botezul cu Duhul Sfânt. Toate acelea sunt absurdităţi!” Vedeţi, răzvrătire! Ei nu 
trebuie să spună două lucruri; trebuie să spună doar unul, asta-i tot. Asta este răzvrătire, chiar acolo. Ei 
nu pot spune că tu nu ai ochi, că tu nu ai urechi; tu trebuie să iei trupul întreg, Cuvântul întreg. 
Înţelegeţi?

Duhul Sfânt cheamă: „Ieşiţi afară din ea, nu fiţi parte din dogma ei denominaţională,” aşa cum râde 
ea şi dispreţuieşte Cuvântul lui Dumnezeu din ziua de azi.

„Că Dumnezeu nu se lasă batjocorit,” ţineţi minte doar. Ea o s-o capete. Nu vă fie teamă. Ea o s-o 
capete. Biblia, în Efeseni 4:30, dacă vreţi să vă notaţi aceasta, Efeseni 4:30, zice: „Dumnezeu nu este 
batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceia va secera.” Ei nu pot să batjocorească şi să facă haz, şi să 
spună lucrurile acestea, şi să scape uşor. „Ca şi pâinea pe ape, aceasta se va întoarce.”

Ea este mireasa diavolului, înfăşurată în religia lui, cunoştinţa iubitoare de păcat pentru această 
epocă rea prezentă, ca să vă amăgească pe voi. Oh, Doamne! O clică întreagă de denominaţiuni cu 
duhuri seducătoare, prin cunoştinţa ştiinţifică şi o civilizaţie modernă! Pretinzând...

92

Noi urmează să încheiem doar în câteva minute. Eu va trebui să mă opresc, deoarece nu pot să 
ajung să trec prin toate, vedeţi.

Pretinzând că ea zideşte o lume grozavă pentru voi în care să trăiţi. Ea pretinde, că, în civilizaţia ei, 
ea a construit biserici minunate, colegii, şcoli, spitale, biblioteci, şi ajutoare temporare pentru om, fără 
Cuvântul lui Dumnezeu. Ea a făcut-o. Ea a dovedit-o că ea poate s-o facă. Şi oamenii au acceptat 
aceasta; da, domnule; şcoli, denominaţiuni, cultură, oameni mai bine îmbrăcaţi, oameni mai bine hrăniţi.

Eu aş fi mai degrabă într-un rând la pâine, şi să fiu în ordine cu Dumnezeu; decât să ai pui fript de 
trei ori pe zi, şi să trebuiască să aparţii la o prostituată ca asta.

Ţine-ţi minte, ceasul este aproape la îndemână când semnul va veni. Tu vei fi sau în acesta ori afară 
de acesta. Acesta va veni ca un hoţ în noapte. Acesta te va prinde chiar acolo, şi tu eşti acolo. Atunci 
nu va mai fi ieşire din el; tu deja l-ai luat. Vino afară!

93

Un înger a venit jos din Cer, cu o faţă într-o mare strălucire, şi a strigat către popor. Acesta a 
zguduit pământul. „Ieşiţi din Babilon, că acesta a căzut. Nu luaţi parte la urgiile ei, poporul Meu!” Ieşiţi 
afară din mijlocul ei. Ieşiţi afară! Nu am citit noi tocmai aceasta în Cuvânt, cu puţin timp în urmă? Un 
înger este un „mesager,” înţelegeţi, venind jos. Observaţi Duhul Sfânt: „Ieşiţi afară din ea, ca să nu fiţi 
părtaşi.”

Acum ea a zidit toate acestea. Ea a zidit biserici măreţe. Ea a zidit colegii, şcoli, luând pe oameni şi 
educându-i într-o aşa zisă, civilizaţie mai bună. Şi ei i-au educat pe ei printr-o civilizaţie modernă care i-
a adus în groapa morţii, prin cunoştinţă, departe de Dumnezeu şi de Cuvântul Lui.

94

Nu vedeţi voi întreaga schemă? Vedeţi voi asta, biserică? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] Afară pe 
undele aerului, dacă tu vezi asta în propriile voastre adunări, spuneţi: „amin,” atunci ceilalţi dintre ei vor 
şti pe ce poziţie stai. Vedeţi?

Ea a făcut-o. Ea este... Aceasta este dumnezeul acestui pământ, şi ea a construit colegii. Ea a 
construit universităţi. Ea a construit spitale. Ea a construit biblioteci. Ea a construit toate aceste lucruri 
pentru ajutor temporar pentru om, doar destul ca să-i amăgească, ca să-i scoată de pe Cuvânt. Şi la ce 
i-a condus ea? Întreaga biserică a lumii este plonjată în moarte, pentru că Dumnezeu a spus că El o va 
arde pe curvă, şi pe copiii ei, cu un foc veşnic.

Ieşiţi din ea, poporule! Să nu fiţi prinşi acolo. Depărtaţi-vă de lucrul acela cât de repede puteţi!

Prin cunoştinţa ei ştiinţifică, ea a fost în stare să facă aceasta, acum observaţi, fără Cuvântul lui 
Dumnezeu.

Dumnezeu nu ne-a ordinat niciodată să ieşim şi să avem şcoli. Niciodată. El niciodată nu ne-a spus 
să construim spitale. Ele sunt bune. El nu ne-a spus niciodată să construim biblioteci. Nu, domnule. 
Niciodată.

95

El a zis: „Propovăduiţi Evanghelia.” Şi, Evanghelia, se manifestă, demonstrând puterea Duhului Sfânt.

Pavel a spus: „Evanghelia a venit la noi, nu numai prin cuvânt, ci prin manifestarea şi demonstrarea 
Duhului Sfânt.” Pavel a zis: „Eu nu am venit la voi cu cuvinte mari de înţelepciune de către ceva doctor
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şi aşa mai departe, ci eu am venit la voi în puterea şi demonstrarea Duhului Sfânt; pentru ca credinţa 
voastră să nu fie în înţelepciunea şi cunoştinţa oamenilor din această lume, ci în puterea învierii lui Isus 
Cristos; pentru că El trăieşte, acelaşi ieri, azi, şi în veci.” Dumnezeu să ne ajute să credem acelaşi lucru, 
şi Dumnezeu susţine acelaşi lucru aşa cum a făcut-o El.

El te ţine să nu vezi adevărata descoperire şi credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu fiind descoperit şi 
susţinut astăzi, prin şcolile lui, bibliotecile, literatură, spitale, şi aşa mai departe. înţelegeţi? El vă ţine de 
la aceasta. Acum el interpretează, aşa cum i-a făcut şi lui Faraon, încercând să vă ţină pe voi de la a 
vedea înţelesul Cuvântului susţinut al epocii Lui promise în Luminile de seară, susţinute şi dovedite. A 
încercat el, prin cunoştinţa lui, şi şcolile lui, şi oameni mai bine educaţi, şi morală, şi aşa mai departe, să 
vă ţină departe de a vedea Aceasta.

96

Orice, ca astfel voi să nu priviţi la Aceasta şi să vedeţi că este Isus Cristos! Cum ştiţi voi că este 
Isus Cristos? El este Cuvântul, şi El este Cuvântul acestei epoci, şi în această epocă a zis că în această 
epocă va avea loc, şi iat-o aici întâmplându-se. Vedeţi? Vedeţi? El încearcă tot ce poate să vă ţină pe 
voi de a vedea Aceasta.

El va pune orice nume murdar pe Acesta dacă poate. Vedeţi? El va numi Aceasta, „holy-rollers” şi 
câte şi mai câte. El L-a chemat pe Isus Beelzebul, cu cât mai mult vor chema ei pe ucenicii Lui? Vedeţi?

Vedeţi, încercând să vă ţină pe voi ca să nu vedeţi adevăratul înţeles al Cuvântului. Nu ce... Vedeţi, 
el îl interpretează pe Acesta, zicând că El înseamnă aceasta.
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Dumnezeu a zis: „Eu am promis în zilele din urmă Eu voi trimite Maleahi 4.” Acesta nu trebuie să fie 
interpretat; El a făcut-o. El a zis: „Şi cum era în zilele lui Lot, lumea va fi în condiţia Sodomei; şi în timpul 
acela. Eu voi descoperi pe Fiul omului prin aceasta, exact.” Noi avem tot felul de imitaţii şi toate 
celelalte, dar noi îl avem pe Cel real. Vedeţi? El a spus că o va face.

El a zis că anticristul se va ridica şi aproape că va amăgi pe cei Aleşi dacă ar fi cu putinţă. Dar a zis: 
„Lăsaţi-i în pace. Lăsaţi-i să meargă înainte. Nebunia lor va fi dată pe faţă.” De ce? Testul Cuvântului 
dovedeşte aceasta. Vedeţi?

Când aceasta vine la acel Cuvânt: „Că era în urmă aşa, ori aşa. Oh, eu nu cred în sămânţa şarpelui. 
Eu nu cred asta, aceea sau cealaltă.” Aceasta niciodată nu a fost descoperit, vedeţi, nu, niciodată. Oh, 
frate, uită-te doar unde...

Noi va trebui ca să încheiem, deoarece este ora doisprezece.

Observaţi, cum încearcă să vă ţină să nu vedeţi înţelesul Cuvântului din această epocă, a Luminii de 
seară fiind interpretat. Aceasta este... Ce înseamnă aceasta? Aceasta este că timpul exodului este 
aproape, şi Dumnezeu vine după Ea, tot atât de sigur cum există lumea. Vedeţi?
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Acum vreau să vă întreb o întrebare. În timp ce, este ora doisprezece acum, trecut cu cinci minute; 
şi noi vom continua, diseară. Vedeţi voi dumnezeul acestei epoci? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.] 
Credeţi voi aceasta? [„Amin.”] Vedeţi cum este ea, o biserică, intelectuală, ştiinţifică?

Toată lumea aparţine la ea, vedeţi, denominaţiunile. Şi, voi ziceţi, eu sunt un Creştin. „La ce 
denominaţiune aparţii?” Păi, dacă eu am aparţinut la o denominaţiune, eu nu cred că aş fi un Creştin. 
Acum, aceasta este o vorbă mare, dar este adevărată.

Eu tocmai am terminat zicând că cunoştinţa şi ştiinţa, şi Creştinismul, nu au părtăşie deloc. Una este 
de la diavolul, şi cealaltă este de la Dumnezeu. Depărtaţi-vă de la orice tăgăduieşte Cuvântul lui 
Dumnezeu. Vedeţi? Nu, domnule. Biblia cheamă, pentru Creştinii din aceste zile din urmă, să iese afară 
din prostituata aceia, care este pomul binelui şi răului.

Sigur, ea are bine. Poate cineva să vorbească rău despre un spital? Nu, domnule. Biblioteca? Nu, 
domnule. Educaţia? Nu, domnule. Dar, vedeţi, ei le dau pe acestea fără Cuvânt. Vedeţi cât este aceasta 
de amăgitor? Dându-le lor o biserică la care să meargă, un loc de închinare să se închine: „Un dumnezeu 
aşezat pe un tron.” Biblia a spus aceasta dinainte.

99

Acum voi aparţineţi de unul din acele trupuri. Există numai două pe pământ acum, au fost 
întotdeauna, şi vor fi până când vine Isus, şi unul din ele va fi nimicit. Acum tu aparţii de unul din trupuri. 
Unul dintre ele, este cel în care te înscrii; în celălalt tu eşti născut în El. Vedeţi?

Într-unul din ele, tu eşti o parte din El deoarece tu eşti născut în Acesta. Tu trebuie să fii o parte 
din El. Pot eu să tăgăduiesc că am un braţ? Tot aşa cum nu pot tăgădui ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, 
dacă eu sunt o parte din Dumnezeu. Eu sunt o parte din William Branham; eu sunt în bucăţi, şi fiecare 
bucată este o bucată din mine. Şi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să se potrivească cu spiritul 
meu, trebuie să se potrivească cu sufletul meu, trebuie să se potrivească cu trăirea mea. Acesta trebuie 
să se potrivească cu ideile mele. Dacă ideile mele sunt contrare cu Acesta, atunci Duhul lui Dumnezeu nu
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locuieşte în mine. Asta este adevărat. Eu nu pot tăgădui nici un Cuvânt din Acesta.

Tu aparţii de unul dintre trupuri. Trebuie să fie, aceasta doar trebuie să fie. Acesta este sau Trupul 
lui Dumnezeu, care este prin Cuvânt; sau trupul lui Satan, prin biserică, şi întreaga lume va trebui să 
aparţină la vreo biserică; aceasta se închină vreunui dumnezeu. Tu trebuie să i te închini sau 
dumnezeului cunoştinţei, că tu te bazezi pe ceea ce auzi prin cunoştinţă, tu te bazezi pe asta, pe aceia, 
sau pe cealaltă; sau te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu, prin credinţă, aşteptând ca El să-L susţină pe 
Acesta şi să-L facă adevărat.
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Adevărata Biserică a lui Dumnezeu

Priveşte spre venirea acelei bucuroase zi a Mileniului,

Când binecuvântatul nostru Domn va veni

Şi va răpi Mireasa Lui care aşteaptă;

Oh, inima-mi este umplută de răpire,

Cum lucrez, veghez şi mă rog.

Că Domnul nostru vine iarăşi pe pământ.

Oh, Domnul nostru vine iarăşi pe pământ,

Satan va fi legat pentru o mie de ani,

Şi noi nu-l vom mai avea pe amăgitor.

După ce Isus va veni iarăşi pe pământ.

Oh, oameni din aceste State Unite, unde merge acum acest Mesaj, fugiţi atât de tare cât puteţi de 
această cunoştinţă, această epocă ştiinţifică în care trăim noi. Fugiţi la Cuvântul lui Dumnezeu!
101

Tu, eu, nimeni nu poate - poate cunoaşte Aceasta; nimeni nu poate să dovedească Aceasta. 
Dumnezeu îşi face Propria Lui dovadă. Nimeni nu are dreptul să-L interpreteze pe Acesta; eu, sau orice 
alt om nu avem dreptul. Dumnezeu îşi face Propria Lui interpretare. El a făcut promisiunea. El a zis că El 
va face aceasta în zilele din urmă.

Şi în zilele din urmă dumnezeul acestei epoci rele va orbi ochii oamenilor, cu cunoştinţa lui 
intelectuală, a unui pom amestecat cu bine şi rău, încă dându-l pe acesta oamenilor. Şi iată-l venind, 
înaintând, acea denominaţiune de departe din Epocile întunecoase, şi dinaintea Epocilor întunecoase, 
toate înaintând într-un super om, Satan, care a spus: „Mă voi înălţa deasupra fiilor lui Dumnezeu, şi ei 
vor asculta de mine.” „Şi el se va aşeza în templul lui Dumnezeu ca Dumnezeu, şi copiii lui Dumnezeu vor 
cădea pentru aceasta.”

Păi, copilul lui Dumnezeu, zice: „Ei bine, nevasta mea, ea nu este; ea este o bună...” Mergi înainte, 
doar mergi înainte. Vedeţi?
102

Voi ziceţi: „Păi, El a zis ‚fiii lui Dumnezeu .'” Da, domnule.

Omul, indiferent cine ar fi, a fost făcut după chipul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, şi o 
femeie este un produs lateral pentru om, nu din Dumnezeu. Corect. „Când fiii lui Dumnezeu au văzut că 
fiicele oamenilor erau frumoase, ei şi-au luat lor neveste.”

„Şi cum era în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.”

Acum priviţi, dacă vreţi să ştiţi în ce stagiu este biserica, uitaţi-vă în ce stagiu sunt femeile, vedeţi, 
deoarece ea este biserica. Priviţi ce face ea, înţelegeţi, în această epocă rea prostituată.

Uitaţi-vă, că nu a existat o cetate mai rea, păcătoasă, înjosită, prostituată în lume, decât Nazaret, 
şi de acolo Dumnezeu a ales o fecioară. „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?”

Şi din această epocă rea, unde dumnezeul acestei epoci a orbit ochii oamenilor, cu dogmele şi 
denominaţiunile lor; tocmai din epoca aceia. Dumnezeu îşi alege un popor pentru Numele Lui.

Deşi aici neglijată şi dispreţuită,

Într-o zi Domnul îi va aduce

Pe aleşii Lui prin poartă, şi aceasta va valora totul.

Atunci noi vom cânta şi striga, şi vom juca în jur.
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Mielul ne va şterge lacrimile;

Noi vom avea o bucuroasă săptămână de întoarcere acasă.

Primii zece mii de ani. (Adevărat.)

Un popor în admiraţie pentru Numele Lui

Şi ei sunt chemaţi Mireasa Lui (Este adevărat?)

Deşi neglijaţi şi dispreţuiţi,

Într-o zi Domnul îi va aduce

Pe cei aleşi înlăuntrul porţii, (în exod)

Şi aceasta valorează totul pentru mine.

Eu devin un om bătrân. Şi zilele mele încep să dispară; şi vederea începe să-mi slăbească; şi micuţa 
mea flacără a vieţii începe să ardă jos. Mie nu-mi este teamă de întuneric. Pentru că eu vreau să spun 
aceasta, cu Pavel: „Eu îl cunosc pe El în puterea învierii Lui.” Nu contează unde mă vor îngropa pe mine; 
dacă mă înec în mare, sau ard în cuptor, sau sunt mâncat de un leu. El îmi va chema numele, şi eu voi 
vorbi. Amin!
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Să ne rugăm.

Dacă ar fi cineva aici, sau undeva afară pe firul acestui Mesaj de-a lungul naţiunii, în micuţele 
voastre biserici şi grupuri şi holuri, şi ori unde aţi fi aşezaţi, dacă există unul, oh, lăsaţi-mă să vă 
conving; lăsaţi-mă să vă cer, ca un lucrător al Evangheliei; să vă cer stăruitor, în Numele lui Isus Cristos; 
fugiţi de mânia acestei epoci păcătoase! Nu slujiţi pe dumnezeul acestei epoci rele.

Oh, eu ştiu că voi ziceţi: „Aceasta este bună. Ei sunt minunaţi.” Exact, un pom amestecat. Voi nu 
puteţi amesteca cunoştinţa cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Acesta este un Cuvânt care se crede prin credinţă, nu prin cunoştinţă. Voi nu-L înţelegeţi pe 
Acesta; ci îl acceptaţi. Voi spuneţi că Acesta este corect, şi apoi trăiţi prin El. Aceasta este tot ceeace 
vă cere El să faceţi.

Dacă există cineva prezent aici în grupul nostru, noi nu putem să facem chemarea la altar să vă 
aducem aici sus, deoarece nu este loc; sau afară prin unde, prin liniile telefonice, dacă există cineva 
acolo afară care nu-L cunoaşte pe El. Să nu...

Oh, femeilor, eu v-am mustrat în dimineaţa aceasta, nu eu, că eu am citit doar Cuvântul. Păr scurt, 
purtând acele haine scurte, vă îmbrăcaţi pe voi înşivă arătând cu adevărat sexy, nu vă daţi voi seama 
că duhul care... Tu poţi fi curată, soră, dragă, când este vorba de trupul tău, dar în sufletul tău nu vezi 
tu ce a pus stăpânire pe tine?
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Ar face Dumnezeu pe fiica Lui să arate sexy ca să amăgească propriul Lui fiu, ca să poftească după 
ea, şi să-i facă pe amândoi să răspundă pentru curvie? Ar face El asta, soră? Întreabă-te pe tine însuţi 
această întrebare. Nu, nici măcar pe o distanţă de zece milioane de mile. Nu pune aceasta în seama lui 
Dumnezeu.

Frate, ţi-a dat dumnezeu un spirit al lumii acesteia până când nu mai poţi să vezi că aceasta este 
greşit? Ţi-a orbit el ochii, către morala bisericii, a denominaţiunii, crezul, şi aşa mai departe, ca tu să nu 
poţi vedea că Dumnezeu îşi adevereşte Cuvântul Său, şi-l face pe Acesta aşa? Te-a separat pe tine 
serviciul tău, şeful tău, soţia ta, copiii tăi, biserica ta, sau altceva, te-au separat pe tine de Cuvântul lui 
Dumnezeu, care este singura sursă de Viaţă? Fugi de aceasta, fratele meu! Eu te iubesc, cu o dragoste 
sfântă. Eu nu respect pe unii din fraţii mei mai mult decât pe voi, nicidecum. Dacă am făcut-o, eu am 
arătat respect de persoană. Eu nu spun aceste lucruri să vă supăr. Eu arăt, şi spun aceste lucruri 
deoarece ele sunt în Cuvântul lui Dumnezeu, şi ca un slujitor al lui Dumnezeu, şi cu dragostea lui 
Dumnezeu în inima mea, eu vă spun acele lucruri ca voi să vedeţi şi să înţelegeţi. Poate că voi nu aţi şti 
dacă eu nu v-aş spune. Vreţi să fugiţi de aceasta astăzi?

Acum, pretutindeni de-a lungul ţării, să ne plecăm capetele.

Scumpe Dumnezeule, înaintea mea sunt aşezate batiste. Oamenii sunt bolnavi; eu îmi pun mâinile 
peste ele, ca Tu să-i vindeci pe ei.
105

Şi eu mă încredinţez, Doamne, în seara aceasta, că va fi un serviciu măreţ, că Puterea lui Dumnezeu 
va fi aici, cu mari semne şi minuni. După cum am auzit noi rezultatele de la ultimele două mitinguri, cât 
de grozav, să vedem ce s-a întâmplat! Eu mă rog, Scumpe Dumnezeule, ca Tu să ne dai o porţie dublă în
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această seară. Eu mă rog pentru aceasta cu o inimă sinceră, Doamne, deoarece aceasta este dragostea 
mea pentru Tine şi Cuvântul Tău, şi pentru aceşti oameni. Admite aceasta. Scumpe Dumnezeule.

Şi dacă afară de-a lungul ţării, sau chiar aici acum, dacă există careva care este bolnav şi 
nenorocit, şi trebuie să plece pentru diseară, şi nu ar fi aici, sau va fi acolo afară în biserici sau alte 
locuri unde se întâlnesc; eu Te rog să-i vindeci pe ei. Acum, Doamne, doar pentru cea mai mare dintre 
toate vindecările! Dacă Tu le vindeci trupul lor fizic de cancer, TBC, pneumonie, sau altceva, ei se vor 
îmbolnăvi iarăşi, fără îndoială, dacă vor trăi foarte mult, deoarece trupul lor este încă sub păcat, sub 
blestem. Ci lasă ca ei să obţină adevărata vindecare Divină, vindecarea sufletului, care face o făptură 
nouă, trece de la moarte la Viaţă, şi apoi aşteptând în acest cort vechi pentru răscumpărarea trupului 
după ce sufletul a fost răscumpărat.

Admite aceasta, Doamne.

Fie ca ei să fugă de acele denominaţiuni şi crezuri. Dumnezeule, departe acolo în acele crezuri şi 
denominaţiuni eu am întâlnit pe unii din cei mai minunaţi fraţi. Şi, Dumnezeule, cum aş putea eu să spun 
aceasta ca ei să vadă, şi să-i laşi ca ei să vadă Cuvântul? Aceasta mă deranjează pe mine. Însă eu ştiu, 
iarăşi, că Tu ai spus: „Nici un om nu poate să vină,” indiferent cât de bun, cât de smerit, cât de gentil: 
„afară doar dacă l-a chemat Tatăl meu. Şi pe toţi cei care mi i-a dat Tatăl, vor veni.” Şi, Doamne, eu îmi 
simt responsabilitatea mea personală să spun Adevărul.

Şi cum a spus Pavel, să nu „Mânuim Cuvântul lui Dumnezeu cu amăgire,” cu dogme denominaţionale 
amestecat cu Acesta, ca un pom amestecat de bine şi cunoştinţă, de bine şi rău; ci cu o inimă deschisă 
şi cu Duhul Sfânt. Admite aceasta, Dumnezeule. Salvează pe fiecare.

Acum cu capetele noastre plecate şi cu ochii noştri închişi. Şi nu mie... eu nu o pot spune în felul 
acesta: „Pentru mine nu contează dacă Tu o vei face sau nu.” Aceasta contează pentru mine. Eu vă 
iubesc, şi eu sper că nu vă gândiţi că deoarece eu trebuie să vorbesc aspru... După cum a spus Pavel: 
„Eu aş vrea să fiu prezent cu voi, şi mi-aş schimba purtarea.” Aceasta nu a fost din cauză că lui nu i-a 
plăcut de ei; el i-a iubit. Nu... După cum Isus a trebuit să-i mustre, şi apoi să moară pentru ei. Vedeţi: 
„Tată, iartă-i; ei nici măcar nu ştiu ce fac.” Să te gândeşti, că o fiinţă umană care vrea să fie corectă, şi 
încearcă să fie corect, şi să-l vezi pe acel diavol... Acesta este cel împotriva căruia sunt, care a orbit 
ochii acestor oameni.
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Această naţiune ar trebui să ardă cu slava lui Dumnezeu, ca să vadă ce a avut loc în ea în aceste 
zile din urmă, aceasta ultima. De ce nu au lovit aceste treziri ţările vechi? Aceasta aici este Coasta de 
Vest, cea mai departe în vest unde poţi merge. Acum bariera păcatului a tunat jos sub pământ, şi ea se 
scufundă; şi locuri, ca Los Angeles şi Hollywood, se scufundă atâţia ţoli pe oră, în nici un fel nu se poate 
opri aceasta. Da, noi am ajuns aici. Aproape în orice moment vom auzi chemarea. Dacă ştiţi că...
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Acum, nimeni să nu se uite. Dar dacă ştiţi, din inima voastră... Eu vă întreb. Eu nu vă pot cunoaşte 
inima, afară doar dacă Dumnezeu o descoperă. Dar din inima voastră, dacă puteţi să vedeţi că voi nu 
sunteţi unde ar trebui să fiţi cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui, în credinţă, aţi vrea doar să ridicaţi mîna 
către El, şi să-i ziceţi Lui: „Doamne, ajută-mă Tu pe mine.” O Dumnezeule! Din biserica aceasta, plină, 
plină în jurul pereţilor, pe dinăuntru şi pe dinafară, practic sute de mâini, poate două sute de mâini s-au 
ridicat. Vă mulţumesc pentru cinstea voastră.

Scumpe Isus, nu lăsa ca vreunul din ei să fie pierdut. Ca slujitorul Tău, care stă între cei vii şi cei 
morţi, arătându-le, cu un deget, către Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu îi pot salva pe ei. Doamne, dar ei 
vor să fie salvaţi. Şi, Tată, aşa cum am spus de multe ori, soarele răsare dimineaţa; şi aşa cum vine sus 
de-a lungul pământului, este trimis de către Dumnezeu să coace grâul, să facă alimente naturale pentru 
viaţă naturală. Dar, O Dumnezeule, Tu a-i spus: „Pentru acei ce se tem de Numele Lui va răsări Soarele 
neprihănirii cu vindecarea în aripile Lui.” Lasă ca Soarele neprihănirii, Cuvântul lui Dumnezeu, să răsară în 
inimile oamenilor, şi razele vindecării de credinţă în acel Cuvânt să trateze fiecare neascultare faţă de 
Cuvânt, şi să-i aducă pe ei până când ajung la plinătatea de fii şi fiice ale lui Dumnezeu.
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Ei sunt ai Tăi, Doamne. În Numele lui Isus Cristos, şi aici şi pe lungimea undelor, eu îi prezint Ţie pe 
cei ce au ridicat mâinile către Tine pentru salvarea sufletelor lor. Amin.

Acolo sufletul meu răpit va găsi (Unde? La acest altar.)

Odihnă dincolo... (prin credinţă eu mă uit acolo unde mă duc)

Lângă cruce, (acolo atârnă Cuvântul)

... crucea, Să fie slava mea odată;

Până când răpitul meu suflet va găsi Odihnă dincolo de râu.

Isuse,  ţine-mă...  (Acesta-i,  crucificat  cu  El,  să  nu  vrei  nimic  din  lume.  „Ţine-mă
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răstignit.”)

Acolo este un izvor preţios.

Este gratuit pentru toţi, un râu de vindecare,

Curge din muntele Calvarului.

În cruce, în cruce.

Să fie slava mea (să ne ridicăm mâinile) odată;

Până când răpitul meu suflet va găsi Odihnă dincolo de râu.

[Fratele Branham vorbeşte acum către muzicanţi - Ed.] „Eu pot să aud pe Mântuitorul meu 
chemând.”
109

Întinde-ţi mâna către cineva, şi ziceţi: „Domnul să te binecuvânteze, Creştine.”

[Fratele Branham vorbeşte iarăşi către muzicanţi - Ed.] „Eu pot să aud pe Mântuitorul meu 
chemând.”

Voi simţiţi prezenţa Lui? [Adunarea spune: „Amin.” - Ed.]

Acolo afară pe undele telefonice, voi daţi-vă mâinile unii altora, şi ziceţi: „Dumnezeu să te 
binecuvânteze, Creştine.”

Voi ştiţi, că acolo-i un bazin cu apă aici în spate. El îşi ia un popor care poartă Numele Lui. Dacă voi 
nu aţi fost botezaţi în Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre, acolo-i bazinul, acolo 
sunt halatele, acolo sunt bărbaţi care stau gata. Voi sunteţi bineveniţi, dacă cu adevărat acceptaţi pe 
Isus ca Salvatorul vostru şi credeţi că acesta este Adevărul.
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Ţineţi minte, că nu a existat niciodată o persoană în Biblie, sau în orice timp înainte de organizarea 
bisericii Catolice, să fie vreodată cineva botezat altfel decât în Numele lui Isus Cristos. Nu se găseşte 
nici un loc în Scriptură, sau istorie, că vreo persoană a fost vreodată, în Biserica viului Dumnezeu, 
botezat în numele titlurilor de „Tată, Fiu, Duh Sfânt.” Aceasta este o dogmă Catolică, şi nu o învăţătură 
Biblică.

Fiind la un interviu cu un preot, eu l-am întrebat pe el aceasta. El a zis: „Aceasta este adevărul. Dar 
noi suntem biserica; noi putem schimba orice vrem noi. Solemnitatea este în biserică. Dumnezeu este în 
biserica Lui.”
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Eu am spus: „Dumnezeu este în Cuvântul Său, Şi dacă biserica este...” Eu am spus: „Dumnezeu este 
Cuvântul. Şi dacă biserica este contrar cu Cuvântul, atunci eu nu cred biserica.”

Eu las ca cuvântul fiecărui om să fie o minciună, dacă acesta ar fi preot, papă, orice ar putea fi el, 
şi Cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărat.

Şi Pavel a făcut ca fiecare om, indiferent de cum a fost el botezat, dacă el nu a fost botezat în 
Numele lui Isus Cristos, să vină şi să fie botezat din nou.

Şi după ce câţiva au primit deja Duhul Sfânt, Petru a spus: „Putem noi să oprim apa, văzând că 
aceştia au primit Duhul Sfânt,” Fapte 10:49: „văzând că aceştia au primit Duhul Sfânt ca şi noi la 
început?” Şi el le-a poruncit lor. „Înainte să părăsiţi acest loc, deşi aţi primit Duhul Sfânt, veniţi şi fiţi 
botezaţi în Numele lui Isus Cristos.”

Pentru că, lui Petru i-au fost date cheile împărăţiei, zicând: „Orice vei lega pe pământ. Eu voi lega în 
Ceruri.” Şi ce face o cheie? Aceasta descuie ceva, tainele.

Şi când Isus a zis: „Mergeţi, botezaţi-i în Numele Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt,” punând aceasta 
acolo ca să-l orbească pe necredincios.
112

Priviţi! De ce nu a împlinit Petru aceasta, cuvânt cu cuvânt? El a trebuit.

Dacă un om este botezat în titlurile, „Tată, Fiu, Duh Sfânt,” el nu a fost botezat niciodată deloc; el 
nu are Nume. Tată nu este nume. Fiu nu este nume, şi Duhul Sfânt nu este nume. Duhul Sfânt este ceea 
ce este Acesta; cum ar fi, că eu sunt uman. Acesta este Duhul Sfânt. Tată este un titlu; eu sunt un 
tată. Fiu este un titlu; eu sunt un fiu. Uman este un titlu; şi acesta sunt eu. Dar numele meu este 
William Branham.

Şi Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt este Numele lui „Isus Cristos.” Isus a zis: „Eu vin în Numele 
Tatălui Meu.” Ce este Numele Tatălui?  Orice  fiu  vine  în  numele  tatălui  său.  Şi  Numele  Tatălui  este  Isus
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Cristos. Vedeţi? Înţelegeţi ce vreau să spun?

Dacă eu ţi-aş spune să mergi jos şi să-mi aduci ceva de pe raft aici jos, în numele primarului 
oraşului. Câţi ştiu cine este primarul oraşului? Bunul meu prieten, Rich Vissing. Păi, tu nu te-ai duce acolo 
şi să-i spui „În numele primarului oraşului.” Tu zici: „În numele lui Richard Vissing.” Voi cei de aici din 
Jeffersonville ştiţi cine este acesta.
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Şi acesta este motivul că El a zis Tată, Fiu, şi Duh Sfânt. În El locuieşte Divinitatea, plinătatea 
Dumnezeirii în trup. El a zis: „Botezaţi-i în Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt.”

Petru stând acolo cu descoperirea pe care El a zidit Biserica, despre Cine era El, a zis: „Pocăiţi-vă, 
fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos.” Şi niciodată... Cheile s-au întors în Ceruri şi pe 
pământ. „Nu există nici un alt Nume sub Ceruri dat printre oameni prin care trebuie să fiţi mântuiţi.”

De ce botezi tu în Numele lui Isus Cristos? Pentru iertarea păcatelor. „Oricui îi vei ierta păcatele, vor 
fi iertate.” Vedeţi? Dar dacă tu crezi că nu merită şi nu este potrivit să fie botezat, nu o face. Pentru că, 
atunci când tu o faci, aceasta este făcut, vedeţi. Înţelegeţi ce vreau să spun?
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Eu îl pot auzi pe Mântuito-... (Cuvântul)

Chemând, (chemând acolo jos la mormânt)

Eu pot... („Nu ai vrea să mori cu Mine, astfel să poţi învia cu Mine?”)

Auzi chemarea... -rul,

Eu pot auzi chemarea Mântuitorului, (Ce va spune lumea?)

„Ia-ţi crucea şi urmează, urmează...”

Acum, dacă nu aţi fost;

Unde El (El este Cuvântul) mă conduce

Eu... (acolo este bazinul)

Unde mă conduce El eu voi urma.

Unde mă conduce El eu voi urma.

Eu voi merge cu El, cu El până la capăt.

Să ne plecăm capetele.

Scumpe Dumnezeule, bazinul este gata. Acum vorbeşte către inimi, Doamne. Fie ca ei să-L audă pe 
Cristos, Cuvântul, chemându-i pe ei, să meargă cu El până la sfârşit.
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„Eu voi merge cu El prin grădină. Eu voi merge cu El la bazin. Eu iau cu mine Numele Lui. Eu vreau să 
fiu unul din poporul pe care îl cheamă El pentru Numele Lui. Eu voi crede Cuvântul Lui. Eu îl voi urma. Eu 
niciodată nu voi cocheta cu lumea. Eu voi fi o adevărată. Mireasă consacrată. Eu nu voi lăsa afară nici o 
iotă din Cuvântul Lui. Fiecare cerere, eu voi fi o Mireasă reală, şi adevărată. Orice îmi cere El să fac, 
aceia voi face.”

„Dacă Soţul meu care vine vrea ca eu să-mi las părul să crească, eu o voi face. Dacă El vrea ca eu 
să iau jos tot acest machiaj, eu o voi face. Dacă El vrea... dacă El îmi spune că acesta este un duh rău, 
că eu cochetez cu cel rău, cu îmbrăcămintea aceasta sexy; eu o voi face, eu o dau jos. Mie nu-mi pasă 
ce zice altcineva, eu o dau jos.”

„El vrea ca eu să ies afară din acel grup cu care sunt eu, de necredincioşi, eu o voi face; deşi eu îmi 
câştig pâinea, sau orice ar fi. El a promis că El nu mă va părăsi niciodată şi nu mă va lăsa niciodată. Eu 
voi face aceasta. Eu voi merge cu El până la sfârşit. El vrea ca eu să fiu botezat în Numele Lui, eu o voi 
face.”

Doamne, Tu ai promis aceasta în Cuvântul Tău aici, aceasta este ceea ce Tu ai vrut. Fie ca fiecare 
persoană să vadă aceasta. Doamne, şi dulce, umilit să se plece la Aceasta. În Numele lui Isus Cristos te 
rog. Amin.

Voi aparţine-ţi lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să ia micuţele mele vorbe rupte, şi să le facă 
adevărate vouă, este sincera mea rugăciune.
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Bazinul va fi gata. Oricine care vrea să vină, ei au... Lucrătorul va anunţa aceasta puţin mai tîrziu. 
Oricine care v-aţi căit şi vrea să fie botezat, folosind Numele lui Isus Cristos, să veniţi doar în faţă. Totul 
este pregătit. „Toate lucrurile sunt  pregătite.”  Tot  ce  putem noi  face  ca  să  vă  ajutăm să  trăiţi  pentru
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Dumnezeu, noi suntem aici să o facem. Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Acum să ne ridicăm. Acum cântecul nostru. Eu îl iubesc pe El: „Eu îl iubesc deoarece El m-a iubit mai 
întâi.” Hai să-l cântăm, cu toţii acum.

Eu îl iubesc, (să ne ridicăm mâinile aşa cum cântăm)

Eu îl iubesc

Deoarece El m-a iubit mai întîi

Şi mi-a procurat mîntuirea

Pe lemnul Calvarului.

Cu capetele şi cu inimile plecate acum, haideţi să-i fredonăm Lui. [Fratele Branham începe să 
fredoneze Eu îi Iubesc - Ed.]

Eu îl iubesc.

[Fratele Branham continuă să fredoneze Eu îl Iubesc - Ed. ]

O Dumnezeule, Tatăl nostru, fie-Ţi milă de noi sărmane creaturi. Doamne, întăreşte-ne pe noi pentru 
lucrul care aşteaptă înainte. Ajută-mă, o Dumnezeule, ajută-mă! Eu simt că ceva este aşezat chiar aici 
afară, Tată. Ajută-mă, o Dumnezeule, ca să cunosc Adevărul. Binecuvântă pe aceşti oameni. Scumpe 
Dumnezeule, condu-i pe ei, te rog, în Numele lui Isus.

Acum în timp ce ne plecăm capetele, eu voi cere pastorului de aici, Fratele Neville, preţiosul nostru 
frate, să păşească aici sus acum şi să spună ce are de spus, despre dacă... despre botez. Eu aş putea 
anunţa aceasta. Eu cred că bazinul este deschis, deja.
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