Răpirea
Yuma, Az, USA
04 Decembrie 1965
1
Iată-ne aici, la această filială - la Yuma. Este un mare privilegiu că avem această
invitaţie şi ne-am întors înapoi. Noi am avut un timp minunat ultima dată aici şi apoi,
când am înţeles că trebuia să vin înapoi, acest lucru m-a făcut să mă simt foarte bine.
Să ascult aceste mărturii, aceste cuvinte frumoase ale oamenilor şi într-un fel să vă
sprijinesc puţin.
2
Billy mi-a spus că fratele din Las Vegas care a vrut o adunare acolo la acea filială, îl
voi întâlni imediat după ce se termină serviciul de aici. Noi avem un timp, spunea el,
când am putea să ne programăm chiar prin ianuarie, înainte de adunarea din Phoenix
(vedeţi?) să vin la Las Vegas. Şi astfel noi am vrut întotdeauna să ajungem acolo. Cred
că fratele Art Wilson a fost acolo cu mult timp în urmă, sau el încă poate fi acolo. Şi el
mi-a cerut să vin sus, el şi sora Wilson. Dar nu am avut ocazia, astfel poate acesta va fi
timpul când voi putea veni.
Căutaţi-l pe Billy Paul sau pe fratele Roy Borders, cred că el este pe aici pe undeva.
Cineva a zis că fratele Roy e aici, fratele Pearry, Lee, sau cineva dintre ei, ei vor fi în
stare să vă spună şi doar să stabilească datele pentru ca noi să venim.
3
Acum, cu un timp în urmă am văzut mulţi predicatori aici, pentru care sunt foarte
bucuros să vă întâlnesc, fraţii mei. Aş fi dorit să am timp... să mă duc acasă cu voi,
deoarece ştiu că aveţi cel mai bun bucătar din în ţară. Este frumos. Şi eu...
Fratele Pearry a primit-o de două ori în seara aceasta. El are două acuzaţii
împotriva lui acum: una dintre ele este că a tăiat acel microfon de acolo. Pe tine te
învinovăţeşte de acel lucru, frate Pearry. Eu nu cred că tu ai fost de fapt vinovat, dar
tu... “Cineva şi-a propus să vorbească.” Aceea a fost una bună.
Şi astfel, din nou el s-a dus acolo şi a vorbit; el a zis: “Hei...” El i-a spus fratelui
Collins sau la careva dintre ei, a zis: “Cina a fost bună, dar,” a zis: “vă spun,” el a zis:
“acel bărbat trebuie să fie un Spaniol, sau ceva, sau un Mexican. Acela a fost cel mai
iute piper pe care l-am gustat vreodată!” Şi a continuat în acel fel; şi de fapt îi vorbea
şefului.
El a zis: “Eu sunt şeful.”
Acela-i Texas pentru tine. Noi îl vom prinde să-l îndreptăm pe aici în Arizona după
un timp, nu-i aşa, dacă stă în jurul nostru pe aici?
Este foarte frumos să fim aici. Şi eu cred că acelea nu sună ca ceva glume, dar să
avem simţul umorului. Domnul Însuşi a avut acel simţ al umorului, ştiţi. El a zis: “Irod...
Mergeţi şi spuneţi acelei vulpi. (Vedeţi?) Astăzi scot draci... Apoi voi termina.” Astfel
dacă El a avut simţul umorului, aceea nu ne va deranja, eu cred, din când în când.
4
Şi acum, este cam târziu. Şi de obicei eu predic vreo patru ore. Astfel doar
cunoscând curtoazia fratelui şi a sorei de aici de la filială, noi o vom scurta în acel fel în
seara aceasta. Şi, da, i-am spus lui Terry, am zis... El a zis: “Care este... Noi am pus o
bandă de două ore?”
Am zis: “Nu, Terry; aceasta este o festivitate” Am zis: “Doar cam treizeci, patruzeci
de minute voi vorbi oamenilor despre ceva care... voi încerca de fiecare dată, ştiind că
sunt...”
5
Când eram un tânăr, oamenii veneau să asculte din cauză că eram un predicator
tânăr, doar un tinerel, un flăcău. Şi ei ziceau: “Ei bine, Billy Branham...” Ştiţi, doar un
copil, fără să ştiu am trecut prin şcoală şi fără educaţie. Şi ei veneau să-mi asculte
cuvintele frânte, engleza mea de Kentucky. Şi astfel ale mele hits, haint-uri, totes şi
carry. Ca la unele dintre adunările mele de aici, nu cu mult timp în urmă ei au zis: “Ne
vom ridica cu toţii şi vom cânta Imnul Naţional.”
M-am ridicat şi am zis: “Pentru patria mea veche Kentucky de departe.” Aceea era
singura naţiune pe care o cunoşteam, astfel acela era Imnul Naţional din câte ştiam eu.
6
Astfel acum, după ce ajungeţi mai în vârstă şi veniţi înăuntru, voi trebuie să aveţi
ceva mai mult decât atât. Vedeţi, noi suntem luaţi... Pavel a zis aceea: “Când eram
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copil, vorbeam ca un copil şi gândeam ca un copil.” Acţionaţi ca un copil, dar în timp ce
îmbătrâniţi, atunci începeţi - de la a face primii paşi, să vă clătinaţi să cădeţi şi să vă
ridicaţi, să încercaţi din nou. Apoi după un timp voi ajungeţi aşa încât să puteţi merge pe
o linie dreaptă. Şi aşa trebuie să facem ca soldaţi ai crucii; acum este timpul să mergem
o linie dreaptă, drept în jos pe acea autostradă a gloriei.
7
Eu cred că trăim la încheierea scenelor istoriei acestei lumi. Eu într-adevăr cred că
venirea Domnului este mai aproape poate decât gândim. Astfel acum, pentru cam vreo
treizeci de minute din timpul vostru sau ceva, mi-ar place să vă atrag atenţia la o
Scriptură care mi-ar place să o folosesc pentru un text şi să mă refer la câteva de aici.
Eu... stând acasă zilele trecute, am avut acest gând. M-am gândit: “Ei bine, eu nu ştiu,
vorbind din toată Scriptura, eu doar iau o parte din aceea pentru aceste servicii scurte
cum am avea în seara aceasta.” Aş vrea să zic un singur lucru în timp ce deschideţi la
Psalmi, al 27-lea Psalm, aş vrea primele cinci versete să citesc.
8
Mi-ar place să spun aceasta referitor la oamenii Evangheliei Depline a Oamenilor de
Afaceri. Fratele meu Pearry vorbea despre cărţi şi altele, cărţile noi pe care le au ei. Câţi
vă amintiţi când noi am avut banda şi - am predicat-o aici la Phoenix, la una dintre
convenţii despre “Domnilor, cât este ceasul?” Acum, acela era începutul acelei cărţi
(vedeţi?) când aceasta a avut loc.
Există prea multă susţinere supranaturală a Cuvântului scris al lui Dumnezeu
pentru această oră pentru ca cineva să nu se apropie acum de noi. Noi suntem doar este prea real. Vedeţi, lucrurile care voi... Aceea v-ar uimi doar să vă facă să ştiţi ceea
ce se întâmplă de fapt. Mulţi dintre voi străini, poate aud aceşti oameni ridicându-se şi
făcând aceste afirmaţii despre un Mesaj al acestei ore şi aşa mai departe. La ce ajung ei,
este promisiunea lui Dumnezeu pentru această oră pentru că El a promis ceea ce va face
şi Îl vedem Scriptural, dovedind exact ceea ce a zis El că va face în acelaşi fel. A prezis
şi o atinge exact, perfect de fiecare dată pentru că Dumnezeu este Acel care a zis-o.
9
Dacă un bărbat, nu contează cine era el, va încerca să facă o astfel de prezicere...
Există o singură şansă din zece milioane, dacă un om v-a spus că un lucru anume se va
întâmpla şi aceea se va întâmpla la un anumit timp, o şansă din zece milioane. Iar, apoi
despre locul unde s-ar întâmpla ar fi cam o şansă dintr-o sută de milioane. Şi apoi,
timpul când aceea se va întâmpla, merge înainte şi înainte. Şi felul cum se va întâmpla
şi ce se va întâmpla şi aşa mai departe, este doar dincolo de ghicire. Când o vedem aşa
de perfectă de fiecare dată, atunci acela-i Dumnezeu. Apoi ne întoarcem înapoi drept în
Scripturi, aceea poate părea străin pentru noi, dar noi ne întoarcem drept înapoi în
Scripturi fără să ştim măcar unde să privim şi Duhul Sfânt scoate, doar pune tot
Cuvântul împreună şi face o imagine acolo să ne arate ora în care trăim. Noi schimbăm
dispensaţiile.
10 Noi suntem la un colţ. Este uşor când cineva face cotitura - zidarul cu cărămida face colţul şi începe... Fiecare pune cărămizile drept în jos în acelaşi rând, ca o
denominaţiune anumită care porneşte şi începe să facă rândul, este în ordine; dar când
faceţi acele colţuri, este unde trebuie să vă întoarceţi în altă direcţie... Acum, Dumnezeu
nu zideşte un zid, El zideşte o casă. Vedeţi? Şi există multe tăieturi şi cotituri care le-a
prezis El aici în Biblie. Şi schimbările... Oricine poate încerca să facă o cotitură, dar
trebuie să fie conform cu planul. Dacă aceea nu este, trebuie să o dărâme din nou.
11 Astfel, noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui şi pentru părtăşia cu voi
oamenilor şi oportunităţile pe care Domnul mi le-a dat. Şi prin aceşti oameni de
afaceri... Întotdeauna m-am luptat deoarece eu nu cred în... eu cred în oamenii din
denominaţiuni, dar eu nu am mult timp să îndemn denominaţiunile pentru că fiecare
zideşte un gard în jurul ei însăşi şi...
Şi este ca şi cum spune... Eu cred că este vorba frăţiorului David, despre cum
creştea boboci de raţă, zicea că aşa cum râul curgea şi fiecare raţă, ştiţi, care doreau
părtăşie una cu alta şi nu o puteau avea deoarece ele erau toate îngrădite. Dar când apa
a ajuns aşa de mare, aceasta a făcut ca raţele să plutească afară din coteţ. Astfel cred
că acesta este modul de a face acest lucru. Este doar... Apa creşte (vedeţi?) şi noi
putem ieşi afară din coteţ şi să avem părtăşie unii cu alţii, ştiţi, să avem dragostea
adevărată a lui Cristos în inima noastră.
12 Şi aceşti Oameni de Afaceri ai Evangheliei Depline au fost o oază pentru mine,
deoarece de multe ori eu am fraţi, fraţi buni acolo, cred că fiecare denominaţiune pe
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care am întâlnit-o cândva, Prezbirerieni, Lutherani, Baptişti, Penticostali, toate celelalte
feluri de Penticostali, Biserica lui Dumnezeu şi Nazarineni, Pelerinii Sfinţenişti, sunt fraţi
buni peste tot... Dar de multe ori ei nu mă pot avea în comunitatea lor, deoarece...
Vedeţi? Nu, că n-ar crede, dar vedeţi, aceea i-ar scoate din denominaţiunea lor. Şi când
o fac, desigur aceea se întâmplă.
Aici, nu cu mult timp în urmă a venit la mine un frate Metodist. Eu nu-i voi spune
numele, un om bun. El scria o teză despre Vindecarea Divină şi el a venit la mine ca să
vorbim ceva. Ne-am aşezat şi am vorbit câte ceva. Şi el a zis: “Singurul lucru care-l
avem împotriva ta: tu stai în jurul acelor Penticostali tot timpul.
Am zis: “Atunci să sponsorizeze biserica Metodistă; Eu voi veni.”
Asta a fost diferit. Vedeţi? El a zis: “Ei bine, desigur nu eu sunt biserica Metodistă;
eu doar aparţin de ei.”
Am zis: “Asta e!” Vedeţi? “Ei sunt aceia, penticostalii sunt aceia care-şi deschid
uşile.” Vedeţi? “Ei sunt cei la care pot ajunge.” Şi mulţi dintre ei care vor deschide, păi,
noi suntem gata să intrăm. Ca şi în capitolul 3 din Apocalipsa. El a zis: “Eu stau la uşă şi
bat. Dacă cineva va deschide uşa, voi intra şi voi cina.” Şi Acela era Isus. Eu întotdeauna
am ştiut că Acela era Cristos. Şi El este Cuvântul. Este corect! El este Cuvântul.
13 Şi astfel Oamenii de afaceri ai Evangheliei Depline au fost o oază, unde noi putem
veni împreună. Nici o biserică nu-i sponsorizează. Toţi împreună, oameni din biserici şi
noi, venim împreună în părtăşie prin toată lumea, peste tot.
Iar noi i-am ajutat să stabilească multe, multe, multe filiale prin întreaga lume, a
Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline. Eu sunt mulţumitor pentru acea
oportunitate care mi-a fost dată. Acolo Oamenii de afaceri o vor sponsoriza şi oricum
toate bisericile, ele vor să vină. Dar dacă... Eu nu vreau să încerc să trag pe cineva de la
biserica lor. Doar staţi chiar în biserica voastră şi răspândiţi Lumina. Vedeţi? Fiţi un
adevărat creştin; păstorul vostru vă va aprecia. Un sfânt adevărat, loial, veritabil, orice
om care crede în Dumnezeu va aprecia o persoană ca aceea. Da!
Acum, mulţumesc fratelui de aici şi soţiei lui şi acestei filiale pentru această ocazie.
Şi fie ca această filială să crească; fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească
peste ea, să fie un instrument în mâinile lui Dumnezeu să salveze sute şi sute de oameni
înainte de venirea Domnului. Şi tot restul - sau reprezentanţii de aici de la filială.
14 În Cartea Psalmilor... Acum, aş vrea să vorbesc despre un subiect foarte neobişnuit
în seara aceasta pentru puţin timp. Eu am câteva Scripturi notate aici, m-am gândit
poate că... În seara aceasta eu urma să vorbesc despre ceva diferit, dar, vedeţi, timpul
se scurge, păi, eu nu vreau să stau aşa de mult, astfel am deschis aici şi am luat mai
multe Scripturi. Aş vrea să vorbesc despre subiectul Răpirea. Vedeţi?
Acum, noi credem că va fi o răpire. Toţi creştinii cred aceasta, cititorii Bibliei cred că
va fi o răpire.
15 Şi acum, să citim pentru ca să avem o temelie, citim Psalmul 25, vreau să spun,
scuzaţi, Psalmul 27, versetele 1-5.
Domnul este lumina şi salvarea mea; de cine să mă tem? DOMNUL este tăria vieţii
mele; de cine să mă tem?
Când cei răi, chiar vrăjmaşii mei şi inamicii, vin asupra mea să-mi mănânce carnea,
ei se poticnesc şi cad.
Chiar dacă oştiri vor tăbărâ în jurul meu, inima mea nu se va teme: chiar dacă
război se va porni împotriva mea, în aceasta voi fi încrezător.
Un lucru am dorit de la DOMNUL, să-l caut; ca să pot locui în casa DOMNULUI toate
zilele vieţii mele, să privesc frumuseţea DOMNULUI, şi să mă rog în templul său.
Căci în vreme de necaz El mă va ascunde în cortul Său: în locul secret al cortului
mă va ascunde; El mă va aşeza... pe o stâncă.
Fie ca Domnul să-şi adauge binecuvântările la citirea Cuvântului Său.
16 Acum, astăzi, vorbind despre acest subiect... Şi acum, unii dintre voi pot fi diferiţi,
dar câţi de aici cred că Biblia învaţă că va fi o răpire a Bisericii? Da, domnule! Este
corect! Este corect, va fi o luare de aici a bisericii. Fie că sunteţi un Metodist, Baptist,
Prezbiterian sau oricine eşti, Penticostal, va fi o răpire.
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Şi eu cred că în ceea ce vorbesc, eu nu încerc să mă ridic aici şi să zic ceva care să
cred că ar place oamenilor. Eu niciodată nu am fost vinovat de aceea. Eu vreau să vin
aici şi să spun ceva aşa cum mă simt călăuzit să spun, ceva ce cred că v-ar ajuta, ceea
ce ar înainta experienţa voastră cu Dumnezeu dacă sunteţi un creştin şi dacă nu sunteţi
un creştin, să vă facă să vă ruşinaţi de voi înşivă şi să deveniţi un creştin. Şi acela-i
scopul că eu întotdeauna am încercat să-mi aliniez gândurile aşa cum Domnul mă
conduce.
17 Acum, suntem avertizaţi că o astfel de învăţătură, în zilele din urmă va fi
batjocorită. Dacă veţi... Să citim aceea doar un minut. Aceea este la 2 Petru capitolul al
3-lea. Să citim doar un moment despre aceasta, capitolul al 3-lea versetul 4. Să vedem
dacă aceasta nu este corect.
Ştiind aceasta întâi, că vor veni în zilele din urmă batjocoritori, umblând după
poftele lor proprii,
Şi zicând, Unde este promisiunea venirii Lui?... de când au adormit părinţii, toate
lucrurile continuă aşa cum erau de la începutul creaţiei.
Căci cu voia ei sunt ignoranţi, căci prin cuvântul lui Dumnezeu cerurile au fost
făcute în trecut, şi pământul a fost scos din apă şi prin apă:
Prin care lumea care era, a fost înecată prin apă, a pierit:
18 Acum, vedem aceasta, motivul acestui subiect este aşa de luminat, pentru că
profetul a zis că în aceste zile din urmă aceşti batjocoritori vor veni şi vor zice aceste
lucruri. Vedeţi? Aceea a fost prezis. Motivul că oamenii acţionează astăzi în felul cum o
fac... Păi, voi desigur o aşteptaţi pentru că Biblia a zis aceea: “În zilele, din urmă ei vor
fi încăpăţânaţi, îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori de Dumnezeu,
încălcători de adevăr, acuzatori falşi, neînfrânaţi, desfrânaţi, dispreţuitori de acei ce sunt
buni, având doar o formă de evlavie şi negând puterea ei; depărtează-te de aceştia.”
Putem să vedem o imitare a Adevărului? Desigur!
19 Când Moise a plecat jos în Egipt să elibereze copiii lui Israel numai cu un toiag în
mâna lui ca legitimare, cu Dumnezeul Cerului în spatele lui, el a înfăptuit un miracol.
Acolo au venit imitatorii în urma lui şi au făcut acelaşi lucru ce a făcut el. Vedeţi? Acum,
ei au venit a doua oară după aceea. Ei au venit acolo pentru că ei copiau după ce a făcut
el, imitând originalul. Noi aflăm aceea. Şi acum, voi ziceţi: “Ei bine, aceea era în zilele lui
Moise.” Dar aceeaşi Scriptură zice că ei vor veni din nou în zilele din urmă: “Aşa cum
Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot la fel aceşti oameni cu mintea răzvrătită
referitor la Adevăr.” Vedeţi? Imitatori, tot felul de lucruri să necăjească oamenii.
Şi apoi, dacă această rapire care va avea loc... Şi orice lucru care Dumnezeu îl are
în linia Cuvântului Său, întotdeauna există ceva să vină să supere aceea dacă pot. Este
scopul lui Satan să facă aceea.
Aşa cum fratele de aici de la adunarea de la Las Vegas a zis: “Satan,” a zis: “lumea
era domeniul lui şi sediul său era acolo sus.” Eu ştiu că satan este dumnezeul acestei
lumi. Orice naţiune de sub cer este controlată de el. Aceea este exact! Această lume
aparţine lui Satan. Dar Isus îl va birui. El i-a oferit-o într-o zi şi El a refuzat-o; pentru că
El ştia că va fi moştenitorul ei în timpurile ce vor veni.
20 “Batjocoritori.” Doar să luăm pentru câteva momente acel cuvânt înainte de a
merge mai departe. Batjocoritori... Eu am citit un ziar cu vreo două săptămâni în urmă
în Tucson, unde câţiva englezi din Anglia au făcut o afirmaţie, aceea era subliniată în
ziare, că răstignirea Domnului Isus Cristos era numai o farsă între Pilat şi Isus, că El a
venit să facă o... doar să se facă ceva. Şi nu există cale să îi contrazicem cu aceea,
pentru că toate lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie primite prin credinţă. Noi trebuie să
o credem. Acum, el s-a dus să facă o descriere cam cum s-ar putea face aceea.
21 Aici, nu cu mult timp în urmă, în acea naţiune mare, Londra, în Anglia mai degrabă,
unde au predicat Evanghelia John Wesley şi Charles şi mulţi dintre acei predicatori mari
ai zilelor de odinioară, Spurgeon şi aceia în pieţele de fân şi peste tot acolo, ei au respins
mesajul zilei lor şi priviţi ce au ajuns ei azi. Acolo este unde sunt ei şi fratele Williams în
seara aceasta. Este una dintre cele mai josnice ţări degradate din lume. Eu am fost prin
lume, dar nu ştiu nimic care să fie aşa de nelegitim ca Anglia. Este o... Billy Graham a
zis acelaşi lucru. Păi, el a trebuit să-şi scoată soţia din parcuri, ceea ce făceau ei... între
bărbaţi şi femei, se făcea public în parcuri. Când am fost acolo, eu niciodată nu am văzut
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ceva să frângă inima unei persoane mai mult ca ceea ce se petrece în Anglia, cea care a
avut oportunitatea odată să conducă lumea în reformă. Aceea arată cum poate cădea
ea.
Dar vedeţi ce face aceea, mesajul care a ieşit atunci, Englezii încearcă să ţină
acelaşi mesaj pentru astăzi. Acela nu va merge astăzi. El nu va merge. Cum va...
22 Cum ar fi fost dacă Moise ar fi venit şi ar fi adus mesajul lui Noe: “Vom construi o
arcă şi vom pluti pe Nil?” Acela nu ar fi mers. Şi nici mesajul lui Isus nu ar fi lucrat
niciodată prin Moise. Nici mesajul lui Wesley nu ar fi mers pentru Luther sau invers al lui
Luther. Astăzi, ultima noastră reformă mare a fost cea penticostală. Dar astăzi noi ne
mişcăm înainte, iar mesajul Penticostal nu se va amesteca cu acesta, pentru că este o
altă zi. Este tot Cuvântul lui Dumnezeu, dar este o zidire. Ca picioarele, braţele, venind;
este formarea unei Mirese pentru răpire. Vedeţi, Aceea nu-i exclude pe acei oameni de
acolo din urmă; ei au trăit mesajul lor. Toţi aceştia vor veni, cei care au fost în Mireasă.
Chiar cum viaţa merge printr-un pai de grâu. Aceea părăseşte coaja, dar grâul se
formează însuşi, ca bobul de grâu care a căzut în pământ.
23 Nu de mult timp am citit o carte, ceva German a scris-o în criticism; el a zis:
“Dintre toţi fanaticii din lume, William Branham îi întrece pe toţi.” El a zis: “Păi, el nu
este nimic decât un...; el este un magician. El face aceste lucruri...” Vedeţi, omul fără să
ştie...
Şi apoi, omul era un critic. El nici măcar nu credea în Dumnezeu. El a zis: “Un
Dumnezeu care a putut sta în Epocile întunecate să-Şi ţină mâinile încrucişate, să râdă
de un grup de creştini şi mame, proprii Lui ucenici care trebuiau să fie — şi mame cu
copilaşi şi alte lucruri, să lase leii să-i mănânce şi să nu întindă o mână.” Vedeţi, unde
mintea carnală, unde educaţia şi alte lucruri nu pot prinde viziunea?
24 Acel bob de grâu a trebuit să cadă în pământ. Aşa cum Isus a trebuit să cadă, să
învieze din nou, tot la fel şi biserica Cincizecimii a trebuit să cadă. Ea a trebuit să
meargă în pământ, în acele Epoci întunecate. Orice grâu care merge în pământ, trebuie
să zacă în acel timp întunecat ca să rodească. Dar a început să răsară în timpul lui
Martin Luther, venind prin Wesley, înainte în Penticostali; acum merge înapoi în grâu.
Acum, sistemele denominaţionale pe care ei le-au lăsat în urmă, ele sunt paie. Asta-i
tot. Ele trebuie să fie arse, sistemul denominaţional. Dar adevăratul bob de grâu care a
venit din fiecare dintre acele reforme va fi dus sus în Mireasă. Toţi împreună vor forma
Mireasa.
25 Acum, noi aflăm că în Anglia ei au imitat răstignirea nu cu mult timp în urmă, un
grup dintre acei oameni, acei tineri cu părul lung şi lucruri ţipând, numindu-l pe Isus
“daddy” şi lucrurile acelea. Astfel de ...
Acum, voi ziceţi: “Aceea este în Londra, Anglia.” Priviţi ceea ce era în ziar
săptămâna trecută aici în America. Ceva doctor mare al divinităţii de la o şcoală bună a
zis că răstignirea a fost o farsă, a zis că Isus a încercat numai să Se facă în acel fel, căci
El a băut această mătrăgună şi... noi aflăm în Geneza unde El a vorbit despre ea. Ea
este o buruiană ca marijuana sau ceva. Se află în orient. Şi dacă o beţi, aceea vă face să
dormiţi, poate - ca şi cum sunteţi morţi, căzuţi, sau orice lucru, pentru două sau trei zile
la rând.
26 El a zis când I-au dat oţet şi fiere, este posibil că aceea a fost mătrăgună. Şi când
au făcut-o, I-au dat aceea; şi El s-a dus şi a căzut dintr-o dată ca şi cum ar fi mort. L-au
pus în mormânt, L-au aşezat acolo. Şi după două sau trei zile, sigur, ei întorcându-se,
atunci El s-a trezit din nou, era în regulă. A zis că El a plecat în India şi a murit pe
undeva de o moarte obişnuită. Încercând să facă o religie falsă. În primul rând, acel
critic... Care este problema cu voi oamenilor? Vedeţi? Este doar ziua în care trăim noi,
batjocoritori, vedeţi, să împlinească profeţia.
27 Dumnezeu a alocat Cuvântul Său la fiecare epocă. Şi fiecare dintre acele epoci
trebuie să manifeste aceea. Şi de asemenea a prezis oameni pentru acea epocă să
împlinească acel Cuvânt. De fiecare dată când El a alocat Cuvântul Său, El a alocat un
bărbat pentru aceea. Când El a alocat timpul lui Moise, El l-a alocat pe Moise la acela.
Când El a alocat un timp pentru Fiul lui Dumnezeu să se nască, El L-a alocat pe El pentru
aceea. Fiecărei epoci El i-a alocat aceşti oameni, rânduiţi mai dinainte. Aşa cum a zis
Biblia, nimic... Dacă Dumnezeu este infinit, atotputernic, cu toată puterea, omniprezent,
atotştiutor, El ştia toate lucrurile de la început. Astfel, El a ştiut... Nu există nimic afară
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din cale; doar noi gândim că aceea este ... totul merge...
Priviţi în Cuvântul Lui şi vedeţi ceea ce face El, apoi vom avea o înţelegere.
28 Acum, doar gândiţi-vă. În primul rând, dacă acel slujitor s-ar fi gândit, când ei au
pus oţet şi fiere în gura Lui, El l-ar fi scuipat afară. El nu l-ar fi luat de la început. Vedeţi?
Aceia sunt doar batjocoritorii care se ridică. Alt lucru, cum a potrivit acest Isus din
Nazaret, cum a potrivit viaţa Lui cu fiecare profeţie din Vechiul Testament. Cum a putut
fi aceea? Aceea nu putea fi dacă nu era rânduit de Dumnezeu. Viaţa lui a potrivit cu
fiecare profeţie din Vechiul Testament. Un alt lucru, dacă ucenicii aceia L-au falsificat în
acel fel, de ce fiecare din ei au murit în martiraj? Şi chiar apostolul Petru a zis:
“Întoarceţi-mă cu capul în jos; eu nu sunt vrednic să mor ca El.” Cum... Ei l-au luat pe
Andrei şi l-au întors lateral pe cruce. Ei şi-au pecetluit mărturia în sângele lor. Ei L-au
crezut, L-au iubit şi şi-au dat viaţa pentru El. Dacă El era un fals, cum ar fi făcut ei
aceea? Vedeţi, aplicaţia spirituală, oamenii nu au înţeles-o.
29 Aici, nu cu mult timp în urmă era un om mare, un rabin mare, care a scris despre
Moise în timpul când a trecut prin Marea Roşie, spunea: “Aceea nu era de fapt apă;
apele de fapt nu s-au despărţit ca un zid.” A zis: “Ce a fost era că, de cealaltă parte a
Mării Moarte, acolo erau o grămadă de trestii şi el a trecut prin apă - trestii, trestii de
apă. Nu era apă acolo, doar o grămadă de trestii, un ocean de trestii prin care au
trecut.” Şi mulţi din clerul bisericii au crezut aceea; şi au acceptat-o.
Aici, nu cu mult timp în urmă, când primul astronaut s-a dus sus, el s-a întors şi nu
a văzut nimic din Dumnezeu. Aceea a bulversat chiar şi slujitori. Ei au crezut că
Dumnezeu trăia acolo sus pe undeva la o sută şi cincizeci de mile înălţime.
30 Păi, vai, cum educaţia şi înţelepciunea acestei lumi a schimbat biserica într-o
grămadă de zdrenţe. Acolo... Ea este...
Educaţia şi sistemul de educare, ştiinţa şi civilizaţia este de la diavolul. Ea este
civilizaţia diavolului. Biblia spune aşa. Şi civilizaţia noastră care urmeaza să vină nu va
avea nimic de a face cu această civilizaţie, deloc. Nu e nimic de ea, deloc. Ea va fi o
civilizaţie diferită. În această civilizaţie şi această lume ştiinţifică am ajuns... Multă
ştiinţă, cu cât devenim mai ştiinţifici, cu atât înaintăm în moarte, lucrurile, capcanele
ucigaşe şi orice lucru. În acea civilizaţie nouă nu va mai fi moarte, nici boli, îngrijorări
sau dureri. Vedeţi? Nu va mai fi nici una acolo. Astfel această civilizaţie trebuie să fie
distrusă pentru că ea este de la diavol.
31 Noi aflăm în Geneza 4 că poporul lui Cain a început civilizaţia, zidind oraşe, cetăţi şi
aşa mai departe, instrumente muzicale şi au devenit o ştiinţă. Şi oamenii s-au îndepărtat
mult de Dumnezeu, încă religioşi. Dar când a venit poporul lui Set, ei au început să
cheme Numele Domnului. Ah, vorbim ceva subtil...?...
Eu nu sunt aici să rănesc simţurile cuiva, sau să zic ceva despre o biserică. Şi dacă
sunteţi aici şi aparţineţi la această biserică, eu nu o spun să vă rănesc simţurile,
deoarece acolo sunt tot atât de mulţi oameni buni ca şi în alte biserici. Dar eu am citit în
Shreveport săptămâna trecută unde biserica Catolică a făcut o afirmaţie. Şi noi vedem
unde vin toate acelea împreună, acum la marele consiliu ecumenic şi aşa mai departe
chiar exact împlinind ceea ce a zis Biblia că vor face ei. Chiar exact.
32 Acum, noi aflăm că ei au zis: “Unii dintre Protestanţi au vrut să ţină de acea Biblie.
Păi,” a zis: “Biblia nu era nimic altceva decât o Carte, o istorie a bisericii şi ei nu au
avut-o în literatură până aproximativ cu vreo 250 de ani în urmă. Întotdeauna a fost
biserica.” Zicea: “Aceea a fost biserica nu Biblia şi Biblia este doar o istorie despre ceea
ce a făcut biserica.” Ce minciună subtilă este aceea. Noi am avut Biblia de trei mii de
ani. Vechiul Testament a fost scris în Scriptură de sute şi sute de ani înainte de venirea
lui Cristos. Acela este doar un lucru subtil al diavolului.
33 Şi noi aflăm în această zi când această batjocură mare şi hazul făcut despre Biblie
şi încercarea să înlăture... Dumnezeu va judeca biserica prin ceva. El nu poate fi drept...
Ei nu se pot duce jos să mă aresteze şi să zică că eu fac treizeci de mile pe oră într-o
zonă de douăzeci de mile, numai dacă există ceva care să-mi spună că mi se permite să
merg numai cu douăzeci de mile. Trebuie să fie acolo. Şi Dumnezeu va judeca biserica va judeca popoarele într-o zi. Noi ştim aceea. Va veni o judecată. Astfel dacă El o va
judeca prin biserica Catolică, care biserică Catolică? Dacă El o va judeca prin Metodişti,
Baptiştii sunt pierduţi. Dacă El o va judeca prin unitarieni, duotarienii sunt pierduţi.
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Vedeţi? Prin ce o va judeca El, atunci? El a zis că o va judeca prin Cristos şi Cristos este
Cuvântul. Astfel acela este Cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu va judeca. “La
început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi
Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi... Acelaşi ieri, astăzi şi în veci.” Vedeţi?
Astfel El o va judeca prin Cuvântul Lui.
Şi acum, noi aflăm că în această zi când ei încearcă să împingă Biblia afară, să
accepte biserica... Biblia, nu o vor - biserica - astfel ei pot face orice fel de crez sau
altceva şi să meargă cu el.
34 Aşa cum vorbeam serile trecute la Shreveport la împărtăşire, când ei au junghiat
acel miel de jertfă, acolo nu era aluat printre ei, în toate cele şapte zile. Fără aluat,
pâine fără aluat. Orice lucru să fie fără aluat. Aceea reprezenta Cele şapte epoci ale
Bisericii cu care intrăm în cartea de aici. Şi nu există aluat care să - este ceva amestecat
cu ea. Şi noi avem un crez amestecat, denominaţiunea şi orice alt lucru cu Cuvântul şi
încă încercăm să-l numim Cuvânt. “Nu trebuie să fie aluat în toate cele şapte zile.”
35 Şi chiar ceea ce se mânăncă astăzi, să nu încercaţi să o ţineţi pentru ziua de mâine,
ardeţi-o cu foc înainte de a veni lumina zilei, pentru că există un mesaj nou care vine,
un lucru nou.
Vedeţi, voi încercaţi să o ţineţi. Aceea a fost atitudinea bisericii. Când iese o trezire,
primul lucru ştiţi, în timp de trei ani ei încep o organizaţie din ea. Denominaţiunea
începe o organizaţie. Dar aţi observat, acesta străbate de peste douăzeci de ani şi nu s-a
organizat. Şi niciodată nu se va! Acesta este sfârşitul. Grâul a venit din nou înapoi la
grâu. Pleava s-a tras înapoi de la ea. Şi grâul trebuie să stea în prezenţa soarelui să se
coacă.
36 Nu este acela un lucru ciudat, nu cu mult timp în urmă, pe Coasta de Vest a fost
aceea marea întunecime. Ei nu au putut-o înţelege, Texas-ul s-a întunecat săptămâna
trecută. Ei nu o pot înţelege. Nu vă daţi seama că acela este semnul? Nu ştiţi că
naţiunile se destramă? Israel este în patria lui şi aceste semne indică că noi suntem la
sfârşit! În acelaşi timp întunecimea, nu ştiţi că acela este semnul despre care a spus
profetul căci - “Dar va fi Lumină în timpul serii,” va fi o Lumină care va veni în timpul
serii când întunecimile şi alte lucruri se întâmplă în felul cum se întâmplă acum.
37 Priviţi doar cum aceea s-a întunecat. Papa tocmai a venit aici. Amintiţi-vă la
tabernacol, voi aveţi benzile, cred că toţi le-aţi luat, cum Domnul a arătat acolo în acea
zi în tabernacol, exact unde vor fi acele epoci ale Bisericii şi cum vor fi ele. Şi le-am
desenat pe tablă acolo, epocile acelea ale bisericii care le vedeţi aici desenate în carte. Şi
Duhul Sfânt a venit jos într-un Stâlp de Foc şi s-a dus drept în spate acolo, pe perete şi
le-a desenat El Însuşi, în timp ce trei sau patru sute de oameni stăteau şi priveau la
aceea. Şi chiar aşa cum papa a pornit să vină aici, luna cumva s-a întunecat şi ei au
pozat-o, ea a apărut în acelaşi fel cum este desenat aici sus la platformă. Acum, el şi-a
făcut călătoria aici în a 13-a zi, a urcat 13 trepte, a servit împărtăşirea la 13, la o
naţiune care are numărul 13 şi întunecimile vin peste tot. Nu vedeţi unde ne aflăm? Noi
suntem la timpul sfârşitului.
“Batjocoritorii se vor ridica în ultima zi, zicând, 'Nu există diferenţă, de când părinţii
noştri au adormit.'” Dar când vedeţi aceste lucruri începând să se întâmple, ridicaţi-vă
capul; pregătiţi-vă; ceva s-ar putea întâmpla oricând. Cristos vine după Biserica Lui.
38 Acum, ei nu o cred, că este o... Ei presupun... Nu-şi dau seama că ei sunt aceia
care împlinesc Scripturile. Oamenii de fapt nu-şi dau seama că făcând aceste lucruri şi
zicând aceste lucruri ei împlinesc Scripturile. Puţin ştia Caiafa, marele preot şi toţi acei
preoţi din acea zi, care au batjocorit şi au făcut haz de El, nu au ştiut căci chiar
Dumnezeul despre care ei cântau: “Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit (Psalmul al
22-lea), Mâinile şi picioarele Mele, Mi le-au străpuns...” Cântau aceea în templu şi El
murea acolo pe cruce, prea puţin ştiau ei ce fac. Chiar Isus s-a rugat: “Tată, iartă-i. Ei
nu ştiu ce fac.” Despre ei s-a prezis de fapt în Scripturi că vor fi orbi.
39 Aţi ştiut despre biserica Protestantă şi Catolică, s-a prezis că în zilele din urmă vor fi
oarbe, acelaşi lucru prin Scripturi, cu Cristos în afară încercând să intre înăuntru? “Căci
tu zici că sunt bogată şi nu duc lipsă de nimic, fără să ştii că eşti mizerabilă, săracă,
nenorocită, goală, oarbă şi nu ştii aceea!” Apocalipsa 3. Acolo sunteţi, înapoi la orbire,
călcând peste lucrurile lui Dumnezeu ca şi cum ele nu ar însemna nimic pentru ei,
badjocorind şi făcând haz de aceea; aceasta e ceea ce spune Biblia.
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40 Dar pentru Biserică, Miresei, răpirea este o descoperire pentru ea. Ei îi este
descoperit, acea descoperire, adevărata Mireasă a lui Cristos va aştepta după acea
descoperire a răpirii.
Acum, este o descoperire pentru că descoperirea este credinţă. Voi nu puteţi avea o
descoperire fără a fi credinţă. Credinţa este o descoperire, deoarece ea este ceva care vi
se descopere vouă. Credinţa este o descoperire. Credinţa este ceva ce vi s-a descoperit
vouă aşa cum i-a fost descoperit lui Abraham, care putea numi orice lucru contrar cu
ceea ce i-a fost descoperit ca şi cum nu ar fi fost aşa. Acum credinţa... Aceea este
credinţa de fapt, este descoperirea lui Dumnezeu. Biserica este zidită pe o descoperire,
tot trupul în întregime.
41 Aici cu câteva săptămâni în urmă am vorbit cu un slujitor bun Baptist. El a venit să
discute cu mine. El a zis: “Îmi place de tine ca om, dar,” a zis: “Tu eşti amestecat total.”
Am zis: “Atunci te rog să mă ajuţi să o îndrept...” Acum, el a zis... “cu Scriptura.”
El a zis: “Noi niciodată nu vom fi în stare, frate Branham, să aducem lucrurile
împreună până nu punem cuvânt peste cuvânt, peste cuvânt exact cu Greaca şi aşa mai
departe.”
Am zis: “Oh, domnule, tu ştii mai bine decât atât.” Am zis: “chiar Consiliul Niceean,
acolo în urmă şi aşa de departe, la trei sute de ani de la moartea lui Cristos, ei încă
dezbăteau care învăţător Grec avea dreptate. Tu nu poţi... Aceea este o descoperire. Tot
lucrul este...”
El a zis: “Eu nu pot accepta descoperirea.”
Am zis: “Atunci cum Îl poţi accepta pe Cristos?”
El a zis: “Păi, Biblia a zis, 'Cel ce crede în Isus Cristos are Viaţă Veşnică.'”
Am zis: “Este adevărat. Aceea de asemenea zice că nimeni nu-l poate numi pe Isus
Cristosul decât prin descoperirea Duhului Sfânt care i-a fost descoperită.” Vedeţi? Şi
acolo sunteţi voi, chiar înapoi în jur din nou, cade drept înapoi la descoperire. Ea trebuie
să vă fie descoperită în Biblie...
42 Cain şi Abel nu au avut Biblie să citească, dar lui Abel i-a fost descoperit prin
credinţă, care este o descoperire. Abel a oferit lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât a
lui Cain, despre care Dumnezeu a mărturisit că el era neprihănit. Când i s-a cerut lui
Isus, aici în Matei 16:17 şi 18... Noi nu am avut timp să o citim, dar dacă vreţi să o
notaţi. El a zis: “Cine spun oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”
Unul dintre ei a zis: “Tu eşti Moise, Ilie, sau cineva.”
El a zis: “Dar cine ziceţi voi, că sunt Eu?”
El a zis: “Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu.”
El a zis: “Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona, că nu carnea şi sângele ţi-a descoperit
aceasta; Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o; Pe această stâncă...” Revelaţia
spirituală despre cine este Dumnezeu, Cine este Isus şi El este descoperirea lui
Dumnezeu, Dumnezeu făcut trup şi descoperit lumii. El era în lume; Dumnezeu era în
Cristos împăcând lumea cu Sine, descoperind că Dumnezeu era în trup de carne. “Tu eşti
Cristos, Cel Uns, Fiul lui Dumnezeu.”
El a zis: “Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în Cer
ţi-a descoperit-o. Pe această piatră Îmi voi zidi Biserica.” Descoperirea Cuvântului la
timpul potrivit. “Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o pot birui.”
43 Cartea Apocalipsei este ultima Carte a Bibliei. Ea este pecetluită pentru
necredincioşi. Acolo, Bibia zice în capitolul 22: “Oricine va scoate un Cuvânt din Ea sau
va adăuga un cuvânt la Ea, i se va scoate partea din Cartea Vieţii.” Noi ne dăm seama
atunci că Ea a fost dată în întregime credincioşilor. Şi deschide Cartea Apocalipsei şi
descoperă Cine este autorul întregii Cărţi (trebuie să-L privim ca Alfa şi Omega, de la
Geneza la Apocalipsa, Isus Cristos chiar acelaşi din totdeauna), Îşi descoperă taina Sa
completă despre Sine Însuşi şi planurile Lui pentru epocile bisericii care vor veni; şi au
fost pecetluite acolo prin Şapte Peceţi.
44 Acum, Cartea a fost scrisă, dar apoi amintiţi-vă, Ea a fost pecetluită cu Şapte
Peceţi. Şi cele Şapte Peceţi nu trebuiau să fie deschise, Apocalipsa 10, până la sunarea
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ultimului înger pământesc de pe pământ, Apocalipsa 10:7. Vedeţi? “Şi în zilele când
mesajul ultimului înger va suna, al şaptelea înger, taina lui Dumnezeu se va termina în
acea epocă.” Căci... Şi aceea este epoca în care trăim noi.
Noi toţi ştim că trăim în epoca Laodiceea. Nu va mai fi o altă epocă la aceea; nu
poate fi. Astfel noi trăim în Epoca Laodiceea şi aceste Şapte Peceţi care au ţinut acea
Carte este o taină către oameni, ar trebui să fie deschisă în acea zi. Aceea a promis-o El.
Acum, aceea nu poate fi nimic în afara Cuvântului pentru că voi nu puteţi adăuga la
Cuvânt sau să scoateţi din Cuvânt. El trebuie să rămână întotdeauna Cuvântul. Dar
descoperirea este ca să descopere Adevărul Lui, ceea ce este El, să-L facă să potrivească
cu restul Scripturii. Şi apoi Dumnezeu dovedeşte aceea a fi Adevărul.
45 Vedeţi, Dumnezeu nu are nevoie de interpret. El este Propriul Său interpret. El îşi
face interpretarea Lui prin a aduce lucrurile la împlinire care a zis că se vor întâmpla.
Cum a zis la început, Să fie Lumină!“ şi acolo a fost lumină. Aceea nu are nevoie de vreo
interpretare, Ea a fost dovedită.
Acum, El a promis anumite lucruri în această zi de pe urmă, în Scriptură. Păi, acolo
a fost. În acel fel a fost Isus Fiul lui Dumnezeu. El a promis că-L va trimite. Când El era
în zilele Lui aici pe pământ şi oamenii nu puteau crede în El, El a zis: “Cercetaţi
Scripturile că în Ele credeţi că aveţi Viaţă Eternă; Ele sunt Acelea care mărturisesc
despre Mine. Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, atunci să nu Mă credeţi. Dar dacă nu Mă
puteţi crede, credeţi lucrările care le fac; pentru că ele mărturisesc Cine sunt Eu.”
46 Ei bine atunci, în epoca lui Wesley, faptele care le-a făcut el a mărturisit cine era el.
În epoca lui Luther, în reformă, sigur, aceea a mărturisit cine era el. În zilele
Penticostalilor, restabilirea înapoi a darurilor, vorbirea în limbi, scoaterea afară a dracilor
şi alte daruri, păi acelea au mărturisit. Acolo nu era glumă referitor la aceea.
Oamenii au zis când aceea de prima dată s-a ridicat... Am citit cărţile istoriei
Penticostale. Ele au zis: “Aceea nu poate dura mult; ea se va stinge.” Ea încă arde. De
ce? Este pentru că voi nu o puteţi stinge. Dumnezeu a zis că aceea va fi acolo. Ea este
acea porţiune de Cuvânt şi nu o puteţi lăsa la o parte... şi apoi când Mireasa este
chemată, cum o veţi stinge? Aceea este descoperirea manifestării Cuvântului făcut
adevăr. Şi noi trăim în acea zi. Slavă lui Dumnezeu! Descoperirea tainei Lui Însuşi.
47 Acum, răpirea este numai... această răpire despre care vorbim este numai pentru
Mireasă. Amintiţi-vă, Biblia a zis: “Şi ceilalţi morţi nu au trăit în timpul celor o mie de
ani.” Această mare răpire... Dacă nu există o răpire prieteni, unde ne aflăm? Ce vom
face? În ce epocă trăim? Ce promisiune avem? Va fi o răpire. Biblia spune că va fi; şi
aceea este numai pentru cei Aleşi, Doamna aleasă, Mireasa din această zi care este
chemată afară, Biserica.
Tocmai cuvântul biserică înseamnă “chemaţi afară din.” Aşa cum Moise a chemat o
naţiune dintr-o naţiune, Duhul Sfânt cheamă o Mireasă dintr-o biserică. O Biserică dintro biserică, membrii din fiecare denominaţiune formând o Mireasă, Pomul Miresei, aceea
este pe bandă, Pomul Miresei. O Mireasă venind afară, chemată... Şi aceea este cea
care, Pomul Miresei este... Mireasa, mai degrabă, este cea care va fi în răpire, numai ea,
nimeni decât Mireasa, cea aleasă cunoscută mai dinainte de Dumnezeu de la început,
gena spirituală a Tatălui.
Să mă opresc aici un minut, ea... Devin agitat gândindu-mă că vă voi ţine prea
mult.
48 Dar observaţi; priviţi! Fiecare dintre voi oameni, ştiţi că înainte cu mulţi ani de a fi
născuţi aţi fost în tatăl vostru ca o genă? Este corect! Un germen de sămânţă era în tatăl
vostru, care a venit de la masculin nu de la feminin. Femela furnizează oul, un pământ
de însămânţare, dar germenele vine din...
Acum, să zicem în tatăl meu, sau fiul meu care stă aici... Când eu am avut
şaisprezece ani, fiul meu era în mine. Eu nu l-am cunoscut, dar el era acolo. Acum,
printr-un teren de creştere, prin căsătoria sfântă, el devine în imaginea chipului meu. Eu
îl cunosc; eu sunt în părtăşie cu el. Şi el vine chiar la timpul când este timpul corect.
49 Acum, astfel unde voi în... Dacă aveţi Viaţă Eternă, aţi fost în Dumnezeu înainte de
a fi cândva o lume. Voi sunteţi o parte, un fiu al lui Dumnezeu, un atribut al lui
Dumnezeu. El a cunoscut chiar epoca în care veneaţi voi. El v-a predestinat la acea
epocă să luaţi locul acela şi nimeni altul nu-l poate lua... nu contează câte imitaţii şi alte
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lucruri, voi trebuie să fiţi acolo, pentru că El ştia că veţi fi acolo. Acum, voi vă
manifestaţi; acum puteţi avea părtăşie cu El, aşa vrea El. El doreşte părtăşie, să i se
închine. Dar dacă viaţa voastră nu a fost din totdeauna un atribut în Dumnezeu, voi
sunteţi doar o mimică a creştinismului. Vedeţi? Vor exista milioane şi bilioane dintre ei
care vor fi numai imitarea creştinismului.
50 O afirmaţie care am făcut-o recent. Eu m-am uitat la fratele Demos Sakarian,
acolo, când ei montau vacile. M-am uitat la testul eprubetelor şi altele, fiind dus acolo de
doctori şi privind lucrurile acelea.
În descărcarea literală a masculului există cam un milion de germeni care ies de
fiecare dată. Şi cam un milion de ouă vin de la femelă la - acelaşi timp. Dar aţi ştiut că
în toţi germenii aceia care se mişcă în jur, un milion dintre ei, există numai unul dintre ei
rânduit la viaţă şi există numai un ou fertil? Şi acel mic germen se va târâ drept printre
fiecare din ceilalţi germeni, chiar deasupra fiecăruia germene micuţ care arată chiar ca el
şi deasupra acestora, vine pe aici, află acel ou fertil şi se strecoară în el. Apoi ceilalţi
dintre ei mor. Păi, vorbind despre naşterea virgină, păi, nu este nici pe jumătate aşa de
misterios ca o naştere spirituală, cum este rânduită mai dinainte, predestinată de
Dumnezeu.
Acum, la început, mult în urmă, cu mulţi ani înainte de a fi început timpul, dacă
sunteţi un creştin născut din nou în seara aceasta, atunci voi aţi fost în Dumnezeu, Tatăl
vostru. Şi de aceea când aţi venit în viaţa aceasta, aici să practicaţi creştinismul, fiecare
lucru mergea greşit şi v-aţi întrebat de ce este aceasta şi toate acelea. V-aţi întrebat
despre aceasta. Dar într-o zi ceva v-a atins. Ce era aceea? Viaţa care era aici jos de la
început...
51 Aşa ca povestioara mea despre vulturul care a aflat - mama lui care a aflat puiul de
vultur. Voi m-aţi auzit predicând despre aceea, cum acel vultur a fost clocit sub o găină.
Dar ea... Obiceiurile ei de a încerca să hrănească acei pui, vulturaşul nu o putea digera
pentru că el nu era pui de găină de la început, încă el era în coteţ cu puii şi îi urma. Dar
ea scormonea în curtea grajdului şi alte lucruri şi vulturaşul nu putea rezista la aceea.
Dar de fiecare dată ea cloncănea şi orice lucru, toţi puii mergeau, astfel şi el mergea.
Dar, într-o zi mama lui ştia că ea a pus două ouă, nu unul. Trebuia să mai fie unul
pe undeva. Ea s-a dus să-l caute. Zburând în jur, făcând cercuri, în final ea a venit peste
curtea grajdului şi ea şi-a aflat copilul. Ea a strigat la el. Aceea era o voce şi el şi-a dat
seama că acela-i lucrul care potriveşte. Acela era cel pe care-l căuta. Vedeţi? Şi el şi-a
dat seama atunci că el nu era un pui de găină, el era un vultur. În acel fel este cu fiecare
creştin născut din nou. Când voi veniţi, nu contează la câte confesiuni aparţineţi, câte
nume vă puneţi, numele voastre în cărţi şi alte lucruri, când acel Cuvânt adevărat este
dovedit şi făcut adevăr înaintea voastră, în acel fel, vă daţi seama că sunteţi un vultur,
chiar acolo. Toate aceste cloncănituri de găină, aparţineţi la aceasta, aparţineţi la aceea
şi mergeţi în această direcţie şi acea direcţie este fără sens. Există o adăugare autentică
a Cuvântului la Cuvânt.
52 Când un germen ajunge în pântecele unei femele, el nu ia pe... Voi nu aţi devenit
un germen uman de la tatăl vostru şi apoi următorul lucru să deveniţi un germen de la
câine, iar următorul lucru de la pisică, iar următorul de la pui de găină; întotdeauna a
fost un germen uman. Şi Trupul lui Isus Cristos - Mireasa - va fi parte a Trupului Său
care va... El era Cuvântul şi Mireasa va trebui să fie Cuvântul, Cuvânt adăugat la Cuvânt
adăugat la Cuvânt. Neprihănirea lui Luther, Sfinţirea lui Wesley, Botezul Penticostalilor
cu Duhul Sfânt, reaşezarea darurilor şi toate celelalte merg cu acestea. Acela trebuie să
fie Cuvânt peste Cuvânt, germen peste germen, viaţă peste viaţă, pentru a produce
statura deplină a Miresei Domnului Isus Cristos.
Acum vă amintiţi, voi aţi fost un atribut.
53 Acum lucrul este că după ce aflăm aceste lucruri căci Cristos va veni după Mireasa
Lui; acum, cum intrăm în acea Mireasă? Aceea este întrebarea. Mulţi zic: “Ataşaţi-vă la
adunarea noastră.” Unul dintre ei vor un anumit fel de botez. Unul vrea să facă aceasta
sau aceea. Unul zice că trebuie să vorbeşti în limbi sau nu îl ai; celălalt zice că nu trebuie
să vorbeşti în limbi. Acesta zice că trebuie să dansaţi în Duh, iar acesta zice că trebuie
să strigi. Acestea au o senzaţie. Toate sunt în ordine şi totuşi toate sunt greşite. Cum
poate un om care este - sau o femeie, sau un copil al lui Dumnezeu care este născut din
Duhul lui Dumnezeu să nege Cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu Însuşi L-a
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interpretat şi a zis: “Acesta este. Eu l-am promis; aici este,” arătând atât de clar pe cât
posibil. Păi, ei sunt orbiţi să o vadă. Vedeţi? Cum poate Cristos să-Şi nege propriul Său
Cuvânt? Dacă Cristos este în voi, El nu-Şi poate nega propiul Său Cuvânt.
54 Apoi, cum intrăm în acest Trup? 1 Corinteni 12: “Printr-un singur Duh noi toţi
suntem botezaţi în acest Trup. Printr-un singur botez al Duhului Sfânt. Şi aceea... dacă
vreţi să-l notaţi, acela este 1 Corinteni 12:13: ”Şi printr-un singur Duh noi toţi suntem
botezaţi...“ Şi Duhul este Viaţa lui Cristos (este corect?), Viaţa lui Cristos. Viaţa oricărei
seminţe, iar El era Sămânţa Cuvânt, rodeşte sămânţa vieţii. Aţi priceput? Dacă acea
viaţă zace în sămânţă şi acest botez al Duhului Sfânt vine peste ea, ea este destinată să
rodească viaţă a seminţei.
55 Aşa cum v-am spus aici la Phoenix, nu cu mult timp în urmă am vorbit cu fratele
John Sharriatt. Eu am fost acolo şi el mi-a arătat un pom, un citric. El a cultivat multe
citrice şi mi-a arătat un pom care avea opt sau nouă feluri de fructe pe el. Eu am zis:
“Frate Sharriat, ce fel de pom este acela?”
A zis: “Un portocal.”
Am zis: “De ce sunt lămâi, tangerine, tangelo şi grapefruit?”
El a zis: “Toate sunt citrice; ele sunt altoite.”
“Oh,” am zis: “înţeleg. Acum, anul următor acelea vor avea portocale.”
“Dar, oh, nu, fiecare pom va rodi propriul rod, fiecare ramură îşi va purta rodul ei.”
56 Mulţi dintre voi pomicultori ştiţi aceasta, de aici, din această vale de citrice, aceea
va rodi rodul propriu.
Dacă puneţi o mlădiţă de lămâi în pom de portocal, aceea va rodi o lămâie pentru
că aceea este natura citricului. Totuşi nu va rodi rodul original. Aceasta este ceea ce am
făcut noi. Noi am altoit, am introdus crezuri şi altele şi am altoit în fiecare. Cum pot
Metodiştii să rodească ceva decât un copil Metodist? Cum poate vreo denominaţiune să
rodească altceva decât un copil denominaţional?
Dar dacă acel pom scoate o ramură originală, aceea va rodi portocale. Şi apoi, dacă
Dumnezeu face vreodată ceva în biserică, aceea va fi originalul înapoi, din nou, exact cu
Cuvântul. Aceea trebuie să fie, pentru că viaţa este în pom şi el îşi rodeşte propriul soi.
57 Acum, putem vedea că, acea biserică s-a mişcat în jos prin epoci rodindu-şi rodul ei
şi în timp ce mlădiţele au terminat rodirea lor, le curăţă. În Sfântul Ioan 15... Niciodată
nu a curăţat viţa, El a luat mlădiţele, le-a tăiat pentru că ele nu aduceau nici o roadă. Şi
noi...
Isus vrea roade pentru El Însuşi. Soţia Lui trebuie să rodească felul de copii cum
este El. Şi apoi dacă ei nu rodesc copii, copii Mireasă, copii Cuvânt, atunci sunt copii
denominaţionali. Astfel, ea pleacă înapoi la prima ei dragoste pentru lume şi
denominaţiunea aceea. Ei nu pot rodi un creştin născut din nou, veritabil pentru că nu
există nimic acolo să-l rodească.
Ca şi cum, voi luaţi o ramură de lămâi şi o altoiţi acolo; aceea va rodi o lămâie, dar
ea nu poate rodi o portocală pentru că ea nu a fost acolo de la început. Însă a fost
rânduită de la început, cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu a predestinat-o, a
născut-o şi ea trebuie să rodească o portocală; ea nu poate rodi altceva.
58 În acel fel este cu Biserica Dumnezeului celui Viu. Când ora va veni, fiecare... Lăsaţi
ca Dumnezeu să înceapă să facă ceva, fiecare a luat mingea şi a plecat. Vedeţi? Aceea
este întotdeauna în acel fel. Eu am citit în istoria lui Martin Luther, nu cu mult timp în
urmă. Aceea spunea că nu era aşa de greu să crezi că Martin Luther a putut protesta
Biserica Catolică şi să scape cu aceea, dar a zis, lucrul neobişnuit era că el şi-a putut ţine
capul deasupra tuturor fanatismelor care a urmat trezirea lui şi încă a stat drept pe
neprihănirea lui. Vedeţi? Fiecare lucru, imitaţii şi orice lucru eşuând...
59 Priviţi la Doamna Semple McPherson, Aimee Semple McPherson, care a avut
biserica ei pe aici. Fiecare doamnă predicatoare încerca să o imite şi purta Biblia în
acelaşi fel, erau doar imitaţii carnale. Ele nu pot fi originale. La fel este şi cu bisericile,
ele nu pot fi originale. Lăsaţi ca o biserică să aibe un lucru sau altul într-un oraş, o altă
biserică nu se va abţine până când nu îl va avea şi ea. Vedeţi? Ei nu mai sunt originali.
Cuvântul lui Dumnezeu este original. Acela este Cuvântul şi El trebuie să rodească soiul
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Lui la vremea Lui, aleşii, predestinaţi de Dumnezeu Tatăl.
Acum, cum intrăm noi în această Biserică? Printr-un Duh, noi suntem botezaţi toţi
în acest Trup, Trupul lui Cristos care este Mireasa, Cuvântul. Botezaţi acolo prin Duhul
Sfânt.
60 Acum, să vedem dacă suntem în ultima epocă sau nu. Acum, noi aflăm dacă
deschidem înapoi în Geneza, pe la al cincilea capitol - de asemenea puteţi deschide la
Luca - şi să aflaţi că Enoh era al şaptelea de la Noe. Enoh... Acolo se poate vedea
sămânţa şarpelui, dacă Cain era fiul lui Adam, atunci el era al optulea. Vedeţi? Dar,
nicăieri în Biblie nu zice căci Cain era fiul lui Adam. Biblia spune că el era de la cel rău.
Iar Adam nu era cel rău. Vedeţi? El era de la cel rău.
61 Acum, noi aflăm aici că Enoh era al şaptelea de la Noe care era un simbol al
epocilor bisericilor. Acum, restul celorlalţi şase oameni înainte de el au murit, dar Enoh a
fost mutat, Enoh a fost răpit, al şaptelea, arătând că răpirea are loc în a şaptea epocă a
bisericii. Acum, fără îndoială că noi suntem în a Şaptea Epocă a Bisericii. Noi toţi o ştim.
Acum, în a Şaptea epocă a bisericii va fi răpirea. Toate celelalte şase au murit. Dar
Enoh a fost mutat din cauză că el nu a fost găsit; Dumnezeu l-a luat. Dar Enoh răpit, a
fost un model al tuturor celorlalţi care au murit, dar Mireasa de la timpul sfârşitului va fi
chemată (prin răpire, fără moarte) va fi chemată afară din a Şaptea epocă a bisericii.
Noi suntem acum martori ai acelei epoci. Oh! Să săpăm acum foarte adânc. Vedeţi?
62 Acum, aici de asemenea un simbol al celor Şapte Epoci ale Bisericii, care în
Apocalipsa 10:7 spune că taina Cărţii trebuia să se dezvăluiască prin Mesajul îngerului al
şaptelea.
Acum, există un Mesager deasupra tuturor acestora şi un mesager pe pământ.
Cuvântul englezesc înger înseamnă “un mesager.” Şi în Mesajul îngerului al şaptelea, în
timp ce îşi făcea - îşi proclama slujba, când el a început să-şi sune slujba, nu când a
început... Isus când El a început, El a început să vindece bolnavii şi pe cei în suferinţă.
“Şi oh, acel Rabin mare, El este un profet!” Şi fiecare L-a vrut în biserica lui, dar când El
a şezut într-o zi şi a zis: “Eu şi Tatăl Meu suntem Unul,” aceea era diferit. Aceea era
diferit. “Şi dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi nu-I beţi Sângele, nu aveţi Viaţă în
voi.” “Păi, El este un vampir.” Vedeţi, vedeţi? Aceea era diferit. El nu a explicat-o. Ei
deja au văzut manifestarea, legitimarea Cuvântului lui Dumnezeu pentru epoca Lui făcut
real şi dovedit înaintea lor că El era acel Mesager al acelei epoci. Şi El nu a trebuit să
explice nimic.
Ucenicii aceia poate nu au fost în stare să o explice, dar ei au crezut-o chiar dacă
trebuiau să o explice sau nu. Ei au stat chiar liniştiţi şi au crezut. Cum au putut ei spune
dacă îi vor mânca carnea şi-I vor bea sângele? Păi, era imposibil pentru ei să o facă, dar
ei au crezut-o pentru că ei au fost rânduiţi. Isus a zis că El i-a ales înainte de
întemeierea lumii. Vedeţi? Ei au crezut-o. Chiar dacă o puteau explica sau nu, ei totuşi
au crezut-o.
63 Acum, priviţi În a Şaptea Epocă a Bisericii când îngerul al şaptelea începe să sune,
tainele lui Dumnezeu trebuiau să se facă cunoscute chiar acolo. Peceţile care
reformatorii... Nu au fost să aibe timp... Luther nu a trăit suficient de mult, nici Wesley,
epocile nu au trăit suficient de mult. Reformatorii aceia şi-au avut mesajul acelei zile şi
oamenii l-au apucat şi l-au denominat. Şi ce este aceea?
64 Voi niciodată nu puteţi învinge natura. Natura întotdeauna mărturiseşte. Dumnezeu
merge în continuitate cu natura. Trebuie. Ca soarele, soarele răsare dimineaţa; un
bebeluş născut. El este slab, nu are multă căldură în el. La ora zece, termină liceul. La
amiază, intră în viaţă. La ora trei după masă, îmbătrâneşte. La ora cinci, moare, bătrân
şi slab din nou, mergând înapoi în mormânt. Acela este sfârşitul lui? El înviază din nou în
dimineaţa următoare. Vedeţi?
Priviţi la pomi cum înmuguresc şi tot ce fac ei. Acum, noi aflăm că frunzele cad de
pe pom. Mergând înapoi... Ce? Viaţa merge jos în rădăcina pomului. Este acela sfârşitul
lui? Vine înapoi în primăvara următoare cu o viaţă nouă.
65 Acum, priviţi bisericile, cum au făcut acelaşi lucru în reformă. A venit sus. Acel bob
de grâu a căzut în pământ şi a murit sub epoca întunecată a persecuţiei. S-a dus în
pământ. Trebuia să moară. Orice om spiritual o poate vedea. Dacă acea sămânţă nu
moare şi putrezeşte, rămâne singură. Ea trebuie să meargă în pământ sub epoca
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întunecată. A zăcut acolo, a putrezit şi au ieşit două firicele ale bisericii Lutherane. Din
biserica Lutherană au ieşit mai multe frunze, Zvingli şi aşa mai departe. Din aceea a
venit în spic care era John Wesley, marea epocă misionară. Aceasta a scăzut înapoi. De
acolo a venit acea epocă înşelătoare, acea epocă Penticostală. Acel bob de grâu, care...
Cineva de aici a cultivat cândva grâu? Când voi v-aţi uitat acolo aţi spus: “Eu am
grâu.” Voi vedeţi ca şi cum aţi avea grâu; însă dacă veţi privi la el mai atent, nu aţi
obţinut de fapt încă grâu. Voi aveţi o pleavă. Nu ne-a avertizat Isus în Matei 24:22-24,
în zilele din urmă cele două duhuri vor fi aşa de apropiate împreună încât ar înşela pe
grâul ales, dacă ar fi posibil. Vedeţi? Acum priviţi, acela este un purtător.
66 Acum, Viaţa care a venit sus prin Luther este ceea ce l-a făcut pe Wesley. Viaţa
care a venit din Wesley este ceea ce a făcut Penticostalii. Viaţa care vine din Penticostali
produce grâul. Însă ele sunt un purtătoare. Vedeţi? Viaţa reală trece prin ele. Mesajul
trece prin ele, dar o ţine înainte până în grâu. Acela-i motivul că grâul vine sus şi aduce
toată lucrarea în răpire, aici, sus la vârf. Mireasa însăşi vine afară din fiecare epocă, dar
paiul denominaţional moare, se uscă şi moare.
Aţi observat în aceste zile din urmă cum începe el să se tragă înapoi? Când grâul
acela începe să crească, atunci pleava începe să se tragă de pe el.
67 Priviţi în urmă în acel grâu mic, când vă uitaţi la el. Deschideţi-l în acest fel şi uitaţivă în el şi vedeţi; voi aveti un muguraş de grâu acolo în urmă. Voi ar trebui să luaţi un
microscop de mărit de treizeci de ori, priviţi în el să vedeţi muguraşul de grâu acolo.
Vedeţi? Dar este acolo departe în urmă, dar începe să crească. Acum, acea pleavă
trebuia să fie acolo, să adăpostească aceea, să-i dea o şansă să iasă afară. Dar când el
începe să crească şi Mesajul începe să se răspândească, atunci pleava se desprinde de
ea. Şi viaţa se scurge din acea pleavă chiar în grâu; mergând înainte. În acel fel se
întâmplă în fiecare epocă. Nu se poate înnvinge natura; ea este... Aceea este
continuitatea lui Dumnezeu, felul cum El face lucrurile.
68

Şi acum, aceea este epoca în care trăim noi chiar acum, a Şaptea Epocă a bisericii.

Acum, toate trebuie să fie manifestate în bobul de grâu la sfârşit. Altul a venit
înapoi... Acum, dacă luaţi Luca capitolul 17 cu versetul 30, El a zis: “Aşa cum era în
zilele Sodomei, la fel va fi la venirea Fiului omului, când Fiul omului începe să se
descopere Însuşi.” Ce este descoperit? Să-Şi reveleze ceea ce este El în această zi,
descoperit oamenilor, Cuvântul care este făcut cunoscut pentru acea zi, descoperit
oamenilor prin manifestarea Duhului Sfânt, făcând ca Isus să trăiască printre noi.
Şi amintiţi-vă, El a fost reprezentat acolo într-un Om, un Bărbat. El a zis: “Aşa cum
a fost.” Acum, El a citit aceeaşi Biblie care o citim noi, Geneza. Acum, noi observăm în
acel capitol din Geneza când Isus a vorbit despre aceea...
69 Găsim că atunci când, fiind cu spatele întors la acel cort şi Sara era în cort, El a zis
- El a pus o întrebare. Şi ea nu a crezut căci ceea ce urma să se întâmple se poate
întâmpla. El a zis: “Acum, Abraham, Eu te voi vizita conform cu timpul vieţii.” Vedeţi? Şi
Sara, în cort a râs despre aceea. El a zis: “De ce a râs Sara în cort, zicând, 'Cum pot fi
aceste lucruri?'” Isus a promis şi acela era El; Abraham L-a numit Elohim, Cel
Atotputernic. Acela era El.
Acum, Biblia prezice că aceea se va reîntoarce în zilele de pe urmă. Isus a zis aşa.
Şi când vedeţi aceste lucruri începând să se întâmple, doar să vă amintiţi, când vedeţi
aceste lucruri începând să se întâmple, atunci aceea este - ştiţi că timpul este chiar la
uşă.
70 Priviţi lumea în sine. Priviţi lumea, Sodoma dacă a fost cândva o Sodomă. Priviţi la
oameni, pervertiţi cu o aşa perversiune. Minţile lor sunt pervertite. Ei nu ştiu ce este
decenţa obişnuită. Priviţi la criminali, homosexuali şi orice alt lucru. Priviţi la femeile
noastre, ce o furie s-a făcut. Priviţi ce furie a indecenţei, imoralitate între femeile
noastre, nu numai între ale noastre... Voi ziceţi: “Aceia sunt Metodiştii.” Aceia sunt de
asemenea şi Penticostalii. Sunt toţi.
Priviţi la bărbaţii noştri; ei atârnă... În loc de Cuvântul lui Dumnezeu, ţin unele
tradiţii ale denominaţiunii în care atârnă ei, în loc să vină atunci când Îl văd pe
Dumnezeu, făcându-Se pe Sine Însuşi perfect cunoscut. Acela-i motivul, ei sunt orbi şi
nu o pot vedea. Ei niciodată nu o vor vedea.
Acum, priviţi ce se întâmplă aici în aceasta, în timp ce ne grăbim. Eu cred că acea
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doamnă vrea ca noi să plecăm; eu am văzut cum ea mişca cu mâinile, sau altceva
pentru care ea vrea să ieşim afară, astfel mai bine ne-am grăbi.
71 Astfel, observaţi Enoh - tipul Bisericii. Aici el este de asemenea tipizat în a Şaptea
Epocă a Bisericii. Vă puteţi gândi la aceea? A Şaptea Epocă a Bisericii... Observaţi, la
sunarea...
Câţi cred că au fost şapte mesageri pentru cele şapte biserici...? Oh, noi toţi
credem dacă noi credem Bibliea. Dacă nu credem Biblia, desigur (vedeţi?) noi nu o
credem. Dar acolo au fost...
Acum, noi trăim în a Şaptea Epocă a Bisericii. Şi când Biblia a zis că această Epocă
a Şaptea a Bisericii... Când mesagerul Epocii Bisericii a Şaptea începe să-şi sune
Mesajul, atunci tainele tuturor lucrurilor care au fost răsucite prin epocă se vor descoperi
în acel timp. Şi aici, noi o vedem, Fiul omului venind printre poporul Lui şi făcând chiar
exact, confirmându-Şi Mesajul aşa cum a zis El că o va face. Aici, noi o aflăm în această
ultimă epocă.
Acum... Ca cele şapte străji, unul a venit... El nu a venit la prima strajă, a doua, a
treia, a patra, dar a venit la a şaptea strajă. Acela era Enoh, al şaptelea, care a fost
mutat, şi Noe fiind un tip al rămăşiţei Evreilor, trebuia să fie dus dincolo.
Acum, în timpurile Bibliei - vorbind despre străji - nopţile nu erau împărţite în străji
în timpul Bibliei.
72 (Acum ascultaţi cu atenţie, eu mă voi grăbi acum pentru că ei vor camera.) Nu,
Biblia nu a fost împărţită, sau noaptea nu a fost împărţită în ore în timpul Bibliei; ea era
împărţită în străji.
Acolo erau trei străji. Acum, prima strajă începea de la 9.00 până la 12:00; a doua
strajă începea de la 12:00 la 3:00, şi a treia strajă din noapte era socotită de la 3:00 la
6:00. Acum, noi avem trei, trei ori trei care este un nouă, număr imperfect. Apoi venim
înapoi la şapte pentru răpire, care eu cred că va avea loc între ora 6:00 şi 7:00 - sau 6:
00 şi 9:00 într-o dimineaţă. Când trâmbiţa Domnului va suna...
În acea dimineaţă strălucită fără nor
când morţii în Cristos se vor trezi,
Şi gloria învierii Lui o vor împărtăşi;
Când cei aleşi ai Lui se vor aduna
la ei acasă dincolo de cer,
Când se va face prezenţa acolo sus, eu voi fi acolo.
73 Cuvântul răpire în Biblie de fapt nu este folosit deloc. Noi doar am pus acel cuvânt
acolo. Biblia a zis: “Ridicaţi, fiind ridicaţi.” Citim aici în 2 Tesaloniceni sau 1 Tesaloniceni
este, ordinea acestei mari răpiri care va avea loc în ultimele zile. Ascultaţi aici la
aceasta. Noi vom începe aici cu al 13-lea verset.
... Nu vreau să vă am... neştiutori, fraţilor, referitor la cei ce sunt adormiţi, ca să nu
vă îngrijoraţi, ca ceilalţi care nu au nădejde.
Căci dacă credem... Cristos a murit şi a înviat din nou, chiar aceia... care dorm în
Isus ,Dumnezeu îi va aduce cu El.
Căci noi vă spunem prin cuvântul Domnului, pentru că noi cei care suntem în viaţă
şi vom rămâne până la venirea Domnului nu o vom lua înainte... (sau acel cuvânt a lua
înainte înseamnă “a împiedica.”)... cei ce sunt adormitţi.
Căci Domnul însuşi va coborâ... (Acum, ascultaţi atenţi.)...
... Domnul însuşi va coborâ din ceruri cu un strigăt, şi cu un glas al unui arhanghel,
şi... trâmbiţa lui Dumnezeu; şi cei morţi în Cristos vor învia mai întâi...
74 Acum, aş vrea să observaţi un lucru mare care s-a întâmplat aici. Nu rataţi acest
lucru. Vedeţi? Acum observaţi, Cuvântul zice aici în 2 Tesaloniceni că există trei lucruri...
Observaţi, de la versetul 13-lea până la al 16-lea, sunt trei lucruri care trebuie să se
întâmple, înainte ca Domnul Însuşi să apară. (Repede acum să putem încheia. Vedeţi?)
Primul lucru care se întâmplă, observaţi: un strigăt, un glas, o trâmbiţă. Să citim acum
aceea şi să vedem dacă este corect. Vedeţi?
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Căci Domnul însuşi... (al 16-lea verset)... va coborâ din ceruri cu un strigăt, şi cu
un glas al unui arhanghel, şi... trâmbiţa lui Dumnezeu:...
75 Trei lucruri să se întâmple, un strigăt, un glas, o trâmbiţă, trebuie să se întâmple
înainte de a apărea Isus. Acum, un strigăt. Isus le face pe toate cele trei, când El
coboară. Un “strigăt” ce este un “strigăt”? Este Mesajul care merge înainte primul,
Pâinea Vieţii aducând Mireasa.
Acum, Dumnezeu are un mod de a face lucrurile şi niciodată nu-Şi schimbă regula.
El niciodată nu-Şi schimbă... El este un Dumnezeu neschimbător. În Amos 3:7 El a zis că
nu va face nimic pe pământ până când mai întâi o descoperă slujitorilor Lui, profeţi. Şi
tot aşa de sigur cum El a promis-o, El o va face.
76 Acum, noi am venit prin epocile bisericilor, dar ni s-a promis în ultimele zile
conform cu Maleahi 4, că va fi o întoarcere din nou, un profet în lume. Aceasta e corect!
Observaţi-i natura şi felul cum va fi. El este... Oh, el... Dumnezeu foloseşte duhul acela
de cinci ori: odată în Ilie, în Elisei, în Ioan Botezătorul, în chemând afară Biserica şi în
rămăşiţa Evreilor; de cinci ori, J-e-s-u-s, f-a-i-t-h, [Isus, credinţă - Trans.] şi acela este
numărul harului. Vedeţi? Bine.
77 Acum amintiţi-vă, Mesajul este promis. Şi atunci când toate aceste taine au fost
astfel legate prin grupul clericilor, era nevoie de un profet direct de la Dumnezeu să o
descopere. Şi aceea este exact ceea ce a promis El să facă. Vedeţi?
Acum amintiţi-vă, Cuvântul Domnului vine la profet, nu la teolog, la profet. El este
reflectorul Cuvântului lui Dumnezeu. El nu poate spune nimic; el nu-şi poate spune
propriile lui gânduri; el poate vorbi numai ceea ce-i descoperă Dumnezeu. Chiar profetul
Balaam când a încercat să fie vândut - să-şi vândă dreptul; el a zis: “Cum poate vreun
profet să spună altceva decât de ceea ce-i pune Dumnezeu în gură?” Este un lucru pe
care îl face Dumnezeu că nu puteţi spune nimic altceva. Şi voi sunteţi născuţi în acel fel.
Nu mai mult decât puteţi...
78 Dacă puteţi spune: “Eu nu pot să-mi deschid ochii,” când vă uitaţi. Vedeţi? Voi
puteţi. Nu vă puteţi întinde mâna când puteţi. Vedeţi? Voi nu puteţi fi un câine dacă
sunteţi o fiinţă umană. Voi sunteţi făcuţi astfel şi Dumnezeu întotdeauna - de-a lungul
timpului prin Isaia, Ieremia şi toţi, Ilie şi epocile care au trecut, când grupul bisericesc
va amesteca orice lucru, El va trimite un profet, îl va ridica de unde nici nu se gândesc.
El nu va aparţine la nici una din situaţiile lor, va vorbi Cuvântul Lui, va fi chemat de pe
scenă şi se va duce, doar un om dur al Adevărului lui Dumnezeu.
Şi întotdeauna este... Felul cum poţi să-i spui, El a zis: “Dacă va fi unul între voi
care este spiritual, sau un profet...”
79 Acum un profet. Există “dar de profeţie” în biserică, dar un profet este predestinat
şi rânduit mai dinainte pentru acea oră. Vedeţi? Da, domnule!
Acum, dacă o profeţie este dată, doi sau trei trebuie să stea şi s-o judece dacă este
corectă sau nu, înainte ca biserica s-o poată primi. Dar nimeni n-a fost pus în faţa unui
profet, pentru că el este absolut Cuvântul lui Dumnezeu. El era acel Cuvânt în epoca lui.
El L-a văzut pe Dumnezeu reflectat...
Acum, dacă Dumnezeu a promis să ne trimită aceea din nou în ultimele zile, să
aducă acea Mireasă afară din acea amestecătură bisericească şi va... Singurul fel în care
se va putea face.
80 Niciodată nu se va face; Biserica nu-L poate primi pe Cristos. Noi... Penticostalii, noi
nu putem realiza acest Mesaj în starea cum este biserica astăzi. Cum vor realiza timpul
sfârşitului în starea cum sunt ei astăzi, când fiecare este împotriva altuia şi orice alt
lucru, bisericesc? Oh, milă. Este o încurcătură. Aceea s-a dus în denominaţiuni. Şi
oricând am întrebat orice istoric să, o spun diferit. De fiecare dată când un mesaj a ieşit
pe pământ şi când ei l-au organizat, acela a murit chiar acolo. Şi Penticostalii au făcut
acelaşi lucru aşa cum ei toţi... Penticostalii care au ieşit din...
81 Voi, Adunarea lui Dumnezeu, când strămoşii voştri şi mamele au ieşit din
organizaţiile acelea, în urmă în vechiul Consiliu General, au strigat şi L-au lăudat pe
Dumnezeu, au vorbit împotriva acelor lucruri; iar voi v-aţi întors ca un câine la vărsătura
lui şi ca o scroafă la mocirla ei, aţi făcut acelaşi lucru care l-au făcut ei; şi acum foarte
bisericesc vă închideţi măruntaiele compasiunii şi tu trebuie să ai o carte de părtăşie
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înainte de a se putea asocia greu cu voi.
Şi voi Unitarienii, Dumnezeu v-a dat un mesaj ca acesta; şi în loc ca voi să mergeţi
înainte, să rămâneţi umili mergând înainte, voi a trebuit la rândul vostru să pierdeţi şi să
vă organizaţi grupul. Şi unde aţi ajuns? În aceeaşi găleată. Aceea este exact! Şi Duhul
lui Dumnzeu se mişcă înainte. “Eu Domnul voi planta; Eu o voi uda zi şi noapte ca
nimeni să nu...”
El a rânduit aceste lucruri să fie, El trebuie să trimită aceasta.
82 Primul lucru care vine când El începe să coboare din Cer, este un strigăt! Ce este
acela? Acela este un Mesaj să aducă oamenii împreună. Mai întâi iese un Mesaj. Acum:
“Timpul pregătirii candelei. Treziţi-vă şi pregătiţi-vă candelele!” Ce strajă era aceea? A
şaptea, nu a şasea, a şaptea. “Iată vine Mirele! Treziţi-vă şi pregătiţi-vă candelele!” Şi
ele le-au pregătit. Unele dintre ele au aflat că ele nu aveau ulei deloc în candela lor.
Vedeţi? Dar acesta este timpul pregătirii candelei. Este timpul din Maleahi 4 când voi
veniţi... Este Luca 17. Este Isaia... Toate profeţiile acelea care pot fi perfect puse în
ordine pentru această zi în Scripturi, noi o vedem vie chiar acolo. Nu există...
83 Vedeţi aceste lucruri întâmplându-se, dragul meu frate, soră, când Dumnezeu din
Cer ştie că aş putea muri pe această platformă, chiar acum, voi ar trebui să mergeţi în
jur pentru un timp. Este doar... El este uimitor. Când Îl vedeţi pe Dumnezeu venind din
Cer, stând înaintea grupurilor de oameni, stând acolo, declarându-Se aşa cum nu a făcut
niciodată... Acela-i Adevărul şi această Biblie deschisă. Vedeţi? Noi suntem aici!
Şi sistemul denominaţional este mort. El s-a dus. El niciodată nu va mai învia din
nou. El va fi ars. Aceea faceţi cu pleava de pe câmp. Fugiţi din ea. Intraţi în Cristos. Nu
spuneţi: “Eu aparţin la Metodişti!”; “Eu aparţin la Baptişti!”; “Eu aparţin la Penticostali!”
Voi să intraţi în Cristos. Şi dacă sunteţi în Cristos, nu există nici un cuvânt scris aici care
să nu-l credeţi. Nu contează ce spune altcineva. Apoi Dumnezeu face acel lucru
manifestat, pentru că voi... Când El toarnă Duhul peste Cuvânt, ce se întâmplă? Chiar ca
şi cum puneţi apă pe altă sămânţă. Aceea va trăi şi va rodi soiul ei.
84 Voi ziceţi: “Eu am botezul Duhului Sfânt.” Acela nu înseamnă că sunteţi salvaţi, nici
pe departe.
Priviţi aici, voi sunteţi o fiinţă triunică. Voi sunteţi... În interiorul acestui insişor de
aici este un suflet; apoi este un duh şi apoi este un trup. Acum, voi aveţi cinci simţuri în
acest trup, să contactaţi casa voastră pământească. Ele nu contactează celelalte. Voi
aveţi cinci simţuri ale duhului aici, dragostea şi conştiinţa şi aşa mai departe în acel fel.
Dar înlăuntru este unde trăiţi. Acela sunteţi voi.
Nu a zis Isus că ploaia cade peste cel drept şi peste cel nedrept? Puneţi un scaiete
aici şi un grâu acolo, turnaţi apă peste ele şi ţineţi-le sub fertilizare şi alte lucruri în acel
fel, nu vor trăi amândouă prin aceeaşi apă? Sigur! Dar ce este aceea? Una dintre ele va
rodi un scaiete pentru că aceea este tot ce este el. Scaietele îşi va ridica mâinile şi va
striga tot la fel ca şi grâul.
85 Nu spune Biblia că în zilele din urmă vor veni cristoşi falşi, nu Isuşi falşi acum,
cristoşi falşi, unşi, unşi falşi ai Cuvântului? Ungere denominaţională, dar nu către Cuvânt
căci Cuvântul va mărturisi despre El Însuşi. Nu are nevoie de nimic altceva; El va
mărturisi despre Sine. Acolo vor veni unşi falşi. Voi aveţi banda mea despre aceea. Şi
acea ungere... Oh, dacă îl chemaţi pe unul şi ziceţi: “Oh voi - sunteţi un Isus?”: “Oh,
desigur că nu!”: “Ei nu vor susţine aceea. Dar când vine la un: ”Oh, glorie, eu am
ungerea...“ Şi aceea este ungerea veritabilă.
Amintiţi-vă, Caiafa a avut-o şi a profeţit. Tot la fel a avut-o Balaam şi a profeţit, dar
aceea nu are nimic de a face cu acest interior. Dacă aceea nu este sămânţa lui
Dumnezeu, gena Lui de la început predestinată, voi sunteţi terminaţi. Nu contează cât
de mult strigaţi, vorbiţi în limbi, alergaţi, strigaţi; aceea nu are nimic de a face cu aceea.
Un scaiete poate valora tot aşa de mult ca oricare din celelalte. Eu am văzut păgâni
ridicându-se, strigând, vorbind în limbi, bând sânge dintr-un craniu uman şi chemând
diavolul. Vedeţi? Astfel voi nu-i vreţi... Orice din acele senzaţii şi lucruri; uitaţi-le. Aceea
este inima voastră în acel Cuvânt şi acela este Cristos. Aduceţi-l acolo şi priviţi-L,
făcându-Se cunoscut aşa cum se deschide ca orice altă sămânţă şi se declară pentru
epoca în care trăieşte El.
86

Luther nu a putut aduce nimic altceva decât muguri. Ceilalţi au putut aduce
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celelalte lucruri. Noi suntem în epoca grâului. Lutheranii au trebuit să rodească un
Luther autentic. Penticostalii autentici au trebuit să rodească Penticostali autentici.
Aceea este tot. Dar noi am trecut de acea epocă şi mergem înainte.
Ştiţi că biserica Catolică a început cea Penticostală? Dacă biserica Penticostală va
sta timp de două mii de ani, aceea ar fi într-o formă mai rea decât sunt Catolicii acum.
Aceea este corect! Acum, eu o spun fraţilor mei şi surorilor mele pe care-i iubesc,
Dumnezeu o ştie. Dar amintiţi-vă, prieteni, eu trebuie să vă întâlnesc dincolo la
judecată. Şi aceea ar putea să nu fie prea departe. Eu trebuie să mărturisesc despre
ceea ce este Adevărul.
87 Când m-am dus cu voi în adunări rugându-mă pentru bolnavi, aceea era bine, dar
când am venit cu un Mesaj... În cazul în care începe un mesaj şi este un mesaj
adevărat, dacă este un adevăr cu miracole autentice ale lui Dumnezeu, dar dacă
aparţine de ceva organizaţie, voi ştiţi că acela nu este de la Dumnezeu pentru că acele
lucruri deja sunt declarate. Isus s-a dus şi a vindecat bolnavii ca să atragă atenţia
oamenilor, urmând Mesajul Lui. Este corect! Trebuie să aibă ceva Dumnezeu care să
facă introducerea. El este doar... Vindecarea Divină este... Miracolele sunt numai ca să
atragă atenţia oamenilor. Scopul principal al acestora este Mesajul. Acela este. Acel
lucru vine de aici. El încearcă să obţină favoarea oamenilor, astfel încât aceştia vor sta şi
vor asculta de El. Vedeţi? Pentru că există unii acolo care sunt rânduiţi la Viaţă. Şi o
parte din grâu - grâul a căzut în pământ şi păsările l-au luat. O altă parte a căzut între
spini, iar unele au intrat în pământ pregătit, pământ pregătit mai dinainte şi au adus
rod.
88 Primul lucru este sunetul - sau primul lucru este trâmbiţa - sau un glas - un strigăt
şi apoi un glas, apoi o trâmbiţă. Strigătul, un mesager pregătind oamenii. Al doilea este
un glas al învierii. Acelaşi glas ca şi glasul puternic din Sf. Ioan 11:38 şi 44, care l-a
chemat pe Lazăr din mormânt. Adună Mireasa împreună şi apoi învierea celor morţi
(vedeţi?), să fie răpiţi cu ei. Acum, priviti cele trei lucruri care se întâmplă.
Următorul ce este? Era o trâmbiţă. Un glas - un strigăt, un glas şi o trâmbiţă.
89 Acum, al treilea lucru este o trâmbiţă, care întotdeauna la Sărbătoarea Trâmbiţelor
cheamă poporul la sărbătoare; şi aceea va fi cina nunţii Miresei, cina Mielului cu Mireasa
în cer.
Vedeţi, primele lucruri care vin este Mesajul Lui, chemând Mireasa împreună.
Următorul lucru este o înviere a Miresei adormite, cea care a murit în urmă, în celelalte
epoci. Ei sunt luaţi împreună şi trâmbiţa, sărbătoarea în ceruri, în văzduh. Păi, acela-i
lucrul care se întâmplă, prieteni.
Noi suntem chiar acolo gata acum. Singurul lucru, Biserica care iese afară trebuie
să stea înaintea soarelui să se coacă. Marea combină va veni după o vreme. Grâul - vor
fi arse paiele, dar grâul va fi adunat în grânar. Vedeţi?
90 Voi nu sunteţi orbi. Voi sunteţi oameni sensibili şi dacă eu am stat aici şi am zis
acele lucruri pentru prejudecată... Eu o spun că aceea este Viaţă, eu sunt responsabil
înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce spun. Şi eu trebuie să o spun. Şi Mesajul meu...
Tot timpul pe care-l ştim în urmă, sub vindecare şi altele în acel fel, erau numai să
atragă atenţia oamenilor ştiind că Mesajul va veni. Şi iată-l aici.
Şi cele Şapte Peceţi deschise, acele taine arătând lucrurile acelea, sunt ceea ce s-a
întâmplat. Eu nu am cunoscut-o, dar există un bărbat care stă chiar aici, care a stat cu
mine când voi m-aţi auzit predicând acea predică: “Domnilor, cât este ceasul?” Şi în
dimineaţa aceea, exact unde a zis că va fi, acolo au stat şapte îngeri chiar din Cer. Şi în
timp ce ei s-au dus sus şi acel vârtej de vânt i-au luat acolo, noi stăteam şi priveam cum
se duc; ştiinţa a luat poza aceea peste tot prin naţiune, până jos în Mexico.
91 Şi acolo, când m-am uitat, într-o zi când am început să predic aceste şapte epoci
ale bisericilor, l-am chemat pe Jack Moore, un teolog mare şi am zis: “Jack, cine este
această Persoană care stă acolo? Acela era ca Fiul Omului stând acolo, părul alb ca
lâna.” Am zis: “El a fost un Om tânăr; cum poate El avea pătrul alb ca lâna?”
El a zis: “Frate Branham, acela a fost trupul Lui glorificat.” Aceea nu mi-a sunat
bine. Dar când am intrat în cameră şi am început să mă rog, El mi-a făcut cunoscut ceea
ce a fost.
Eu am predicat întotdeauna că El era Divinitatea, nu doar un om; El era Dumnezeu
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manifestat în trup, Dumnezeu, Atributul lui Dumnezeu al dragostei, marile Atribute care
au venit jos şi s-au expus aici pe pământul lui Dumnezeu. Isus era dragostea lui
Dumnezeu care a zidit un trup în care a locuit Iehova Însuşi. El era plinătatea
Dumnezeirii, trupeşte. Ceea ce era Dumnezeu, El a manifestat prin acel trup. Acel trup a
trebuit să moară ca El să poată spăla Mireasa cu Sângele Lui.
92 Şi uitaţi-vă, Mireasa nu este numai spălată, iertată, dar ea este neprihănită. Vedeţi?
Aţi încercat vreodată să vedeţi ce înseamnă cuvântul neprihănit? Acum spre exemplu,
dacă fratele Green a auzit că eu am băut, eu am făcut lucruri rele, apoi el a aflat că eu
nu am făcut-o, atunci el ar veni, zicând: “Eu te iert, frate Branham.”
“Tu mă ierţi? Eu nu am făcut-o niciodată. Pentru ce mă ierţi?” Vedeţi? Dar dacă
sunt vinovat, atunci pot fi iertat, dar eu încă nu sunt drept, deoarece am făcut-o. Dar
cuvântul „neprihănit” este “ca şi cum niciodată nu aţi făcut-o de fapt”: îndreptăţit. Şi
apoi Sângele lui Isus Cristos ne curăţeşte de păcate, până când este pus în cartea uitării
lui Dumnezeu. El este singurul care poate să o facă. Noi nu putem. Noi putem ierta, dar
nu uităm.
Eu vă pot ierta, dar întotdeauna îmi amintesc că aţi făcut aceste lucruri rele. Atunci
voi nu sunteţi drepţi; voi sunteţi iertaţi. Dar în ochii lui Dumnezeu Mireasa este
neprihănită. Ea nu a făcut-o de la început. Amin. Fiind căsătorită cu Fiul perfect a lui
Dumnezeu, fără să fi păcătuit vreodată. De ce? Ea a fost rânduită mai dinainte; Ea a fost
prinsă în aceasta. Şi acum, când Ea a auzit Adevărul şi a ieşit afară, Sângele a curăţit-o.
Şi ea stă acolo perfectă. Vedeţi? Ea este... fără nici un păcat asupra ei.
93 De aceea, Mesajul cheamă Mireasa împreună, vedeţi, strigătul. Şi trâmbiţa... în
aceeaşi dimineaţă cu un glas puternic, El a strigat cu acel strigăt şi glasul l-a trezit pe
Lazăr. Cu un glas puternic El a strigat: “Lazăre, ieşi afară.” Vedeţi? Şi glasul trezeşte
Mireasa adormită, morţii adormiţi.
Şi trâmbiţa, cu sunetul trâmbiţei când o face, cheamă... Întotdeauna o trâmbiţă a
chemat Israelul la Sărbătoarea Trâmbiţelor (vedeţi?), care era sărbătoarea Cincizecimii,
marea sărbătoare din Cer şi Sărbătoarea Trâmbiţelor... Şi acum, o trâmbiţă anunţă o
chemare împreună, chemând la sărbătoare. Şi acum, aceea este - cina Mielului în Cer
(acum priviţi,) - adunarea împreună în Mireasă, Sărbătoarea Trâmbiţelor, Cina Nunţii.
Noi am văzut-o în simboluri. Acum, priviţi doar un moment înainte de a încheia.
Observaţi, noi am văzut în simboluri.
94 Acum, dacă vreţi să citiţi în Matei 18:16, el zice, că sunt trei care mărturisesc.
Vedeţi? În 1Ioan 5:7 şi aşa mai departe... Trei, întotdeauna este un martor. Este corect?
Aceea este o verificare, ceva care este corect. Trei mărturii poartă... “Din gura a doi sau
trei martori orice cuvânt să se stabilească.”
Acum observaţi, noi am avut trei mărturii. Trei este un martor. Acum, noi deja am
avut trei răpiri în Vechiul Testament, aţi ştiut ? Ca o mărturie. Acum priviţi! Enoh a fost
unul; Ilie a fost altul; şi Isus a fost Celălalt. Isus, fiind Piatra-cheie, acum, El
mărturiseşte. Vedeţi, El a fost Piatra-cheie între Vechiul şi Noul Testament pentru că El a
trebuit să moară întâi şi apoi răpit. El a murit, a înviat şi a umblat în jur, aici cu noi şi
apoi a fost răpit sus; pentru că El era Piatra-cheie care a legat cele două împreună.
După învierea Lui şi răpire (priviţi!), după ce El a făcut aceea şi a dovedit că Vechiul
Testament acolo... Noi toţi ştim că Enoh a fost mutat. Noi ştim că Ilie a fost ridicat
printr-un vârtej de vânt (este corect?) într-un car de foc. Şi Isus a murit, a fost îngropat,
a înviat şi a trăit aici pe pământ şi apoi răpit sus, Piatra-cheie. Există trei care
mărturisesc. Este corect?
95 Acum, a existat o răpire care deja a trecut. O ştiaţi? Să vedem dacă putem citi
foarte repede. Să luăm Matei capitolul 27 şi să luăm cam al 45-lea verset din Matei
capitolul 27. Să vedem dacă nu putem lua aceea foarte repede, să vedem, să luăm doar
puţin din acesta care să ne ajute foarte repede - 27 şi 45 cred eu că l-am notat aici jos.
Să citim.
Acum de la ora a şasea a fost întuneric peste ţară până la nouă...
Şi pe la ora nouă Isus a strigat cu glas puternic, zicând: “Eli, Eli, Lama sabactani?
care vrea să spună, Dumnezeul Meu,... pentru ce mă părăseşti?
Unii dintre cei ce au stat acolo, au auzit, şi au zis, Acest bărbat îl cheamă pe Ilie.
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Şi deodată unul dintre ei a alergat, şi a luat un burete, şi l-a umplut cu oţet, şi l-a
pus într-o trestie, şi i l-a dat să bea.
Ceilalţi au zis,... să vedem dacă va veni Ilie să-l salveze.
Isus, când a strigat... cu un glas puternic, şi-a dat... (Un glas puternic, glas
puternic, priviţi, când Isus murea a strigat cu un glas puternic.)... şi-a dat duhul.
Şi, iată, perdeaua din templu s-a rupt în două de sus în jos; şi pământul s-a
scuturat, şi pietrele s-au crăpat;
Şi mormintele s-au deschis; şi multe dintre trupurile... sfinţilor care au dormit s-au
trezit,
Şi au ieşit din morminte după învierea lui, şi au intrat în cetatea sfântă, şi s-au
arătat multora.
96 O răpire a trecut. Trei s-au întâmplat în Vechiul Testament, pregătite acelora la
care venea Cuvântul Domnului. Vedeţi? Cuvântul Domnului a venit la Enoh. Cuvântul
Domnului a venit la Ilie. El era un profet. Vedeţi? Cuvântul Domnului era Isus. Vedeţi?
Priviţi în Vechiul Testament, sfinţii Vechiului Testament, acum când această prima
răpire a avut loc. Observaţi, versetul 50: Glasul Lui puternic a trezit sfinţii din Vechiul
Testament chiar exact cum glasul puternic L-a trezit pe Isus - s-au l-a trezit pe Lazăr.
Vedeţi? Glasul puternic a trezit. Şi al doilea este împlinit în 2 Tesaloniceni capitolul 4. Să
luăm o citire... Noi doar am citit-o cu câteva minute în urmă. Vedeţi? “Nu aş vrea să fiţi
neştiutori, fraţilor, referitor la cei ce sunt adormiţi, să nu vă îngrijoraţi, chiar...” Acela
este la 1Tesaloniceni 4:12-18. Aceea va fi a doua răpire. A doua răpire va lua Mireasa.
97 Sfinţii din Vechiul Testament au plecat în prezenţa Lui, paradisul s-a terminat. Şi
sfinţii din Vechiul Testament au înviat la glasul Lui puternic, când El a strigat şi şi-a dat
duhul. Din ce cauză? Jertfa, împăcarea păcatelor lor după care ei au aşteptat... Crezând
că acel Miel perfect va veni, ei au oferit jertfa unui miel. Şi când El a murit şi şi-a dat
duhul, El a strigat cu glas tare şi sfinţii din Vechiul Testament s-au trezit. Priviţi, strigătul
şi glasul de aici, acelaşi lucru la venirea Lui. Vedeţi? Şi-a dat duhul şi când a făcut-o,
jertfa a fost perfectă şi paradisul s-a golit; şi sfinţii Vechiului Testament au venit pe
pământ din nou, au umblat pe pământ şi au intrat cu El la răpirea Lui.
98

David a zis acolo: “Ridicaţi-vă, voi porţi veşnice, fiţi ridicate!”

El a luat în captivitate sclavia şi a dat daruri oamenilor. Când sfinţii Vechiului
Testament au intrat cu El, ei au zis: “Cine este acest Rege al dreptăţii?”
“Domnul slavei, puternic în oştire puternică.” Aici ei intră, mărşăluind. Isus a luat în
captivitate sclavia. Aici El vine cu Sfinţii Vechiului Testament şi intrând pe porţile noi,
acolo sus, a zis: “Ridicaţi-vă, voi porţi veşnice, fiţi ridicate şi lăsaţi Regele gloriei să
intre.”
Glasul venit din interior a zis: “Cine este Regele gloriei?”
“Domnul, puternic în luptă.” Porţile s-au deschis. Isus Biruitorul a luat în captivitate
sclavia şi cei ce au crezut în El, Cuvântul a venit la ei. Sfinţii din Vechiul Testament au
zăcut acolo aşteptând. El a luat în captivitate sclavia, s-a înălţat, a luat sfinţii Vechiului
Testament şi a intrat. Este o răpire care deja a trecut.
Următoarea răpire are loc în 2 Tesaloniceni pentru Biserică, Mireasă, pentru a fi
înviaţi, pentru a fi răpiţi în glorie. “Noi cei vii care vom rămâne (acela-i trupul care a
rămas aici pe pământ) nu o vom lua înainte sau nu-i vom împiedica pe cei ce sunt
adormiţi; pentru că trâmbiţa lui Dumnezeu va suna întâi şi cei morţi în Cristos vor învia.
(Vedeţi?) Noi cei vii care vom rămâne, vom fi răpiţi împreună cu ei.”
99 Zilele trecute am stat la colţul străzii, stăteam la colţul străzii şi am privit parada
zilei Armistiţiului. Când aceea a trecut, mergând pe stradă, stăteam acolo cu fiul meu
Iosif. A venit primul care a fost primul dintre tancurile vechi de război, mici tancuri
vechi. După acelea au venit tancurile Sherman ale noului război cu ţevi mari şi cu blindaj
peste ele şi aşa mai departe. După ele au venit soldaţii şi mamele cu stele de aur. Apoi a
venit o flotă în jos... Chiar acolo a venit o flotă şi în faţa ei era un sicriu al unui soldat
necunoscut; un soldat stătea acolo de gardă la sicriu. Acolo stătea un marinar de
cealaltă parte şi un marinar de cealaltă parte. Şi acolo era desenată o petiţie şi de
cealaltă parte era aşezată o mamă cu stea de aur. Ea şi-a pierdut băiatul. Acolo şedea o
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soţie tânără cu capul ei peste o masă, plângând, un băieţel zdrenţuros stătea alături şi
lacrimile-i curgeau pe faţa lui, el şi-a pierdut tatăl. M-am gândit: “Ce tristeţe, aşa cum
stăteam acolo şi priveam, să-i văd pe cei bătrâni, doar câţiva dintre soldaţi au rămas,
mărşăluind acolo ologi şi bătrâni, în acel fel, cu uniformele lor, dar expuneau aceea cu
mândrie deoarece ei erau americani.”
100 M-am gândit: “O, Dumnezeul meu, într-o zi va veni ca o răbufnire din Cer şi cei
morţii în Cristos vor învia întâi. Sfinţii din Vechiul Testament de acolo din urmă, care
aşteaptă să răbufnească şi apoi vor ieşi de acolo întâi, şi vor merge în înviere; noi vom
cădea drept în linie, vom merge spre cer; aceste trupuri vechi muritoare schimbate şi
făcute ca trupul Lui glorios. Ce paradă va fi aceea când vor porni să mărşăluiască spre
cer într-una din aceste zile, în acel timp de răpire care stă înainte;” oh, cu mândrie vor
expune Sângele lui Isus Cristos pe pieptul lor, Mesajul lui Dumnezeu al orei în care ei au
trăit. Aceea este ora pe care o aşteptăm, frate.
Priviţi (chiar la încheiere acum), a doua înviere, prima a trecut. A doua este
aproape chiar să se întâmple, aproape chiar să se întâmple.
Acum, a treia este cei doi martori din Apocalipsa 11:11 şi 12, aceştia sunt cei care
se întorc înapoi cu Duhul lui Cristos să mărturisească Evreilor cum le-a făcut Iosif fraţilor
săi. Şi amintiţi-vă, trupurile lor moarte vor zace pe străzi trei zile şi jumătate, apoi duhul
de viaţă va veni în ei şi ei vor fi răpiţi, luaţi în Cer. Acolo vă sunt cele trei răpiri ale
Noului Testament. Cele trei răpiri ale Vechiului Testament, acelea toate au trecut.
Acum, noi suntem gata, aşteptând după răpirea sfinţilor. Ea a fost vorbită şi aşa va
fi.
Când Dumnezeu vorbeşte ceva, toate cerurile şi pământul vor trece, dar acel
Cuvânt niciodată nu va greşi.
101 Când Dumnezeu a zis acolo în Geneza 1, El a zis: “Să fie lumină.”.. Acolo poate au
fost sute de ani înainte de a fi vreo lumină. El a zis: “Să fie un palmier; să fie un stejar;
să fie un pustiu; să fie un munte; să fie aceasta.” El a vorbit-o. Vedeţi? Şi atâta timp cât
aceea a ieşit din gura Lui într-un cuvânt, acela trebuie să fie manifestat. El trebuie să fie.
Când...
Apoi într-o zi El şi-a chemat poporul afară şi El a vorbit unui om numit Moise printrun Stâlp de Foc, o Lumină sfântă, Foc sacru. Şi Moise nu a vrut... Oamenii nu l-ar fi
crezut pe Moise, astfel El a zis: “Aduceţi-i la acest munte.”
În dimineaţa aceea muntele a fost plin de foc, fulgere, tunete, în acel fel, iar
oamenii au zis: “Să nu ne vorbească Dumnezeu; Să ne vorbească Moise (vedeţi?), să nu
pierim.”
Dumnezeu a zis: “Eu nu le voi mai vorbi în acest fel, dar le voi ridica un profet. Eu
voi vorbi prin el şi dacă el va spune ceva şi se va întâmpla, atunci să ascultaţi de el, că
Eu sunt - Eu sunt cu el.” Acum, El a vorbit aceea. El a zis că aceea se va întâmpla.
102 Priviţi, la acest profet Isaia stând acolo, un bărbat, un om inteligent, un om vorbit
de bine de rege, pentru că el a trăit cu regele Ozia, care a fost un om mare. El a încercat
să ia locul unui predicator odată şi a intrat, a fost lovit cu lepră. Şi acel lucru le-am spus
oamenilor de afaceri. Niciodată să nu încercaţi să luaţi locul unui predicator. Nu,
domnule! Voi staţi chiar unde vă aflaţi. Vedeţi? Faceţi-vă lucrarea, unde Dumnezeu v-a
pus - v-a spus. Dacă sunteţi un deget, niciodată nu puteţi fi o ureche. Dacă sunteţi o
ureche, niciodată nu veţi fi un nas, sau un ochi. Vedeţi? Staţi în poziţia voastră.
Voi aţi auzit acel mesaj zilele trecute la radio. “Încercând să faci Lui Dumnezeu un
serviciu.” David - regele uns, toţi oamenii strigau şi ţipau că era corect, dar el nu l-a
consultat pe profetul lui Dumnezeu, un om a murit şi toată lucrarea a fost stricată. Nu
încercaţi să-i faceţi lui Dumnezeu un favor. Aşteptaţi până când este termenul lui
Dumnezeu. Lăsaţi-o să vină în modul Lui de a face aceasta. “Eu voi începe această
lucrare mare; voi face aceea.” Fii atent, frate.
103 Acum, David a ştiut mai bine decât atât, Natan era în ţară în acea zi. El nici nu a
fost consultat de fapt. Vedeţi? El a consultat căpitani puşi peste sute şi mii. Toţi oamenii
au strigat, au ţipat şi au dansat şi... ?... Ei au avut toate mişcările religioase, dar nu a
fost în linia şi ordinea Cuvântului Lui Dumnezeu şi aceea a eşuat. Orice altceva ce nu
este în linia şi ordinea Cuvântului lui Dumnezeu va eşua. Numai Cuvântul lui Dumnezeu
va rămâne veşnic. “Cerurile şi pământul vor trece dar Cuvântul Meu nu.”
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104 Observaţi, Isaia un om tânăr, inteligent care stătea acolo. Deodată Duhul l-a atins.
El nu a putut spune nimic diferit, el era un profet. El a zis: “Iată, o fecioară va zămisli.
Un Fiu ni s-a dat - un Copil s-a născut, un Fiu ni s-a dat. Numele Lui va fi Sfetnic, Prinţul
păcii, Dumnezeu Puternic, Tată Veşnic. Sfârşitul Lui... Guvernarea va fi pe umerii Lui...
?... Nu va fi sfârşit al domniei Lui.” Cum putea acel bărbat inteligent să spună că o
fecioară va zămisli? Fiecare aştepta după aceea. Aceea s-a vorbit; era AŞA VORBEŞTE
DOMNUL. Trebuia să se împlinească pentru că era Cuvântul lui Dumnezeu, tot la fel cum
era în Geneza, când El a plantat acele seminţe sub mare, când pământul era fără formă
şi gol şi apa peste adânc. Vedeţi, aceea trebuia să se împlinească.
Şi într-o zi, opt sute de ani mai târziu pântecele unei fecioare a zămislit Sămânţa lui
Dumnezeu, o Sâmânţă creată. Ea a născut un Fiu. Acelaşi Fiu a stat acolo într-o zi şi El a
zis: “Lazăre, ieşi afară.” Un bărbat care era mort de patru zile şi în putrefacţie, nasul lui
i-a căzut, mirosind, el a ieşit afară. El a zis: “Nu vă miraţi de aceasta, că va veni ora
(amin!) când toţi cei din morminte vor auzi Glasul Fiului lui Dumnezeu.” Astfel s-a
vorbit; aceea trebuie să se împlinească. Va trebui să fie o răpire.
105 Oh Doamne! Îmi amintesc doar de ultimul meu mesaj în California când m-am
gândit că nu voi mai merge înapoi, când am prezis că Los Angelesul va merge sub
ocean. Şi AŞA VORBEŞTE DOMNUL, aceea va fi! Ea s-a dus; ea este spălată; ea este
terminată. Ce oră e? Eu nu ştiu când, dar se va scufunda. Imediat după aceea
cutremurele vor începe să clatine şi să legene.
Vă amintiţi, mulţi dintre voi oameni care staţi aici, acea stâncă, în acea zi, când acel
Înger a coborât acolo şi acea Lumină şi Foc a căzut din Cer în jurul stâncii, în timp ce
stăteam acolo, bucăţi de roci zburau din munte şi cădeau pe acolo. Şi aceea a explodat
de trei ori tare; Am zis: “Judecata va lovi Coasta de Vest.” Două zile mai târziu Alaska
aproape s-a scufundat.
106 Amintiţi-vă, acelaşi Dumnezeu care a spus aceea, a zis că Los Angeles este judecat.
Şi el este terminat. Eu nu ştiu când; eu nu vă pot spune.
Eu nu am ştiut că am spus-o. Dar acest frate de aici cred că a fost... nu, unul dintre
Mosely, cred eu, m-a întâlnit pe stradă acolo. Eu nu am ştiut ce era aceea până când nu
m-am uitat înapoi. M-am uitat în Scriptură unde Isus a zis: “Capernaume, Capernaume,
de câte ori... Tu care te-ai înălţat însuţi (mai degrabă) sus în Cer, vei fi coborât în iad,
căci, dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas
în picioare până în ziua de azi.” Şi aproape o sută cincizeci de ani mai târziu - Sodoma a
fost deja în pământ - de asemeni, Capernaumul este astăzi în apă.
107 Şi acelaşi Duh al lui Dumnezeu care a zis aceste lucruri şi a făcut toate aceste
lucruri, a zis acolo: “Oh, cetate Capernaum, care te-ai numit cu nume de îngeri, Los
Angeles, cum te-ai înălţat însuţi în cer. (Chiar rădăcina şi scaunul lui Satan. Vedeţi?) Tu
te-ai înălţat însuţi.”
Predicatori, acela-i un cimitir pentru ei. Oameni buni merg acolo şi mor ca şobolanii.
Ce s-a întâmplat?
“Tu care te numeşti cu nume de îngeri, căci, dacă ar fi fost făcute în Sodoma
minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Dar a
venit ceasul vostru.” Priviţi şi vedeţi. Dacă aceea nu este, eu sunt un profet fals. Vedeţi?
Acolo este ea, zace acolo.
108 Îmi amintesc în noaptea aceea... Înainte de a vedea aceea, eu am văzut
previzualizarea Miresei. Eu am stat acolo şi am văzut o domniţă frumoasă, corect
îmbrăcată şi alte lucruri, mărşăluind în această direcţie. Acolo era Cineva care şedea
alături de mine în viziune şi am văzut că ei ziceau: “Previzualizarea Miresei.” Eu am
văzut-o trecând. Ei au venit de această parte şi s-au dus în jur.
Şi am auzit-o venind sus; biserica venea de cealaltă parte. Acolo a venit biserica
Asiatică. Oh, voi vorbiţi despre murdărie. Aici venea biserica Europeană. Oh, vai! Şi când
am auzit un rock'n'roll venind; şi aceea era Miss America, biserica. Ea nu avea nici o
haină. Ea avea hârtii, ca ziarele, gri, ţinându-le în faţa ei, dansând rock'n'roll - Miss
America biserica.
Am stat acolo în prezenţa Lui. M-am gândit: “Oh, Dumnezeule, fiind un predicator,
dacă acela-i cel mai bun lucru ce putem face, oh, oh!” Ştiţi cum vă simţiţi. Apoi m-am
gândit: “Dumnezeule ascunde-mă; dacă aş putea măcar să plec de aici. Dacă tot ceea ce
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am făcut şi aceea este ceea ce am produs, dacă aceea este ce...”
109 Şi apoi, când femeile acelea au trecut pe acolo, toate făcând tot felul de rock-uri şi
alte lucruri, părul scurt şi feţe vopsite. Aşa cum ele au trecut în acel fel, trebuiau să fie
fecioare pentru Cristos... Şi când ea a trecut pe acolo în acel fel... Mi-am întors capul,
ştiţi cu acest... Doar ţinând aceea în faţa mea; aceea era dizgraţios, spatele lor. Acolo
ele mergeau în acel fel.
Mi-am întors capul şi-am plâns, în acel fel. Am zis... Eu nu pot să suport aceea
acolo, El să stea acolo, să ştiu că sunt un predicator al bisericii şi aceea este ceea ce am
produs eu pentru El. Am zis: “Oh, Dumnezeule, eu nu pot să o privesc. Lasă-mă să mor.
Lasă-mă - lasă-mă să trec,” cam aşa ceva.
Şi de îndată ce aceea a ieşit, de fiecare dată când una din ele venea, mergea afară
într-un loc anume şi cădea şi se auzea doar sunetul ei în timp ce se ducea. Apoi am auzit
ceva ca: “Înainte Soldaţi Creştini.” M-am uitat şi aici venea acel grup de fete sfinte,
exact în felul cum erau ele, toate îmbrăcate corect, părul atârna pe spatele lor, neted,
curat, mărşăluind în acest fel în pasul Evangheliei. Ea era Cuvântul. Şi aceea arăta ca
una din fiecare naţiune. M-am uitat la aceea în timp ce trecea şi le-am văzut trecând pe
acolo. În loc să meargă în jos, au pornit să meargă în sus. Şi am observat că una dintre
ele încerca, două sau trei dintre ele încercau - ieşeau afară din linie; Eu am strigat:
“Staţi în linie!” Şi viziunea m-a părăsit şi eu stăteam în această cameră strigând “Staţi în
linie!” Linia aceea...
110 Mă întreb, e posibil ca aceea să fi trecut deja? E posibil ca Mireasa să fi fost deja
chemată? Este aceea prin ceea ce vom trece astăzi? Ea trebuie să fie modelată şi făcută
în chipul lui Cristos, iar Cristos este Cuvântul. Acela-i singurul lucru. Vedeţi, ea este
acolo, în Cuvânt, ea este doar... Vedeţi, acolo nu poate fi nici un lucru adăugat. Nu
poate fi o femeie cu o mână de bărbat şi cealaltă cu o labă de câine; ea trebuie să fie
exact Cuvântul Domnului, aşa cum El este Cuvântul. Mireasa este o parte a Mirelui.
Femeia este o parte din soţul ei pentru că ea este luată din soţ. Eva a fost o parte din
Adam din partea laterală a lui. Astfel este Mireasa, nu luată din vreo confesiune, ci luată
din sânul Cuvântului lui Dumnezeu pentru această zi.
111 Răpirea:
Trâmbiţa Domnului va suna;
Morţii în Cristos vor învia,
Şi gloria învierii Lui vor împărtăşi;
Când cei aleşi se vor aduna la casa lor dincolo de cer,
Când se va face prezenţa acolo sus... (Să încercăm să fim acolo, prieteni.)
Dumnezeu să vă binecuvânteze. A fost vorbit; trebuie să se împlinească. El se va
împlini! Şi oameni dragi, nimeni nu vrea să moară; nimeni nu vrea să fie pierdut. Lăsaţimă să vă spun, orice veţi face, nu mă interesează cât de regulat veţi merge la biserică şi
cât de loiali sunteţi bisericii... Acela este frumos; nimic împotriva aceluia; voi ar trebui să
mergeţi la biserică. Faceţi-o; continuaţi să mergeţi la biserică, dar orice ar fi, aruncaţi-vă
tradiţiile şi mişcaţi-vă drept în Cristos; pentru că aceea va suna într-una din aceste zile,
veţi fi prinşi cu semnul fiarei peste voi şi nu veţi şti ce este până când va fi prea târziu.
Este exact corect!
112 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi pare rău că a trebuit să vă reţin. Şi amintiţivă, eu i-am reţinut prea mult; este corect. Şi oferta care aţi luat-o pentru mine, pe care
nu am cerut să o faceţi, fratele... Aceea este politeţe. Luaţi-o şi plătiţi acest motel pentru
orele suplimentare pentru că eu am reţinut-o. Eu doar am avut câteva lucruri aici. Eu
am încă opt sau zece pagini despre acea răpire acolo, dar eu - eu doar nu am avut timp
să o dau.
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Îl iubiţi pe Domnul Isus? Să stăm doar liniştiţi,
doar un minut acum, liniştiţi, cu reverenţă. Şi amintiţi-vă ceea ce am zis eu. Amintiţi-vă,
noi suntem în ultimele ore. Aceste... ?
Neamurile se destramă;
Israelul se trezeşte;
Semnele care Biblia le-au prezis:
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Zilele neamurilor numărate cu groază îngreunate.
Întoarce-ţi-vă o risipiţilor la ai voştri.
Ziua răscumpărării este aproape;
Inimile oamenilor cad de teamă.
Fiţi plini de Duhul,
Candelele voastre curăţite şi clare.
Priviţi sus, răscumpărarea voastră este aproape. (Voi ştiţi aceea?)
Profeţii falşi mint;
Adevărul lui Dumnezeu îl neagă; (Ştiţi că totul este adevărat, nu-i aşa?)
Îl iubesc, Îl iubesc,
Că-ntâi El m-a iubit,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
Câţi Îl iubiţi într-adevăr? Ridicaţi-vă mâna. Acum, aş vrea ca voi în timp ce cântăm
aceasta din nou, să daţi mâinile cu cineva aproape de voi şi să ziceţi: “Dumnezeu să te
binecuvânteze, pelerinule!” Noi suntem pelerini, nu-i aşa, pelerini şi străini?
Îl iubesc, Îl iubesc,
Că-ntâi El m-a iubit,
Şi a plătit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
113 Vreţi să prindeţi răpirea? Câţi sunteţi interesaţi în a merge în răpire, ziceţi:
“Dumnezeule, aş vrea să o fac cu toată inima mea.”
“Ţine-ţi mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu.” Ştiţi voi cântarea? O ştii, soră?
“Ţine-ţi mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu.” Eu nu ştiu ce...
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zidiţi-vă speranţele pe lucruri Eterne,
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Vă place aceea?
Când călătoria noastră este completă,
Dacă lui Dumnezeu aţi fost adevăraţi,
Frumoasă şi strălucită va fi casa voastră în glorie,
Sufletul vostru răpit o va vedea!
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zidiţi-vă speranţele pe lucruri eterne,
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Aş vrea să vă aplecaţi capetele doar un moment, acum.
Nu vă bizuiţi pe bogăţiile zadarnice ale acestei lumi,
Care aşa de repede putrezesc,
Căutaţi să câştigaţi comoara cerească,
Ele niciodată nu vor trece!
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
Zideşte-ţi speranţele pe lucruri eterne,
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Ţine mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu!
114 Acum, cu capetele voastre aplecate şi aceasta în minte, ştiind că noi ne aplecăm
capetele în ţărâna din care am fost aduşi, într-o zi se va reîntoarce; ştiind că voi aveţi un
suflet acolo care trebuie să răspundă înaintea lui Dumnezeu... Şi dacă vă simţiţi că nu
sunteţi gata pentru acea răpire, dacă aceea va veni în seara aceasta şi aţi vrea să fiţi
amintiţi în rugăciune, doar ridicaţi-vă mâna. Noi nu avem loc să facem o chemare la
altar. Altarul vostru este inima voastră, oricum. Ridicaţi-vă mâna. Dumnezeu să vă
binecuvânteze, pe voi, voi. Vai! “Simt că nu sunt pregătit, frate Branham. Eu de fapt, eu
vreau să fiu un creştin. Eu am încercat să fiu, dar întotdeauna este ceva ce lipseşte. Eu
ştiu că nu sunt unde ar trebui să fiu. Ai milă, Dumnezeule. Îmi ridic mâna, ai milă de
mine.” Acum, vreo douăzeci sau treizeci de mâini deja, sunt sus în acest grup mic. Multe
se mai ridică.
115 Dumnezeule drag, Tu ştii ce este în spatele acelei mâini acolo jos a inimii. Mă rog,
Dumnezeule drag... Există numai un singur lucru pentru care eu sunt responsabil, acelai să spun Adevărul. Şi Dumnezeule drag, ei vor să fie salvaţi. Ei vor de fapt... Ei nu vor
ceva care este doar o emoţie, ceva prefăcut, sistem denominaţional, ceva crez, ceva
dogmă care a fost adăugată. Ei înţeleg, Tată, că este nevoie de un Cuvânt pur, veritabil
al lui Dumnezeu. Orice alt lucru va trece, chiar cerurile şi pământul, dar El nu va trece.
Şi dacă noi suntem acel Cuvânt, pământul va trece de sub noi, dar noi niciodată nu
putem trece pentru că noi suntem acel Cuvânt, Mireasa Mirelui.
Mă rog pentru fiecare, ca Tu să le acorzi, Tată, aşa cum rugăciunea mea sinceră...
Şi scuză-mă, Tată, pentru că am fost aşa de agitat în seara aceasta, agitându-mă aici
târziu, fiind slăbit, zicând cuvinte frânte şi întrerupte. Cumva, marele Duh Sfânt să le
unească împreună în felul Tău propriu, Divin. Şi acordă în inimile oamenilor din inima
mea şi motivul şi obiectivul care inima mea îl are pentru aceea. Nu ai vrea, Doamne.
Salvează-i pe cei ce pot fi salvaţi, atrage-i înspre Tine, Doamne. Şi fie ca noi să fim gata
pentru acea oră a răpirii care curând se apropie. Ţi-o cer în Numele lui Isus. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum directorul convenţiei.
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