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1

Mulțumesc, frate Neville. Domnul să te binecuvânteze. Dimineața,
dimineața! Frate...
2
Dimineața, prieteni. [Cineva spune: „Bună dimineața, frate Branham”]Fericit să fiu
înapoi în casa Domnului!
3
Eu tocmai am fost chemat acolo în spate, cu câteva momente în
urmă, să mă rog pentru un slujitor în vârstă. El doarși-a pierdut cunoștința,
se pare. Nu se găsește nimic greșit cu el. El este doar un sfânt bătrân al
Domnului. Pe drum aici jos, satan a încercat să mă îmbolnăvească și pe
mine, să vomit. Am spus: „Noi doar vom avea rugăciune unul pentru
celălalt.” Corect. Da. Deci, acela era fratele Coggins. Noi îl cunoaștem
foarte bine, aici la tabernacol. El vine de sus, din Carolina. Și el a fost
foarte, foarte bolnav, doar---doar stătea și și-a pierdut cunoștința. Dar nu
pare să fie niciun lucru în neregulă cu el, medical. Deci, este doar diavolul
încercând să-l ispitească. Deci, el este un mare ispititor și el este și unul
bun.
4
Voi ați auzit istorisirea despre sora bătrână care s-a dus la
biserică, ea nuspunea nimic rău despre nimeni. Au spus: „Ce crezi despre
diavolul?” A spus: „Păi, el este un bun potrivnic.” Deci, aceea este ceea ce
el---ceea ce esteel.
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5

Suntem fericiți în această dimineață să fim în casa Domnului iarăși,
în această săptămână, așteptând după Venirea Domnului Isus.
6
Și acum, eu urma să vorbesc în această dimineață, pe subiectul
„Adăpostit de Sânge” și s-a părut ca și cum Duhul Sfânt într-un fel mi-a
schimbat gândul asupraaceluia. Și eu am un alt subiect de învățătură.
Pentru că, apoi, după cum am spus, seara trecută: „De ce mi-ar schimba
El gândirea mea pentru un subiect de acel fel, „Adăpostit de Sânge?” Voi
înțelegeți unde ar fi textul, „Israel sub sânge, mărșăluind către
promisiune,” Voi înțelegeți. Și poate îl voi vorbi altădată.
7
Astfel, mi-am amintit, într-un vis pe care l-am avut aici nu demult.
Și eu, în acest vis,trebuia să depozitez Hrana în tabernacol, voi înțelegeți,
aici în acest vis. Câți își amintesc că am avut visul câteva săptămâni în
urmă?[Adunarea spune „Amin.”] Nu v-am putut da interpretarea lui. Și dacă nu va
dura foarte mult, eu doar vă voi spune, dacă v-ar place să auziți.[„Amin.”]În
regulă.
8
Este rar ca eu să visez ceva care doar are vreun sens în legătură
cu asta. Este... obișnuit, eu merg la culcare târziu și apoi mă trezesc. Și
fiindagitatsau obosit, tu visezi, apoi mergi la culcare și visezi, apoi te
trezești. Voi știți cum este asta, o persoană agitată ca mine însumi.
9
Și eu eram afară cu fratele Woods și fratele Sothmann și Domnul
doar a dat oamenilor... venind sus cu...jos...Și aceasta era în Tucson,
Arizona. Și Domnul, doar perfect în fiecare caz, dând interpretările viselor.
10
Acum, vedeți, când cineva prezintă, îmi spune despreun vis,
singura cale ca eu să pot da interpretarea, este să văd acel vis din nou. Și
mulți din voi de-aici știți, că unii din voi care îmi spuneți lucruri, despre
care nu mi-ați spus tot despre aceea, în vis. Dar când eu îl am, din nou,
eu am ce voi nu mi-ați spus. Înțelegeți? Și astfel, tu trebuie să-l vezi din
nou și apoi El îți spune. De aceea, uneori este tăios. Uneori este greu,
dezagreabil pentru persoană. Dar tu trebuie să fii sincer, pentru că este
Cuvântul Domnului. Înțelegeți? Căci, ei așteaptă aceea. Și Asta
niciodată...Domnul a fost bun cu mine, să lase Aceasta să fie întotdeauna
corect.
11
Și astfel, în acea noapte eu---eu m-am dus la culcare și m-am
visat, pe mine însumi. Și m-am gândit că era...Un individ cu care eu
obișnuiam să boxez, cu ani în urmă. Mulți, voi cei din timpuri vechi...
12
Eu doar mă gândeam la fratele Roy Slaughter, stând acolo la ușă.
El a fost cu asta, cred că aproape unul din cei mai vechi membri de-aici, în
biserică. Fratele Slaughter, cred, este chiar cam unul din cei mai vechi
membri. Și eu---eu doar...
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În timp ce vorbesc despre el, sunt multe lucruri bune despre Roy
Slaughter pe care oamenii nu le cunosc. În regulă. El este fratele meu și
eu mai degrabă i-aș da un buchet mic acum sau un boboc decât o
întreagă coroană când el este dus. În regulă. Sunt multe puncte bune.
Fratele Roy a fost un frate adevărat pentru mine, el și familia lui, locuiește
acolo și a lucrat din greu pentru acea familie mică și a crescut un
mănunchi bun de copii. Eu i-am cunoscut toate fetele și băieții lui și am
predicat la funeraliile băiețașului său când el a murit.
14
Și-mi amintesc odată aici, noi aveam un ins care lucra la biserică.
Și...Și el trebuia să lucreze doar ca tâmplar. Noi nu aveam bani mulți. Și el
urma să pună acest interior aici. Și cineva a venit pe-acolo care vroia să
lucreze și el n-a făcut-o. Și el stătea pe-acolo, a pretins că a lucrat o
jumătate de oră sau ceva și și-a rănit piciorul. Și apoi el, doar suficient să
aducă o cerere împotriva bisericii și ne-a dat în judecată pentru zece mii
de dolari. Păi, noi n-aveamnimic. Noi n-am știut nimic despre asta până
când se ajunsesedeja la judecată. Înțelegeți, ei ne-au acționat în judecată.
Omul, el n-avea asigurare și astfel atunci aceea a căzut peste noi. Noi nu
aveam; să plătim.
15
Și eu niciodată nu voi uita seara, stând chiar acolo, în spate acolo,
că Roy a mers la buzunar. Și un vechi...Scuză-mă, frate Roy. Vechiul,
portofel zdrențuit și a scos afară cecurile pe care le avea de la transportul
de lichide, lucruri ca acelea. A spus: „Frate Bill, eu voi plăti.”
16
Micuța bătrână Evelyna, sora lui, ea probabil stă chiar aici undeva
acum. Ea: „Frate Branham, mica mea căsuță veche, valorează numai trei
sute de dolari, dar eu îi voi pune.” Înțelegeți? Acela este veritabil, material
adevărat, dacă voi îmi vorbiți. Aceea este în cartea mea, aceea este real.
17
Îmi amintesc apoi, un pic mai târziu de la aceea, eram la prima
mea adunare afară. Eram în St. Louis, într-una din primele mele adunări
mari. Și o telegramă a sosit: „Fetița mea zace pe punctul de moarte.
Fratele Slaughter. Vino imediat.” Eu doar am pășit, am început să-mi pun
hainele în valiză. Asta era tot ce erade făcut. Eu doar nu puteam să-l
resping. Și iată că venim. Am mers acasă, am pășit în cameră.
Asistentele, la spital acolo, la Spitalul Catolic din New Albany au renunțat
la fetița lui mică. Imediat ce noi am pășit în cameră, Domnul Isus a
vindecat-o. Acolo era ea, înțelegeți. Înțelegeți?
18
Și ca pâinea pe apă, ea se va întoarce la tine într-o zi. În afara
subiectului meu; dar mă voi duce înapoi la început.
19
Și eu obișnuiam să boxez. Și acolo era un insrenumit aici în acest
oraș. Bietul ins bea foarte mult acum. Unul din băieții lui este în forțele de
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poliție. Smith, George Smith, ei îl numesc: „Șase secunde Smith.” El
obișnuia să mă antreneze să boxez, când noi am avut...înainte ca Golden
Gloves(Competiție de box) să înceapă. Eram aici la administrație. Și în aceea,
păi, el era cea mai dură persoană pe care am văzut-o vreodată. El doar
mă lovea și eu doar mergeam răsucindu-mă prin aer. Și eu mă întorceam
înapoi. Am spus: „Tu nu trebuie să fii atât de dur cu asta. Vezi?” Am spus:
„Tu-mi tai respirația.”
20
El a spus: „Eu îți spun, Billy,” a spus, „nu contează cât de bine ești
antrenat și cât de multă experiență atletică ai și cât de puternic ești pentru
statura ta sau orice asemănător,” a spus, „o loviturăoprește sângele când
tu lovești astfel.”[Fratele Branham își pocnește dintr-odată palmele.] Și mi-a spus: „Tu
m-ai putea urî acum, dar când ajungi acolo sus în ring, tu însuți,” a spus,
„tu vei aprecia asta.” A spus: „Trupul tău se fortifică ca să se refacă înapoi
repede. Dacă tu ajungi lovit și doar cazi și tu zaci acolo și ți se face
numărătoarea. Dar dacă trupul tău este fortificat și rezistă loviturilor,” a
spus, „ atunci când tu lovești, lovitura grea te lovește,” a spus, „ apoi
atunci tu îți poți reveni rapid” a spus, „înapoi în picioare iarăși. Lovit afară
din ring, sari înapoi înăuntru.” El doar a terminat să mă lovească direct
afară din ring. Așa că el a spus: „Tu doar trebuie să faci asta. Vezi?” Și lui
îi plăcea doar să mă omoare. El era cam cu treizeci sau patruzeci de
pounds(aprox.18kg) mai greu decât mine. Și el putea...El era un luptător și
eu eram doar un elev, așa că el aproape mă omora. El a spus: „Dar tu vei
aprecia aceea când ajungi în ring.” Am aflat că acela era adevărul.
21
Apoi, am auzit acei sergenți în armată că instruiau acei băieți și
aspru. Ei urau acel sergent. Dar când s-a ajuns la luptă, ei l-au iubit din
cauza instrucției severe.
22
Acela este felul în care eu am încercat să instruiesc creștinii. „Nu
vă tăiați părul. Nu purtați machiaj. Nu faceți asta. O fac cu asprime. Voi
mă veți aprecia când eu voi ajunge la---la capătul drumului. Înțelegeți?
Antrenamentul, vedeți, luând acel antrenament corect. Dar haideți--haidețisă ținem drept cu Cuvântul. Aceasta ar putea fi aspru, taie
diferențele confesionale în bucăți, dar voi o veți aprecia când voi veți
ajunge la capătul drumului. Înțelegeți? Voi ați statpentru Carte.
Deci, soția, a luat, avea brațul ei într-al meu și noi am pășit.
23
Și George Smith acum, el este, eu mă gândesc un om cu capul
cărunt. Eu cred că el este cu șapte sau opt, zece ani mai în vârstă decât
mine. Și el a fost înapoi în ring și lupta. Și acești inși tineri care veneau,
băieți cu umeri mari, lați nu se puteau deloc pune cu el. Ei doar...El doar îi
bătea într-un minut. Și un ins tânăr a spus: „Eu pot bate acel om bătrân.Eu
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știu că eu pot.” Astfel el, individ mare, atletic, a sărit acolo în ring. El n-a
rezistat o jumătate de minut. El a ieșit afară, a spus: „Nu știu de unde vine
asta, dar el sigur este un bărbat.”
24
Și chiar atunci, eu m-am uitat la soția mea, în vis și am spus:
„Soție, știi, el mi-a dat mie primul meu antrenament.”
25
Și apoi, voi știți, visele sunt ciudate, am coborât la o mare măreață
și apele erau cu adevărat agitate. Și barcagiul...Acum, Meda nu era cu
mine atunci, soția mea. Și apoi, în acesta, barcagiul a venit chiar acolo și
mi-a dat o canoe cam de două picioare și jumătate, trei picioarelungime (8090 cm). Și el a spus...Ea era într-adevăr albă, doar plastic și albă. El a spus:
„Iată barca ta.”
„Oh,” am spus: „Eu nu pot traversa(pentru aceea) în aceea.”
26
El a spus: „Păi,” a spus, „ea merge cu 50 de mile(80 km\h) pe oră, în
sus și-n jos în acest fel.”
27
Eu am spus. „Ea ar putea, de-a lungul malului, dar nu acolo afară.
Vezi?” am spus.
28
El a spus: „Du-te cu ei.” Și eu m-am uitat și aici stăteau fratele
Woods și fratele Sothmann, cei doi frați care erau cu mine în acea seară
când eu am visat visul. Și ei stăteau într-o canoe verde cu o mulțime de
echipament în ea, echipament de tabără, corturi și așa mai departe. Și ei
stăteau acolo. El a spus:„Du-te cu ei.”
29
Am spus: „Ei nici măcar nu sunt barcagii.” Am spus: „Eu știu
aceea.” Am spus: „Eu sunt un barcagiu. Și eu---eu știu despre canoe, cum
s-o manevrez. Dar, am spus, ” ei---ei nu vor puteaniciodată. Ei nu ar reuși.
Eu nu m-aș duce astfel, oricum.”
30
„Păi,” a spus, „ei te iubesc.” Și a spus: „De ce nu mergi înapoi sus
aici și să depozitezi?”
31
Așa că, m-am dus înapoi. Și locul mic unde am fost noi afară,
eraun loc mic numit Klondike, cam la patruzeci de mile (64 km) de orice
civilizație, o mică magazie pentru fermieri și lucruri. Părea ca și cum era la
Klondike și apoi s-a transformat să fie acest tabernacol. Și eu stăteam
chiar aici. Și eu comandam butoaie mari de cea mai frumoasă hrană pe
care am văzut-o vreodată. Ridichi, păreau, de trei picioarelungime(90cm);și
napi, și zarzavaturi și cartofi și de toate.
32
El a spus: „Depozitează din belșug din ele.” Înțelegeți? Și eu
stăteam acolo și doar le depozitam înăuntru.
33
Și eu m-am trezit. Nu-l puteam înțelege. M-am gândit că a fost
doar un vis și m-am dus mai departe. Și-a făcut griji fratele Woods și mulți
din ei. Deci, aici era interpretarea. A trebuit să aștept, așa cum v-am spus
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de multe ori. Trebuie să se întâmple anumitelucruri înainteca tu să poți;
anumite lucruri care aduc aceea în linie. Iată interpretarea. Ei...
34
Noi am anticipat străinătatea. Fratele Miner Arganbright, un prieten
intim de-al meu, urma să plătească cheltuielile mele și ale soției mele
pentru un tur al Palestinei. Și noi urma să mergem în Elveția și mai
departe jos în Africa și la o campanie în iunie. Și soția mea, și Rebeca și
ele erau desigur încântate să știe că vor trece prin Germania, Anglia,
Franța și Palestina. Ele urmau să aștepte acolo până când eu terminam
campania africană, apoi să le iau pe drumul de întoarcere. Și eitoți aveau
mari așteptări. Voi m-ați auzit spunând: „Dacă este voia Domnului,”
întotdeauna,„dacă este voia Domnului, scopul meu este să iau acea
campanie peste hotare. Eu încă nu știu exact.” Așa că eu așteptam asta.
35
Dar iată ce era asta. Acest domn Smith, George Smith care a fost
primul meu antrenor acolo și nu se puteau pune cu el oricare din tinerii
care sunt în ținut astăzi, în lupta lui. Era prima meainstruire, în linia de
rugăciune. Înțelegeți?
36
De multe ori, eu aduc oamenii sus, acolo sunt vedenii. Aștept. Daa.
Această vedenie. Acea vedenie. Aceea n-a lucrat niciodată decât bine.
Acum, prima dată când am început, n-am lăsat niciodată o
persoană...Decât dacă am aflat ceva în linie, care nu era tocmai corect și
El m-a oprit, El Însuși, vedeți și mi-a spus despre ea, eu mergeam mai
departe și mă rugam pentru oameni. Și vai, rezultatele au fost desută la
sută, pentru că eu am ajuns să...Eu mă rugam pentru patru sau cinci sute
într-o noapte. În felul acesta, poate douăzeci și cinci sau treizeci, poate nu
așa de mulți. Poate zece sau cincisprezece vedenii și eu sunt...voi
aproape că trebuia să mă cărați afară.
37
Mergând înapoi la același lucru din nou, vedeți, înapoi la primul
meu antrenament. La urma urmei, nu e nimic în câmp care s-a
comparatvreodată cu Asta sau să poată, vedeți, pentru că este Cuvântul.
Asta nu este ceva confesiune. Acesta este Cuvântul. Vedeți?
38
Și atunci, acolo, apoi voi observați partea următoare după aceea,
Meda a plecat din vis. Când am venit la mare, aceea era: mergând peste
ocean.
39
Acum, fratele Arganbright m-a chemat, seara trecută, foarte
încântat și a spus: „Frate Branham, va fi o mare vacanță. Fratele
Shakarian a avut un atac de inimă, prin urmare adunările din străinătate
sunt anulate.” Și ei...Adunarea din Elveția, el a vrut ca eu să merg acolo
numai pentru o seară și urma să am acea singură seară de adunare. Apoi
restul din aceea urma ca totul să fie vacanță, doar hoinăreală prin țară.
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Oh, asta, acum, ceea ce este foarte frumos; fratele Arganbright este doar
vârful(maximul) unui creștin, un prieten intim pentru mine și familia mea.
40
Și, însă, vedeți, micuța canoe de plastic albă în care vroia ca eu să
merg, era Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este destulă predicare în asta, să
mă cheme să traversez marea. Eu am spus: „Oh-oh, nu aceea. Doar
pentru aceea? Oh-oh.”
El a spus: „Atunci, du-te, du-te cu ei, cum se duc ei.”
41
Am spus: „Ei nu sunt barcagii, predicatori. Eu sunt un slujitor. Dacă
merg ei, va fi o vacanță, întrutotul, cu tot echipamentul de tabără în ea.”
Dar eu n-o voi face. Am refuzat-o. Așadar acolo era interpretarea visului.
Înțelegeți?
42
Și apoi domnul Arganbright mi-a telefonat, cu câteva seri în urmă
și mi-a spus aceea...aceea. Desigur, noi am auzit că adunările din
străinătate s-au anulat, din cauza fratelui Shakarian. Și atunci nu există
nicio...Acolo, cea din Elveția, eu aveam numai o seară. Și eu...
43
Meda a trebuit să-mi spună, mai întâi, că ea nu vrea să meargă.
Așa că i-am telefonat din Florida, seara trecută sau din Georgia și i-am
spus ei. Am spus: „Fratele Arganbright m-a sunat și mi-a spus că noi
trebuie să plecăm pe douăzeci mai.”
44
Ea a spus: „Este exclus. Este exclus.” Vedeți? „Copiii chiar
atunciîși au examenele lor. Nu pot merge.” Vedeți, ea a trebuit să refuze
aceea ea însăși, din cauză că ea era cea inclusă. Era vacanța ei. Și asta a
fost.
45
Chiar visele, totul este pentruo însemnătate. Totul are ceva
undeva. Așadar visele au interpretări.
46
Acum, întorcându-mă ...Aș putea să spun aceea ca voi să
înțelegeți și aceasta este înregistrată. Pe drum, venind acasă...
47
Chiar înainte ca eu să merg afară acolo, câți vă amintiți de mine
repetând asta aici, că o Voce a venit la mine, în cameră într-o dimineață,
după o vedenie și a spus despre, a zis despre șarpe, și el fiind legat și să
nu mă tem de nimic? [Adunarea spune „Amin.”] El a spus: „Nu te teme.” A
spus: „Nu ți-am dovedit că Sunt cu tine oriunde mergi?” A zis: „Nu ți-am
dovedit că Sunt cu tine la călătoriile tale de vânătoare?” Vă amintiți când
v-am spus despre ceea ce voi obține, înainte să plec și toate acelea?
[„Amin.”] Vedeți?A spus: „Nu ți-am dovedit Eu să fiu cu tine?” Apoi o Voce cu
adevărat dulce a venit, a spus: „Prezența lui Isus Cristos care nu dă greș
niciodată este cu tine oriunde mergi.” Și eu știu, prin asta, că ne mișcăm
mai sus către ceva. Eu nu știu ce este asta. Nu pot spune.
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48

Venind acasă, seara trecută sau ziua trecută sau chiar înainte să
vin acasă, am ajuns într-o viziune. Și am văzut ceva inși mici, subțirei,
păreau băieți tineri sau ceva, aveau șepci. Și noi stăteam, vânam. Și eu
am împușcat un uriaș, un urs mare cu arătare maronie. Și apoi ei s-au
întors în jur șimi-au spus, au zis: „Dar există ceva confuzie în legătură cu
adunarea.”
49
Am spus: „Nu contează care este încurcătura, dacă trebuia să
merg, oriunde era, mă voi duce oricum, vedeți. Asta nu are importanță.” Și
viziunea s-a oprit. Nu știu unde era aceea. Dar este pe bandă. Se va
întâmpla. Înțelegeți? Doar amintiți-vă, se va întâmpla. Este o viziune.
50
Așadar, acum, duminica viitoare eu urmează să fiu la Tennessee,
cu voia Domnului, sâmbăta viitoare seara și duminică, cu fratele M.E.
Littlefield, la, oh, sediul acelei biserici a lui Dumnezeu sus acolo în
Cleveland, Tennessee. Fratele M.E. Littlefield, la biserica lui, cea pe care
am dedicat-o eu pentru el aici, doi sau trei ani în urmă, la Cleveland,
Tennessee, sâmbăta viitoare seara și duminică dimineața. Doar să
fieduminică dimineața serviciu, numai duminică. Și-mi dă timp mie, familia
mea merge sus cu mine și noi venim înapoi. Eu i-am promis lui, să vin și
să predic din nou în biserica lui. Aceea este duminica viitoare.
51
Apoi, următoarea duminică, fratele Arganbright va fi aici cu fratele
Rowe, acel diplomat din Washington, care a fost, a slujit sub trei sau patru
președinți. Ei vor fi aici în acea duminică și cu oprezentare nouă. Vreau ca
fiecare să încerce să fie aici, dacă este posibil, pentru acel timp. Eu vreau
să fiu aici, eu însumi.
52
Duminica ce urmează sunt Paștele. Noi așteptăm o adunare
măreață aici, Paștele. Cu voia Domnului, eu vreau să fiu aici în duminica
de paști. Căci...Și noi avem un serviciu la răsărit de soare, ca de obicei.
Botez, toți care urmează să fie botezați în Numele Domnului nostru Isus,
să fiți aici pentru duminică. Și a fost anticipat sau vorbit, cu ceva timp în
urmă, fiindcă noi nu avem loc de șezut, noi putem lua Clubul Băieților,
șapte sau opt sute de locuri, chiar aici sus, chiar aproape, un club nou,
chiar după colț aici, veniți înapoi aici pentru serviciul de botez atunci. Și
mergeți înapoi sus acolo, astfel ca fiecare să poată avea un loc
comfortabil pentru dimineața de Paște. Noi urmează să încercăm să-l
căutăm, săptămâna aceasta și să aflăm.
53
Apoi serviciul următor, care începe apoi pe...Plec de-aici pe
douăzeci...pe douăzeci și cinci sau douăzeci și șase a lunii. Și apoi pe
șapte...șase, șapte, opt și nouă și zece eu sunt departe la...Van...sau
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Insula Victoria, departe printre niște indieni, unde trebuie să mergi cu
barca să ajungi la ei.
54
Un mic misionar, prieten de al meu, un frate, eu am fost cu el
toamna trecută la o călătorie de vânătoare. Și dintr-un cămin drăgălaș, el
și soția lui. Și brațele lui, toate, sunt răni, în diferite locuri. Ei bine, aceea
este ce era. Asta era de la purici și ploșnițe și lucruri, vedeți, că ei aveau
traiul chiar acolo afară, unde ei doar trebuiau să trăiască în orice, printre
acei indieni. El a adus câțiva la adunare, căpetenia. Ei erau toți catolici, de
fapt toți. Și Duhul Sfânt a coborât pe-acolo și a luat-o pe aceacăpetenie și
pe toți aceia cu el și i-a vindecat pe fiecare chiar acolo în adunare. Ei doar
simplu au ars acea coastă, în sus și-n jos, cu bărcile lor mergând afară. Ei
sunt pescari comerciali în susși-n jos pe coastă. Și fratele Eddie cheamă
și eu am un simțământ mic să merg, vedeți, să merg acolo.
55
Și apoi noi plecăm de-acolo și de-acolonoi avem o zi de călătorit și
avem două seri sau trei seri în Fort St. John. Aceasta este departe sus pe
autostrada Alaska. Și două seri acolo.
56
Apoi, venim acasă și...Cred că asta este pe șapte, opt, nouă și
zece iunie. Acum, aici este un loc în care voi toți ați putea merge, aici la
aceste adunări, vor fi la Southern Pines. Voi cunoașteți pe fratele care a
dat unarticolașa frumos sus aici, nu demult. Apropo, el mi-a mai trimis
câteva reviste. Eu se cuvenea să le fi adus. Eu le voi avea aici duminica
următoare, cu voia Domnului. Și aceea este la Southern Pines, doar
cam...o! Șase sau opt ore de condus de-aici, Southern Pines, Carolina de
Nord. Sau este aceea Carolina de Sud? Carolina de Nord. Da. Corect.
Apoi, corect, apoi noi vom pleca de-acolo pe zece.
57
Și pe unsprezece și doisprezece, cu fratele Bigsby la Columbia,
Carolina de Sud. Și acela-i omul, presbiterianul care a scris articolul.
Pentru mine, aceea m-a marcat mai mult decât orice au scris ei vreodată
despre mine. El era presbiterian, doctor în divinitate. Și a venit în Chicago
și a scris articolul. Despre...Am uitat ce era aceea acum. Era cu adevărat
frumos. ll am pe undeva și într-o revistă. Ceva despre „Un presbiterian:
întâlnindu-se la cincizecime,” sau ceva asemănător, „profetul cincizecimii
către un presbiterian,” cevaîn felul acesta. Și voi fi cu el.
58
Apoi, ultima seară, noi l-am sunat pe fratele Roy Borders care este
deja pe coasta de vest. Și sunt niște oameni acolo care au atât de multe
ca treizeci și cinci sau patruzeci de biserici să coopereze în adunări;
Sedalia, California și la Grass City și de-acolo sau Grass Valley, mai
degrabă. Și de-acolo la Oregon și sus în Washington.
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59

Și apoi, fratele Arganbright, vine și vom merge, plănuim de-acum,
în ultima săptămână din iulie să fim la Anchorage, Alaska să organizăm o
filială acolo pentru Oamenii de Afaceri Creștini, urmărind cam o trezire de
șase sau opt zile pe care sper s-o avem în acea grea și aspră Alaska. Voi
știți cum este asta, doar prospectori și mineri. Și șunca și ouăle costă cam
trei dolari și cincizeci de cenți o farfurie. Este un loc cu adevărat aspru, dar
ei au nevoie de evanghelie.
60
Acum, scopul pe care îl am eu de făcut, sunt aceste lucruri pe care
eu le învăț aici, să depozitez această Hrană și să-i aduc afară, eu vreau
să merg acum. Eu nu am o călăuzire exactă la un loc anume, dar eu
merg, semănând semințe, trimis pe undeva, să încep.
61
Soția mea, ea este aici undeva. Ea a primit o scrisoare de la o
doamnă de aici din Illinois ziua trecută. Aceea doar a ars în sufletul inimii
mele. Această doamnă a spus: „Soră Branham”, a spus, „nu există nicio
îndoială că de multe ori, de-a lungul timpului, de când te-ai căsătorit, că tu
trebuie să suferi mult, fratele Branham fiind plecat, având acei copii.” Și a
spus: „Copiii, desigur, plâng după tatăl lor și așa mai departe.” Și a spus:
„Eu știu ce vrei să spui, pentru că eu am un soț minunat, eu însămi.” Ea a
spus: „Dar eu îți spun starea mea.”
62
Ea a zis: „Am avut patru operații mari, în ultimii patru ani.” A spus:
„Iau cam vreo cincisprezece sau șaisprezece tranchilizante pe zi.” Și a
spus: „Iau trei injecții Lextron diferite și așa mai departe, săptămânal.” Și a
spus:„Iau o grămadă de tablete de dormit și cel din urmă lucru și pentru
liniștirea nervilor. Și acele injecții și iau așa de multe ca două, dublu
tabletele de somn noaptea și nu pot să dorm.” Și a zis: „Și doctorul mi-a
spus să merg la o instituție de nebuni înainte ca eu să nu-mi mai pot
reveni. Acolo putea fi o speranță ca eu să-mi salvez mintea.” Și a spus: „Și
nu există nimic pe linie medicală nicăieri ca să mă poată ajuta.”
63
Și ea a spus: „Și eu plănuiam sinuciderea, am plănuit-o, să-mi
părăsesc soțul meu minunat și fetița mea.” A spus: „Noi locuim în Kansas.
Îmi place aici pentru că eu văd grâul că se coace și mă gândesc la
seceriș.”
64
Cred că ea era metodistă. Și a spus unde...Și apoi, chiar la
Colegiul Metodist din Bloomington, Illinois, ei au avut un articol că eu
trebuia să fiu acolo, acum unsprezece luni. Mulți dintre voi vă amintiți de
adunarea din Bloomington. Voi ați fost acolo.
65
Și ea a spus: „Soțul meu m-a luat și niște prieteni și m-au dus.” Și
a spus: „Domnul știa că eu nu mai puteam suporta nicio zi.” Ea ajunsese
atât de departe. Și a spus: „Eu eram prima persoană. Fiul tău, Billy Paul,
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mi-a dat un cartonaș. Și în acea seară când al tău---când soțul tău a
chemat numerele, eu am fost prima în linie pentru care să se facă
rugăciune. ” Și a spus: „Și imediat ce am venit la platformă,” a spus, „el
mi-a spus viața mea și ceea ce am făcut și totul despre asta și a spus:
„AȘA VORBEȘTE DOMNUL”, s-a terminat. ” A spus: „Chiar în acea
fracțiune de minut, eu deloc n-am mai avut o altă durere.” Spunea:
„Cântăream șaptezeci și ceva de pfunzi(aprox. 32 kg). Acum cântăresc o sută
șaizeci și ceva de pfunzi(72 kg).” Și a spus: „Soră Branham cănd tu ești
singură,” a spus, „eu știu cum te simți, împărțindu-l pe soțul tău cu lumea
și lucruri asemănătoare. Dar,” a spus, „doar amintește-ți, o micuță casnică
din Kansas este liberă astăzi pentru că el a fost doritor să ia în
considerare pe Domnul.”
66
I-am arătat-o lui Billy. Am spus: „Billy, vreau să trimiți asta la acel
Colegiu Metodist.”
El s-a întins și avea un morman, a spus: „Citește unele din
acestea.”
67
Am spus: „Știu. Eu știu că ele sunt minunate, dar aceasta este
suficientă. Aceasta doar a clarificat totul.”
68
Ați auzit aceea? „Necurat! Necurat!” Duhurile rele l-au condus,
vedeți, afară din minți, afară în morminte. Când Isus a venit, El a eliberat
captivii.” Și Isus este Cuvântul. Așadar, luați Cuvântul și El va elibera
captivii.
69
Iată-mă vorbind, luându-mi timpul, luând timpul vostru și atât de
multe de spus.
Să ne plecăm capetele noastre.
70
Doamne, ca muritori, noi știm că nu mai avem prea mult timp de
vorbit. Când mă uit peste această grămadă mică de pelerini cu inimile
flămânde care vin din câmp, de la agricultură, unii din ei au venit de la
munca publică, de la serviciu. Și unii din ei au condus prin munți, deșerturi
și câmpii și mlaștini și s-au adunat aici, atunci au trebuit să se scoale. Dar
ei sunt pelerini. Ei nu aparțin acestei lumi. Ei sunt doar aici numai ca
mărturii, ca lumini care sunt așezate pe un deal, care dau Lumină în
comunitatea în care locuiesc ei. Și atunci când ei vin împreună, să fie
rededicați și să se încarce cu Cuvântul, ei se ridică, eise întăresc în
mădularele lor și bătrâni și tineri, la fel.
71
Ei Te iubesc, Doamne. De aceea sunt ei aici. Oricine știe că o
persoană n-arveni și să conducă mile și să stea în picioare de-a lungul
zidurilor, sprijinindu-se, și picioarele amorțite, doar ca să fie văzuți. Și cu
acest grup, Doamne, noi suntem---noi suntem oameni săraci. Noi nu
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venim înăuntru cu haine luxoase. Noi venim aici să ne închinăm Ție. Cu
un singur scop în inima noastră, un singur obiectiv și un singur motiv,
acela ești Tu, Doamne.
72
Mă rog, Dumnezeule ca Tu să-i răsplătești din belșug. Fie ca să nu
existe unul care trece prin aceste uși, astăzi, fără ca să aibă Viață Eternă.
„Atunci truda drumului nu va însemna nimic, când noi vom ajunge la
capătul drumului.” Dacă ei sunt bolnavi, vindecă-i, Doamne.
73
Și acum, noi tocmai am vorbit despre alte adunări, sau fără aști
exact, atunci merg, dacă este voia Ta, doar împrăștiind Semințele. Ele vor
răsări dacă Ele cad pe pământul corect. Mă rog, Doamne, ca Tu să Le
îndrepți către pământul corect.
74
Stând pe platformă sau pe amvon, eu trebuie să spun, aici în
această dimineață, sunt batiste, mici pachețele. Asta înseamnă că
oamenii sunt bolnavi, în nevoie. O, Dumnezeule al cerului, Care L-ai înviat
pe Cristos din morți și ni L-ai prezentat nouă în această zi din urmă în
forma Duhului Sfânt, fie ca El Care este omniprezent să privească jos;
omniscient, cunoaște toate lucrurile; omnipotent, atotputernic. Privește
peste aceste mici pachețele. Și fie ca ele, când ating bolnavii și suferinzii,
fie ca Duhul Sfânt să însuflețească acea rugăciune la urechile lui
Dumnezeu și fie ca ei să fie vindecați imediat.
75
Doamne, mă gândesc la acea biată femeie mică. Eu chiar am citat
mărturia ei, „Acolo în Kansas astăzi, fericită, fără durere. Niciun doctor nu
poate găsi nimic greșit cu ea. Fără dureri,fără tranchilizante,fără pilule de
somn; doarme bine și sănătos. Totul este în regulă acum.” O, Doamne,
cu adevărat, când Tu vii, totul este atunci în regulă. Noi Îți mulțumim
pentru aceea.
76
Acum, Tată, așa cum ne întoarcem la Cuvânt, binecuvântează
Cuvântul Tău. Fie ca El să nu se întoarcă la Tine fără rod, ci fie ca El să
împlinească aceea pentru care a fost intenționat și dedicat. În Numele lui
Isus noi o cerem. Amin.
77
Acum, puteți voi auzi bine, fiecare? Departe în spate, este în
ordine? Cum este cel mai bine, dacă vorbesc astfel sau vorbesc astfel?
Chiar aici, pe partea asta chiar aici este mai bine? Este asta mai bine
pentru voi toți în spate acolo? În regulă, eu voi trage asta cam aici, doar
un pic mai aproape atunci.
78
Ultima duminică, este o săptămână, eu am fost un pic întârziat, am
avut un serviciu destul de lung. Nu-mi place să fie în acel fel. Și acum, din
când în când, nu mă va deranja deloc, dacă cineva care stă jos, vede pe
alții care stau în picioare, le-ar place să schimbe locurile cu ei, pentru

13
puțin timp să se odihnească. Asta ar fi o acțiune creștină foarte frumoasă.
Și acum, acum, poate pe la acest Paște, noi putem avea un alt loc să
ținem serviciul principal.
79
Acum noi vrem să întoarcem, în această dimineață. Voi toți,
soldații luați Sabia voastră---voastră acum și noi vom declara război
dușmanului. Obișnuiam să cântăm o cântare mică pe care voi o
cunoașteți.
Lupta este în desfășurare, o, soldat creștin,
Față în față sobri în linie de bătălie.
Voi ați auzit cântarea..
Armuri sclipind, culorifâlfâind.
Cel drept și cel rău s-au angajat astăzi.
Vedeți? Corect!
Bătălia este în desfășurare, dar nu fiți istoviți,
Fiți tari și în tăria Lui țineți strâns;
Dacă Dumnezeu este pentru noi, steagul Lui peste noi,
Noi vom cânta cântecul victoriei, la urmă.
80
Corect. Noi vrem să întoarcem acum, mai întâi, să citim scriptura,
citire aflată în Sfântul Ioan 10, primele cinci versete.
Adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, cel care nu intră
pe ușă în staulul oilor, ci se cațără pe vreo altă cale,
acela este un hoț și un tâlhar.
Dar cel care intră...pe ușă este păstorul oilor.
Lui îi deschide portarul; și---și oile aud glasul lui și el
își cheamă propriile lui oi pe nume și le conduce afară.
Și când el își scoate oile Lui, el merge înaintea lor și
oile îl urmează: căci ele cunosc glasul lui.
...un străin, ele nu vor urma, ci vor fugi de la el: pentru
că---pentru că ele nu cunosc glasul străinilor.
81
Acum, subiectul în această dimineață, pe care l-am ales să-l învăț
pentru un pic de timp este: Înțelepciune Contra Credință. Înțelepciune
Contra Credință.
82
Acum, există numai două surse, sau prin două surse că noi trebuie
să trăim. Știți voi asta? Acum noi...
83
Am multe scripturi notate aici. Și eu vreau ca voi...Noi ne vom
referi probabil la ele așa cum mergem mai departe. Și eu voi încerca să
plec atât de repede cât este posibil. Și nu voi încerca să...Doar să o
expun, astfel ca voi să puteți lua asta de-acolo în continuare. Vedeți?
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84

Căci există numai două surse din care noi putem trage viața. Și
una din ele este înțelepciunea și cealaltă este credința; și dacă noi ne
gândim ce produce înțelepciunea și apoi ce produce credința. Dar acele
două surse, noi vom merge înapoi în această dimineață și le vom lua
pentru lecția de școală duminicală și să le aducem din biblie și să arătăm
ce sunt ele și ce vor face ele și ce au făcut ele, cu ajutorul Domnului.
85
Acum, credință și înțelepciune. Acum, ca să începem, vom
observa că, în Geneza, primul capitol, noi aflăm că credința a fost
prezentată și înțelepciunea a fost prezentată. Și azi, acele două surse
sunt încă prezentate rasei umane. Noi aflăm că Dumnezeu era Autorul
credinței, să creadă, ca oamenii să creadă și să se încreadă în Cuvântul
Său. Și satan este autorul înțelepciunii încercând să obțină oamenii să
accepte înțelepciunea lui și să-i tragă departe de la credința care este în
Cuvântul lui Dumnezeu. Acele două surse.
86
Noi aflăm asta atât de ciudat că Geneza, acest capitol sămânță
începe în acel fel. Și noi vedem că toate lucrurile pe care le avem azi,
originar, au început în Geneza, pentru că cuvântul Geneză înseamnă
„început”. Și dacă noi privim la lucrurile în care suntem noi azi, felul în
care sunt ele, ele trebuiau să aibă un început undeva. Voi va trebui să
urmăriți totul înapoi la un început.
87
Și iată un gând mic pentru voi. Tot ce a avut un început, are un
sfârșit. Dar sunt lucruri care nu au avut început, care nu au sfârșit,
singurele lucruri care sunt eterne.
88
De aceea, mi-ar place să pun o întrebare. Cum vom putea
vreodată să facem sens cuvântului „Calitatea de Fiu etern al lui
Dumnezeu?„Dacă El a fost Fiu, El a avut început. Dacă El a fost Fiul
etern, cum putea fi El Fiu și să fie etern? Căci, fiu este un produs a ceva.
Dar dacă El a fost---El a fost, nu putea fi un Fiu Etern. Nu există un
asemenea lucru, „Eternul Fiu al lui Dumnezeu.” Pentru că, dacă El---dacă
El n-a avut niciodată un început, atunci El nu poate fi nimic decât Etern.
Dar, dacă El a fost Fiu, el a avut un început, așa că El nu poate fi un Fiu
etern.
89
A fost Dumnezeul etern manifestat într-un Fiu. O! Înțelegeți?
Dumnezeul etern, deoarece Dumnezeu este singura persoană care este
eternă.
90
Și singura cale ca noi să putem vreodată trăi este pentru că noi
avem Viață Eternă. Acest trup moare, toate părțile noastre mor. Dar
partea care este eternă este Dumnezeu și nu poate muri. Acum, acum,
Cuvântul, biblia, este eternă pentru că Ea este Dumnezeu în forma
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Cuvântului. Și ceea ce era în Dumnezeu, în gândurile Lui, înainte să fi fost
orice Cuvânt vorbit, a fost Dumnezeu. Voi o înțelegeți?[Adunarea spune: „Amin.”]
Acela era Dumnezeu. De aceea, fiind predestinați, noi care suntem;
spunând „noi”, mă încred că eu sunt împreună cu voi care ați fost
predestinați; erau lucrurile care au fost cu Dumnezeu în eternitate.
91
Și atunci, dacă tu ești un copil născut din nou al lui Dumnezeu, tu
ești și ai Duhul Sfânt în tine, voi sunteți manifestările Cuvântului vorbit al
lui Dumnezeu.Înainte ca El să fi fost un Cuvânt, trebuie să fie un gând
înainte să poată fi un Cuvânt. Un cuvânt este un gând vorbit. Și gândurile
erau în Dumnezeu și atunci noi am fost în Dumnezeu, în eternitate și noi
am fost vorbiți în existență prin Cuvânt. Oh, ce o...Prin care Cuvânt? Acest
Cuvânt, Cuvântul lui Dumnezeu.
92
Acum, Dumnezeu este Autorul credinței. Satan este autorul
înțelepciunii. Căci Dumnezeu a dat primilor Săi copii Cuvântul Lui și le-a
spus că ei trebuie să-l creadă pe Acesta și a pus moarte, separare,
pedeapsă, dacă ei eșuau să-L creadă.
93
Și satan vine prin jur și încearcă să ofere Evei, înțelepciune, „Tu
vei fi mai înțeleaptă, deosebind binele de rău, ca Dumnezeu.” Acum,
vedeți, ca să încep, voi vedeți chiar imediat că înțelepciunea vine de la
diavol. Aceasta este ciudat, nu-i așa? Dar este adevărul. Înțelepciunea
vine de la diavolul. El este autorul înțelepciunii.
94
Acum, desigur, orice are diavolul este o perversiune a originalului.
Păcatul este pervertit, perversiunea neprihănirii. Adulterul este
perversiunea a unui---a unui act legal. O minciună este perversiunea
adevărului.
95
Și astfel înțelepciunea pe care o vreau, ca voi să o obțineți
clarificată, înainte ca noi să începem. Există o înțelepciune a lui
Dumnezeu, o înțelepciune a lui Dumnezeu este să stai cu Cuvântul
Lui. Dar satan, în înțelepciunea lui, a încercat să răsucească Cuvântul,
prin urmare aceea este înțelepciunea despre care vorbesc eu.
96
Există o anumită cantitate de credință care merge cu satan. Ca săl accepți pe satan tu trebuie să-l crezi pe satan, astfel există o credință
pervertită spre un lucru pervertit. Și orice ar încerca să răsucească
Cuvântul lui Dumnezeu, să-L facă să spună ceva ce El nu spune, este
duhul greșit, vedeți, oferind înțelepciune împotriva înțelepciunii lui
Dumnezeu. Prin urmare, noi ne vom referi la asta ca și înțelepciuneși nu
credințalui satan.
97
Mulți din acei oameni care cred aceea sunt sinceri și cred doar cu
toată credința pe care o au că ei sunt corecți. Înțelegeți? Voi trebuie să
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vegheați. Pătura se întinde în două feluri acum. Dar, el, ei sunt...Singura
cale să fii sigur este să vii înapoi la Cuvântul original. Acolo este unde se
bazează totul, pe Cuvânt.
98
Acum, noi aflăm că aceste două fracțiuni sau surse sunt: una,
înțelepciune și cealaltă, credință. Și ele s-au împotrivit una alteia de la
creație, din grădina Edenului.
Acum, sunt copii de ambele părți.
99
Acum, ce este înțelepciunea despre care noi vorbim? Ceva care
nu va fi de acord că tot acest Cuvânt este Adevărul. Este ceva care va
duce departe de Adevăr, exprimându-se pe sine ca o cunoaștere mai
înaltă, mai multă înțelepciune. Și dacă înțelepciunea de acel fel vine de la
satan, copiii lui trăiesc prin acea înțelepciune.
100
Și dacă credința lui Dumnezeu a venit prin Dumnezeu și
Dumnezeu este Cuvântul, copiii lui Dumnezeu trăiesc pe credință. Biblia a
spus: „Cel drept va trăi prin înțelepciune?” [Adunarea spune: „Nu”.] Credință!
„Cel drept va trăi prin credință.” Nu ceea ce el poate învăța, ci ceea ce el
poate crede. În regulă.
101
Acum, acum noi aflăm. Să luăm înțelepciunea, întâi. Înțelepciunea
are raționare. Credința nu are raționare. Dar înțelepciunea are raționări.
Să începem doar întoarcerea în biblie și să întoarcem acum la Geneza, al
3-lea capitol în Geneza și doar să învățăm aceasta.
102
Acum ce facem noi, ceîncercăm noi să facem în această
dimineață? Urmăm ce Domnul a spus: „Depozitează Hrană.” Voi veți avea
nevoie de Ea, într-una din aceste zile. „Depozitează Hrană!”
103
Acum, Geneza 3:1, să citim acum, să vedem cum are
înțelepciunea raționări.
Și șarpele era mai subtil decât toate fiarele câmpului
pe care Domnul Dumnezeu le-a făcut. Și el a spus
femeii, Da, a spus Dumnezeu, (crezând, spunând
Cuvântul), Voi să nu mâncați din fiecare pom din
grădină.
Și femeia a spus șarpelui, Noi avem voie să mâncăm
din rodul pomilor din grădină:
Dar...rodul pomului care este în mijlocul grădinii,
Dumnezeu a spus, Voi să nu mâncați din el (citând
Cuvântul), nici să nu-l atingeți, ca nu cumva să muriți.
104
Acum, credința ține Aceea.Înțelegeți? Acum, urmăriți.
...șarpele a spus femeii, Voi cu siguranță nu veți muri.
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O raționare, raționări. „Dumnezeu este prea bun. Dumnezeu este
prea îndurător. El vă iubește prea mult.” Voi auziți același diavol bătrân
astăzi.„Dumnezeu este prea bun să facă aceasta. Dumnezeu nu va face
aceasta. Dumnezeu nu va pedepsi.” El va face întocmai exact ceea ce
Cuvântul Său a spus că El va face. Înțelegeți?
106
„Voi cu siguranță nu veți muri”. Vedeți? Ce încerca el să facă? S-o
aducă să raționeze cu el. În minutul în care tu raționezi asupra Cuvântului
lui Dumnezeu, atunci tu pierzi credința. Înțelegeți? Să nu aveți niciun:
„Da”,„nu-uri”, „poate că îi așa.” Stați drept cu El. Înțelegeți? Eva a avut
apropierea corectă, dar ea a ascultat la raționările lui.
107
Sunt doar așa de mulți oameni azi care au cunoștința corectă, care
știu că acest Cuvânt trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu și El este
Cuvântul lui Dumnezeu, dar ei stau și permit vreun student de seminar să
raționeze din El, departe de Duhul Sfânt, departe de lucrurile lui
Dumnezeu.„Raționările, noi trebuie să le aruncăm jos.”
108
Acum, al 4-leaverset.
Căci...
Eu vă voi spune de ce satan a spus. Voi citi versetul al 4-lea întâi, apoi al
cincilea.
Și șarpele a spus femeii, Voi cu siguranță nu veți muri.
Căci Dumnezeu știe că în zilele în care veți mânca din el,
atunci ochii voștri se vor deschide și voi veți fi ca
dumnezei, cunoscând binele și răul.
109
Vedeți, el îi dădea ei o raționare. „Ți-ar plăcea să fii egală cu
Dumnezeu? Ia...” Cu alte cuvinte:„Tu vrei să fii cu adevărat corectă cu
Dumnezeu? Ia sfatul meu. Ascultă-mă! Dumnezeu nu a vrut să spună
Aceea. El doar n-a intenționat-o.”
110
Când voi auziți aceea, depărtați-vă de ea. Corect. Acela este
sâsâitul șarpelui. Sună rezonabil. Dar nu raționați, deloc. Doar credeți
ceea ce Dumnezeu a spus. Acum, când...
Și când femeia a văzut că pomul era bun de mâncat...
111
Înțelegeți ce era? Raționările lui au adus-o să știe că aceea era
corect, era adevărat?
...și că el era plăcut ochiului și un pom de dorit...
112
„Să facă pe unul să aibă credință?” Adunarea spune: „Nu.”
...să facă pe unul să aibă cunoștință, să facă pe unul
înțelept...
113
Vedeți ce era asta? Satan prezentând cunoștință, cunoștința care
era contrară Cuvântului, „să facă pe unul înțelept.”
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...ea a luat din rod...și a mâncat și i-a dat și soțului ei cu
ea și el a mâncat.
Și ochii lor, la amândoi, au fost deschiși și ei au știut
că erau goi; și ei au cusut frunze de smochin împreună
și și-au făcut lor înșiși șorțuri.
114
Acum, ce a pornit aceea? Raționarea. Înțelegeți? Credința nu are
raționare. Voi nu raționați, deloc. Voi credeți. Când s-a făcut
rugăciune pentru voi și ați acceptat Cuvântul lui Dumnezeu pentru
vindecare, nu raționați cu simțămintele voastre. Nu raționați cu nimic
altceva. Nu există raționări la asta. Dumnezeu a spus așa și aceea o
stabilește.
115
Oh, cum mi-ar place să mă opresc aici pentru câteva minute și să
mă odihnesc pe aceea și să iau un text din asta!Nu pot s-o fac și să nu
predic acestea, cam patruzeci sau cincizeci de texte am notate aici. Dar
raționarea...
116
Când Domnul dă o viziune...Eu vă voi spune, în felul meu propriu
copilăresc. Domnul dă o vedenie a ceva ce urmează să se întâmple, păi,
mie nu-mi pasă ce este contrar la ea.
117
Și amintiți-vă, tot ce poate fi prezentat contrar, satan o va face. El
va încerca să raționeze:„Tu nu o poțiface.”
118
De exemplu, ceea ce eu tocmai am citat acum câteva momente,
despre mersul...Acum, aceasta era într-un fel cărarea făcută. Chiar înainte
ca mama să fi plecat. Și Domnul știa că eu nu eram în stare să țin acele
întâlniri cu acei frați, privitor la mersul la vânătoare. Și a dat o vedenie și
m-a trimis tot drumul în British Columbia.
119
Și când noi am ajuns acolo, ghidul a spus: „Eu n-am văzut
niciodată un soi argintiu. Am trăit aici toată viața mea. Și pe lângă asta,
noi vom merge într-o regiune a oilor, pe cai. Nu există soiuri argintii. Nu
există...Tu nu-l vei obține acolosus.” Înțelegeți?Înțelegeți?Încercând,
vedeți, încercând să îndepărteze; raționare.
120
Satan mi-a spus: „Asta va fi... tu doar---tu doar ai înțeles greșit
vedenia.”
121
„Dar eu n-am înțeles-o greșit. Asta va fi: AȘA VORBEȘTE
DOMNUL.” Și când caribu a apărut și noi l-am avut, ceea ce a fost în
vedenie, așa cum voi toți știți.
122
Apoi el a spus, ghidul mi-a spus; un frate foarte bun, voi fi cu el deacum în câteva săptămâni, tânăr creștin. El a spus: „Frate Branham,
fratele meu a avut epilepsie. Și tu ai călărit pe acel cal în acea zi și mi-ai
spus să fac un anumit lucru și epilepsia fratelui meu a încetat.” El a spus:
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„Când eu am făcut exact ceea ce Duhul Sfânt ți-a spus să-mi spui mie,” a
spus, ”el n-a mai avut deloc criză din acea zi.”
123
El a spus: „Acum, iată-ne, pe vârful acestui munte. Și pe trei
mile(4.8km)chiar în jos, nu existănici măcar un tufiș de patru inci(10 cm)
înălțime. Nimic în afară de mușchi pentru caribu, câteva afine și ele ajung
numai la doi sau trei inci(5sau7,5 cm)înălțime.” El a spus: „Mușchi de caribu și
afine până la limita pădurii și caii noștri sunt legați acolola limita pădurii. Și
acum, potrivit cu ceea ce mi-ai spus înainte să venim aici, că, undeva între
aici și acolo unde stă acel băiat, îmbrăcat cu cămașa în carouri, tu vei
împușca un urs grizzly de soi argintiu de nouă picioare (2.7 m).”
Am spus: „Asta este AȘA VORBEȘTE DOMNUL.” Vedeți?
Ce era asta? Satan încercând să mă aducă să nu cred aceea.
124
Noi am pornit în jos pe munte. Cu cât ne apropiam, el a continuat
să spună: „Frate Branham, nouă ne-a mai rămas doar o milă(1.6 km) de la
asta acum.”
Am spus: „Te îndoiești, Bud?”
„Deloc.”
125
Noi am mai mers o jumătate de milă(800 m). A spus: „Suntem doar
la o jumătate de milă acum.”
126
Am spus: „Corect!” Am spus: „Doar gândește-te, într-o jumătate de
milă!” Aruncând jos raționările.
127
El a spus: „Privește. Noi putem vedea totul înaintea noastră. Nu
există nimic acolo afară.”
128
„Dar”, am spus, „Dumnezeu care mi-a dat Cuvântul, poate crea
unul acolo. Nu raționa. Doar crede-o. Nu da nicio atenție la raționări.
Acelea nu au nimic de-a face cu asta. Doar crede ce-a spus El. Asta-i tot.”
129
Stăteam acolo, privind sus către munți, peste tot, doar mușchi
galben de caribu; soarele apunea; munții. Frumos. Puteai vedea orice
punctuleț oriunde, trei mile(4.8 km) în sus pe munte, chiar deasupra mea. Și
când m-am întors să privesc, cam la două mile(3.2 km) înaintea mea, sau o
milă și jumătate(1.5 km), sau două mile(3.2 km) stătea un grizzly de nouă
picioare(2.7 m) de soi argintiu. Cum a ajuns el acolo, eu nu știu. Dar el era
acolo. Înțelegeți?
130
Nu raționați! Credeți! Nu contează care sunt circumstanțele, nu dați
nicio atenție circumstanțelor. Credeți!
Acum Dumnezeu a spus: „În ziua în care veți mânca din el în acea
zi veți muri”.
131
Satan a spus: „Lasă-mă să-ți spun ceva, înțelegi. Acum, aceea,
aceea a fost...Oh, da, noi spunem că Dumnezeu este adevărat. Sigur.
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Corect. Noi credem acel Cuvânt. „Oh,satan a spus, Eu cred Aceea, cu
adevărat sigur. Dar ascultă, lasă-mă să-ți spun ceva, El n-a vrut să spună
exact Aceea.”
El a vrut să spună Aceea. El a vrut să spună exact ceea ce El a
spus.
132
Satan a spus:„Acum, uite, eu îți voi spune de ce a făcut El asta. El
cu adevărat...Vezi, (tu ești---tu ești) tu încă nu ești înțeleaptă. N-ai nicio
înțelepciune. Vezi? Tu ești doar ca o oaie, să fii condusă. Tu nu ești a ta
proprie.” Acela este felul în care Dumnezeu te vrea. „Tu niciodată...Tu nu
ai niciun Ph.D, încă.Tu---tu---tu doar n-ai destulă educație. Înțelegeți? Dar
eu am înțelepciune. Eu ți-o voi dovedi. Acum, uite, tu nu știi ce este corect
și greșit. Tu știi că există un astfel de lucru, dar tu nu știi ce este el. Să-ți
arăt cum a fost asta făcută.” Aceea este tot ce vroia el să spună acelei
femei. Aceea este tot ceea ce el a vrut să facă. „Lasă-mă să-ți arăt cum se
face asta.”
Ea a spus:„Dar noi vom muri.”
133
El a spus: „Cu siguranță Dumnezeu nu va face asta. Dar El știe că
tu vei fi înțeleaptă deasemenea.” Vedeți?
134
Punând înțelepciunea lui împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Este
înțelepciunea despre care eu vorbesc. Vedeți? Înțelepciunea împotriva
credinței, contra credinței. Acolo este prima bătălie. Și Cuvântul lui
Dumnezeu a stat ferm și adevărat. Când ei au luat parte la ce a fost
nepermis, ei au murit și au făcut-o mereu de-atunci. Înțelegeți? Acolo este
unde, s-a dovedit chiar acolo, dincolo de orice umbră de îndoială.
135
Acum noi vom merge prin asta un timp. Acum, eu am avut Geneza
3:1, 17 și acum...sau 1 la 7, mai degrabă și acum unde înțelepciunea are
raționări. Câți credeți aceea acum? Spuneți, „Amin.” [Adunarea spune:
„Amin.”]Înțelegeți? Spuneți acum...
136
Doctorii zic, „Ei bine, eu îți voi spune.” Acum, uitați, luați această
femeie mică despre care tocmai am dat mărturie. Doctorul spune: „Nimic
nu mai poți face. Tu ești dusă. Nu există speranțe pentru tine. Du-te la
instituția de nebuni. Duceți-o direct acolo.”
137
Ea a zis: „Înainte ca eu să merg acolo în una din acele celule, eu
mă voi omorî.”
138
Și atunci ce s-a întâmplat? Dumnezeu a venit pe scenă. Și prin
reclamă, undeva pe calea unui ziar departe în Kansas, din Bloomington,
Illinois, ea a auzit. „Credința vine în urma auzirii.” Vedeți? Ei bine, soțul ei
a stat alături de ea. Ei se iubeau cu adevărat, s-au iubit unul pe celălalt.
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Gândiți-vă! Patru ani și patru operații majore; cincisprezece,
șaisprezece tranchilizante. Aceea este suficient să ucidă un muritor.
Vedeți? Și toate acele injecții, de două sau trei ori pe săptămână. Și eu
știu că una din ele era Lextron și am uitat care era cealaltă. Era ceva
pentru starea mentală. Ea lua acele injecții și pe lângă aceea, două
tablete de somn. Și nu putea nici măcar dormi cu acelea. Suferință,
bolnavă toată ziua, toată noaptea, an după an. Nimic nu putea fi făcut.
Dar „Credința vine prin auzire.” Înțelegeți?
140
Acum, când ea a ajuns acolo, Dumnezeu a pus-oprima pe
platformă, prima. Înțelegeți? Și în ceea ce...Păi ce? Când am pășit către
ea și am spus: „Ce mai faci, soră?” „Ce mai faci?” Ea niciodată nu auzise
despre aceasta. Nu știa nimic despre ea. Dar a spus: „Tu ești doamna
Așa-și-așa. Tu vii din Kansas.”
141
Acum, repede, aceea a dus-o pe ea să se gândească: „Așteaptă
un minut. Eu tocmai l-am auzit pe el că spune, „Cristos era același ieri, azi
și-n veci. Și aici noi am dovedit, din biblie, în seara asta că Cristos a
promis să apară în zilele din urmă, în biserica Lui și lucrurile pe care ei leau făcut jos în Sodoma și așa mai departe,” așa cum el a predicat în
continuare. Care este deschiderea predicii mele. „Căci, acum, aici văd că
aceasta se întâmplă, chiar aici.”Înțelegeți?„Acum; da.”
142
„Acum tu ai fost la mai mulți doctori. Tu ai avut patru operații.”
143
„De unde are el acea informație? De unde vine aceea? Acel om
micuț, chel nu știe asta. De unde vine asta?”
„Și pe drumul tău încoace, un lucru așa-și-așa.”
144
„Ascultă!” Înțelegeți?„Acum, aceea este exact despre ce el tocmai
a terminat de predicat. Acela este Cuvântul!”
145
„Dar știți, satan a spus: „Tu știi, tu accepți aceea, păstorul tău...”
Aceea nu are nimic de-a face cu asta. Înțelegeți? Aruncați raționările.
Înțelegeți? „Dar doctorul tău a spus că tu trebuie să te duci la o instituție
de nebuni.” Aruncați raționările.
146
„Eu aștept să văd ceea ce Dumnezeu va spune despre asta.”
Înțelegeți? Atunci Dumnezeu...Eu n-am știut ce să spun. Atunci Duhul a
preluat asta și a expus-o.
147
Ea a crezut asta. Ea n-a raționat deloc. „An după an, după
an,căderi nervoase, minte dusă, operații și totul, toate aceste lucruri; păi,
este nerațional, să mă gândesc că aș putea fi vindecată aici, într-o
secundă.” Dar ea nu s-a gândit la raționamente. Ea doar a crezut.
Credința a făcut asta și ea a fost vindecată în acel moment.
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Voi ați vrea să-i scrieți, păi, Billy vă poate da adresa ei. În regulă,
acum. Acum...
149
Înțelepciunea va raționa. Acum...Dar credința nu are nicio
raționare. Nu face nimic decât se ține de Cuvânt. Ea se ține de
promisiune.
150
Acum să citim un pic. Să întoarcem la Romani, capitolul al 4-lea și
să citim doar un pic. Și până când suntem strâmtorați cu adevărat de timp.
Noi doar vom citi aceste scripturi, Romani, capitolul al 4-lea. Pentru că mie
cu adevărat îmi place să citesc Cuvântul.
Vă face bine să-L citiți. Romani, capitolul al 4-lea și să începem
cu versetul al 17-lea. Ascultați.
151
Pavel, scriind comentariul asupra vieții lui Avraam, voi știți, nu
există nimic spus despre Avraam fugind jos la Gherar și nimic în
comentariu, voi știți. Este doar: „Avraam a crezut pe Dumnezeu.” Pavel,
acel apostol mare, scriind un comentariu despre Avraam.
152
Versetul al 17-lea, „Așa cum este scris...”Îmi place aceea: Pavel,
stând cu Cuvântul.
Așa cum este scris, Eu te-am făcut tatăl multor națiuni,...
153
„Te-am făcut”. Avraam era în vârstă de șaptezeci și cinci de ani. A
trăit cu soția lui de când ea era o...amândoi erau tineri. Era pe jumătate
sora lui. Fără copii; el era steril și ea era stearpă. Dar Dumnezeu l-a
întâlnit și i-a spus: „Te-am făcut,” timpul trecut, înainte de întemeierea
lumii, desigur, „te-am făcut tatăl multor națiuni”. Nu a multor copii, ci a
multor națiuni. Doar gândiți-vă la asta.
...înaintea lui care a crezut, Dumnezeu, chiar Dumnezeu,
care învie morții și a chemat acele lucruri care nu sunt
ca și cum ele erau.
154
Nu raționați, deloc. Ascultați.
... a chemat acele lucruri care n-au fost ca și cum ele
erau.
Care împotriva speranței...
155
Vai! „Nici măcar o speranță.” Cum era dacă el ar fi raționat? „Nici
măcar o speranță.”
Care împotriva speranței a crezut în speranță, că el
putea deveni tatăl multor națiuni; potrivit cu ceeace a
fost vorbit, Așa va fi sămânța ta.
156
Nu contează ce alt lucru este spus. „Dumnezeu a spus așa și
aceea o stabilește.” Oh, dacă Eva ar fi stat doar cu aceea! Înțelegeți?Dar
ea s-a oprit, să raționeze, să primească ceva înțelepciune. Avraam n-a
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vrut nicio înțelepciune. El doar a vrut Cuvântul. „Dumnezeu a spus așa și
aceea îl stabilește.”
157
Voi știți, am predicat despre asta, de multe ori. S-a dus și a
cumpărat scutece și acele de siguranță de prins scutecele și totul, s-a
pregătit pentru copilaș și Sara a făcut botoșeii. Și an după an a trecut.
„Dumnezeu să fie binecuvântat, noi îl vom avea oricum. Aceea era
corect.”
158
„Păi ea,” a spus doctorul, „păi, ea nu-l poate avea. Tu nu-l poți
avea.”
„Și nu-mi spune mie. Noi îl vom avea oricum. Asta este!”
159
„Împotriva speranței, totuși a crezut în speranță.” Speranțele toate
s-au dus, totuși el a crezut în ea când speranța a fost moartă pentru el.
Speranța era moartă pentru fiecare cercetare stiințifică, fiecare sursă de
înțelepciune. Speranța era dusă, dar el încăa crezut în ea.Ce-a fost asta?
Credință în ea; credință în speranță când speranță nu era acolo. O, aș
vrea să zăbovesc asupra acesteia un pic. Credință în speranță când nu
exista speranță acolo, totuși, el încă a crezut în speranță.
Înțelegeți?Fiindcă el a spus: „El mi-a spus, astfel vor fi acele semințe.”
160
Acum, versetul al 19-lea. ” Și nefiind slab în înțelepciune,
cunoștință, a avut el diplomă?” [Adunarea spune: „Nu.”] Nu.
...nefiind slab în credință,(ha! Acolo sunteți!), el n-a
considerat propriul său trup acum, mort...
161
Speranța s-a dus. Trupul lui era mort. Ascultați, următorul.
...când el era în vârstă cam de o sută de ani, nici...
moartea pântecului Sarei;
162
Speranța era moartă. Trupul lui era mort. Pântecul Sarei era mort.
Ce-a făcut el? Versetul următor: „El nu s-a clătinat.” Oh, vai!
El nu s-a clătinat la promisiunea lui Dumnezeu prin
necredință,(înțelepciune); ci a fost puternic în credință,
dând glorie lui Dumnezeu;
163
Oh, vai! Ce?
Și fiind pe deplin convins că, ceea ce el a promis, el era
de asemenea în stare să înfăptuiască.
164
O! Nu contează cum, nu exista nicio raționare la asta deloc. El
doar ia Cuvântul și-L ține tare. Acum, dacă acesta este Cuvântul lui
Dumnezeu, Îl credeți? [Adunarea spune: „Amin.”]Atunci de ce să vă îndoiți de
vreun Cuvânt din El, de vreo promisiune din El? [„Amin.”]Cum puteți spune
că Acestaeste bunînsă Acelanu este bun; și Acesta este aceea șivă
alegeți ce vreți? Nu o puteți face. El este ori tot bun ori nu este nimic din El
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bun. Corect. Așadar, imediat ce voi vedeți că El este adevărul, țineți-vă
tare de El. Nu-i dați drumul, nu contează care sunt circumstanțele, cum
încearcă ei să raționeze. „Păi, tu nu poți.” Nu,nu faceți aceea deloc. Stați
drept cu El. Dumnezeu a promis asta.
165
Acum dacă eu voi lua poziția mea pentru Cristos și El îmi dă Duhul
Sfânt, Duhul Său poartă mărturia Vieții Lui în mine. Atunci când eu ajung
să mor, satan încearcă să spună, „Acum, vezi, tu nu aparții la nicio
organizație.” Stați drept cu Cuvântul. „Tu nu ai făcut aceasta. Tu nu ai
făcut aceea.” Nu contează „ce”, „aceea”, satan nu are niciun raționament
despre El. Este Cuvântul lui Dumnezeu. Stați cu Cuvântul. Vedeți? El
aruncă jos toate raționamentele. Înțelegeți? Voi nu aveți vreun
raționament; doar țineți-vă de Cuvânt.Înțelegeți?
166
Acum, credința se încrede simplu în Cuvântul Lui.Înțelegeți? Aceea
este ceea ce a vrut El ca ei să facă. Că---că acum, voi obțineți
fundamentul acum. Aceea este exact ceea ce Dumnezeu a vrut ca rasa
umană să facă: să se încreadă în fiecare Cuvânt pe care L-a spus El.
167
Și Eva a crezut o mulțime din El. Dar un singur lucru mic ea a
acceptat, „Ei bine, dacă eu devin plină de înțelepciune, poate---poate asta
este în acel fel. Poate asta trebuie să fie în acest fel.” Înțelegeți? Atunci
chiar acolo este unde ea a pierdut prinderea ei. Acolo este unde ea a
început să se scufunde, chiar acolo. Acolo este unde întreaga rasă umană
a mers direct în jos către mormânt, chiar de-acolo pentru că ea s-a îndoit
de un singur Cuvânt.
168
Unii din ei spun: „Păi, eu cred că Aceasta este adevărat. Eu cred
că Aceea este adevărat. Eu cred că Dumnezeu poate salva, dar eu nu
cred că El poate vindeca. Eu cred că Duhul Sfânt, sigur, a căzut în ziua
Cincizecimii, dar nu este niciun loc unde esteceva care spune că Duhul
Sfânt a căzut după Cincizecime.
169
Oh, frate! Acela este felul în care ele o spun; se numesc pe ele
însele bisericile lui Cristos. Înțelegeți? „Având o formă de evlavie, dar
negând Cuvântul.” Oh! Oh! Asta este! Înțelegeți?
170
Voi trebuie să credeți. Nu raționați! Credeți! Nu încercați să aveți
înțelepciune. Doar credeți Cuvântul.
171
Înțelepciunea încearcă să raționeze și să prezinte o cale mai bună.
Acum, aceea este exact ceea ce satan i-a spus Evei. „Acum, voi nu veți
muri. Cu siguranță n-o veți face pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu
bun.”
172
El este un Dumnezeu bun. Și singura cale în care eu mă pot
încrede în El a fi un Dumnezeu bun, că El va sta cu Cuvântul Său.
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Cum vă puteți aștepta de la mine să fiu de încredere când eu nu
sunt de încredere? Dacă eu vă spun un lucru și fac altceva, cuvântul meu
este destul de nesigur. Înțelegeți?
174
Totuși, ceea ce Îl face pe El un Dumnezeu bun este din cauză că
El a vorbit Cuvântul și noi trebuie să trăim prin acel Cuvânt. „Omul nu va
trăi numai cu pâine, ci prin fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu care iese din
gura lui Dumnezeu.” Atunci, Dumnezeu trebuie să stea cu acel Cuvânt.
Aceea este ce-L face un Dumnezeu bun.
175
Acum, dacă El spunea: „Ei bine, eu le voi permite să facă aceasta.
Eu...Eule voi permite să facă aceasta. Păi, aceea este în regulă. Oh,eu,
eu mă voi---eu mă voi schimba chiar aici,” păi, El este un nehotărât,
înțelegeți; El nu este Dumnezeu; El este---el este doar un om obișnuit.
Înțelegeți? Dar ca să fie un Dumnezeu bun, El trebuie să stea cu Cuvântul
Său. Aceea pune pe fiecare copil...Dacă el îl va lăsa pe acesta că comită
curvie, peacesta să bea un pic și celălalt să poată minți un pic, celălalt
poate să fure un pic celălaltface aceasta; mă face asta atunci să țin
regulile cu strictețe ca să intru?
176
El are o cale și toți care merg înăuntru, intră pe acea poartă.
„Strâmtă este poartași îngustă este calea. Nimic întinat nu va intra acolo.”
Acolo în Revelația a spus:„Afară sunt toți vrăjitorii, curvarii și câinii și așa
mai departe.” „Binecuvântați sunteți voi care împliniți toate poruncile Lui,
ca el să poată avea un drept la Pomul Vieții.” Corect. Este o cale, aceea
este a lui Dumnezeu.
177
Noi nu raționăm, nicio altă cale. Ei bine, biserica romană spune:
„Noi suntem biserica. Biblia aceea---aceea nici măcar nu merită...Păi, păi,
Ea, voi nu ați putea...” Episcop Sheen a spus: „Să încerci să trăiești cu Ea
este ca și cum ai umbla prin ape nămoloase.”Înțelegeți? Înțelegeți? Cum
veți face voi aceea? Înțelegeți? Atunci, dacă el este corect, biblia este
greșită. Biblia este corectă; el este greșit. Acum ce veți spune voi? Dacă
Cuvântul lui Dumnezeu este corect, este ori episcopul Sheen, ori---ori
biblia. Nu numai episcopul Sheen, ci reverend Așa-și-așași dr. Așa-șiașa și Așa-și-așa. Eu n-aș fi spus numele omului dacă el n-ar fi spus asta
la radio.Astfel el a spus-o la radio deci eu mă gândesc că eu pot să spun
numele lui. Dr. Așa-și-așași Așa-și-așa, a spus așa-și-așa și așa-și-așa.
Acum pe cine veți crede, pe Dumnezeu sau pe ei?
178
„Păi,” spuneți:„Ea nu înseamnă într-adevăr în Acest fel.” Ea
înseamnă asta exact în felul în care Ea este scrisă.
179
Păi, aceea este prima minciună a diavolului. El a spus Evei: „El
nu înseamnă cu adevărat aceea. Sigur Dumnezeu este prea bun să facă
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aceea. Voi nu veți muri.” Dar ei au murit. Și ei o vor face de fiecare dată.
Trebuie să corespundă Cuvântului!
180
Înțelepciunea încearcă să ia o---o cale mai bună, felul modern,
calea popularității, ...o cale mai ușoară, se găsește peste tot.
181
Chiar acum, voi luați un ins aici, poate că Dumnezeu tratează cu
el. Acum, el crede că trebuie săse ridice. El trebuie s-o facă pe soția lui să
vină chiar în linie. El trebuie să înceteze partidele lui de cărți. El trebuie să
renunțe la mersul la dansuri. Soția lui trebuie să-și lase părul ei să
crească. Ea trebuie să înceteze ca să se machieze. El trebuie să înceteze
fumatul, băutul. El trebuie să iasă din acea mare societate în care este el.
Trebuie să se umilească pe sine la altar. El trebuie să stea și să fie numit
un fanatic, un holy-roller, Beelzebub, oricum poate fi numit.
„Eu voi fi religios, dar mă voi duce acolo jos, mă voi alătura acestei
biserici aici jos. Voi sunteți prea înguști.” Acolo sunteți voi. Vedeți? Este
o raționare, raționare.
182
Acum, noi vom ajunge la un punct măreț, în câteva minute, asupra
aceluia. Înțelegeți? Cum veți ști voi care este corect sau greșit,
atunci?Înțelegeți?
183
Acum, încearcă să facă Cuvântul să spună ceva, cunoștința o
face. Cunoștința, înțelepciunea, încearcă să---să raționeze. Înțelepciunea
aflăo cale mai bună. Nu există nicio altă cale decât calea lui Dumnezeu.
Înțelepciunea încearcă să lămurească,spune: „Oh, ei bine, acum, tu știi,
noi nu am putea face aceea în acest timp.” Noi trebuie s-o facem oricum.
Înțelegeți? Încearcă să afle o cale mai ușoară. Încearcă să facă biblia să
spună lucruri pe care Ea nu le spune.
Acum, voi spuneți: „Oh, frate Branham, acum tu ești...”
184
Așteptați doar un moment. Noi ne vom întoarce din nou la
sămânță. Ce a încercat diavolulsă facă cu înțelepciunea? Să facă
Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce El n-a spus. Corect. El a
încercat să facă Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce Acesta n-a
spus. Așadar, acela este felul în care vine asta astăzi, când ei încearcă să
facă Cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva ce El nu spune.
185
Ei bine, ei spun: „Păi, eu îți voi spune, frate Branham, tu n-ai
interpretarea corectă.”
186
Biblia a spus că: „Profeția nu este de interpretare particulară.” De
ce? De ce nu este ea de interpretare particulară? De ce? „Cuvântul
Domnului a venit la profeți.” El este interpretat de către profet. Nu poate fi
de o interpretare particulară. Profeții vi L-au interpretat deja. Acolo este
acesta, scris chiar Acolo. Acela este felul în care trebuia să fie.
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Dumnezeu trebuie să aibă ceva fundamental prin care toți oamenii
trebuie să fie judecați.
188
Dacă este printr-o biserică, care este cea corectă? În jur de nouă
sute din acelea, nouă sute de organizații diferite. [Fratele Branham tușește.]
Scuzați-mă. Care din acelea este corectă?Cum știi că vei intra? Dacă ești
metodist și baptistul este corect? Dacă tu ești un penticostal și
presbiterienii sunt corecți? Dacă ești un catolic și luteranii sunt corecți?
Cum este dacă tu ești un luteran și catolicii sunt corecți? Înțelegeți?
189
Trebuie să fie vreo fundație pe undeva. Astfel dacă Cuvântul...
190
„La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și
Cuvântul era Dumnezeu.” Înțelegeți? Cuvântul era în Dumnezeu. El era
Dumnezeu. Erau gândurile Lui care erau cu El, întotdeauna Acolo.
Gândurile lui Dumnezeu sunt tot atât de eterne așa cum este Dumnezeu.
Amin. Acela nu este lapte degresat. Înțelegeți? Aici vine asta: „Gândurile
lui Dumnezeu erau Cuvântul lui, la început,” care era „în Eternitate,” acum,
când „începutul” prima dată când a început timpul. „La început a fost
Cuvântul, gândurile lui Dumnezeu și Cuvântul a fost cu Dumnezeu și
Cuvântul era Dumnezeu.”Înțelegeți? Gândurile lui erau ceea ce era El.
191
Acela ești și tu. Ceea ce sunt gândurile tale sunt ceea ce ești tu.
Nu contează ce încerci să trăiești, prin altceva, gândurile tale sunt ceea ce
ești tu. Tu ai putea merge înainte, să acționezi ca un tip cumsecade, dar
în inima ta, tu ești o adulteră sau orice ești. Aceea este ceea ești tu,
gândurile tale.
192
Și gândurile lui Dumnezeu erauCuvântul Său care era cu El și în El
și El era Dumnezeu. „La început a fost Cuvântul și Cuvântul era cu
Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și acel Cuvânt a fost făcut trup.”
Gândurile lui Dumnezeu au fost exprimate într-un trup uman. „Făcut trup
și a locuit printre noi.” Acolo sunteți.
193
Acum, dacă tu ai Viață Eternă astăzi, tu ești în Dumnezeu. Prin
ființa lui Dumnezeu în tine, tu ești gândul lui Dumnezeu exprimat.Pff!
Atunci nu ascultați la nicio raționare, altfel coroana ta este luată și dată
altuia. Nu lua nicio raționare, deloc. Doar crede că ceea ce Dumnezeu a
spus este Adevărul și stai cu El.
194
Raționările prin înțelepciune, încearcă să facă Cuvântul să spună
ceva ce El nu spune.
Acum voi ziceți: „Este aceea adevărat, frate Branham?”
195
Păi, să mergem înapoi în Geneza și să aflăm. Să mergem la
Geneza, capitolul al 3-lea din Geneza și vom citi de la al 4-lea verset, să

28ÎNȚELEPCIUNE CONTRA CREDINȚĂ
vedem, dacă---dacă înțelepciunea încearcă să facă Cuvântul să spună
ceva ce El nu este. Al 3-lea capitol din Geneza, al 4-lea verset.
Și șarpele a spus femeii, Voi cu siguranță nu veți muri.
196
Vedeți ce prezintă asta? Ce este asta? Încercând să facă Cuvântul
să spună ceva ce El nu spune.Înțelegeți?
Dumnezeu a spus: „Voi veți muri.”
197
Înțelepciunea, așa cum satan i-o prezenta, a spus: „Voi cu
siguranță nu veți muri.” Înțelegeți? Încercând să facă Cuvântul lui
Dumnezeu să spună ceva, că: „Nu este așa.”
198
Aceea este ce-i înțelepciunea astăzi. O, frate, cum am zăbovi la
aceea! Seminarii, școli de teologie, acela este tocmai cuibul lor. Acelea
sunt rădăcinile buruienilor lor, încercând să facă Cuvântul lui Dumnezeu
să spună ceva ce El nu spune.
199
Provoc pe oricine să-mi arate „crezul apostolilor” în biblie. Provoc
pe oricine să-mi arate „comuniunea sfinților” în biblie. Ambii, protestanți și
catolici, cred asta. Vă provoc să-mi arătați oricare din acele lucruri în
biblie. Înțelegeți? Sunt rădăcinile buruienilor înțelepciunii încercând să
raționeze.
200
„Lupta noastră nu este firească, ci puternică, aruncând toate
raționările,înțelegeți, dărâmând fortărețele lui satan.” Acea măreață,
împodobită creatură frumoasă! Nu este o fiară strașnică, nu, nu, aceea
este pe dinăuntru. Însă pe dinafară păcatul este de două ori așa
frumos.Voi știți, păcatul este frumos.
201
Câți bărbați de-aici dinăuntru și femei sunt în vârstă de peste
cincizeci de ani? Ridicați-vă mâinile. Eu n-am...Nu se cuvine să întreb
femeile. Dar eu...Noi toți admitem adevărul. Eu vreau să vă pun o
întrebare. Vedeți că azi femeile sunt aproape de două ori mai frumoase
decât obișnuiau să fie,mergând înainte, în medieîn întreaga lume?Dacă
este așa, ridicați-vă mâna. Sigur. Ele sunt de două ori mai frumoase decât
obișnuiau să fie.
202
Luați ceva fotografii vechi. Priviți la bunica; fustele ei
lungi,împletitura părului atârnându-i pe spate. Nu era atât de atrăgătoare
ca să te uiți la ea.
203
Priviți la una modernă astăzi. Mica rochie mulată, încât fiecare
formă, ea nu se poate mișca fără să păcătuiască.Umblând,unduindu-se
pe stradă,aproape cu tot machiajul și cosmeticile, pe careun Max Factor
poate să le pună peea. Aranjându-și părul ca ceva fetiță. Purtând o fustiță
chiar sus, cam deasupra genunchilor ei, dacă are pe ea vreuna, cel puțin.
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Dar, teuiți la ea, ea este drăguță. Satan știe cum să facă asta. El este
autorul frumuseții, acel model de frumusețe care are ca rezultat păcatul.
204
Pământul, el însuși este un pântec. Unde și-a plasat Dumnezeu
semințele Lui? Unde sunt puse semințele? Într-un pântec. Dumnezeu a
pus semințele. Și ce face omul? Ca diavolii, într-un pântec, el va face un
copil deformat, dacă poate. Aceea este ce diavolii au făcut pe pământ,
hibridând, făcând creaturi ce nu sunt așa. Mai bine să las asta deoparte;
nu voi ajunge niciodată la restul din acesta aici, ce am notat. Știți ce vreau
să spun. Acela este motivul că există o creație deformată pe cale de a fi
lepădată. Dumnezeu a terminat cu ea. Lumea este toată afară din ordine.
Totul este greșit. Apele curgătoare sunt poluate. Aerul este poluat!
Murdărie! Miros urât!
205
Un indian bătrân, nu demult, a spus:„Omule alb, nu vreau să mai
trăiesc. Eu am terminat cu lupta.” A spus: „Unde sunt bebelușiimei? Sunt
ei înfometați de moarte? Unde este soția mea?” A spus: „Înainte ca voi să
fi venit aici cu femeile voastre și cu whisky și păcat, noi am trăit în pace.
Sunt pământurile noastre. Dumnezeu ni l-a dat nouă, dar voi le-ați luat de
la noi. Voi veți plăti pentru asta, într-o zi.”
206
Priviți la asta, astăzi. Acele deșerturi mari, frumoase și munții
presărați cu putoare, păcat, sticle de whisky, doze de bere. Fiecare loc
este plin de baruri și nonsens. Reno, Nevada, acel mare deșert dincolo,
nu este nimic decât prostituție. Marile orașe sunt, până când chiar aerul și
atmosfera sunt contaminate. Unde odată au crescut munții frumoși, acum
ea este distrusă cu tot felul de altceva. Unde copacii creșteau, ei sunt
tăiați. Unde deșerturile, apele curgeau liber, totul este contaminat.
Întreaga lume urmează să aibă o lepădare. Pământul urmează să dea
naștere copilului său din sămânță. A fost pervertit de diavolii care l-au
întors pe dos, făcându-l să avanseze, desigur, este---este o creație
pervertită. Dumnezeu îl va lepăda și va începe din nou. Corect.
207
De unde a venit asta? O persoană crezând o mică...sau necrezând
o mică frază din Cuvântul lui Dumnezeu.
208
Întregul pământ suspină. Biblia spune că: „Chiar natura însăși
suspină după acea zi a eliberării, așteptând după manifestarea fiilor lui
Dumnezeu.” Copacii se străduiesc în zadar. Florile încearcă să lumineze
calea pentru...Dar ele suspină și plâng și știu că este ceva greșit.
Pervertit! Pântecul nu poate da naștere la cel perfect fiindcă el este
pervertit. Pământul miroase urât. El este scăldat cu sânge nevinovat. El
are...El este ca un...
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209

Aș putea spune ceva, ar putea fi prea direct. Este---este---este
putoare. Dumnezeu a spus: „Miroase urât,” înaintea Lui, atât de murdar.
Pășești într-o toaletă, toalete publice și doar put, contaminate. Aceea este
exact cum lumea miroase, de asemenea, așa îi miroase lui Dumnezeu.
Murdărie, întregul lucru este murdar.
210
Dumnezeu îl va exploda în bucăți. „Eu voi crea ceruri noi și pământ
nou,” a spus El. Da, domnule.
211
Ce este asta? Pântecul lui n-a dat naștere Mileniului. El a dat
naștere unui lucru pervertit. De ce? Încercând să fie înțelepciune.
212
N-am nimic împotriva Floridei. Nu vreau să spun aceasta pentru
voi, oamenii din Florida. Dar când eu am traversat și m-am dus în Florida
prima dată și m-am întors acolo la linia Georgiei, am stat chiar acolo și am
spus: „Ca un cetățean american, eu îmi dau partea mea înapoi la indienii
Seminolesunde aparține ea.”
Păi, ei au mai bună grijă de curțile lor decât am eu de părul meu,
totul este foarte aranjat. Palmierii au lumini peste tot. Iahturi mari elegante,
și lucruri încercând să aducă mileniul fără pocăință. Pentru mine, este o
grămadă de nimic.
213
De un milion de ori mai mult, eu mai degrabă m-aș cățăra în British
Columbia pe vârful unui munte și m-aș uita peste munții pe care
Dumnezeu i-a creat și mâna omului nu i-a atins niciodată. Cu certitudine.
214
Să merg în aceste orașe; case mari, care---care, nu mă atrag. Eu
urăsc acel fel de lucruri. Înțelegeți?
215
Dar eu știu că într-o zi, într-o zi el va fi schimbat. El va
lepădacopilul lui chinuit. Pământul, va fi schimbat într-o zi. Ok.
216
Credința crede ceea ce este scris și spune: „Cuvântul nu are niciun
cusur.”
217
Ați auzit vreodată predicatori că spun: „Ei bine, eu vă spun,
versiunea King James sau această Versiune Revizuită sau aceasta deaici este doar---este doar un pic diferită. Într-adevăr, asta n-a vrut întradevăr să spună Aceea?” Ați auzit aceea? [Adunarea spune: „Da.”] Oh, vai!
Lumea este contaminată cu asta. Vedeți? Dar credința nu crede aceea.
218
Credința crede, un Dumnezeu care mă poate face pe mine, poate
ține acea Carte în bună rânduială ca eu să trăiesc prin ea. Dacă
Dumnezeu care m-a făcut pe mine urmează să mă judece, nu poate să
țină Cartea Lui în ordine, atunci El este un Dumnezeu în stare foarte
jalnică. Acolo sunteți. Eu cred că fiecare Cuvânt din Ea este Adevărul. Da,
domnule. Ce face aceasta, să crezi aceea? El dă credinței un loc perfect
de odihnă în El. Înțelegeți? Voi nu puteți să credeți, că--că acel Cuvânt
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este în dezordine, în orice fel. Voi trebuie să-L credeți tocmai în felul în
care este El.
219
Dacă voi încercați să folosiți înțelepciunea, să spuneți: „Acum
priviți aici. Nu este rezonabil că Dumnezeu a spus că va face un lucru ca
acesta.” Dar Dumnezeu l-a făcut. Înțelegeți? Corect. Acum, dacă voi
spuneți: „Păi, acum, dacă Dumnezeu a făcut aceasta, dacă El a luat viața
unui om pentru că nu era levit și a pus mâna pe chivot când era pe cale să
cadă.” Nu contează cine era el, El i-a luat viața pentru asta.
220
Dumnezeu a spus: „Numai Leviții, singuri, îl vor atinge pe Acela.”
El i-a luat-o. Aceea este ceea ce l-a agitat pe David, voi știți. Înțelegeți?
Un levit, nimenidecât un levit trebuia să atingă acel chivot. Și aici era
chivotul, venind drept înapoi pentru o trezire și unul din afara aceluia a
încercat să mânuiască Cuvântul.
221
Aceea merge să arate că numai unșii lui Dumnezeu pot să atingă
acel Cuvânt. Aceste crezuri și confesiuni n-au nicio treabă să-L modifice.
Doar Duhul Sfânt are un drept la acel Cuvânt și este moarte pentru oricare
altul să-l atingă, sau să nu creadă ceva din El, sau să învețe:„Aceluia îi va
fi luată partea lui afară din Cartea Vieții.” Nu puneți mâna pe El. Stați
departe de El. Ascultați. Credeți întocmai ce El spune. Nu luați cuvântul
nimănui. Luați ce spune El. Stați drept cu Cuvântul. Este moarte să faci
orice altceva cu El. Acum, fiindcă asta...
222
Ce face credința? Ea Îl crede doar în felul în care este El. Acela
este felul în care Dumnezeu l-a păstrat în jos prin epoci și aici este El.
Este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mine. Dumnezeu onorează aceea. El
dă o credință perfectă în credincioșia Lui.
223
Cum ați putea voi vreodată să vă căsătoriți cu o femeie dacă acea
tânără a alergat afară și a făcut totul și a trăit în prostituție și orice altceva?
Și voi încă ați mers și ați luat-o dintr-o casă de prostituție. A ieșit și ea
era...Ea ar spune: „Păi, eu voi încerca să fiu o fată mai bună.” Tu nu poți
avea credință în acea femeie. Înțelegeți? Tu n-o poți face. Cum poate o
femeie să aibă credință într-un bărbat care a făcut același lucru? Tu doar
nu poți clădi credința ta acolo. Nu există nimic pe care să clădești.
Înțelegeți? Voi n-o puteți face.
224
Cum ați putea voi merge afară aici și să spuneți: „Aici este o barcă
ce are o mulțime de găuri în ea și eu voi pune niște saci cu iarbă în ea.
Poate va stăvili valurile, să traversez râul?” Și eu nu aș risca cu ea, când
există una care stă aici construită corect. Desigur.
225
De ce să luăm ceva teologie făcută de om toată cu găuri în ea?
Este dovedit că ea este greșită. Vedeți? Când, iată aici stă una, care este
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într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu, Care a stăvilit valul, prin fiecare
furtună și viscol greu. Ea întotdeauna a ținut doar atât de adevărat cât
putea ea. Întotdeauna va ține. În regulă.
226
„Cerurile și pământul vor trece,” a spus Isus, ”dar Cuvântul Meu nu
va trece.” De ce? Ele sunt eterne. Ele au fost la început. El doar a venit
aici ca să exprime Cuvântul lui Dumnezeu. El a fost exprimarea lui
Dumnezeu. Dumnezeu s-a exprimat pe Sine prin Fiul Său.
227
Toate acestea au început în Geneza, capitolul sămânță și a fost
mereu de-atunci. De-atunci mereu, a fost pe scenă, a fost același lucru, o
luptă între înțelepciune și credință, întotdeauna luptă. Prin urmare,
înțelepciunea este de la diavol și pentru copiii lui.
228
Ați observat vreodată? Toți din voi ați văzut oi. Toți ați văzut capre.
Dar, știți, behăitul celor două este atât de apropiat, este nevoie de un
cioban adevărat să spună diferența. Voi puneți o capră bătrână acolo
afară și lăsați-o să behăie, să behăie. Apoi mergeți sus aici și puneți o
oaie acolo și lăsați-o să behăie. Ascultați aceea. Ele sunt întocmai la fel.
Dar un păstor adevărat poate deosebi glasul.
229
Isus a spus: „Oile mele cunosc glasul Meu.” Înțelegeți? Ei pot
spune dacă este o capră. Păi, El este o oaie, El Însuși. O! O!
El nu este...„Oile Mele cunosc glasul Meu. Pe străini, ele nu-i vor
urma.” Ce este glasul Lui? Aici este el, Cuvântul. Vedeți? „Oile Mele
cunosc glasul Meu.” Vedeți?
230
Ele nu vor permitecuiva să spună: „Oh, acum, aici. Eu vorbesc,
glasul lui Dumnezeu, de asemenea. Aceasta spuneaceasta acolo.” Dar
este, satan,vedeți. Noi vom ajunge la aceea doar imediat, s-o clarific
pentru voi. Înțelegeți?
231
Acum, acum voi vedeți că sămânța Cuvânt nu poate crește în
atmosfera cunoștințeiatunci. Este adevărat? [Adunarea spune:
„Amin.”]Înțelegeți? Imediat ce cunoștința se amestecă cu credința, ea
moare chiar acolo.
232
Eva a venit și a spus: „Domnul Dumnezeu a spus: „În ziua în care
noi mâncăm din el, în acea zi noi murim.” Atunciea s-a oprit să vadă ce ar
spune el.
233
El a spus: „Dar, ascultă, draga mea, tu ființă micuță
drăgălașă.Înțelegi?Desigur,Dumnezeu te-a făcut pentru un scop. Tu știi că
asta-i așa. Vezi, tu ești o femeie, tu ai fost făcută pentru acest scop.
Acela-i ce este. Tu nu știi asta acum, dar tu ai fost făcută pentru acest
scop. Oh, tu ești o ființă mică drăgălașă, dragă. Oh-Oh. Privește la acele
mânuțe delicate. Vezi? Păi, sigur tu vrei. Desigur.”
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„Dar El a spus, dacă noi, dacă noi facem asta, vom muri.”
234
El a spus: „Dar, oh, tu te gândești că un Tată bun, iubitor,va face
Dumnezeu un lucru ca acela?”Ce-a făcut ea? A ascultat de rațiune, a luat
înțelepciunea lui. A spus: „Este un pom, plăcere. Unul ce poate fi de dorit.”
Și ea a căzut pentru asta. Aceea este exact. Și când ea a făcut-o, ce s-a
întâmplat? Cum ar fi la orice femeie. Imediat ce tu cazi pentru asta, ea
sfârșește chiar acolo. Corect.
235
Acum, vedeți, sămânța pe care o ținea ea și ar fi devenit în final o
mamă, prin voia lui Dumnezeu, prin Cuvântul vorbit. Ea în final ar fi
devenit mamă. Dar ea n-a putut aștepta, a mers în aceea.
236
Acum, voi vedeți, atunci, imediat ce ea a făcut aceea, a acceptat
înțelepciunea cu Cuvântul și înțelepciunea era contrară Cuvântului...voi
Înțelegeți, spuneți, „Amin.” [Adunarea spune: „Amin.”]Înțelegeți? Dacă
înțelepciunea este cu Cuvântul și dovedește a fi cu Cuvântul și Cuvântul
se produce pe Sine prin același lucru, atunci acela este Cuvântul. Dar
dacă înțelepciunea este împotriva Cuvântului și nu cu Cuvântul, ci care
încearcă să afle ceva să adauge la El sau să scoată din El, ea este de la
diavolul. [„Amin.”]
237
Și semințele Duhului Sfânt din biblie nu pot crește în atmosfera
înțelepciunii. Aceea omoară fiecare seminar din țară. Aceea face găuri
chiar prin ele, îi străpunge și judecata curge înăuntru. Corect. Cu
certitudine o face, vedeți, pentru că Cuvântul nu poate crește cu
înțelepciune, înțelepciune lumească. Nu o va face.
238
Eva trebuia să creadă Cuvântul așa cum El i-a fost dat ei. Corect?
(Adunarea spune: „Amin.”) Ea nu trebuia să asculte la nimeni altcineva ce spune
despre El; doar în felul în care El i-a fost dat, acela era felul în care ea
trebuia să-L creadă. N-ar fi fost niciodată o moarte, dacă ea ar fi crezut pe
Acela.Așa este.
239
Și un bărbat sau o femeie care va lua Cuvântul lui Dumnezeu
exact în felul în care El ne-a fost dat nouă, Îl va ține în felul în care
Dumnezeu L-a spus, El este Viață. Dar să amesteci asta cu ceva
înțelepciune a vreunei organizații, voi muriți chiar acolo, doar cum a făcut
asta în primul. Aceea este Sămânța. Acela este felul, acela este felul în
care El a acționat prima dată, acela este felul în care El va acționa de
fiecare dată. El întotdeauna a făcut-o. DacăDumnezeu îngăduie, noi vom
dovedi aceea prin biblie, în această dimineață. Aceea este singura cale
cum el poate crește, este să se separe pe Sine de toate raționamentele,
sau orice altceva și doar să creadă Cuvântul.
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Eva trebuia să-L ia exact în felul în care Dumnezeu ni L-a dat
nouă.
240

Și eu am exprimat și v-am spus că eu cred că Dumnezeu a păstrat
și a ținut această biblie și acela este felul în care Dumnezeu mi-a dat-O
aici. Eu nu vreau nicio altă înțelepciune. Eu vreau doar felul în care
Dumnezeu a spus asta Aici.
241
Acum, eu sper să nu vă rănesc. Dar dacă biblia a spus că eu
trebuie „să mă pocăiesc”, asta înseamnă să mă pocăiesc; nu să fac
penitență, ci sămă pocăiesc.
242
Biblia a spus pentru mine să fiu botezat, în Numele lui„Isus
Cristos,” Asta nu înseamnă altceva. Nu a însemnat, „Tată, Fiu, Duh
Sfânt.” El a spus Aceea.
243
„Păi,” spuneți, „Matei 28:19 a spus: „Botezați-i în Numele Tatălui,
Fiului, Duhului Sfânt.” Aceea este exact ce-a fost.
244
Acum, dacă aceea nu este corect, dacă ei nu a avut lucrul corect,
atunci credința pe care a avut-o Petru. Să boteze în Numele lui Isus
Cristos și tot restul din biblie, atunci ei au avut o---o descoperire falsă pe
care Dumnezeu a binecuvântat-o. Aceea Îl aduce pe El direct înapoi:
Atunci El ar fi trebuit s-o fi binecuvântat pe Eva la început.
245
Numele de „Tată, Fiu, Duh Sfânt,” acelea sunt trei titluri. Există
numai un singur Nume. Voi nu puteți fi botezați în Numele de Tată, Fiu,
Duh Sfânt până când voi sunteți botezați în Numele de „Isus Cristos,”
pentru că acela este Numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Și întreaga
biblie este scrisă astfel. Fiecare persoană din biblie care a fost vreodată
botezată, a fost botezată în Numele lui „Isus Cristos.” Nimeni din scriptură
nu i-a botezat vreodată în titluri de „Tată, Fiu, Duh Sfânt.” Și fiecare care a
fost botezat în Numele „Domnului Isus Cristos,” a fost botezat în Numele
de Tată, Fiu, Duh Sfânt.
246
Fiecare care a fost botezat în titlurile de „Tată, Fiu, Duh Sfânt”, nu
este botezat în niciun nume deloc; un titlu, ca:„slujitor”, „reverend”,
„doctor” sau orice altceva; „tată”, „fiu” și „uman”, „soție”. Titluri!
Ai spus: „Nu face nicio diferență.”
247
Atunci, pune titlul tău pe cecul tău și nu numele tău și vezi unde
merge el. Oh-oh. Spui: „Eu semnez acest cec în numele de casnică.” Ei
bine, aceea are tot așa mult sens cum ar avea să nu crezi Cuvântul lui
Dumnezeu când descoperirea este așezată chiar acolo înaintea ta. Cu
siguranță ar avea. Vedeți? Sigur. În regulă.
248
Trebuie să-L crezi în felul în care Dumnezeu L-a spus. El nu se
contrazice pe Sine. Dacă El o face, tu vino și arată-mi. Oh-oh. El nu se
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contrazice pe sine, deloc. Satan ar putea să ți-L contrazică ție, dar el nu
poate face laCuvânt. Nu. Deci, Cuvântul nu va sprijini aceea. Nu,
domnule. Acela este un lucru secular și s-a gândit despre el, dar încă n-a
fost niciodată dovedit.
249
Să urmărim aceste două surse sau ceea ce voi ați putea numi
atmosfere și să vedem ce crează ele. Să le urmărim pentru câteva minute.
Atmosferă; amândouă aceste surse vor crea o atmosferă.
250
Vreau să vă întreb ceva. Ați mers vreodată într-o biserică? Eu---eu
spun aceasta cu reverență acum și cu...doar să punctez.Ferească
Dumnezeu! Ați mers vreodată într-o biserică unde păstorul este cu
adevărat înțepenit? Adunarea este în același fel. Corect. Vedeți? Ce este
asta? Este acea atmosferă care a adus asta. Mergeți într-un loc unde
păstorul spune: „Acum, așteaptă un minut, nu există un asemenea lucru
ca acel nonsens. Eu nu cred în astfel de lucru ca vindecare divină, despre
botezul Duhului Sfânt.” Voi știți, veți vedea pe fiecare, pe ei,
adunarea...Dacă ei nu sunt...
251
Dacă există vreun vultur acolo înăuntru undeva, el va ieși afară,
din acea grămadă de pui de găină. Oh-oh. Sigur va ieși. Exact adevărul.
El va pleca. Daa. Daa. El desigur o va face. El nu poate suporta aceea. El
este un vultur. El este o pasăre construită pentru cer, nu pentru curtea
șurii. Da, domnule. Acum, aici este el.
252
Și acum noi aflăm aceea, acele atmosfere. Și tu ajungi înăuntru
unde...acele lucruri, unde credința este învățată într-o biserică și tu vei
găsi o biserică în acea atmosferă.
253
O, Dumnezeule! Lăsați---lăsați-mă să vă aduc aceasta vouă, deci
voi, dacă voi puteți să o vedeți. Înțelegeți? Mergeți...Acela este motivul că
oamenii vin printre sfinți unde ei se roagă, credincioși. Pavel a spus că n-a
găsit niciunul în cetate, numai pe Timotei, care era de aceeași prețioasă
credință pe care a avut-o el, voi știți. Restul din ei sunt toți confesionali.
Vedeți? Dar când el a ajuns în acea atmosferă, vedeți, el; voi aflați lucruri
desfășurându-se pe care atmosfera le-a creat. Voi aflați oameni care
trăiesc prin credință când ajungeți într-un loc unde se spune: „O, păi, biblia
este adevărată. Dumnezeu vindecă.” Voi umblați în jurul adunării lor,
aflați: „Păi, eu muream de cancer. Eu am fost vindecat.” „Eu am fost odată
orb. Eu văd.”
254
Străinul spune: „O!Vai! Ce vrei să spui...? Care-i treaba cu tine?”
255
„Îți voi arăta pe înregistrarea mea. Vino acasă cu mine. Vino,
cinează cu mine și-ți voi arăta ceva. Am o înregistrare acolo. Vecinii mei
știu că am fost în acel fel de stare. Am fost paralizat ani de zile. S-a făcut
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rugăciune pentru mine.” Vedeți? Ce este asta? Acel---acel Cuvânt în acea
biserică, acel grup de credincioși, a creat acea atmosferă.
256
Acum, cum este Cuvântul, în simplitatea Lui și totuși în plinătatea
Lui, cum va crește vreodată într-un loc unde cunoștința umbrește Aceea și
spune: „El nu poate fi așa?” Înțelegeți? El nu poate. Prin urmare, unde
cunoștința este predicată dintr-un seminar, copiii mor.
257
Unde credința este predicată din Cuvânt, copiii trăiesc. Amin.
Aceea este diferența, doar Viață și moarte.
258
Același lucru s-a întâmplat în grădina Eden. Aceea este exact ce li
s-a întâmplat lor; două atmosfere acolo. Când Eva a ieșit din Cea corectă,
la cea greșită, ea a murit. Înțelegeți? Asta va face aceea de fiecare dată.
259
Deci, ei nu pot sta. Dacă biserica voastră are acel fel de atmosferă,
oh, copile, dacă vrei să trăiești, tu crede Cuvântul.
260
Acum, aici urmează să fie o mică urzicătură acum. Și eu nu
intenționez să spun asta în niciun fel aspru. Eu doar...Aceasta este
învățătură. Tu trebuie, când atingeți aceste locuri, tu trebuie să piști și să
arzi un pic, înțelegeți.
261
Acum așteptați. Întocmai ca și marcarea unui vițel. Obișnuiam să
urăsc să fac aceea, să însemn un vițel; bietul ins mic. Noi alergam acolo
afară. Și eu nu știu dacă voi ați legat vreodată cu frânghia un vițel sau nu
și---și---și---și îi strângeți. Tu legi picioarele lor, vedeți,de jur împrejur. Și
bietul ins mic! Tu alergi acolo jos, iei acest fier de marcat fierbinte și-l
aplici cu putere pe el. Oh, frate, el arăta oribil. Când tu te-ai ridicat, el întradevăr a alergat. El doar aleargă și lovește și nechează și mugește și
merge mai departe. Dar, eu vă spun, ei știu de-atunci încolo, cui aparțin.
Aceea este corect. Ei știau la ce pășune aparținea el. Nu era glumă
despre asta atunci.
Deci, haideți să marcăm. Haideți să punem marca. Da, domnule.
262
Când ei au spus, voi știți,...Voi, mulți dintre voi, ați citit sau ați
cântat „Meditația Cowboyului”, vedeți. Și animalul fără stăpân, când ei l-au
adus pe el ultimul acolo la strângerea laolaltă; animalul fără stăpân, ei
doar au făcut o supă din el pentru că nu avea nicio marcă pe el, deloc. Și
astfel restul din ei merg la propriile lor pășuni. Dar șeful strângerii
îșicunoaște cireada lui, deci dacă voi....Marcarea rănește.
263
Acum priviți. Satan a putut, să dovedească științific, prin
înțelepciunea lui...Acum eu voi juca partea doctorului aici, pentru câteva
minute. Satan putea dovediștiințific, prin înțelepciunea lui, că solul pe care
el urma să-l dea rasei umane să crească în el, avea vitamine. Sigur avea.
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El putea dovedi științific asta. Ei pot dovedi științific orice vor ei, aproape.
Vedeți? Sigur.
264
El avea vitamina P, „plăcere, popularitate.” Aceea este în el.
Aceea este în pământul înțelepciunii lui. Sigur. Sigur. Toată plăcerea
lumească, toate spectacolele de cinema, toate dansurile, totul, orice,
„Continuați. Este în regulă. Nu va răni nimic. Sigur.” Vedeți? Popularitate.
„Oh, voi sunteți cea mai mare biserică ce există în oraș.” În regulă.
265
Avea vitamina C în el, la care el s-a referit ca raționare sănătoasă
[c=common sense=raționare sănătoasă], „Te face să raționezi, voi înțelegeți.” Daa.
266
Avea vitamina R în ea, care a însemnat „raționări.” Da, el putea
raționa. Dar vedeți, aceea nu va lucra.
267
Avea vitamina „beau”B [beauty=frumusețe], care înseamnăfrumusețe.
Satan este frumos. Păcatul este frumos. Și așa cum păcatul începe să
ajungă mai mult și mai mult, el devine mai frumos.
268
Cu cât mai frumoasă casă avem astăzi decât casa de bârne? Cu
cât mai mult este mai frumoasă? Cu cât mai frumoase sunt femeile
noastre astăzi decât obișnuiau ele să fie? Înțelegeți? Cu cât mai frumoasă
este Florida acum, decât în felul în care a creat-o Dumnezeu? Înțelegeți?
269
Ea are frumusețe. Câți știți că satan este frumusețe? Și el a dorit
frumusețe și a încercat să creeze frumusețe, o împărăție mai frumoasă și
așa mai departe. Sigur. Noi știm aceea. Satan este în frumusețe.
Acum, observați. El avea vitamina R, care este ”raționare.”
Vitamina B care este frumusețe.
270
Vitamina M, care este ”modern.” „Oh, tu vrei să fii modern.” Doar ia
cunoștința lui și află dacă tu nu crezi acel lucru. El va crește direct în tine.
Acea vitamină va veni chiar unde tu te-ai stabilit.
271
Vreun ins se ridică, îți dă ceva din cunoștința lui: „Acum, priviți,
prieteni. Ce-ar fi dacă noi am lua această măreață catedrală frumoasă
de-aici și am avea o mulțime de țipete, strigare și vorbire în limbi și
alergare în sus-și-n-jos pe podea, să facem spume la gură ca și câinii
turbați?Și ce credeți că ar spune primarul orașului, consiliul diaconilor
dacă noi am permite un asemenea lucru ca acela să vină aici înăuntru?”
Oh, sigur, este modern!
272
„Voi credeți că oamenii noștri ar sta jos pe stradă, cu o tamburină
în mână? Și ce s-ar întâmpla dacă surorile noastre ar veni cu părul
mare,lung, atârnând în jos? Și restul femeilor din biserici ar trece pe acolo
prin oraș:„Priviți acolo. Priviți acolo”. Păi, președintele acestei biserici sau
orice este el, voi știți: „Păi, priviți, priviți acolo. Ea arată ca un model vechi,
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nu-i așa? Roata ei de rezervă se va dezumfla pe spate.” Înțelegeți? Știți,
ceva asemănător.
273
„Noi vrem să fim moderni.” Înțelegeți? Aceea este înțelepciunea
diavolului. Aceea este ce crește. Aceea este vitamina care este în
pământ, care vine afară în produsul pe care-l produce. Continuă, tu,
Izabelă modernă. În regulă. Modernă, ca femeile de astăzi. Sigur. Oh,
modern „Păi, cei mai moderni oameni din oraș vor veni la biserică.” Sigur.
Trebuie...De ce? Ei cresc în acea vitamină modernă.
274
Vitamina raționării, în regulă, ei cresc în aceea. Înțelegeți? Aceea
este ce-i raționarea. Dar imediat ce tu începi să crești în aceea, tu ești
mort față de Cuvânt. Tu trebuie să negi Cuvântul înainte să poți fi aceea.
Înțelegeți?
275
Singura cale în care tu poți fi vreodată un păcătos este să negi
Cuvântul lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Necredință. Necredință în ce?
Cuvântul Lui Dumnezeu. Înțelegeți? Voi trebuie să negați Cuvântul, mai
întâi.
Acum, oh, eu am cam încă zece vitamine notate aici.
276
Dar aici este o vitamină pe care el a omis să le-o spună. El avea
vitamina D acolo înăuntru. Aceea este cea mai mare vitamină de-acolo,
din care rezultă, moarte [death=moarte]. Înțelegeți?
277
Este cel mai drăguț grup de oameni îmbrăcați, cel mai modern
care există, cea mai frumoasă biserică, cea mai mare organizație,vedeți,
cea mai modernă care exista, cea mai frumoasă care era, cele mai
rezonabile lucruri care pot fi spuse. De ce n-ar...”
278
„Dacă Dumnezeu ne-a făcut o creatură a Lui, păi, de ce ar
condamna El aceste femei de la a arăta cel mai bine, a avea părul scurt?
De ce ar condamna El un pic de machiaj?”
279
Ei bine, El a avut una în biblie care a făcut asta și El a hrănit câinii
cu ea. Deci, voi doar gândiți-vă la asta, vedeți. Aceea este exact.
280
„De ce ar face-de ce ar face Dumnezeu? Păi, vai, El nu așteaptă
ca noi să trăim după biblie.”
El desigur așteaptă.
El i-a spus Evei că ea trebuie să trăiască...sau El a spus...
281
Isus a spus aceea: „Omul va trăi cu fiecare Cuvânt, fiecare Cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu.” Cine a spus aceea? Isus. Corect? El a
spus: „Dacă orice alt om a spus ceva diferit, să fie un mincinos; Cuvântul
Lui să fie adevărat.” „Cerurile și pământul vor trece, dar Cuvântul Meu nu
va trece.” Acolo sunteți.
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Așadar vitamina D[Death= moarte]zace în formula lui, modernă.
Corect.
282
Acum, însă, sămânța Cuvântului bibliei nu poate crește într-un
astfel de teren ca acela. Cum ar putea o persoană să intre într-una din
acele biserici moderne acum? Duhul lui Dumnezeu vine peste ea și ei---ei
vor să strige: „Glorie lui Dumnezeu! Aleluia!”
283
Știți ce? Păi, tu vei face ca predicatorul să-și înghită predica lui.
Păi, eu îți spun. Eu---eu pot doar să-l văd că spune: „Hmm!”
284
Și toți acei „cocori” acolo, își întind gâturile în jur, voi știți, privesc în
jur, să vadă. „Ei bine, ce a spus acela?”
285
Apoi, după câteva minute, predicatorul va spune: Isus Cristos, Fiul
lui Dumnezeu.”
„Glorie lui Dumnezeu! Așa este!”
286
„Hmm,” diaconii. Oh! Voi, voi sunteți la ușă în câteva minute. Ei vă
vor arunca direct afară. Înțelegeți?
287
Cuvântul nu poate crește acolo, doar nu o poate face. Nu, doar
nu o poate face. Înțelegeți? El pur și simplu nu poate. Înțelegeți?
288
Și apoi el vine, pulverizând otrava lui peste vârful Acesteia,
încercând să omoare germenele de Viață în voi. „Acum, există un grup de
oameni în țară astăzi, care cred că Dumnezeu vindecă. Păi, desigur, noi
știm, simțul rațional arată că Dumnezeu ne-a dat doctori, să vindece.”
289
Acum, tu întreabă un doctor apreciabil, bun dacă este un
vindecător. El îți va spune: „Nu, domnule. Eu pot scoate un dinte, dar eu
nu pot vindeca locul de unde este scos.” Așa este. „Eu pot pune la loc un
braț, dar eu nu-l pot vindeca.” Cu certitudine corect. „Dumnezeu este
Vindecătorul.” Înțelegeți?
290
Acum, cum va crește vreodată ceva într-un astfel de lucru ca
acela? Cum poate sămânța Cuvânt vreodată să crească în aceea? Doar
nu o poate face. Ea nu poate crește în acel fel de atmosferă. Doar cu
certitudine nu poate.
291
Dar credința crește într-o singură vitamină. Ea are numai o singură
vitamină. Nu trebuie să aibă nicio amestecare, deloc. Credința crește întro singură vitamină, aceea este Cuvântul. Acela este singurul lucru în care
credința poate crește. Este Cuvântul și singura cale că ea poate crește
este din cauză că ea crede Cuvântul și ea trebuie să ia tot Cuvântul și să
creadă că este adevărat. Și vitaminacredințăeste scrisă literă cu literă întrun cuvânt mic din patru litere: L-i-f-e(V-i-a-ț-ă)„Life”. Ea are vitamina
L(Life=Viață), credința are. Credința are vitamina L(Life=Viață).
292
Înțelepciunea are vitamina P: vitamina R;
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Plăcere; și vitamina Rațiune; vitamina, toate aceste alte vitamine.
Ele......Cunoștința are toate acelea. Vedeți? Înțelepciunea are toată
aceea, o raționează.
293
Dar credința are numai un singur lucru: Viață. Acela este tot ce va
sta. „Cuvântul Tău esteViață. Cuvântul Tău este Adevărul. El este
Cuvântul, Calea, Adevărul, Lumina. Credința doar atârnă chiar acolo.
Asta-i tot. Și n-o va lua. Duhul Sfânt de Viață, Viață Eternă, aceea
esteunde crește credința: Cuvântul Zoe, Viața Proprie a lui Dumnezeu.
Acela este singurul loc în care credința poate lucra, este când credința
aude Cuvântul și crede că El este Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în acel
Zoe, El crește și Ea produce ceea ce Cuvântul a spus.
294
Dumnezeu, cum a făcut El lumea? Credeți voi că lumea a fost în
gândurile lui Dumnezeu? Sigur, ea a fost, trebuia să fie. Cum a făcut-o El?
El doar a spus.
295
„De unde obține El aceste lucruri?” Cum ați putea voi vreodată să
raționați cu Dumnezeu, să spuneți: „Dumnezeule, de unde ai luat Tu
materialul să faci stâncile? De unde l-ai luat?” Ele au venit din gaze. „De
unde ai luat Tu gazul, Doamne?” Înțelegeți? „Cum ai făcut Tu vreodată
apa? Care este formula? H2O. De unde ai luat hidrogenul și oxigenul?”
Înțelegeți? Asta este. Înțelegeți? Asta doar nu are sens.
296
Ce-a spus Dumnezeu? Ea era în gândurile Lui. Și gândurile Lui
sunt Cuvântul Lui, înainte ca El să fie exprimat. Apoi când gândurile Lui au
spus: „Să fie,” și acolo a fost. Asta este. Acolo este unde stă credința.
297
„Prin...Evrei 11 a spus „Prin credință lumea a fost creată.” Lumea a
fost făcută prin credință: „Dumnezeu a făcut lumea din lucruri care nu se
văd.” Prin credință Dumnezeu a vorbit lumea în existență, pentru că ea a
fost---ea a fost un Cuvânt premeditat. Dar imediat ce El l-a rostit, el a
devenit viață.
298
Acum, voi puteți spune: „Eu cred Aceea, frate Branham.” În inima
ta poți crede Asta. Apoi exprimă Asta: „Eu O cred.” N-O schimba
niciodată, deloc. Stai chiar cu Ea. Urmărește ce va crește din asta. Va
produce Cuvântul pentru că este credință. Vedeți? Înțelepciunea vă duce
departe. Credința vă aduce la El. Vedeți aceea?
299
Aceea taie afară fiecare crez făcut de om, taie afară fiecare școală
de învățătură, teologie făcută de om, le termină. Acolo sunt ei, profesorul
lor, D.D., Ph,D., L.L., Q.U.D., și toți acești indivizi trebuie să meargă la
școală și să învețe psihologie și toate aceste alte lucruri. Există doar un
Lucru pe care el îl lasă afară. Cum să se prezinte pe sine, cu psihologie și
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ce fel de haine să poarte și cum trebuie să spună „amin” doar așa și oh,
nonsens! Lăsați...
300
Fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de
Duhul Sfânt, nu de înțelepciunea seminarului. Dar Duhul lui Dumnezeu
călăuzește fiii și fiicele lui Dumnezeu. Cu certitudine. Este adevărat. Amin.
301
Acum, să lăsăm afară fiecare crez, fiecare școală de învățătură,
fiecare teologie făcută de om. Nu-i de mirare că ei nu pot crede; nu există
nimic acolo înăuntru pentru Ea pe ce să crească. Vedeți? Ei au vitamina
R, raționamente, pe care noi trebuie să le aruncăm. Vitamina popularitate,
vitamina plăcere, „Doar trebuie să avem un pic de distracție.” Ce fel de
distracție? „Oh, ieși afară și ia un pic de băutură, din când în când, știți.
Doar să te distrezi puțin; asta nu va face nicio diferență.”
302
Știți, mici lucruri ca acelea acolo, ele sunt doar toată aceea, toată
acea vitamină. Vedeți? Și cum va face acel fel de vitamină să crească
vreodată un Cuvânt, care neagă acea vitamină? Cum urmează să o
faceți? Vedeți? Cuvântul neagă aceea. „Dacă voi iubiți lumea sau lucrurile
lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi,” a spus biblia.
Vedeți? Așadar cum este---cum este a lui Dumnezeu...Cum va crește
Cuvântul lui Dumnezeu cu vitamine ca acelea?
303
Este nevoie de o anumită vitamină în pământ ca să producă grâul.
Trebuie să fie în felul corect de pământ. Vom ajunge la asta, doar puțin.
Vedeți? Trebuie să ai felul corect de pământ sau grâul nu va crește. Tu iei
anumite terenuri, nu va crește asta și va crește altceva. Teren nisipos,
diferitevitamine, și așa mai departe, cresc anumite lucruri. Dacă nu, păi, tu
nu-l vei avea, ea doar nu va crește. Asta-i tot.
304
Acum, buruienile vor crește aproape oriunde, în orice fel de teren.
Nu este așa? [Adunarea spune: „Amin.”] Buruienile vechi confesionale vor crește
doar oriunde.
305
Dar eu îți spun, frate, dacă vrei să produci roadele Vieții, ele
trebuie să vină din Cuvânt. Așa este. Așa este. Sigur. Corect.
306
Eu sper că nu vă voi ține pe voi toți prea mult, în această
dimineață. [Adunarea spune: „Nu.”] Vedeți? Acum, nu...Înțelegeți? În regulă.
307
Nu-i de mirare că ei nu pot crede; ei nu au nimic în ce să trăiască.
Isus a vorbit de ei în Matei, capitolul al13-lea și primul verset. Să
întoarcem chiar acolo și să vedem ce-a spus Isus despre asta, aceste
lucruri despre care vorbim. Matei al 13-lea capitol și versetul 1.
În aceeași zi Isus a ieșit afară din casă și a stat pe
malul mării.
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Și mulțimi mari s-au adunat...la el, astfel că el a mers
pe o corabie și a stat jos; și întreaga mulțime a stat pe
țărm.
Și el le-a vorbit lucruri și le-a vorbit multe lucruri în
pilde, spunând, Iată, un semănător a ieșit să semene
sămânță;
Și când el a semănat, unele semințe au căzut pe lângă
drum și păsărileau venit și le-au mâncat
Uneleau căzut pe terenuri stâncoase și unde nu au avut
mult pământ; și de aceea ele au răsărit îndată, pentru
că nu au avut adâncime de pământ;
Și când soarele a răsărit, ele au fost pârlite și au
venit...și pentru că n-au avut rădăcină, ele s-au ofilit.
...unele au căzut printre spini: și spinii au răsărit îndată
și le-au înăbușit:
...altele au căzut în teren bun și au dat rod, unele, au
dat rod, una o sută, ...șaizeci...și treizeci.
Cine are urechi de auzit să audă.
308
Nu înțelepciune, „Urechi,” vedeți, în regulă, „auzire.” Corect.
Observați. El a spus, unele au răsărit, când Sămânța a răsărit, a
309
predicat Cuvântul.
310
Unele au căzut pe lângă drum; întocmai ca apa pe spinarea unei
rațe, se scurge în jos.
311
Unele au căzut pe teren stâncos, pietros, ele au avut doar un pic
de praf care a fost suflat pe-acolo. Și au răsărit îndată, dar ele n-au avut
rădăcini---niciun loc să-și pună rădăcinile. Acum eu voi face ilustrații aici și
sper să nu rănesc niciun simțământ. Vedeți?
312
Aceea a fost biserica catolică. Ei au spus că ei au zidit pe o stâncă.
Voi fi de acord cu ei. Eu desigur voi fi de acord cu ei. Așa este. Așa este.
Niciun pământ sub ea, deloc, niciun pământ din care să crească. De ce?
Ea nu putea produce o...Ei n-au putut produce o vitamină biblică pentru că
ei nici măcar nu cred în Ea. Doctrinele lor sunt dogme, corect, dogma
romană, fără Cuvânt deloc în ea. Vedeți? Au căzut peste stânci; aceea a
fost o super înțelepciune. Oh, frate, eu îți spun, ei au avut-o într-un super
fel. Ei au prezentat-o într-o cale a psihologiei și clădiri mari, mărețe și
haine frumoase, arată ca dumnezei sfinți de preoți și orice altceva.
313
Câți dintre voi ați auzit acea mărturie a acelei călugărițe mici care
tocmai a ieșit afară? O aveți aici? Eu vreau să ascultăm aceea într-o
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miercuri seara aici la biserică și fiecare persoană de-aici ar trebui să aibă
acea mărturie. Una din ele m-a urmărit pentru mult timp. Cum ei...
314
Eu m-am dus în Mexic, eu însumi și am văzut acele gropi de var,
gropi unde acei bebeluși ai călugărițelor; unde preoții îi aveau cu ele; unde
ei erau arși în acele gropi de var și lucruri ca acelea. Aceea este ce-a
făcut comunismul să se răspândească repede în Mexic. Ei au rupt acea
aiureală. Aceea este ce a făcut comunismul să se răspândească repede
acolo.
315
Nu vă temeți niciodată de comunism. Dumnezeu folosește
comunismul. Eu nu cred în el. Este de la diavolul. Dar Dumnezeu ia
diavolul și vine chiar înapoi în jur, cum a făcut El cu regele Nebucadnețar
și a venit pe-acolo și a cucerit Israelul. Vedeți? Da. Voi urmăriți și vedeți
dacă biblian-o dovedește. Într-una din aceste zile noi vom intra în asta.
Dumnezeu l-a ridicat drept sus să răzbune copiii lui Dumnezeu pe acea
curvă bătrână Aceea este exact ceea ce biblia spune. Daa. A spus: „O vor
arde cu foc și ea va veni la capătul condamnării ei.” Aceea este exact
ceea ce i se va întâmpla ei, de asemenea. Acolo este ea.
316
Aceea este ceacarea căzut peste stânci, doar atât de puțin pământ
încât lucrul n-a putut crește. Ea a murit. Atunci, aceea a fost super
înțelepciune.
317
Apoi unele au căzut pe teren protestant, dar după un timp, marea
înțelepciune a marilor confesiuni l-a înăbușit, aînăbușit Duhul. „Zilele
miracolelor au trecut. Doctorul Așa-și-așa a spus așa-și-așa. Vedeți?
Niciun astfel de lucru.” Doar perfect, înăbușite total. Le-a înăbușitpe toate,
ce? Au înăbușit Duhul pentru înțelepciune. Vedeți?
318
Duhul Sfânt a căzut în zilele lui Martin Luther. Duhul Sfânt a căzut
în zilele lui John Wesley. Duhul Sfânt a căzut în zilele bisericii penticostale
timpurii. Dar ceau făcut confesiunile? Cu înțelepciunea lor L-au înăbușit.
Ce au înăbușit? Sămânța. Ce este Sămânța? Cuvântul. ” El nu înseamnă
Aceea. El înseamnă asta, acolo.” Vedeți? Ei l-au luat...
319
Acum, mulți din acei slujitori, oameni cu inima cinstită, eu i-am
întâlnit, am stat jos și am vorbit cu ei, chiar pe subiectul botezului și multe
lucruri. Am cerut oricui să vină, să discutăm asta. Ei au spus: „Frate
Branham, dacă noi facem aceea, biserica noastră ne dă afară.”
320
Am spus: „Cine? Cine prețuiește mai mult pentru voi, Cuvântul lui
Dumnezeu sau biserica voastră? „Voi nuveți înainta niciodată în acel praf
al confesiunii. Vedeți? Vedeți? Corect. Dacă ea neagă Cuvântul, ea este
greșită. Înțelegeți? Arată că este înțelepciune făcută de om.
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321

Acum, protestanții au fost înăbușiți. Au înăbușit Duhul direct afară
din ei, când ei au început să ia înțelepciunea în locul credinței în Cuvânt;
înțelepciunea în organizație, înțelepciunea organizațională în locul
credinței în Cuvânt. Toți cei care înțeleg aceea să spună: „Amin.” [Adunarea
spune: „Amin.”] Vedeți? Credința în ce... ce grup de oameni, a metodiștilor,
baptiștilor, presbiterienilor, penticostalilor, evanghelicilor și toți au ajuns
împreună. Și curând ei sunt gata să formeze o confederație a bisericilor,
care va fi „chipul fiarei.” Și ea va avea aceeași putere în această națiune,
Apocalipsa 13:11, pe care ei au avut-o acolo și va cauza o persecuție
peste sfinți, întocmai cum au făcut ei la început, biserica romană. Vedeți?
Aceea este unde ea se îndreaptă chiar acum.
322
Și de aceea Cuvântul este semănat chiar acum, peste tot: „Stați
departe de asta. Ieșiți din ea.” Vedeți?
323
Acum, înțelepciunea l-a sufocat. Propria lor înțelepciune a înăbușit
Duhul Sfânt departe de la ei. Lăsați-mă să v-o dovedesc,în biblie,
Apocalipsa, al 3-lea capitol; noi tocmai am trecut prin epocile bisericii. Isus
a fost redus la tăceredin biserica Lui și era afară; încercând să bată la
ușă, să ajungă înapoi înăuntru. Oh-Oh. Aceea este exact ce a spus
Acesta: „Eu stau la ușă și bat. Dacă vreun om va înseta, dacă el doar mă
va lăsa înăuntru, eu voi veni.” Dar nimeni n-a deschis ușa. Vedeți? Ei l-au
scos afară. Ce-a fost asta? Ei au avut...Sămânța a căzut pe ei. Vedeți?
Vedeți?
324
Dar unele au căzut în valea persecuției. Unele semințe au ajuns în
valea persecuției. Acum, în vale este unde tu afli apă, cel mai bun pământ.
Dacă iei pe cineva care a fost descurajat până când toată teologia a fost
bătută afară din el, s-au râs de el, și-au bătut joc de el, când el a fost prin
moriși a măcinat totul afară din el, (până când metalul a fost gata de
lucru), tu vei afla că există ceva umiditate pe-acolo. Așa este! În vale, acel
ins a fostaruncat chiar în vale, dat afară din organizația lui. El este „jos în
grămezi de gunoi,” spun ei. Vedeți? Nu în grămezi, ci în „vale,” noi am
fost învățați. Jos în vale, știți, acolo este unde crește Crinul, de asemenea
știți. Oh-Oh. Oh-oh. Așa este, vedeți, „În vale.” În regulă. Unele au căzut
în valea persecuțiilor, greaîncercare. Unele din acele Semințe au căzut
acolo, valea persecuțiilor, încercărilor grele, să fie numiți în orice fel cum a
fost numit Crinul, „Beelzebub,” și-au bătut joc.
325
Dar în această vale sunt râurile de apă. Psalmul 1 a spus:
„Binecuvântat este omul.” Lăsați-mă doar să citesc asta. Lăsați-mă să vă
arăt ce este în vale. Ceea ce...Psalmii...Credeam că nu voi avea timp, dar
noi doar vom lua timp, vedeți să citim aceasta, vedeți, să avem aceasta
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aici. Noi vom citi aceasta și vom vedea ce este acest om aici, aceea este
exact unde este el plantat. Dacă el este plantat pe...o stâncă din deșert cu
țărână unde nu este deloc pământ sau este plantat în vale? În regulă.
Binecuvântat este omul care nu umblă în sfatul, înțelepciunea...
Amin. Amin. Amin. Amin.
...nu umblă în sfatul celui neevlavios...nu stă pe calea
păcătoșilor...nu stă pe scaun cu disprețuitorii.
Ci plăcerea lui este în legea Domnului, Cuvântul; și la
lege, Cuvânt, el meditează zi și noapte.
Și el va fi ca un pom care este plantat lângă râurile de
apă,...
326
„Râuri.” Ce este asta? Cele nouă daruri spirituale. Râurile unei
„Ape,” un „Duh.”O singură Apă, dar venind din nouă resurse diferite, râuri
de Apă. Vedeți?
...râuri de apă, care dau naștere rodului său, roada
Duhului, în sezonul lui; frunzele lui nu se vor ofili și
orice va face, va prospera.
327
Vedeți, unele au căzut în acea vale acolo, unde sunt aceste râuri.
Și au adus...Ați observat? Eu vreau să ajung la altceva. Cea fost făcut? A
căzut jos, în râu...
328
El n-a fost pus. El va fi ca un pom care este„pus, mutat de la
aceasta la aceea?” El a fost „sădit”. Ce? Predestinat. Acel gând al lui
Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii l-a poziționat pe el acolo. Vedeți?
Nu împlântat, nu la întâmplare, ci a fost „plantat”, predestinat(ce?) pentru
râurile de Apă. Oh”.
329
„Rădăcina lui nu se va ofili.”Oh, aleluia! „Deși moare, Eu îl voi învia
din nou în ziua din urmă.” Așa este!
330
El este predestinat să fie Acolo, nu la întâmplare. El a fost
predestinat să prindă acel Cuvânt când El a fost semănat. Și ea va fi chiar
acolo. Când ea este plasată,ea este acolo. El este plantat, nu doar înfipt.
El esteîntr-adevăr plantat. Așa este! Destul de mare diferență: să împlânți
un lemn în pământ, decât să plantezi ceva. Este diferit. Sămânța a fost
plantată; Ea și-a găsit găurile propriilor ei rădăcini. Când Apa a început să
vină înăuntru și să țâșnească Viața ei, Duhul, a început să spună...
Tu spui: „Există nouă daruri spirituale.”
El a spus: „Amin.”
„Isus e același ieri,azi și-n veci.”
„Amin.”
„El încă vindecă întocmai cum El a făcut întotdeauna.”
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„Amin. Amin. Amin.” Vedeți?
El este plantat lângă râuri, râuri venind din fiecare parte, râuri de
Apă. Nu-i de mirare că el nu se poate ofili. Nu-i de mirare: el este plantat.
Unele din acele Semințe au căzut chiar acolo. El nu poate muri. Este chiar
în cursul Vieții. El continuă să producă. Așa este. El își trage Viața din
aceste râuri, „râuri,” Noul Testament, Vechiul Testament. Amin. Doar fiind
adăpat, tot timpul „Oh, frate”.
Îl vei iubi pe El? Amin.
Îl vei slăvi pe El? Amin.
Te vei închina Lui? Amin.
Amin.Amin.
332
Da, domnule. Da, domnule. Oh, îmi place aceea! Vouă nu?
[Adunarea spune: „Amin.” ]Da.
...își dă, își dă roadelela timpul lui...(Geneza 1:11)
333
„Își aduce roadele lui.” Ce roade? Roadele cui? Roadele lui. Ce
roade? Propriile Lui roade. Ce rod este acesta? Biblia. Vedeți? Tot din El
este aici. Rodul, dragostea este aici în biblie. Bucurie, aici în biblie.
Putere, Duhul Sfânt, toate aceste lucruri de-aici, vindecarea divină,
promisiunile lui Dumnezeu, acelea sunt roadele. Aiciesteel. Și dacă el
este plantat în Aceasta, acesta este plantat în felul corect de pământ, în
credință. Ce face credința? Credința începe să-l crească, amin, începe s-o
ridice. Vedeți? Asta este: o mișcă în sus. Sigur.„El va fi ca un pom care
este plantat lângă ape; își dă rodul lui la timp.”
334
Acum, ce fel de rod va aduce? Ioan 14:11; Ioan 14:11,El a spus,
Isus a spus: „Cel...Eu cred că este 14:12. Și Isus a spus: „Cel ce crede în
Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face și el.” De ce? Același Cuvânt
este în el. El era Cuvântul. Este asta așa? [Adunarea spune: „Amin.”]„Dacă voi
locuiți în Mine și Cuvintele Mele în voi, cereți ce vreți.”
335
Vorbeam cu fratele Evans, înapoi acolo, nu demult. El a venit aici
sus. El vine cu mașina așa de departe! El și-a pierdut mașina. A lăsat-o
acolo la Miller, a lăsat cheia în ea, cineva a venit pe-acolo și a furat-o. Tot
ce avea el era în ea. El a venit. El și fratele Fred și fratele Tom, unii din ei
au venit la casă. Și au spus...Păi, el arăta ca un copilaș căruia i-a fost
luată bomboana de la el; el doar tot abătut, voi știți. El a spus: „Eu doar nu
știu ce voi face.” Am spus: „Ei bine...”
336
Acum ce este de făcut? Acum, ei vin, care este primul lucru? La
Cuvânt; să cerem Tatălui. „Dacă voi locuiți în Mine și Cuvântul Meu în voi,
cereți ce vreți.” Ce? Stați cu Cuvântul, doar stați chiar cu Cuvântul.
331
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Eu am spus: „Să ne rugăm.” Noi am îngenunchiat și am pornit să
ne rugăm.
338
Și în timp ce eram acolo,noi ne rugam, am spus: „Tată, vin la Tine
în Numele Domnului Isus. Aici este un frate care cheltuiește...lucrează
doar câteva zile pe săptămână. Mâinile lui toate bătătorite de la repararea
mașinilor vechi distruse și lucruri ca acelea, ca să aibă destui bani să
conducă 1400 până la 1500 de mile(2240-2400 km) în fiecare duminică ca să
vină la adunări. Are o grămadă de copii de hrănit. Îl costă cam cincizeci
sau șaptezeci și cinci de dolari pe săptămână, să facă acea călătorie, doar
să vină la biserică. Vedeți? Corect. El vine aici, încercând să asculte
Cuvântul așa cum noi încercăm să depunem toate eforturile să ne luptăm
pentru El.” Și am spus: „Acum, ceva persoană rea i-a furat mașina lui.” Ce
era Asta? Eu am spus: „Acum, Doamne, eu te rog, dă-i înapoi mașina, în
Numele lui Isus Cristos.”
339
Ce-am făcut eu? Am plasat acel Cuvânt, acea promisiune, înaintea
lui Dumnezeu, am sigilat-o cu Numele lui Isus și am trimis înainte
Cuvântul. Direct jos pe drum El s-a dus, departe acolo, a găsit locul unde
a pornit asta; ca un ogar pe urmele unui iepure. Vedeți? Iată-lpe el că
vine, chiar jos pe drum, strigând. A ajuns jos acolo cam la jumătate drumul
spre Bowling Green, Kentucky. Ce s-a întâmplat? Cuvântul L-a găsit.
340
Chiar atunci o viziune a venit înapoi. Am văzut un om, îmbrăcat cu
o cămașă galbenă, conducând, un ins tânăr, a fost odată creștin. Cuvântul
L-a izbit: „Tu procedezi greșit.” Cuvântul l-a prins. El a trimis Cuvântul
Său, vedeți, vedeți, și l-a prins. „Tu vei ajunge prins în aceasta într-o zi și
legea te va lua pentru că faci aceasta. Întoarce-te și du-o înapoi.”
Cuvântull-a prins. El a fost odată creștin. Eu l-am văzut aducând-o sus
aici, a pus-o pe o parte a străzii.
341
Am spus: „Acum, fraților, doar mergeți chiar, peun anumit drum
aici, tu îți vei găsi mașina. Așteptați aici un timp, totuși, până când el o
aduce înapoi. Acum, ai avut rezevorul plin de benzină?”
„Da,” a spus el.
342
Am spus: „Nu va fi nimic deranjat. Dar acolo este jumătate din
acea benzină pentru că a necesitat jumătate din ea să conducă. El a fost
la jumătate drumul spre Bowling Green, cam---s-a consumat campentru o
sută de mile(160km).
343
Când el a aflat-o, acela era felul în care era, întocmai exact. Ce-a
fost asta? Cuvântul a mers și l-a prins.
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A venit înapoi și a spus, nu mult timp după aceea, ceva om a
cumpărat o mașină de la el. El a șters-o și n-a plătit-o. Vedeți? A spus:
„Frate Branham...”
345
M-am gândit: „Bietul om!” Îi datora patru sute de dolari. Am spus:
„Mă rog.” Am trimis Cuvântul. Cuvântul s-a dus, a ajuns pe urma lui, l-a
găsit.
346
Atunci, ne-am dus să aflăm omul. El, n-a fostniciodată un creștin,
vedeți, el a ...el a râs. Ei I-au rugat să meargă la biserică odată. El a spus:
„Păi, în timp ce predicatorul predică, eu mă voi uita după blonde drăguțe.”
Deci, vedeți, voi nu puteți găsi...Daa. Acela este---acela este---acela este
diavolul, acela este, vedeți. Astfel Cuvântul nu-l putea apuca.
347
Dar ce-a făcut Cuvântul? L-a ținut în ochi. Vedeți? Doar
nu...Fratele Welch doar continua să se țină strâns, spunea: „Va fi în
regulă. Va fi în regulă.” Cuvântul s-a dus după el. Vedeți? „Dacă voi locuiți
în Mine și Cuvântul Meu în voi, cereți ce vreți.” Cuvântul s-a luat după el.
348
Primul lucru pe care-l știți, unul din băieții lui, conducea mașina
singur, aici jos pe drum și asta a fost. El l-a văzut pe bărbat în mașină, i-a
luat numărul, a întors, s-a întors la fratele Woods. Ei au telefonat, au aflat
unde era. El era în Bowling Green.
349
Dumnezeu din ceruri știe, eu n-am auzit niciodată un cuvânt
despre asta, nu știam nimic despre asta.
350
Duminica trecută, asta a fost acum o săptămână, după amiază,
când noi am terminat de predicat aici, m-am dus și mi-am schimbat
hainele și m-am pregătit să merg în Florida, pentru...sau jos...fratele
Welch, pentru adunarea din seara următoare... Când eu am ajuns în
mașină eu am văzut acel bărbat, eu am spus: „Frate Welch...” Eu n-aș
putea să-i spun lui acum. El trebuia să facă mișcarea, el însuși, vedeți,
doar cum Meda a trebuit să-și facă decizia ei acolo. Vedeți? Eu am spus:
„Noi vom trece prin Bowling Green.”
El a spus: „Asta este cam cu treizeci de mile(48km)deviere din
drum.”
351
Ne-am dus pe drum. M-am gândit: „Oh, el---el---el, el va---el o va
obține. Vedeți? El o va obține. Vedeți? El doar trebuie s-o aibă.”
352
Ne-am dus în jos. Sora Evans și eu...Și după un timp, el a spus:
„Știi, frate Braham,” el a spus, „eu am fost așa de tare de cap?” A spus:
„Tu ai spus Bowling Green cu ceva timp în urmă.”
„Da.”
353
A spus: „Știi omul acela care avea banii mei? A șters-o cu ei”.
„Da.”
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A spus: „El este în Bowling Green. Eu m-am gândit la asta.
Doar...Eu mă gândesc la un lucru. Eu voi răscoli, să aflu unde este el.
Atunci eu mă voi întoarce...” Eu am spus...
355
Am spus: „Ce ai face tu? Ai merge tu acolo jos să-ți obții banii tăi?”
356
Acum, vedeți, dacă eu îi spun lui, atunci...
Vedeți, el trebuia să facă ceva, el însuși. Vedeți? Elare ceva de
făcut. Nu puteam să-i spun. Dacă o făceam, aceea ar fi rupt viziunea chiar
acolo. Vedeți? Astfel eu trebuia să las...Vedeți? Întocmai ca...
357
De ce a stat Isus acolo, să spună Mariei și Martei: „Luați voi piatra
la o parte?” Păi, El era Dumnezeu. El putea spune: „Piatră, să nu mai fii,”
și ea n-ar mai fi fost acolo. Dar ea trebuia să facă ceva.
358
De ce a stat El acolo, privind peste recoltă? Credeți voi că El era
Domnul secerișului? [Adunarea spune: „Amin.”]El a spus ucenicilor Săi: „RugațiL pe Domnul secerișului, ca El să trimită lucrători la secerișul Său.” Cu
alte cuvinte: „Cereți-Mi Mie să fac ceea ce voi face.” Vedeți?
359
Noi suntem prieteni apropiați. Noi suntem---noi suntem...Este o
biserică. Noi trebuie să facem ceva, noi înșine. Voi trebuie să faceți
ceva.Aici este evanghelia, eu O cunosc, dar dacă tu doar stai jos aici și nu
o predici, ce bine va face Ea? Vedeți? Voi trebuie să faceți ceva. Voi
trebuie să faceți un efort. Voi trebuie...Tu spui: „Ei bine, eu cred că
Dumnezeu poate vindeca, dar eu doar nu știu.” Ridică-te și lasă acel
Cuvânt să devină cuvântul tău. Crede-L. Nu-L raționa; doar crede-L.
360
Am spus: „Ei bine...„Eu știam că dacă el nu se ducea, el urma să o
piardă. Am spus: „Dacă eram eu, dacă eram eu, m-aș fi dus să-mi iau
banii chiar acum.” Și el a făcut-o. Când el a ajuns l-a sculat pe om din pat,
el avea ceva bani. El doar a cerut de la vecinul, a avut restul din ei, a plătit
tot.
361
Ce este asta? Este Cuvântul. Vedeți, dacă El poate găsi un loc, El
poate câștiga. Acum este același lucru cu vindecarea divină.
362
Acum, cum era dacă fratele Welch ar fi spus: „Păi, nu cred că mă
voi duce; doar cred că mă voi duce pe celălalt drum.” Cum era dacă insul
acela spunea: „Păi, nu mă voi duce afară acolo pentru că acea mașină nu
este acolo?” Vedeți? Aceea nu se întâmpla.
363
Dar voi trebuie să credeți. Voi trebuie să credeți asta. Și aceea
este...Apoi aceea cade într-o atmosferă de credință și ea trebuie să
producă aceea. Doar trebuie s-o facă. Oh, aceea este...
364
V-ați gândit vreodată despre...când cineva a fost înviat din morți,
ce se întâmplă? V-ați gândit vreodată, acolo în Finlanda, la acel timp când
acel băiețaș a fost înviat din morți? Duhul său era plecat de la el. Acum
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Cuvântul a trebuit să iasă, prin spațiul fără sfârșit dincolo și să ia acel
suflețel și să-l aducă înapoi. Cum poate El să facă asta? Este Cuvântul:
„Vindecați bolnavii. Înviați morții.” Vedeți? Cum o va face El? Asta trebuie
să vină printr-un Cuvânt udat. El a arătat vedenia și ea trebuie să se
întâmple. Acolo zăcea băiatul. Există totul așezat acolo exact în felul în
care a spus-o El, cu doi ani înainte. Și acolo stătea aceea. Acela este
motivul că am spus despre ursul care venea în jos pe munte, orice era:
trebuie să se întâmple, doar trebuie să fie astfel. Vedeți? Ce a făcut Asta?
Cuvântul!
365
Am spus: „Tată ceresc, în patrie, Tu mi-ai spus, cam cu doi ani în
urmă, că acest băiețaș va învia din morți. Prin urmare, pe baza Cuvântului
Tău, Promisiunii Tale. Întâi, Cuvântul a spus: „Aceste semne vor urma pe
cei ce cred.” Tu ai trimis ucenicii înainte, Tu; și le-ai spus să „vindece
bolnavii, să învie morții, să scoată draci.” Atunci printr-o vedenie, Tu mi-ai
arătat în patrie că acest băiețaș urmează să se întoarcă la viață din nou.”
366
„Prin urmare, moarte, tu nu-l mai poți ține. Eu am Cuvântul
Domnului.”
367
Nu eu; eu nu sunt Cuvântul. EL este Cuvântul. Vedeți? Dacă eu aș
fi Cuvântul...Există numai O Persoană care putea fi Cuvântul, aceea era
Isus. El a fost Cuvântul vorbit al lui Dumnezeu, printr-o naștere din
fecioară. Eu sunt o perversiune, vedeți, sunt rezultatele uniunii între tatăl
meu și mama. Acesta trebuie să moară; acela sunt eu, vedeți, trupul care
trebuie să moară.
368
N-a fost așa cu Isus. El a fost Cuvântul. El a fost născut, din
fecioară. Frate, n-a existat nicio femeie, bărbat sau altceva, n-au avut
nimic de-a face cu El. Femeia a fost incubatorul, așa este și El a fost
alăptat de la sânul ei și așa mai departe. Aceea poate fi adevărat în
legătură cu asta. Dar, lăsați-mă să vă spun, El era Dumnezeu. Aceea este
Cine era El. N-a fost niciun sex în legătură cu asta, deloc. El trebuia să fie
fără sex, să aducă înainte Viața prin acel Sânge; așa cum vom intra(în
asta) în câteva minute. Și apoi, priviți, El era Cuvântul.
369
„Dar Cuvântul Domnului...„Profeții n-au fost Cuvântul. „Dar
Cuvântul Domnului a venit la profeți.” Nu...Ei nu erau Cuvântul. Cuvântul a
venit la ei.
370
Acela este felul în care El ne face astăzi. Când Cuvântul a venit
pentru acel băiețaș, ce-a fost aceea? O vedenie. Ce-a fost aceea pentru
urs? Ce-a fost pentru aceste alte lucruri? Toate, o vedenie. Este Cuvântul
Domnului care a venit la asta. Atunci ce face asta? Ea ține tare acolo.
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Acum, întâi, trebuie să fie vorbit. „Moarte, dă-l înapoi. În Numele lui
Isus Cristos, eu trimit înainte acel Cuvânt.” Apucă, întocmai cum El a
apucat acel băiat care mergea aici jos spre Bowling Green cu acea
mașină furată. Iată El merge aici și-l prinde din nou? Ce face El?El a
apucat acel duh mic, l-a adus exact înapoi aici și îl prezintă în trup,
întocmai cum a spus Cuvântul că va face Asta. Acolo este. Ce face asta?
Credință, nu cunoștință.
372
Tu spui: „Acum, să vedem. Aerul este făcut din așa-și-așa. Există
așa de mult acid. Există atât de mult gaz. Este atâta de multă lumină
cosmică. Îmi pot imagina asta. Și poate dacă eu...” Oh, tu ești---tu ești...Tu
îți irosești timpul prostește.
373
Nu înțelepciune; credință! Nu; înțelepciunea îți va spune că aceea
nu poate fi făcută. Credința dovedește că aceea este făcută, vedeți,
corect, arată că El este același ieri, azi și-n veci. În regulă.
Să ne grăbim acum! Trebuie să ne grăbim!
374
„Aduce roade de felul Lui.” Ioan 14 spune că: „Cel ce face ale
Mele...Cel care crede în Mine, lucrările, semnele pe care le fac Eu...”
Acum, tu spui: „Sunt acelea semnele pe care El le face?”
375
El a intrat într-o casă unde o fetiță, singura fiică a unui slujitor,
zăcea moartă, rece, palidă, zăcea. Ea probabil că murise cu câteva ore
înainte caEl să ajungă acolo. Ei au pus-o pe ea întinsă pe un pat mic, se
pregăteau s-o ia, s-o îmbălsămeze. Isus a pășit drept în cameră unde era
ea în felul acela. Ei boceau și plângeau în felul acela. El i-a scos pe toți
afară, zicând: „Ieșiți afară de-aici! Ieșiți afară!” A spus: „Veniți aici, Petru,
Iacov și Ioan. Eu știu că voi credeți.” A spus tatălui: „Tu ai crezut sau tu nai fi venit după Mine.”
Și mama a spus: „Doamne, eu cred.” Vedeți?
A spus: „Stați în picioare aici.”
376
El a privit. Acolo stătea fetița. A spus: „Talita” care este „fetiță”.
Aleluia! El n-a trebuit să se roage. El era Cuvântul. Oh-oh.
377
Eu nu trebuie să mă rog dacă pot vedea viziunea, deoarece
Cuvântul este deja pregătit. Eu trebuie să mă rog, să primesc Cuvântul
ceea ce Cuvântul, să iau ceea ce Dumnezeu spune. Apoi eu Îl pot vorbi,
după ce am luat ceea ce a spus El.
378
Dar El era Cuvântul. Amin. „Fetițo, eu îți spun, ridică-te.” Aridicat-o
de mână. Asta este! Înțelegeți? Oh, vai!
379
Aceea este manifestarea. „Aducedupă soiul ei.” Isus a spus: „Cel
care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu, le va face și el.”
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Deci, acestea, vedeți, toate aceste lucruri ale acestor confesiuni și
lucruri, ei au astfel de lucruri într-o astfel de îngrămădire de murdărie și
păcat, întocmai cum pântecul pământului are creația. Așa este. Oh, vai!
Cum se poate întâmpla asta? Cum poate adevăratul Cuvânt al lui
Dumnezeu crește pe aceste „păr-scurt, purtare de pantaloni scurți, fumare
de țigări, persoane iubitoare de popicărie”, aderanți de biserici? Cum
poate face asta când astfel de mulțimi căutătoare-iubitoare de plăcere ca
acelea, își pierd timpul și iubesc asemenea lucruri ca acelea și iubesc
lumea? Cum poate dragostea lui Dumnezeu veni înăuntru? Cum poate
Sămânța lui Dumnezeu crește într-un asemenea teren ca acela? El
niciodată nu va prinde rădăcină. El niciodată nu va aduce vreo Viață la
el.Ea va zace acolo pe acele stânci vechi prăfuite confesionale și va
putrezi, dar niciodată nu va aduce Viață. Da, domnule. Da, domnule.
381
Căutători de plăcere: „Iubitori de plăcere mai mult decât iubitori de
Dumnezeu.” Teribil! Totuși, ei sunt deștepți. Ei sunt de două ori așa
deștepți ca și cealaltă clasă. Sigur. Deștepți, instruiți, căutători de
înțelepciune, întocmai cum a fost Eva și ei iau aceeași doză pe care o
avea ea, întocmai exact. Acesta este Adevărul.
382
Cum ar putea un crin să trăiască, o Sămânță de crin să trăiască și
să crească, când ea se dezvoltă în ape, ar puteasă crească în una din
acele confesiuni prăfuite? Cum ar putea ea s-o facă, când ea se dezvoltă
în Apă. Apa este Duhul. „Ei au o formă de evlavie, dar neagă puterea
Duhului.” Vedeți? Deși Cuvântul cade asupra lor, El nu poate crește. El nu
poate crește. Întocmai cum Cuvântul a fost asupra Evei, dar El n-a putut
crește. De ce? Ea a acceptat înțelepciunea, înțelepciunea lui satan.
Cuvântul vine la ei. Cuvântul cade peste ei. Sigur, El o face. Da, domnule.
Crește...El, El cade asupra lor. Ei pot auzi Cuvântul predicat.
383
Ați văzut vreodată oameni așezați în biserică, ei nu vor face
niciodată o mișcare? Predici femeilor despre părul tăiat, an după an trece,
încă au părul tăiat. Vorbești bărbaților despre fumat, femeilor despre băut;
ei beau în continuare, întocmai la fel. Exact cum ai turna apă pe spatele
unei rațe. El nu are loc să crească. Vedeți? Este acea veche căutare de
plăcere, popularitate. „Păi, s-o facă restul femeilor întâi, apoi o voi face
eu.” Mie nu-mi pasă dacă ele fac. Este datoria voastră să urmați Cuvântul
lui Dumnezeu. Corect. Vedeți?
384
Deși Cuvântul cade asupra lor, El nu poate crește. Înțelepciunea
lui satan, vedeți, deci devine doar praf confesional. Ei nu pot crede în
Evrei 13:8, îngâmfați de tot cu înțelepciune, nimic pentru El în ce să
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crească. Vedeți? Cum pot ei crede Evrei 13:8: „Isus Cristos același ieri,
azi și-n veci?„ Nu ar putea să o facă. Vedeți?
385
Oh, ei spun că-L cred. Oh, tu le spui Aceea, ei zic: „Sigur, noi Îl
credem.” Atunci arătați-mi roadele aceluia. Lăsați-mă să le văd! Să le văd
făcute! Lăsați-mă să văd biserica la care voi predicați, că fac ce-au făcut
ei în prima biserică apostolică atunci, care au crezut Cuvântul.
386
Voi răsuciți botezurile voastre. Voi răsuciți dovezile voastre. Voi le
faceți să se potrivească unui crez; în loc să luați Cuvântul, lăsați Cuvântul
să-și aducă roadele Lui. Voi faceți vreun fel de lucru care trebuie să-l
faceți să vă aducă o dovada a Lui. Și satan poate interpreta orice dovadă
pe care voi vreți să o arătați. Sigur el poate, cu certitudine el poate. Dar el
nu poate produce Cuvântul. Acela este singurul lucru care-l frige. El doar
nu poate face aceea. Da, domnule. Oh, daa.
387
Acum, priviți la Cain și Abel. Amândoi erau sinceri. Cain s-a luat,
prin înțelepciunea lui, după biserica luimamă, Eva. Aceea era mama lui.
Câți știu că Eva a fost mama lui Cain? [Adunarea spune: „Amin.”]Sigur. În regulă.
Ca mama lui, el a luat raționamente, vedeți, înțelepciune, propria lui
înțelepciune. O jertfă frumoasă; el a avut florile. El avea roadele câmpului.
A spus: „Ei bine, acum, sigur, vezi,” a spus , „Dumnezeu...” A fost
întocmai cum i-a spus satan Evei: „Sigur, Sigur...”Sigur Dumnezeu va
primi jertfa mea. Eu am zidit un altar frumos. Eu îl am atât de încântător.
Este atât de împodobit.”
388
Întocmai cum va fi la acest paște,ei vor cheltui milioane de dolari
de-a lungul națiunii, să pună flori de paște pe ceva altare. Altarul n-a fost
făcut pentru flori; este pentru jertfă. Vedeți? Asta arată același vechi duh
al lui Cain, vedeți, același vechi diavol din Eden. Vedeți?
389
Ce---ce s-a întâmplat? Cain s-a gândit: „Cu siguranță...” Voi știți,
omul a fost sincer din cauză că aceea însemna Viață sau moarte pentru
el.
390
Și acei oameni, nu credeți că ei sunt ipocriți. Ei cu siguranță sunt
sinceri. Voi spuneți: „Atunci, ei pot fi sinceri și să fie greșiți?” Sigur. Un om
poate lua arsenic(subtanță otrăvitoare), cu sinceritate gândind că el ia ulei de
ricin sau ceva, altceva. Vedeți? Sincer; aceea n-o face. Este Adevărul nu
sinceritatea: Adevărul!
391
Acele femei acolo în Africa, sacrifică bebelușii lor mici zeilor,
aligatorii. Sunteți voi așa de sinceri? Nu. Câți din acei ce stau, acei
chinezi, își rup oasele lor, pentru zeii bucătăriei? Și cum este cu
mahomedanii și sus acolo și umblătorii prin foc? Și pun lucruri, oh, cârlige
în carne, în gura lor și își cos gura lor?
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392

Și unii pun un baston...Am primit o statuie acolo, o figurină mică,
felul în care el jertfește idolului său, să creadă că el va merge în cer. Un
preot îți pune un băț în gură, îl înfășoară în jurul capului lui cu un lanț; vine
jos îi pune mîinile în spatele lui, îi înlănțuie picioarele. Nu poate bea, vorbi,
mânca, nici nimic altceva până când moare.
393
Vedeți vreun creștin făcând un sacrificiu ca acela? Voi nici măcar
nu veți crede Adevărul, Cuvântul. Înțelegeți?
394
Acum: „Frumusețe,” a spus el, „cu siguranță Dumnezeu va primi.
Privește ce frumos este altarul meu!”
395
Vedeți chiar același duh astăzi, de înțelepciune? „Ei bine, dacă noi
zidim aceastămăreață confesiune, cu siguranță Dumnezeu ne va primi.” El
nu va primi nimic decât Cuvântul Său. Nu. Vedeți?
396
„Ei bine,” spun ei, „Acum priviți, frate Branham, dacă noi---dacă noi
scoatem atâția slujitori în fiecare an. Programul nostru misionar, anul
trecut, a cheltuit peste o sută de mii de dolari.” Aceea poate fi foarte bine,
frate, dar tu ești mort până când recunoști acel Cuvânt și vii la El. Acea
este exact.
397
„Păi, frate Branham,biserica noastră! Cine crezi că ești, doar un
creier mic cât o alună acolo jos?”
398
Aceea este adevărat. Acum, aceea este exact corect. Este
adevărat. Dar orice sunt, lăsați-mă să stau cu acel Cuvânt. El va crește în
ceva într-o zi. Înțelegeți? Doar stați cu acel Cuvânt, nu contează ce este.
Noi nu avem nimic decât acest mic tabernacol de-aici. Acesta este atât de
mare cât avem nevoie, chiar la acest timp prezent, doar un loc unde să
stăm căci noi așteptăm ca Isus să vină.
399
Noi nu vrem nicio confesiune mare, măreață să aibă de cheltuit
milioane în fiecare an, pe clădiri sau lucruri asemănătoare și oameni care
încearcă să predice Cuvântul suferind acolo afară, cu nimic ce să
mănânce și lucruri ca acelea. Ce se întâmplă cu oamenii? Nu este
asta...Oh, pare ca și cum oamenii s-ar putea trezi.
400
Dar oricine ar putea accepta catolicismul, ar putea fi destul de orb
să accepte orice. Eu vă voi spune Adevărul. Oricine care va lăsa asta să
meargă pe gâtul lor, ar putea---ar putea...„Oameni înțelepți” nu-i de
mirare, biblia a spus: „Chiar regii pământului au comis curvie cu ea.” Și
oamenii înțelepți, cunoștința, vedeți, și ei ofac, acei preoți, oameni
deștepți. Oh, omule, tu vorbești despre instruiți? Băiete, ei trebuie să aibă
ani, după ani, după ani, după ani.
401
Ei spuncă ei nu trăiesc cu acele călugărițe. Atunci eu vreau să vă
întreb ceva. De ce nu devinei sterilizați atunci? Oh-Oh. Oh-oh. Oh-Oh.
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„Ele sunt Mireasa, aceea acolo. Călugărițele sunt Mireasa. Și acela este
Mirele, desigur, vedeți.” Așa este. Maica stareță asfixia bebelușii și-i
punea în gropile cu var. Nu o credeți voi? Ascultați la una neprefăcută, a
fost acolo înăuntru, mărturisește despre asta. Spun: „Acum haide, lasă
legea să mă aresteze.”
402
Și au spus: „Noi vom face același lucru pe care l-au făcut ei în
Rusia, același lucru făcut în Mexic. Noi vom denunța acel lucru larg
deschis, când el ajunge la guvern.”
403
Dar cum veți face voi asta acum când noi avem capul acesteia
chiar acolo în guvern? Vedeți? Vedeți? De aceea acel Cuvânt trebuie să
fie împlinit: „Ei au organizat un chip chiar aici, acelei fiare care este
așezată acolo. Și ei amândoi au fost în strânsă legătură și dau putere
acestei fiare să vorbească.” Oh, frate, acel Cuvânt va sta chiar acolo. Nu
comunismul va prelua, ci romanismul va prelua. Oh-Oh.
404
Acum uitați-vă aici la aceasta. Cain a spus: „Cu siguranță El va
primi jertfa mea.” Dar ce fel? El a spus: „Eu am făcut o jertfă.” Dar ce fel
de jertfăera ea? Viață botanică: plante, flori, legume. Viață botanică(ce?),
nu era nicio suferință la ea, nicio pedeapsă.
405
Oamenii nu vor să sufere. Aceea este ce se întâmplă azi. Ei vin, ei
vin chiar acum șiar crede acest Cuvânt, dacă ei n-ar trebui să iasă afară
din biserica lor, dacă n-ar trebui să fie ridiculizați, să fie batjocoriți. Nu. Ei
vor viață botanică, ceva fel de înțelepciune.” Păi, această viață este doar
tot atât de bună ca Aceea.” Nu este. Vă voi arăta de unde vine aceea,
doar într-un minut, cu voia Domnului.
Dar „Abel prin credință.” Glorie!
406
Cain, prin înțelepciune, a spus: „Cu siguranță Dumnezeu va
accepta aceasta. Iată un altar. Eu am o biserică.” Aceea este ceea ce este
o biserică, un altar, loc de închinare. În regulă. „Eu am un altar. Eu mă voi
închina doar tot atât de sincer ca fratele meu. Eu am ceva frumos aici
pentru asta. Cu siguranță Dumnezeu va primi asta.” Acela este același
lucru pe care diavolul l-a spus mamei lui; aceeași minciună, înțelepciune.
407
Acum, Abel. Evrei 11 a spus:
Prin credință Abel a oferit lui Dumnezeu o jertfă nespus
mai bună decât cea a lui Cain,...el fiind încă mort, totuși
ea vorbește.
408
Vedeți? „Abel...” Prin ce? Înțelepciune? Prin teologie? „Prin
credință a oferit lui Dumnezeu o jertfă nespus mai bună.” Prin credință în
ce? Prin credință în ce? Prin...Unde a avut el credința lui?
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409

Acolo, doar tatăl lui și mama, el și fratele lui pe jumătate, cum în
lume putea fi asta? De unde putea---de unde putea el primi asta? În ce
avea el credință? Credință în botanică, credință în aceasta? Nu, domnule.
El a avut credință în Cuvânt. Căci el a vrut să știe de ce a fost el afară din
acea grădină? „De ce am fost noi scoși afară?”
410
Mama lui a trebuit să-i spună: „Pentru că eu am ascultat la o
minciună a diavolului. Pentru că acest băiat de-aici s-a născut într-un
felașa-și-așa, de aceea Dumnezeu ne-a scos afară.”
411
„Păi,” a spus el: „eu nici măcar nu pot ajunge în jurul porții. Există
un heruvim acolo, cu o sabie, păzind acel Pom al Vieții.” Deci, prin
credință!
412
Vedeți, prin înțelepciune Cain a oferit, voi știți, necunoscând
Cuvântul, ci doar s-a gândit, prin înțelepciune. El a făcut un loc frumos și la făcut drăguț și frumos.
413
Dar „Abel”, nimeni nu i-a spus,acum, doar un băiat, „prin credință a
văzut că n-a fost viața botanică; a fost o afacere sexuală, prin sânge.”
Acolo ești, frate.Cercetează aceasta, o dată.
414
Prin credință copiii Lui încă văd asta. El niciodată n-a învățat-o prin
vreo înțelepciune acum. Ea nu vine prin înțelepciune. Ea vine prin
credință.
Biblia a spus: „Abel, prin credință.”
Ce a oferit el? Sânge, din viața care trăiește, viața animală.
415
Noi suntem animal, noi înșine. Suntem animal cu sânge cald.
Aceea este întocmai exact. O specie mai înaltă, cel mai superior animal,
dar cu suflet acolo înăuntru. Acela este ce-i viața.
416
Acum, observați. Prin credință Abel a văzut descoperirea, viziunea
și a adus un sânge viu, care curgea pentru că viața era în sânge.
417
Viața este în tulpina florii. Și este viață botanică care nu are
sentiment. Eu am speranțe că aceea se va îmbiba . [Adunarea spune: „Amin.”]
418
„Abel, prin credință,” stând cu Cuvântul. Prin credință, nu prin
înțelepciune. „Prin credință el a văzut că aceea a fost sex, sânge.” Celula
de sânge vine de la mascul. Masculul are celula de sânge în spermă.
Hemoglobina este în sânge, vine prin mascul. Și Adama știut că aceea nu
erau mere și piersici și cartofi sau orice ar fi fost pe care le-au adus ei din
grădina Edenului, care a cauzat păcatul. A fost sex, sânge și el a oferit
înapoi sânge. Prin credință a făcut el asta, nu prin înțelepciune.
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419

Cum o va înțelege omul prin înțelepciune, când întreaga biblie și
întreaga biserică a lui Dumnezeu este zidită pe descoperire divină, prin
credință? „Pe această stâncă, Eu voi zidi biserica Mea.” Vedeți?
420
Oh! „Oh,” spun ei, ”sigur, noi credem Aceea.” Atunci unde este
Viața lui Cristos în aceste forme? Unde este Viața lui Cristos? Al
doilea...Voi vreți să vă notați unele din aceste scripturi. Vedeți? Unde este
Viața? Dacă... Ei spun: „Păi, noi credem. Noi credem. Noi credem.” Dacă
credeți, atunci...
421
Isus a spus: „Aceste semne vor...”, nu: ele poate,”ele vor urma pe
cei ce cred.” Isus a spus: „Dacă un om crede în Mine, lucrările pe care le
fac Eu, le va face și el. Cel care crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu,
le va face și el.”
422
El nu se va juca doar pe-acolo. El le va face. Cum se poate
întâmpla asta? Pentru că chiar Viața care era în Cristos, este în voi. El nu
va folosinicio înțelepciune; ea nu va crește în asta. Trebuie să nege
înțelepciunea, să ia credința. Credința în Cuvânt, nu înțelepciunea în
Cuvânt. Credința în Cuvânt”
423
Satan are mai multă înțelepciune în acel Cuvânt decât oricine, toți
predicatorii puși jos împreună, preoți și totul.
424
Are mai multă înțelepciune, dar el nu poate avea credință. Credința
îl va face să trăiască. Credința îl va face să se pocăiască, îl va face să se
îndepărteze de organizația lui. Oh! El are înțelepciune, așa că doar stă cu
ea. În regulă.
425
„Dar Abel prin credință a văzut că a fost un act sexual și el a jertfit
sânge, viața sângelui și Dumnezeu a primit-o.”
426
Acum, în 2 Timotei, 2,3 a spus...Cuvântul vine la ei acum. El va
cădea într-un pământ rău. Vedeți? „Ei au o formă de evlavie, dar neagă
puterea din ea,” puterea Duhului. 2 Timotei 3, dacă notați. În regulă.
„Având o formă de evlavie.”
427
Semnele Duhului Sfânt ale Vieții Eterne, ei neagă Aceea. „Oamenii
nu vorbesc în limbi. Nu. Nu un astfel de lucru ca vindecarea divină,
botezul Duhului Sfânt. Acele lucruri au fost pentru apostoli.” Având o
formă!
428
Pavel a spus, profețind asta: „În zilele din urmă, timpurile din urmă,
aceste lucruri vor lua loc.” Nu în acele zile. „Și Duhul vorbește clar:în zilele
din urmă, zilele mai târzii, unii se vor depărta de credință ” și toate aceste
lucruri. Vedeți? Acolo este: „Având acea formă de evlavie.”
429
Acum, cum pot semnele Duhului Sfânt al Vieții Eterne crește în
acel praf ecleziastic, unde nu este nici Duhul apei, deloc? Vedeți? Nu
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poate crește pe terenurile batjocurilor confesionale, și ale înțelepciunii, și
ale distracției. Cum pot semnele și minunile viului Dumnezeu creșteîn o--o femeie care nu are bunul simț să acționeze ca o doamnă? Vreau să vă
întreb asta. Cum pot Ele crește într-un bărbat care stă la amvon și va ocoli
pentru un biet tichet de masă sau vreo favoare confesională, adevărul lui
Dumnezeu? Cum pot semnele spirituale să urmeze aceea? N-o pot face.
430
Cum poate---cum poateea să crească într-un predicator care-și va
lua confesiunea lui jos și o va dezbrăca, acolo pe mal? Și aici, noaptea
trecută, într-un anumit loc pe lângă care tocmai am trecut seara trecută,
într-o anumită parohie și aveau opetrecere marede dansacolo înăuntru,
distrându-se, cum pot roadele Duhului să crească într-un loc ca acela?
Este pe o stâncă ecleziastică, așa este și nu în valea persecuțiilor, să fie
batjocoriți și ridiculizați.
431
Crinul trudește din greu. Vă amintiți predica mea nu demult, acum
câțiva ani, despre Domnul Crin. El trudește. Când Isus a spus: „Cum
el...trudește,nici nu toarce și totuși Eu vă spun vouă: că Solomon, în toată
gloria lui n-a fost împodobit ca el.” Cum acel crin trage, să se facă pe sine
frumos(pentru ce?), doar ca să dea afară. Trecătorul miroase parfumul.
Albina zboară drept în inima lui și ea îi ia chiar mierea de la el. El doar o
dă fără plată. Trudește să facă asta.
432
Aleluia! Acela este un om real al lui Dumnezeu, Păstorul Crin,
Reverend Domnul Crin, da, domnule, care trudește la Cuvânt, stă pe fața
lui și strigă către Dumnezeu: „Dumnezeule, eu nu pot vedea unde
aceasta va potrivi, aici, aici. Ea trebuie să vină prin Cuvânt.” Când tu o
vezi și Dumnezeu ți-o dă, atunci du-te fără plată. Nu să ai vreo campanie
mare: „Dacă îmi garantați atâtea mii de dolari, eu voi veni.” Ci, fără plată.
Dacă este Timbuktu sau oriunde este, Dumnezeule, unde vrei Tu să
seamăn Sămânța, eu O voi da fără plată.” Aleluia!
433
Isus a spus: „Solomon, în toată gloria lui, nu s-a împodobit ca el.” A
spus: „Luați seama la crin.”
434
Bietul ins mic, trebuie să sufere ca orice altceva, să obțină ceea ce
el are și batjocorit și ridiculizat. Și toate marile ecleziastice l-au dat afară și
îl numesc cu tot felul de nume murdare. Dar el stă drept cu acel Cuvânt,
trudind zi și noapte, stă în vale. Ce? El este într-un loc de unde el poate
trage „râurile de Apă.” Trudind(pentru ce?) să-l dea afară. „Fără plată ați
primit, fără plată să dați.” Da, domnule. Oh, vai!
Cum poate asta crește în acel terencu praf pe acea piatră
ecleziastică?
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Copiii lui Cain erau înțelepți, oameni de știință. Urmăriți copiii lui
Cain așa cum apar ei. Să-i urmărim un minut. Copiii lui Cain, ce erau ei?
Constructori, inventatori, mari oameni de știință. Ei aveau înțelepciune.
Înțelegeți? Ei---ei---ei chiar au construit clădiri și au făcut obiecte din fier și
au călit lucruri laolaltă. Erau oameni de știință, inteligenți, instruiți și
religioși.
436
Dar ce a produs acea recoltă de înțelepciune? Moarte pentru
întreaga rasă, când judecățile lui Dumnezeu au căzut. Este aceea corect?
[Adunarea spune: „Amin.”] Ce---ce a produs grupul? A produs moarte. Totuși, în
toată înțelepciunea și inteligența lor, ce s-a întâmplat? Ei au murit. Fiecare
din ei au pierit în judecata lui Dumnezeu. Este aceea adevărat? [„Amin.”]
Dumnezeu a spus așa. Ei erau foarte deștepți, cu educație înaltă, lustruiți,
religioși, foarte fini. Deștepți, educați, au depins de înțelepciunea lor și au
omorât întreaga rasă de oameni.
437
Același lucru îl fac ei chiar acum, bombele lor atomice și lucruri, cu
care acești oameni de știință deștepți și lucruri vor---vor distruge întreaga
rasă. Ei au chiar acum particule radioactive în atmosferă. Ele... ele...Doar
vă ard ochii, vă dă cancer, totul. Ei au dat drumul lasuficient din acelea în
ocean, ei nu le mai pot găsi. „Când asta este eliberată, va distruge
întreaga lume,” spun ei. ” Oamenii vor arde complet în propria lor carne.”
438
Nu-i de mirare, biblia a spus: „Păsările din aer vor mânca din
carnea conducătorilor,” și așa mai departe, putrezi de la particulele
radioactive, orice altceva.
439
Ei fac asta, ei înșiși, înțelepciunea lor deșteaptă. Aceea este ce a
determinat moartea să vină: înțelepciunea isteață. Fiți simpli, credeți
Cuvântul lui Dumnezeu și trăiți. Luați înțelepciunea voastră și muriți. În
regulă. Secerișul, timpul sfârșitului, ei pier.
440
Ei bine, copiii lui Abel au fost umili, fermieri, păstori, ciobani, voi
știți. Ciobani, fermieri umili, n-au pretins a fi deștepți, ei doar au stat cu
Cuvântul. Ce au produs ei la sfârșitul timpului? Un profet. Asta au făcut.
Un profet, pentru ce? Semnele timpului din urmă.
441
Când Noe a stat în acea ușă, costruind la acea arcă, el a spus:
„Vine o ploaie.” Ela fost numit fanatic, dar el era un profet. Amin. Ce-a
făcut el? A adus salvare celor ce au crezut și celor care au vrut să scape.
Aceea este ceea ce a dat naștere, rasa umilă, needucată, care au crezut
în credință. Ceilalți au crezut în cunoștință, ei au produs moarte pentru
întreaga rasă. Ce---ce au făcut cei umili cu credință? Au adus cu ei
salvare, un profet al Domnului, care le-a dat un semn că timpul sfârșitului
era acolo.
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442

Vă gândiți că cei instruiți au crezut asta? Au ridicat nasul lor în sus
și au plecat, au spus: „de unde vine ploaia? Dovedește-mi științific unde
există vreo apă acolo sus?” Acei savanți, grămadă dedeștepțiisteți
încercând să dovedească științific că nu există Dumnezeu! Încearcă!
443
Cândacea fotografie a fost luată, aceea i-a ridicat chiar de pe
scaunul lor unde erau așezați. El n-a putut înțelege. A spus: „Este un fel
de Lumină care a lovit lentilele.” Este propriul lorinstrument științific care a
luat poza acesteia, aparatul de fotografiat. Cum a spus George Lacy, el a
spus: „Domnule, a spus, acest aparat de fotografiat nu va lua psihologie.
Lumina a lovit lentilele. Ea era acolo.” A spus: „Ce este eu nu vă pot
spune dar este acolo”. A spus: „Eu îmi voi scrie numele meu pe ea.” El a
făcut-o. Și voi o aveți, voi înșivă. Da, domnule. Aceea a fost cu F.B.I.
Înțelegeți?
444
Dumnezeul nostru, în această zi din urmă, nu lasă o singură piatră
nerostogolită, ci ceea ce El arată estecă această lume nu poate rămâne.
Înțelepciune și cunoștință, în creștere, împușcând în aer ca muștele și
avioane cu reacție și lupte sub apă. Și tot felul de corupții și trăiri în păcat,
încercând să zidească ceva care-i va proteja.
445
Estedoar un singur lucru: neprihănirea lui Dumnezeu stă în Ușa de
la Arcă. Cine este Ușa? Cristos a spus: „Eu sunt Ușa staulului oilor.” Eu
am citit textul meu: „Oile mele aud Glasul Meu. Un străin ele nu vor urma.”
Voi niciodată nu veți înșela pe una în toate acele organizații afară acolo.
Ea va ieși afară din ele, tot așa de sigur ca lumea.
„Eu le voi lua din staul și le voi conduce.Eu voi merge înaintea lor.”
Amin. „Ele vor ști că sunt Eu. Niciunul nu poate umbla ca Mine, niciunul nu
poate face lucrurile care le fac Eu,” El ar spune. Amin.
446
„Rabi, acum cunoaștem că Tu vii de la Dumnezeu pentru că niciun
om n-ar putea face aceste miracole cum faci Tu decât dacă Dumnezeu
este cu el.” Înțelegeți? Așa este. Mărturia lui Nicodim. Aceea este.
447
Acea mică rasă umilă a produs un profet. Și acel profet, în ultimele
zile ale copiilor lui Abel, au produs un profet care a arătat semnele zilei din
urmă și dă avertizarea.
448
Doar cam la fel acum, eu cred. „Cel care are o ureche să audă, să
audă ceea ce Duhul ne spune.”
449
Prin urmare, vedeți, Sămânța Cuvântului Vieții nu poate crește în
acel fel de atmosferă a înțelepciunii. Ea doar nu o poate face.
450
Moise și Iosua au avut credință în Cuvânt. Ceilalți au vrut să
danseze și să dezbrace femeile; Core(de ce?) prin înțelepciunea lui
egipteană. Moise n-a vrut aceea.
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451

Priviți la acei Core de astăzi, făcând o cale ușoară, dansuri,
petreceri de toată noaptea; femei: părtăiat, rochii scurte, orice. „Nu face
nicio diferență. Aceea este în regulă.” Nu este în regulă. Cuvântul spune
că nu sunt corecte. Așa este. Același lucru. Înțelegeți?
452
Deși fiecare din ei a fost botezat, fiecare, Core și toți au fost
botezați, arată că acolo era acel model ecleziastic din nou.
Voi spuneți: „Au fost ei botezați”?
453
1 Corinteni 10:1 la 2. Să-l citim doar. Noi...eu știu că se face târziu,
dar cina nu se va arde. Cina aceasta ar putea dura un pic mai mult, dacă
Domnul doar va continua să ne hrănească. Înțelegeți? 1 Corinteni 10.
Priviți aici. Am 1 Corinteni 10:1 la 2. Acum, am 2 Corinteni. 1 Corinteni 10:
1 la 2.
Cu atât mai mult, fraților, eu nu vreau---eu nu vreau ca
voi să fiți ignoranți, cum că toți părinții noștri au fost
sub nor și toți au trecut prin mare;
Și au fost toți botezați pentru Moise în nor și în mare;
454
Core a avut același botez cum au avut restul din ei. Dar ce-a vrut
el să facă?Să lase femeile doar să dansezeși ei au băut puțin vin și au
avut puțin timp, le-au dezbrăcat și au avut curvie și au avut aceea. Voi știți
că biblia a spus că ei au făcut aceea. Ei au luat acele femei și le-au
dezbrăcat de hainele lor șile-au făcut să danseze și lucruri ca acelea. Și
Moise a devenit mânios pe ei. Voi vă amintiți timpul? [Adunarea spune:
„Amin.”]De ce? Ei l-au avut pe doctor Core pe-acolo, care avea înțelepciune.
El a spus: „Eu vă voi duce înapoi în Egipt.” Aceea este unde ei au vrut să
meargă, de asemenea.
455
Dar, fratele Moise, când el a coborât, a fost diferit. El și Iosua au
stat cu acel Cuvânt. Dumnezeu a dat o promisiune, ei au stat cu ea. În
regulă.
456
Ceilalți au vrut să danseze și să-și dezbrace hainele și de la..., prin
înțelepciunea lui Core. Și toți au fost botezați, o dată.
457
Israel și Moab. Oh, eu doar...voi...Am fost prin aceea, odată. Nu
vom lua aceea. Trebuie să mă grăbesc. În regulă. Israel și Moab, știți cum
a fost acolo. Unul, doar tot așa de minunat, unul cu înțelepciune,
confesiunimari mărețe. Celălalt, mic, interconfesional.
458
Apoi, într-o zi; aici este unde vreau să ajung acum înainte ca noi să
încheiem. Într-o zi aceste două sursemari sau puteri, s-au întâlnit pentru o
confruntareasupra Cuvântul lui Dumnezeu.
459
Acum noi vom ajunge la punctul culminant. Am putea merge
înapoi. Aș putea lua o duzină. Aș putea sta aici o săptămână, nici măcar
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să ating deloc să ating suprafața ei, cum pot dovedi aceea chiar acolo,
despre ceea ce vorbesc eu. Dar eu sper că voi ați prins-o.Înțelegeți?
460
Într-o zi s-a ajuns la o expunere. Înțelepciunea și credința au venit
la o expunere. Isus și satan s-au întâlnit. Corect. Isus și satan s-au întâlnit.
Aceste două puteri mari, înțelepciune și cunoștință, au venit la
oexpunere.Înțelegeți?
461
Acum amândoi au folosit Cuvântul. Așa este?
[Adunarea spune:
„Amin.”]Oh, frate aceasta este bună, pentru mine. Înțelegeți? Nu pierdeți
asta acum. Oh! Spuneți: „Dumnezeule, deschide inima mea.” [„Dumnezeule,
deschide inima mea.”]
462

Amândoi au folosit Cuvântul lui Dumnezeu, aceeași Biblie. Dar El
nu va lucra într-un canal neconvertit. El desigur nu va lucra. El cu
siguranță nu va lucra. Amândoi au folosit Cuvântul lui Dumnezeu. Dar
satan L-a folosit dintr-o cunoștință din cap, înțelegeți, o cunoștință din cap
și El n-a lucrat.
463
Am o scriptură aici. Vă deranjează dacă o citesc? [Adunarea spune:
„Nu.”] Să luăm Evrei, al 4-leacapitol, foarte repede, doar un minut. Vreau să
citesc asta. Ea doar arăta așa bună pentru mine, chiar aici, Evrei 4. Și să
luăm Evrei 4 și să începem, 1 la 2.
Haideți de aceea să ne temem, ca nu cumva, o
promisiune fiindu-ne lăsată...să intrăm în odihna lui, ca
niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.
Căci nouă ne-a fost predicată evanghelia, la fel ca și
lor; dar cuvântul predicat nu le-a folosit, nefiind
amestecat cu (cunoștință? Înțelepciune?) credință în
ei...acea credință în cei care(ce?)au auzit-o.
464
Puteți avea tot Cuvântul, puteți cunoaște Cuvântul de la A la Z și El
dar El niciodată nu va lucra pentru voi. Ați văzut voi oameni care iau acest
Cuvânt și încearcă să-L facă să lucreze, spun: „Frate, glorie lui
Dumnezeu?”
El doar nu va lucra. Tu nu poți păcăli cu Cuvântul. Nu, nu. Nu, nu.
Nu contează ce mărturisești, Cuvântul mărturisește despre Sine. Nu
contează ce pretinzi, Cuvântul dă mărturia. Corect.
465
Acum, satan a cunoscut Cuvântul. El L-a cunoscut de la A la Z. Ei
bine, știți ceva? Eu îmi imaginez, dacă el avea o diplomă, el ar fi avut
destule titluri să înșire de-a lungul a patru sau cinci pagini de hârtie. „Dr,
Reverend, Supraveghetor, Ph., L.L., Q.D.”, tot alfabetul în fiecare fel.
Diploma lui ar fi în acea biblie. El cunoaște fiecare Cuvânt din ea. Sigur el
cunoaște. Înțelegeți? Așadar, satan a spus: „Acum, eu cunosc Cuvântul.”
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Eu știu că elcunoștea Cuvântul când a venit la Eva. Deci, el L-a avut prin
cunoștință din cap, dar Aceea n-a lucrat.
466
Isus L-a cunoscut prin credință, în descoperirea Cuvântului lui
Dumnezeu în propria Lui Viață predestinată. Glorie! Eu sper că aceea se
îmbibă direct în inima voastră. Isus a știut Cine era El. Satan se întreba. El
a știut că El era o Creatură predestinată a lui Dumnezeu, că Dumnezeu
Însuși a fost manifestat în El. Nu era El care făcea lucrările. Era Tatăl care
locuia în El. Amin.
467
Lăsați diavolul să zboare cu toată teologia lui. Isus;... Satan
cunoștea Aceea. El a știut Cuvântul. Acum, el putea cita acea scriptură,
băiete, întocmai ca o biblie umblătoare. El doar O putea cita astfel.
Înțelegeți?
468
Dar Isus doar a stat liniștit, pentru că El știa unde stătea, El știa că
El a fost predestinat, „era Mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii.”
El știa că El era acea Persoană. Oh! Oh, frate! „Cel ce are o ureche, să
audă.” El știa că El a fost predestinat pentru aceea și acela este felul în
care El știa Cuvântul.Înțelegeți? Și El a lucrat. Sigur.
469
Satan L-a cunoscut prin înțelepciune. El a eșuat. El a citat același
Cuvânt pe care L-a citat Isus, aceeași biblie. El a citat din Psalmi. „El va
da...Este scris,” satan a spus: „El va da însărcinare Îngerilor Lui privitor la
tineca nu cumva să-Ți lovești piciorul Tău de o piatră. Ei Te vor purta pe
sus.”
El a spus: „Este de asemenea scris...”Oh! Înțelegeți?
Satan L-a știut prin cunoștință.
470
Isus L-a cunoscut prin experiență. El L-a cunoscut prin
descoperire. El a cunoscut că El era acel Fiu al lui Dumnezeu care trebuia
să vină în lume. El și-a cunoscut poziția Sa. El știa că El a fost născut în
această lume pentru acelscop. Și acela este motivul că Cuvântul lui
Dumnezeu a putut lucra prin El, pentru că El a cunoscut ce era El. Glorie!
Deja ați prins-o? [Adunarea spune: „Amin.”] El a cunoscut ce era El.
471
Satan, în spatele aceleia, el a știut ce era el. Și el știa că n-avea
nicio treabă cu înțelepciunea lui, asupra Cuvântului, pentru că Cuvântul
era Dumnezeu. Voi o prindeți? [Adunarea spune: „Amin.”]
472
Acum, dacă Isus cunoștea Cine era El...El a fost o Creatură
predestinată a timpului. Voi credeți aceea? [Adunarea spune: „Amin.”] Isus,
trupul, El a cunoscut că El era Cuvântul predestinat, Persoana lui
Dumnezeu care trebuia să stea în acea zi, să fie Jertfa pentru păcat. Și El
își cunoștea adversarul Lui. (Așa cum am predicat cu câteva duminici în
urmă). El își cunoștea adversarul lui și El știa cine era El. Prin urmare,
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cele două forțe mari au venit împreună, cunoștința și credința. Isus a
cunoscut Cine era El.
473
Satan cunoștea biblia tot așa de bine cum o știa Isus, dar Ea n-a
lucrat pentru satan. Înțelegeți?
474
Nu contează cât de multă cunoștință aveți, ea nu va lucra. Acum,
luați aceea înapoi la câteva din aceste organizații mari. Gândiți-vă la asta,
un minut. Ei spun: „ei bine, noi avem Cuvântul.” Lăsați-mă să văd că
lucrează. Voi,catolicilor,voi spuneți că sunteți cei de la început. Lăsați-mă
să văd asta. Arătați-mi lucrările voastre,fără a voastră...Sau, arătați-mi
lucrările voastre prin, sau fără credință și eu vi le voi arăta pe-ale mele,
prin credința mea. Vedeți? Vedeți ceea ce a spus Cuvântul.
475
Puteți planta o sămânță fără ca ea să manifeste ceea ce ea este,
dacă ea crește? Puteți planta un bob de porumb fără să facă porumb,
dacă el crește? Puteți planta un cartof fără ca el să crească cartof? Puteți
planta o floare fără ca să fie acel fel de floare? Înțelegeți?
476
Atunci, dacă voi sunteți însămânțați și Sămânța lui Dumnezeu este
în inima voastră, Ea trebuie să producă Aceea. Isus a spus: „El va face
lucrările Mele, dacă el Mă crede.” Dacă el spune că Îl crede și acestea nul urmează, el este un mincinos.„Cel care crede în Mine, lucrările pe care le
fac Eu, le va face și el; chiar mai mari decât acestea, pentru că Eu merg la
Tatăl Meu.” Păi, Asta este tare! Dacă ele doar nu nimeresc locul de
alunecare și alunecă pestevreo piatră pe undeva! Ele chiar cad jos în vale
astfel încât vânturile nu Le pot sufla de acolo și păsările nu Le pot apuca,
Ele vor crește.
477
Ascundeți-L jos în inima voastră. David a spus: „Legea ta am
ascuns-o în inima mea,” astfel că nicio confesiune n-O poate scoate,
păsările n-o pot ciuguli. „Eu Îl am ascuns aici. Eu meditez la El zi și
noapte. Ele sunt scrise pe stâlpii patului meu și peste tot. Eu Le am, Le
am legate pe degetele mele. Ele sunt în...”
478
Și Isus a spus:„Numele tău este în palma mâinii Mele.” Așadar,
cum---cum va fi uitat? Nu poate fi. Acum, în regulă.
479
Atunci dacă Isus l-a învins pe satan cu credință, știind Cine era El,
El era o Creatură predestinată. Sunteți gata? [Adunarea spune: „Amin.”]Cum îi
cu Mireasa predestinată a lui Isus Cristos acum?Voi credeți că Mireasa
este predestinată? [„Amin.”] Mireasa predestinată a lui Cristos acum,
Biserica, Cuvântul Sămânță, cu tot ce Dumnezeu a promis să pună în
biserică, în Ea chiar acum. Este în Ea acum. Totul este în ordine. Duhul
Sfânt a fost dat. Sămânța a fost semănată. Luminile de seară au strălucit.
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Semnul Sodomei, pe care Isus l-a promis este aici și Maleahi 4. O
Biserică predestinată!
Oh, diavole!
480
Biserica Dumnezeului celui Viu, aici și pe casetă, de asemenea,
știți voi unde stați? Știți voi că ați fost chemați de Dumnezeu, că Duhul
Sfânt domnește în inima voastră și fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este
real pentru voi? [Adunarea spune: „Amin.”]Oh, frate! Cum va sta satan împotriva
aceleia? Cum va opri el aceea de la creștere? Cum va opri el acele
semne să-L urmeze? Păi, voi ați putea să-i aruncați în închisoare. Ei, dacă
voi ați putea, mie nu-mi pasă ce faceți voi, ei au încercat-o. Ei au putrezit
în închisori, au hrănit leii cu ei. Ei au fost tăiați bucăți cu ferăstrăul. Au fost
tăiați în bucăți. Voi n-O puteți omorî, corect, o Biserică care este
predestinată. „Cei pe care El i-a cunoscut mai dinainte,” așa cum El L-a
cunoscut pe Isus. „El a chemat. Cei pe care El i-a chemat, El i-a justificat.
Și aceia pe care El i-a justificat, El i-a glorificat deja, i-apredestinat.”
481
Și acum, în zilele din urmă, cu fiecare sămânță semănată; totul în
ordine; lumea în ordinea ei, timpul rânduit, biserica în ordinea ei,
Sămânța, Luminile de seară, semnele despre care a spus El: „Așa cum a
fost în zilele Sodomei.” Un înger al lui Dumnezeu,Duhul Sfânt, coborând,
mișcându-se, înfăptuind semnele pe care le-a făcut El atunci. Maleahi 4 a
promis că El va trimite, în zilele din urmă, ceea ce El a promis. Și noi le
vedem pe toate acelea chiar aici. Unde? Unde? [Adunarea spune: „amin.”]
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
Îl iubiți? Amin.
482
Sigur, chiar aici, în zilele din urmă, o biserică predestinată
cunoscând unde stau ei, însămânțați cu Sămânța, Duhul sfânt în biserică.
Satan, fii atent!
483
Ce s-a întâmplat? Doar un minut acum. Ce s-a întâmplat cu tot ce
a fost promis pentru Asta, chiar promisiunile din Maleahi 4?
484
Ce---ce a făcut satan când l-a întâlnit pe Isus? A alergat în El cu
toată puterea ecleziastică pe care a avut-o. „Eu știu Cuvântul, de
asemenea,” a alergat în El. Acel praf confesional pe care el îl avea! Noi
am aruncat Asta peste el; dar el n-avea nicio Lumină. El și-a luat oricum
zborul! El a plecat mult mai repede decât a venit înăuntru. De ce ?El a
lovit acel Fir de o sută de bilioane de volți acolo. El și-a pârlit penele lui,el
s-a desprins de El. El a plecat de la El pentru că acel Fir avea volțiîn El.
485
Amintiți-vă, satan a avut și el un fir. Dar nu contează cât de frumos
este firul de cupru, el nu are viață în el, este mort. El nu va acționa.
Același fir.
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486

Unul a fost energizat de la Dinam și celălalt nu avea deloc
conexiune. Așa este. Acela este motivul că El va lucra într-un vas
predestinat. Acesta este motivul că Cuvântul va lucra unde este El
conectat. Unde este conectat, cu confesiunea? Nu, domnule. Aceeaeste o
priză moartă, „Având o formă de evlavie, negând puterea din ea.” Ci
conectat cu Cuvântul, care nu va trece niciodată și poate produce aceeași
putere pe care El a avut-o. Aceea este unde-i asta. Glorie!
Amin. Amin.
Îl iubiți voi pe El? (Adunarea spune: „Amin.”) Îl veți sluji voi pe El? („Amin.”)
Sigur.
487
Nu agățatîn vreo organizație, ci agățat de Dinam aici. Frate, eu îți
spun, El lucrează acolo pentru că este cuplat, același Cuvânt.
488
Moab a fost conectat, de asemenea; și Israel, la fel. Moab n-a avut
nimic decât o grămadă moartă de crezuri și un profet fals.
489
Dar Israel a avut o Stâncă lovită, un șarpe de aramă, un Stâlp de
Foc, aleluia, semnele Viului Dumnezeu. Amin. Exact! Ele au lucrat. De
ce? Erau pe credință. Da, domnule. Nu pe cunoștință, vreun crez al
omului, ci pe credința în Cuvânt, Cuvântul Însuși. Viața vine din Cuvânt.
„Cuvântul Meu este Viață.” Acel curent vine prin Cuvânt.
490
Satan a plecat de acolo foarte repede. Praful lui teologic n-a mers
foarte bine chiar acolo. Firul lui satan n-avea curent în el. Erau crezuri
moarte. El nu va avea.El nu va avea curent.
491
Acum, vedeți, este același fir. Isus a folosit Cuvântul Tatălui; satan
a folosit Cuvântul Tatălui. Satan era satan. Isus era Dumnezeu, aceea era
diferența, acela este cel Adevărat. Unul este un crez, iar Celălalt este
Cuvântul. Unul este Adevărat și celălalt este fals. Unul va produce asta;
celălalt nu poate produce asta. Voi o prindeți? [Adunarea spune: „Amin.”] Același
fel de fire,acum, aceea-i exact corect, aceleași fire. Evrei 2, noi doar am
avut...Sau Evrei 4:2, noi chiar am avut asta. Vedeți? Ca și confesionalii,
cum spun confesiunile, prin înțelepciune. Înțelegeți? Confesiunile, prin
înțelepciune, spun aceasta: „Zilele curentului sunt trecute.”
Îl iubiți? Amin.
Îl veți sluji? Amin.
Îl credeți? Amin.
Amin. Amin.
Eu Îl cred. Da, domnule. Amin înseamnă: „așa să fie asta.”
492
Doamne, rugăciunea mea, în această dimineață, ia fiecare
credincios de-aici dinăuntru și pune-l în curent. Oh! Pune Viață în el, lasă-l
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să zbârnâie și să strălucească înainte pentru gloria lui Dumnezeu. Da,
domnule. Cuplează curentul.
493
Știți ce cred eu: Sămânța a fost semănată.Voi credeți
aceea?[Adunarea spune: „Amin”] pentru acea măreață biserică. Întocmai cum
firele de sârmă au fost așezate prin clădire, fiecare doză a fost testată prin
Cuvânt, oh, vai, fiecare priză testată prin Cuvânt. „Nu vă gândiți la asta ca
ciudat când încercările arzătoare vin. Sunt ca să vă testeze...”
494
Există un scurtcircuit, la împământare, sare în aer întregul
întrerupător. Dumnezeu nu le vrea în biserica Lui. Nu va fi niciun
întrerupător ars și nicio siguranță arsă în aceste zile din urmă. Nu,
domnule.
495
El se întoarce și o sudează înăuntru corect. Da, domnule. În
ordine. Fiecare lumină atârnă la locul ei. Singurul lucru, așteptând după
Stăpân înapoi acolo să pună în funcție întrerupătorul. Așa este. Da,
domnule. În Cuvânt! Sigur. Ar putea fi chiar acum, frate. Dacă tu ai nevoie
de vindecare, doar atinge întrerupătorul. Aceea este tot ce trebuie tu să
faci, dacă aveți firul corect. Dacă pământul vostru...„Dacă firul vostru este
legat la pământ și conexiunile, de asemenea, sunt pierdute în Isus, îți
spun ce să faci.” Amin. Corect.
496
Acum, înțelepciunea confesională zice: „Zilele miracolelor au
trecut.” Nu este curent în fire.
497
Dar credința știe mai bine. Ei o simt. Ei o văd că lucrează. Ei știu
că ea luminează. Ei știu ce face ea. Credința este curentul, curentul-Duh.
Și înțelepciunea sunt formele confesionale.
498
Satan a încercat să-L ispitească pe Isus de la credința în Cuvântul
Tatălui. Aici este ce-a făcut el. El a încercat să-I arate organizațiile lui
ecleziastice mari, mărețe ale pământului. Dar el nu L-a putut ispiti. „Vino
alătură-te la ale mele. Te voi face episcop peste toate.”
499
„Este scris...”, a spus Isus. Da, domnule. Satan nu L-a putut ispiti.
Nu, domnule. El a depășit aceea. Căci Isus era Cuvântul. Credința Lui în
cunoștința despre El Însuși, că El era Cuvântul.
500
Întocmai ca Moise. Păi Moise, știa cine era el. Moise știa că el era
slujitorul lui Dumnezeu, știa că a fost chemat de Dumnezeu. El a știut ce
va face el. Acela a fost motivul că el nu a fost speriat de ceea ce a spus
satan. Satan a încercat să-l ispitească, să-l sperie din asta. Dar, nu. Moise
știa unde stătea el. Așa este.
Acum, eu trebuie să mă grăbesc. Eu trec peste, pagină după
pagină, aici.
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501

Pavel. Un lucru vreau să iau de-aici înainte să închei. Pavel a
făcut-o limpede pentru partea lui din Mireasa pe care o va prezenta. Pavel
va prezenta parte din Mireasă. Voi credeți aceea? [Adunarea spune: „Amin.”]
Pavel a făcut-o limpede pentru partea lui din Mireasă pe care el o va
prezenta lui Isus Cristos în zilele din urmă, despre înțelepciune sau
credință.
502
Să citim doar puțin. Vreau să întoarceți la 1 Corinteni, al 4-lea
capitol. 1 Corinteni al 4-lea capitol, noi doar citim. Și noi vom încheia doar
în câteva momente, cu voia Domnului. 1 Corinteni al 4-lea capitol și eu
vreau să citesc de la al 18-lea la al 20-lea verset. În regulă. Aici suntem.
Acum unii sunt îngâmfați ca și cum---ca și cum eu nu
voi veni la voi.
Dar eu voi veni la voi curând, dacă Domnul voiește și
voi cunoaște nu vorbirea unora din cei care sunt
îngâmfați, ci puterea.
503
Știți aș lua...Acum, aceea era biserica romană care începea să
vină, chiar acolo, începea să vină.Înțelegeți? El știa ce...Știți, biblia a spus:
„Ei au plecat de la noi, pentru că nu erau dintre ai noștri,”
Înțelegeți. Corect.
Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este în cuvânt, ci în
putere.
504
Vedeți, „Nu în Cuvânt.” Doar spun, „Ei bine, eu---eu sunt instruit,
frate. Eu am mai multă educație decât ai avut vreodată. Eu sunt---eu sunt
un preot. Eu sunt...„Aceea nu are un singur lucru de-a face cu asta. Nu
înseamnă nimic mai mult decât că tu ești „porc” sau orice altceva;
Înțelegeți,Înțelegeți, n-are nimic de-a face cu Asta. Înțelegeți? Diavolul a
avut o mulțime de cunoștință de asemenea.Înțelegeți? În ordine.
Înțelegeți?
Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este...cuvânt,
ci...putere. Vedeți? Ce vreți voi atunci? Vreți să vin la
voi cu un toiag sau în dragoste sau în...duhul
blândeții?
505
Acum, al 2-leacapitol. Vreau să termin asta, doar un minut, atunci,
înainte să încheiem. Capitolul al 2-lea; întoarceți pagina. Să începem chiar
aici la primul. Acum să vedem ce, Pavel, cespune Miresei acum. El va
prezenta această parte a Miresei lui Cristos și el vrea ca ei să știe. Acum,
amintiți-vă, Pavel aveavreun fel de inteligență. El era inteligent, el a avut,
dar el „a trebuit s-o uite,” a spus el. El a avut tot felul de diplome și
pregătire, dar el atrebuit să le uite, acum, priviți, ca să-L afle pe Cristos.
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Și eu, fraților,când eu vin la voi, am venit, nu vincu
superioritatea vorbirii sau înțelepciunii:Înțelegeți?N-am
venit cu înțelepciune, declarându-vă mărturia lui
Dumnezeu.
506
„Eu sunt dr. Așa-și-așa și am totul. Eu sunt...Noi am fost învățați în
seminarii, așa-și-așa? Nu,nu. Pavel a spus: „Eu n-am venit la voi astfel, cu
înțelepciune.” Acum și ce...
Care este textul meu? „Înțelepciune Contra Credință.”Înțelegeți?
507
„Eu n-am venit la voi în înțelepciune.” Pavel a spus, „vă dau o
mărturie a lui Dumnezeu prin înțelepciune, spuneți, „Acum priviți aici. Eu
vă voi spune. Noi am învățat în seminar că zilele miracolelor au trecut. Noi
învățăm în seminar că aceste lucruri n-au însemnat într-adevăr Aceasta.”
El a spus: „Eu n-am venit astfel, fraților.” Acum, ce-a spus el?
Căci eu sunt hotărât să nu știu nimic printre voi decât
pe Isus...și pe el răstignit.
Și(dacă) am fost cu voi în slăbiciune și în teamă și în
mare tremur,am fost cu voi.
Și vorbirea mea și predicarea mea n-a fost cu cuvinte
ademenitoare ale înțelepciunii omului...
508
Oh? Așa cum a spus Booth Clibborn, „Hello?” Cine a bătut atunci?
Eu n-am venit la voi cu vreo înțelepciune de seminar, ci în demonstrarea
Duhului și a puterii:
Ca credința voastră (c-r-e-d-i-n-ț-a) să nu stea în
înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.
509
Amin. Voi o credeți? [Adunarea spune:„Amin.”]
Astfel credințavoastră să nu stea în înțelepciunea
vreunei organizații, ci în puterea lui Dumnezeu.”
510
Credință în puterea lui Dumnezeu! Speranțele voastre nu sunt...
511
Aceste două surse s-au luptat din Eden; Credința lui Dumnezeu
împotriva înțelepciunii lui satan. Dumnezeu a dovedit în toate epocile, că
Ea nu se va amesteca. Ea trebuie să fie separată, ca să crească.
512
Acum, repede, lăsați-mă să-mi arunc privirea doar---doar peste un
cuvânt sau două, peste fiecare, doar săiau câteva lucruri pe care le am
scrise aici.
513
Esau și Iacov au fost un model perfect: amândoi religioși, amândoi,
gemeni.
514
Esau a fost modelul ecleziastic. El a fost un om care era inteligent.
El a avut---a avutatitudinibune morale și lucruri ca acelea, dar el n-a avut
niciun folos din acel drept de întâi născut.
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515

Lui Iacov nu i-a păsat de ceea ce a trebuit el să facă, doar așa el a
obținut dreptul de întâi născut. Și atâta timp cât ei au fost împreună, ei nau putut produce. Adevărat? Unul a fost împotriva celuilalt.
516
Ați prins asta?[Adunarea spune: „Amin.”] Amin. „Veniți afară din mijlocul
lor. Fiți separați,” spune Dumnezeu. „Și nu atingeți lucrurile lor necurate,eu
vă voi primi.”Înțelegeți?
517
Iacov a trebuit să se separe pe el însuși de fratele lui confesional
înainte ca Dumnezeu să-l binecuvânteze vreodată.
Dumnezeu i-a spus lui Avraam același lucru.
Israel și Moab.
518
Cei patru sute de profeți ai lui Israel au stat înaintea lui Mica. Și
Mica s-a separat pe sine de ei și a primit Cuvântul Domnului și s-a întors
cu El.
519
Moise și Core, același lucru, nu s-au amestecat. Ei au trebuit să se
separe. Este aceea adevărat? [Adunarea spune:„Amin.”]
520
Avraam și Lot. Lot era un om religios, modelul bisericii formale.Dar
atâta timp cât Lot a fost cu Avraam, el a călătorit ani cu el. Dar El
va...Dumnezeu nu l-a binecuvântat până când el s-a supus complet Lui,el
și s-a separat pe sine însuși de Lot, biserica confesională. Apoi, imediat
ce Avraam s-a separat pe sine și a ieșit afară, să umble singur,
Dumnezeu a spus: „Acum, Avraam, ridică-te. Privește la est, vest, nord,
sud ” A spus: „Este toată a ta.” Dar El n-a făcut-o până când el s-a separat
complet pe sine însuși. Aceea este exact corect.
521
Dumnezeu n-a putut să-l binecuvânteze pe Set până când El nu l-a
separat de Cain. El l-a însemnat pe Cain și l-a trimis în țara lui Nod. Și
Cain, cu înțelepciunea lui inteligentă, au devenit savanți și orice altceva,
au crescut o recoltă din aceea. Și Set, în neprihănirea lui și dragoste și
credință în Cuvântul lui Dumnezeu, el a crescut o recoltă ce a produs un
profet care a avertizat înzilele din urmă, așa este, a salvat fiecare
credincios. Și înțelepciunea a distrus pe fiecare din ei. Ei, fiecare, au
murit. Fiecare, nu conta câte diplome și psihologie au avut ei, orice
altceva, ei au pierit în judecățile lui Dumnezeu.
522
Și orice în afara adevărului, născut din nou din Duhul lui
Dumnezeu, care crede fiecare Cuvânt din Acela și stă drept cu El, va pieri
în judecățile lui Dumnezeu. Voi vedeți aceste mici care se răsucesc
mergând în jos pe stradă și tot acest comportament prostesc și prostinduse în felul acela, amintiți-vă, nu este nimic în lume decât furaj pentru
judecată. Va putrezi. Trebuie s-o facă. Sunt doar destinați pentru asta.
Femeilor, treziți-vă.
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Am o mică mărturie,dar eu nu am timp s-o spun, despre o mică
doamnă de-aici, nu demult, în California. Conduceampe drum, așteptând
să fiu chemat în cort.Mergând pe-acolo, o micuță...Este---este dizgrațios.
Fără îndoială, o micuță femeie drăguță. Și ea mergea pe acolo, răsucinduse, cu o mică pălărie de cowboy, cizme și ciucuri atârnând, răsucindu-se
pe drum. Fiecare bărbat fluierând la ea și fluturând mâna, toți dintre ei în
felul acela.
524
M-am gândit, „Eu doar s-ar cuveni să mă opresc,...dacă nu aș fi un
predicator.” Dacă Meda era acolo, aș fi făcut-o. Să spun: „Ascultă, soră,
vreau să-ți spun ceva. Tu poți fi frumoasă. Tu poți dovedi aceea. Vedeți?
Tu ai putea fi în stare să faci mașinile să-și scrâșnească frânele și să te
răsucești prin jur aici și băieții fluieră ca lupii, totul. Dar într-una din aceste
zile, acel trup mic, insectele și viermii se vor târî în el și-l vor devora. Și
poate în șase săptămâni de-acum, el ar putea fi în acest fel,
putrezit,zăcând acolo într-un mormânt. Dar acel suflet care este în tine,
hrănind acea poftă, va trăi într-un iad al diavolului pentru epocile care vor
veni.
525
Moise și Core. Lot, Avraam. Ioan botezătorul și vameșii. Isus și
bisericile confesionale din zilele Lui. Înțelegeți? Credință; înțelepciune.
Păi, acei preoți puteau să se ridice, să spună: „Noi...”
El a spus: „Da.”
„Noi avem aceasta. Oh, părintele nostru, noi am făcut așa-și-așa.”
526
A spus: „Da. Voi, cu tradițiile voastre, ați făcut poruncile lui
Dumnezeu fără efect, învățând ca doctrină poruncile oamenilor.”
527
A spus: „Ei bine, cine ești Tu săne înveți pe noi? Din ce școală ai
venit Tu?”
528
El a spus: „Lucrările pe care le fac eu, mărturisesc despre Mine.
Dacă eu nu fac lucrările lui Mesia, atunci să nu Mă credeți. Dar dacă Eu
fac lucrările lui Mesia, atunci voi știți, voi credeți lucrările.” A spus: „Ele
mărturisesc despre Mine. Dacă eu nu fac lucrările, atunci nu credeți asta.”
529
El avea acei confesionali, de asemenea, în trecut acolo, cu
înțelepciunea lor. Isus avea credință. Credință în ce? În ce era El: Fiul lui
Dumnezeu. Înțelegeți? În regulă.
530
Sfântul Martin; cu biserica romană, în zilele reformei. Dar eu vreau
să spun, când, înainte ca ei să meargă în Roma păgână, când ea a
început să devină biserica romană. Martin a stat acolo și a protestat acea
dogmă a acelei biserici catolice; a făcut semne și minuni și miracole. Și--și bisericile lui, toate din ele au vorbit în limbi, și au profețit și lucruri
mărețe. Și puterea lui Dumnezeu era cu el. El a înviat morții și a vindecat
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bolnavii și orice altceva. Și acolo era acea biserică catolică chiar acolo, a
protestat împotriva lui astfel și a încercat să-l ardă și orice altceva. Ce a
fost asta? Înțelepciune; credință. În același fel acum.
531
Să auzim vârful la toate astea. Zaharia 4:6 este unde voi încheia,
chiar aici.
Biblia a spus: „Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin
Duhul Meu, spune Domnul.
Nu prin înțelepciune, nu prin cunoștință, nu prin numire, ci prin
Duhul Meu eu voi(ce?) insufla vigoare Cuvântului Meu.”
Ucenicii Îl aveau semănat în ei, apoi Duhul a venit să insufle
vigoare Cuvântului. Înțelegeți?„Nu prin putere, nu prin tărie, nu prin
înțelepciune, nu prin asta, nu prin aceea, ci prin Duhul Meu, Eu voi insufla
Cuvântul Meu. Prin Duhul meu, spune Domnul! Este Apa Cuvântului
credinței care insuflă Cuvântul lui Dumnezeu și-L face să lucreze.
532
Care va învinge? Pare, chiar acum, desigur, căînțelepciunea va
lucra. Dar, ea nu va lucra. Ea nu va lucra.
533
Pare, chiar acum, că mica biserică ce crede întregul Cuvânt al lui
Dumnezeu este---este cu certitudine în minoritate. Dar nu vă îngrijorați.
Biblia a spus: „Nu te teme, turmă mică. Este voia bună a Tatălui tău să-ți
dea Împărăția.” Oh-oh! Așa este. Înțelegeți?Și nu vă temeți. Doar stați în
credință. Stați drept cu Cuvântul. Nu părăsiți Cuvântul. Stați cu Cuvântul.
Îl iubiți? Amin.
Îl veți sluji? Amin.
Îl veți crede? Amin.
Amin. Amin.
Să cântăm asta.
Îl iubiți? [Adunarea spune: „Amin.”]
Îl veți sluji? Amin.
Îl credeți? Amin.
Amin. Amin.
Îl iubiți? Amin.
Îl veți sluji? Amin.
Îl veți crede? Amin.
Amin. Amin.
534
Oh, eu Îl iubesc! Voi nu? [Adunarea spune: „Amin.”] Ce este asta? Prin
credință, nu prin înțelepciune! „Prin credință, noi suntem salvați.” Este asta
corect? [„Amin.”]„Nu prin înțelepciune, nu prin cunoștință prin Duhul Meu,
spune Domnul.
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Acum lăsați-Le să se îmbibe jos în acea biserică. Acel fir de cupru,
acela este un conductor. Acum, firul de aluminiu nu este un conductor.
Înțelegeți? El nu este. Un furtun de cauciuc nu este conductor, este un
izolator. Lemnul este un izolator. Noi nu vrem nicio izolație. Noi avem prea
mult din asta acum și face izolări. Deci noi---noi vrem...Noi vrem
conductori, bărbați și femei născuți din nou care cred Cuvântul lui
Dumnezeu.
536
Acum, ce-a spus Dinamul? „Cereți Tatălui orice în Numele Meu, eu
voi face.”
537
Și ce faceți voi? Vă conectați. Amin. Așa este? [Adunarea spune: „Amin.”]
Doar conectați-vă, asta este tot ce trebuie să faceți și curentul vine
curgând drept în jos pe linie.
538
Ce se întâmplă? Cuvântul începe să crească. „Și el va fi ca un
pom plantat lângă râuri de apă; frunzele lui nu se vor veșteji, orice face el
va prospera. Nu tot așa este cu cel neevlavios.”
539
„Cel neevlavios nu este așa.” Acum, nu spuneți, „păcătosul,” acum.
„Cel neevlavios,” vedeți, este unul care pretinde a fi și este neevlavios cu
Asta, voi vedeți. Corect. „Cel neevlavios nu este așa. Ei nu pot sta în
judecată cu cel neprihănit.” Nu, domnule. Ei cu certitudine nu pot.
540
Așadar, timpul a sosit. Sămânța este semănată, oricum, aceia care
sunt predestinați. „Predestinați” este singura cale acolo. Eu aș putea lua
Apocalipsa12, chiar acum și 13 și să vă dovedesc asta, doar aceia.
Biblia a spus, că: „Acest anticrist care urma să vină pe pământ îi va
înșela pe toți(t-o-ț-i), „toți care erau pe fața pământului cu aceste
confesiuni și crezuri. El îi va înșela pe toți de pe fața pământului, fiecare
din ei, în afară de acei care au fost predestinați înainte de întemeierea
lumii.” Deci, frate, tu nu poți face nimic în legătură cu asta. Doar strigă:
„Amin.” [Adunarea spune: „Amin.”]O, vai!Îmi place aceea. Da, domnule.
Îl iubiți? Amin.
Îl veți sluji? Amin.
Îl credeți? Amin.
Amin. Amin.
541
Vreți voisă exersați aceea un pic pe-aici primprejur, voi toți? Îmi
place acel cântec. Vouă nu? [Adunarea spune: „Amin.”]Aceea era cântarea
noastră de convenție din Phoenix. Oh! Eu o iubesc. Eu o iubesc. S-o
cântăm din nou.
Îl iubiți? Amin.
Îl veți sluji? Amin.
Îl veți crede? Amin.
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Amin. Amin.
Ei bine, voi doar puteți să continuați mai departe, voi știți. „Văveți
închina Lui?” Și ei toți doar continuă să meargă mai departe și mai
departe. Vai! Noi am început-o acolo în Phoenix,nouă ne place să sfâșiem
locul în bucăți. Da, domnule. „Amin. Amin.Amin.”
Sunteți voi conectați în această dimineață? Amin.
Conectați întrerupătorul. Amin.
Voi aveți curent.Amin
Amin. Amin
542

Acum, Ea va crește. Amin.
Aduce roadă. Amin.
Veți arăta Aceea. Amin.
Amin. Amin.
543
Oh, nu este aceea minunat? [Adunarea spune: „Amin.”]Amin. Este atât de
minunat. Îmi pare rău să vă țin pe toți aici, tot acest timp, dar eu doar am
un jubileu, eu însumi, doar un timp minunat. În regulă.
Duminica viitoare, acum, fiecare care este prin jur...
544
Acum, acum eu voi merge la fratele Littlefield’s, să răspândesc
puțin Cuvântul, probabil doar să iau ceva din acest Cuvânt aici și să-L
răspândesc sus acolo printre ei, biserica lui Dumnezeu, astfel. Și eu
probabil eu doar voi vorbi despre ceva ce am făcut aici. Desigur, sunteți
bineveniți să veniți. Dar ei au o biserică micuță acolo, poate așeza o mie
cinci sute. Eu doar am dedicat-o și... cam cu câțiva ani în urmă. Va fi
ticsită. Dari-am promis fratelui Littlefield. El este un frate prețios. Și un om
care își ține promisiunea lui dacă poate. Cu voia Domnului, mă voi duce
acolo.
545
Va fi serviciu aici la tabernacol. Voi oamenilor, veniți chiar aici la
tabernacol, care sunteți în jur și lucruri și puteți. Veniți drept înainte.
546
Și apoi, duminica viitoare, amintiți-vă, fratele Arganbright va fi aici
acum cu fratele Rowe. Voi desigur vă veți bucura de fratele Rowe . [Loc gol
pe bandă.]În ordine.
547
Să dăm serviciul acum fratelui Neville, să vedem ce are el să ne
spună acum. Domnul să vă binecuvânteze.

