
CONDUCERE

` Îţi mulţumesc, Frate Williams. Salutări, Frate Salano  
 şi soţia lui, şi la toţi delegaţii aici la acest banchet în seara 
aceasta. Este cu certitudine un mare prvilegiu să fiu aici. Eu 
am aşteptat pentru această oră încă de când noi am început în 
felul acesta.
2 Şi eu—eu vreau să-i mulţumesc la doamna aceea, eu nu-mi 
pot aminti numele ei, Billy tocmai mi-a spus, că mi-a dat o cutie 
de bomboane de Crăciun, şi tocmai le-a adus afară la maşină 
câteva momente în urmă. Sora, nu mă pot gândi despre numele 
ei, ea este de aici din California. Acela a fost primul meu cadou 
de Crăciun. Astfel eu—eu îţi mulţumesc pentru acela.
3 Acum, în seara aceasta este…Acum în Tucson sunt zece 
minute după nouă, dar mă gândesc că sunt doar zece minute 
după opt aici. Astfel noi…Eu am cumva un fel de simţ printre 
oameni, eu sunt cumva îndelung depănat în predicare, astfel 
eu—eu sper…[Adunarea aplaudă—Ed.] Vă mulţumesc. Aşa 
o… nişte persoane plăcute înăuntru aici. Eu vă mulţumesc.
4 Dar eu sunt—eu sunt doar un pic predicat afară, în seara 
aceasta, eu am mers aşa de îndelungat din—din Shreveport 
şi de-a lungul ţării (venind încoace) seară după seară, şi tu 
devii doar puţin—puţin zguduit, voi ştiţi, şi frig, şi gâtul devine 
răguşit. Eu am început afară la Shreveport. Eu mi-am pierdut 
părul când eram…câţiva ani în urmă. Şi am avut o bucată 
mică care o pun când eu predic în ţinutul din nord, să mă 
feresc de a lua o răceală. Am mers la Shreveport şi am uitat-o, 
şi eu într-adevăr am primit o răceală. Vânturile acelea venind 
peste în felul acela, tu de fapt doar nu ştii. Aceasta a fost luată 
afară accidental, şi pielea încă este moale, şi doar cu puţină 
transpiraţie şi eu într-adevăr am primit-o în gât; a trebuit să 
închid multe adunări. Astfel eu sunt doar un picuţ răguşit în 
seara aceasta.
5 Noi vrem să spunem că noi am avut un timp minunat 
venind pe aici, totuşi, în adunări. Seara trecută noi am avut un 
timp minunat sus în…cu fraţii, sus, celălalt grup. Şi astfel am 
avut o mare mulţime afară şi participare minunată, oamenii 
aşa de reverenţioşi şi plăcuţi. Astfel aceasta mă face să mă simt 
foarte bine să fiu o parte din Evanghelia Deplină a Oamenilor 
de Afaceri. Aceasta a fost…
6 Eu am un Mesaj, eu simt, de la Dumnezeu. Acesta-i puţin 
ciudat pentru unii oameni. Şi eu nu pot face nimic să fiu nu 
mai mult…Eu doar trebuie să fiu ceea ce sunt. Şi noi…Eu 
nu vreau să fiu diferit, aceasta-i doar că eu—eu trăiesc la un 
timp de schimbare. Noi suntem… 
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7 Atât timp cât tu zideşti zidul o cale dreaptă, totul este bine, 
zidarii pot merge drept în jos pe rând. Dar când tu trebuie 
să coteşti colţul, acala-i unde timpul…Şi noi nu construim 
un zid; noi construim o casă, voi vedeţi, aşa că aceste cotiri 
trebuie să vină. Ele au venit în epoca lui Martin Luther, 
John Wesley, şi epoca Penticostală; aceasta-i aici din nou. 
Astfel noi…este greu să cotim colţurile. Dar eu sunt aşa de 
mulţumitor pentru…lui Dumnezeu, chiar dacă cât de aspru a 
fost, oamenii au răspuns o sută de procente. Astfel noi suntem 
foarte recunoscători, vă mulţumesc la fiecare din voi.
 Iar acum înainte să deschidem Cartea, să vorbim către 
Autor, dacă voi vreţi, doar un moment, în timp ce ne aplecăm 
capetele noastre:
8 Scumpe Dumnezeule, noi suntem recunoscători faţă de 
Tine în seara aceasta pentru privilegiul de a cunoaşte pe Isus 
Cristos (Mântuitorul nostru) Fiul Tău, în iertarea gratuită a 
păcatelor noastre, şi să ştim că Sângele Lui este suficient că 
a acoperit toate păcatele noastre şi fărădelegile noastre. Ele 
sunt astfel şterse afară şi puse în marea uitării lui Dumnezeu 
şi Mireasa Lui va sta la Cina Nunţii, curată, neamestecată, să 
se căsătorească cu Fiul lui Dumnezeu. Cum Îţi mulţumim noi 
pentru această suficienţă totală şi credinţa să ştim că noi nu ne 
încredem în meritele noastre proprii ci numai în meritul Lui, 
pentre ce El a făcut pentru noi. Noi suntem aşa de recunoscători.
9 Mulţumim Ţie pentru succesul care l-au avut aceşti fraţi în 
străinătate şi în ţările de-acolo unde ei flămânzesc şi însetează 
după Dumnezeu. Mă rog, Doamne, că dacă ei se duc iarăşi 
înapoi, ca acei copii pe care ei i-au adus în Împărăţie să fie 
stră bunice şi bunici a copiilor pe care ei de asemenea îi aduc 
înăuntru. Admite aceasta, Tată.
10 Binecuvântează-ne împreună, în seara aceasta, şi fie 
ca Duhul Sfânt să ne dea lucrurile de care noi avem nevoie. 
Închide-ne gurile către lucrurile care nu ar trebui să le 
spunem, şi deschide-ne inimile să primim ce ne vei spune Tu. 
Admite aceasta, Tată. În Numele lui Isus ne rugăm. Amin.
11 Acum să deschidem în Biblie la un mic text asupra căruia 
mi-ar place să vorbesc pentru o vreme în seara aceasta, şi se 
găseşte acolo la Sfântul Marcu, al 10-lea capitol.
12 Şi eu am avut…Cu câţiva ani în urmă când eu să vorbesc, 
eu aş—eu nici măcar nu a trebuit să scriu o notiţă, puteam să 
mi-o amintesc. Şi eu nu a trebuit să iau o pereche de ochelari 
să o citesc din Biblie. Dar de când am trecut de douăzeci şi 
cinci acum, de două ori, şi aşa este cumva puţin greu pentru 
mine să—să fac cum obişnuiam să fac. Şi aceasta-i ca o maşină 
uzată, dar eu încă funcţionez. Îhî, eu vreau să continui să 
pufăiesc înainte până aceasta-i…eu mă duc la grămada de 
rebuturi să fiu modelat din nou. Aceea-i promisiunea.
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13 Sfântul Luca, al 10-lea capitol, şi începem la…Eu cred că 
am spus al 21-lea verset, dacă eu îl pot găsi aici pe undeva. Eu 
sunt greşit, acesta-i Sfântul Marcu. Îmi pare rău.
14 Sfântul Marcu, al 10-lea capitol, şi al—al 
douăzeci-…începând cu al 21-lea verset, eu vreau să citesc. 
Să luăm al 17-lea verset, adică:

Şi când el s-a dus înainte în cale, acolo a venit unul 
alergând, şi a îngenunchiat jos înaintea lui, şi l-a 
întrebat, zicând, Bunule Stăpân, ce să fac eu ca eu să 
pot moşteni viaţă eternă?

Şi Isus a spus către el, De ce mă numeşti bun? Nu 
există nimeni bun decât unul, şi acela este, Dumnezeu.

Tu cunoşti poruncile, Să nu comiţi adulter, Să nu 
ucizi, Să nu furi, Să nu porţi mărturie falsă, Să nu 
înşeli, Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta.

Şi el a răspuns şi a spus către el, Stăpâne, toate 
acestea eu le-am ţinut din tinereţea mea.

Atunci a spus…Atunci Isus privindu-l l-a iubit, şi 
a spus către el, Un lucru îţi lipseşte: mergi pe calea 
ta, şi vinde orice ai tu, şi, dă-le la săraci, şi tu vei avea 
comori în cer: şi vino, şi ia crucea ta, şi urmează-mă.

Şi el a fost trist la zicerea aceea, şi el a plecat 
întristat: căci el avea mari avuţii.

 Şi fie ca Domnul să binecuvânteze citirea Cuvântului Său.
15 Acum, noi o să vorbim în seara aceasta asupra unui 
subiect. Eu vreau textul meu să fie „Urmează-Mă,” şi subiectul 
meu: Conducere. 
16 Acum acesta-i ciudat, dar m-am gândit că poate, astăzi 
în rugăciune…Şi eu am fost aşa de îndelungat, şi fiecare 
seară chiar jos pe linie pe Mesajul care eu îl am, care Domnul 
mi l-a dat asupra căruia să vorbesc. M-am gândit în seara 
aceasta, acolo în acest capitol nou, eu să mă apropiu de acesta 
dintr-un punct de vedere diferit. Şi de multe ori noi am vorbit 
asupra acestuia, l-am numit, „Tânărul Fruntaş Bogat.” Şi—şi 
mulţi dintre lucrători de aici, fraţii mei, fără îndoială că s-au 
apropiat de acesta în multe căi diferite. Şi eu vreau să încerc să 
mă apropiu de el într-o—o cale diferită în seara aceasta decât 
cum am făcut vreodată, acesta despre Conducere.
17 Aceasta, ţineţi minte aceasta, că fiecare din noi, tânăr sau 
bătrân, primul pas care l-aţi făcut în viaţa voastră, cineva a 
trebuit să vă conducă. Aşa este. Şi ultimul pas care-l veţi face 
vreodată, cineva vă va conduce. Cineva trebuie să conducă.
18 Dumnezeu ne-a asemănat cu oile. Şi dacă cineva ştie 
despre creşterea oilor şi natura oilor, păi, voi ştiţi că o oaie 
nu-şi poate găsi calea în jur. Ea trebuie să fie condusă. Chiar în 
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ocolurile de măcelărie, noi aflăm că ei aduc oile acolo şi ea este 
condusă sus în măcelărie de către o capră. O capră o conduce, 
şi când ea ajunge la capătul strâmtorii ea sare afară, şi oaia 
merge drept înainte în măcelărie. Astfel ele…Noi aflăm că 
oaia nu-şi poate găsi calea în jur.
19 Îmi amintesc de o experienţă ce am avut-o cu una, o dată. 
Eu eram gardian de vânătoare în Indiana, şi eu am fost afară 
în câmp; şi am auzit ceva, cel mai jalnic plâns. Şi acesta era 
un—un miel mic, a—a pierdut pe mama lui. Şi el nu-şi putea 
găsi drumul la ea, şi mama nu-şi putea găsi drumul ei la—la 
micuţul miel. L-am luat sus pe micuţul ins, şi cât de liniştit 
s-a rezemat el către mine. Am mers pe acolo, mâinile mele îl 
ţineau pe insul micuţ. Şi plângea, şi—şi eu l-am auzit. Cum şi-a 
strâns el capul lui mic în jos către mine şi se părea că el ştia că 
eu—eu—eu urma să-l ajut.
20 M-am gândit, „O Stâncă de Veacuri, despicată pentru 
mine, ridică-mă sus în braţele Domnului Isus, doar să fiu 
mulţumit precum ştiu că eu—eu o să mă duc Acasă să fiu cu cei 
prea iubiţi ai mei.” M-am gândit, „La capătul călătoriei vieţii 
mele, doar adu-mă în braţele Tale, Doamne, în felul acela. Căci 
eu ştiu că eu voi fi purtat peste râu atunci, acolo pe partea 
cealaltă unde nu vor exista întristări şi boli, şi lucruri, şi eu voi 
fi cu cei dragi care i-am iubit.”
21 Şi dacă veţi studia natura, acolo-i un lucru mare în natură. 
Tot la care eu—la care eu m-am uitat, şi a făcut Dumnezeu, 
El este Autorul naturii. Natura funcţionează în continuitate. 
Toată natura funcţionează cam la fel. Voi observaţi, 
totul…Aşa cum am spus, eu cred seara trecută, că „Natura 
mărturiseşte despre Dumnezeu.” Dacă niciodată nu aţi avut 
o Biblie, voi încă aţi putea urmări natura şi să ştiţi că această 
Biblie este Adevărul.
22 Eu—eu am avut privilegiul de a fi în jurul şi-n jurul lumii. 
Şi eu am citit diferitele faze, şi eu am văzut diferite religii; 
Mahomedanii, şi eu am citit Koranul, şi—şi i-am văzut pe 
Sikhs, pe Jains, şi Mahomedani, şi pe Buddişti, şi câte altele. 
Dar totuşi, fiecare din ele, ei au o filozofie şi o—o—o—o carte de 
crezuri şi o carte de legi, şi aşa mai departe. Dar Biblia noastră 
este Adevărul, şi Dumnezeul nostru este Singurul care este 
corect; căci fiecare din ei trebuie să arate spre un mormânt pe 
undeva unde fondatorul lor încă zace, dar Creştinătatea arată 
spre un mormânt deschis şi pot trăi în Prezenţa Aceluia care 
a fost pus înăuntru acolo. El este viu! El nu este un Dumnezeu 
care a fost, El este un Dumnezeu care este. Nu un „Am fost” 
sau „Eu voi fi,” ci „EU SUNT.” 
23 Şi toată natura funcţionează în continuitate, aşa cum am 
spus, vorbind despre a noastre Epoci ale Bisericii (care noi 
avem cărţile acum care vin afară). Cei…De ce am făcut…
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despre scrierea mea despre Epocile Bisericii. Şi cum că noi 
vedem Biserica, cum s-a maturizat Ea, a crescut chiar exact 
cum face toată natura.
24 Şi noi am vorbit zilele trecute despre cum răsare soarele 
dimineaţa, el este un copil mic, foarte slab, nu cu multă tărie 
la el deloc. Şi cum ziua merge înainte, el devine mai tare, mai 
tare. Pe la ora opt el intră la şcoală, ca un băiat tânăr sau o 
fată tânără. Şi atunci pe la ora unsprezece el este ieşit din 
şcoală, şi este gata pentru serviciul lui—lui. Şi atunci traversat 
pe la ora trei el se schimbă, în mijlocul vieţii în bătrâneţe. Iar 
apoi el moare în după amează. Este acela sfârşitul soarelui? 
Nu. El vine înapoi dimineaţa următoare, să mărturisească că 
există o viaţă, o moarte, o înviere. Vedeţi? Vedeţi? 
25 Noi urmărim pomii, cum se mişcă ei şi ce fac ei. Am fost 
cândva în urmă jos în Kentucky, mie—mie îmi place să vânez 
veveriţe, şi eu am mers jos în toamna anului acolo să vânez 
veveriţe cu un prieten de-al meu. Şi este…a ajuns foarte uscat.
26 Şi oricine care a vânat vreodată veveriţe gri, ştie cât 
de greu este să te furişezi asupra lor. Când, frunzele, doar 
pocneşti una, şi, oh, Houdini este un artist de scăpare 
amator faţă—faţă de inşii aceia, cum pot ele să fugă! Iar apoi 
încercând să împuşti puşcături în ochi la cincizeci de iarzi, este 
nevoie de o bună vânătoare să-ţi obţii limita într-o zi.
27 Astfel, Dl. Wood, un prieten de-al meu, un—un Martor al 
lui Iehova convertit, a fost cu mine. Şi noi…El a spus, „Eu 
cunosc o fermă pe aici unde este un om care are o mulţime 
de…” Noi le numim acolo, „văgăuni.”
28 Cât de mulţi ştiu ce este o văgăună? Ei bine, din ce parte 
din Kentucky sunteţi voi, oricum? Vedeţi? Şi aceea-i de unde 
sunt eu.
29 Ca aici într-una din aceste loje, nu de mult; eu trebuie să 
spun aceasta la Fratele Williams şi ceilalţi, fraţii. Ei au spus, 
„Ne vom ridica acum şi cântăm imnul—imnul naţional.”
30 Şi eu am spus, „Pentru vechea mea patrie Kentucky.” Aşa 
că nimeni nu s-a unit cu mine, deci…Acela era singurul imn 
ce l-am ştiut. Şi astfel noi eram—noi eram acum…
31 În regulă, domnule. [Fratelui Branham i se înmânează o 
notiţă—Ed.]: „Vă rog să aveţi rugăciune, căci o doamnă aici 
sângerează la nas.”
 Să ne rugăm:
32 Scumpe Dumnezeu, eu Te rog, Doamne, Tu eşti marele 
Vindecător şi eu cer ca harul şi mila Ta să atingă această 
femeie scumpă chiar acum şi să opreşti sângele acela. Ca un 
popor credincios care s-a adunat împreună, doamna a venit 
aici să se bucure de Cuvântul Domnului şi părtăşia poporului, 
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şi eu Te rog, Doamne, chiar acum, să mustri pe vrăjmaş şi să 
opreşti sângele. În Numele lui Isus Cristos. Amin. (Şi noi o 
credem…?…)
33 În continuare cu povestioara doar cumva să obţinem o 
simţire înainte să intrăm chiar jos în cele câteva notiţe care le 
am scrise aici, şi ceva Scriptură.
34 Acum el a spus, „Păi, acest om bătrân, noi vom merge acolo 
şi-l vizităm. El are o mulţime de văgăuni în locul lui,” a spus, 
„dar el este un infidel.” El a spus, „Dacă…El doar aproape că 
ne înjură dacă am mers pe acolo.” 
35 Am spus, „Dar noi nu obţinem veveriţe aici. Noi am 
tăbărât două săptămâni.” Şi noi eram murdari, şi barba toată 
afară pe faţă.
36 Şi el a spus, „Ei bine?”
 Am spus, „Să mergem acolo.”
37 Astfel am mers câteva mile jos, vreo douăzeci de mile. Eu 
am fost în ţinut jos acolo odată mai înainte, pentru trei seri, 
la un teren de camping Metodist unde au fost nişte lucruri 
măreţe care Domnul le-a făcut, şi mare serviciu de vindecare 
printre poporul Metodist. Şi atunci noi am mers înapoi de tot 
peste nişte dealuri şi văgăuni şi defilee. Şi tu doar trebuie să 
cunoşti Kentucky să ştii aceasta, în ce fel de loc trebuie să 
intri. Şi în timp ce noi am mers înapoi acolo noi am ajuns la o 
casă, şi acolo şedea un om bătrân, doi oameni bătrâni, şezând 
acolo afară cu pălăriile vechi lăsate în jos peste faţa lor, şi—şi 
el a spus, „Iată-l acolo,” a spus, „el este unul dur.” A spus, „El 
urăşte acel cuvânt de un ,predicator,’” a spus.
38 Deci eu am spus, „Ei bine, eu doar mai bine şed în maşină, 
sau noi nu ajungem să vânăm deloc.” Am spus, „Du-te 
înăuntru şi întreabă-l dacă noi putem vâna.”
39 Aşa că el a ieşit afară şi a început să umble înăuntru, el 
le-a vorbit. Şi în Kentucky, întotdeauna, voi ştiţi, este, „intră,” 
şi aşa mai departe. Şi astfel el a mers sus acolo şi a spus, „Eu 
doar mă întreb dacă noi am putea să vânăm pentru o vreme pe 
locul vostru.”
40 Omul bătrân şezând acolo, în vârstă de vreo şaptezeci 
şi cinci de ani, tutunul îi curgea în jos din gură, a spus…a 
scuipat, şi a spus, „Cum te cheamă?”
 El a spus, „Numele meu este Wood.”
 El a spus, „Eşti tu ceva rudenie cu bătrânul Jim care 
obişnuia să locuiască…”
 El a spus, „Da, eu sunt băiatul lui Jim.” A spus, „Eu sunt 
Banks. Da.”
41 „Păi,” a spus, „bătrânul Jim era un om cinstit.” A spus, „Cu 
certitudine, serveşte-te.” El a spus—a spus, „Eşti tu singur?” 
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 El a spus, „Nu, păstorul meu este acolo afară.”
 El a spus, „Ce?”
 El a spus, „Păstorul meu este afară în maşină,” a spus, „el 
vânează cu mine.”
42 El a spus, „Wood, tu nu vrei să spui că ai ajuns aşa de 
înjosit încât tu trebuie să cari un predicator cu tine oriunde 
te duci?”
43 Aşa că el era un caracter, aspru bătrân, şi m-am gândit 
că mai bine să mă dau jos din maşină, voi ştiţi. Astfel am ieşit 
afară şi am umblat în jur, şi el a spus, „Ei bine, şi tu eşti un 
predicator, hî?”
44 Am spus, „Da, domnule.” El m-a privit de sus până jos; 
sânge de veveriţe, şi pământ. El a spus—a spus…Eu am spus, 
„Nu arăt prea mult aşa.”
45 El a spus, „Ei bine, mie cumva îmi place asta.” El a spus, 
„Tu ştii, eu aş vrea să-ţi spun ceva.” El a spus, „Eu sunt 
presupus a fi un infidel!”
46 Am spus, „Da, domnule, eu înţeleg asta.” Am spus, „Eu nu 
cred că este mult de ce să te lauzi, totuşi. Nu-i aşa?”
47 Şi el a spus, „Ei bine,” a spus, „Eu nu ştiu.” El a spus, „Eu 
am să-ţi spun ce gândesc eu despre voi inşilor.”
 Am spus, „În regulă.”
48 El a spus, „Voi lătraţi sus la pomul care nu trebuie.” Şi cât de 
mulţi ştie ce înseamnă aceea? Vedeţi? Aceasta înseamnă că este 
un câine mincinos, voi vedeţi; ratonul nu este sus acolo deloc, 
vedeţi. El a spus, „Voi lătraţi sus la pomul care nu trebuie.”
 Am spus, „Aceea-i la părere.”
49 Şi el a spus, „Ei bine,” a spus, „uite, tu vezi hornul acela 
vechi stând sus acolo?”
 „Da.” 
50 „Eu m-am născut sus acolo, şaptezeci şi cinci de ani în 
urmă.” Şi a spus, „Eu am locuit chiar aici în aceste dealuri, 
tot în jur, prin toţi anii aceştia.” Şi a spus, „M-am uitat înspre 
ceruri, m-am uitat aici şi acolo, şi, cu siguranţă, în toţi aceşti 
şaptezeci şi cinci de ani, eu aş fi văzut ceva care arăta ca 
Dumnezeu. Nu te gândeşti aşa?”
51 Am spus, „Ei bine, aceasta depinde la ce te uiţi, înţelegi, 
sau după ce te uiţi.”
52 Şi el a spus, „Ei bine,” a spus, „Eu—eu cu certitudine nu 
cred că există o astfel de creatură. Şi eu cred că voi oamenilor 
doar simplu ieşiţi afară şi excrocaţi pe oameni de banii lor şi 
de toate. Şi acela-i felul cum merge.”
53 Am spus, „Ei bine, tu eşti un cetăţean American, tu ai un 
drept la propria—propria ta gândire.”



8 CUVÂNTUL  VORBIT

54 El a spus, „Acolo era un om, odată, de care eu am auzit,” 
a spus, „care eu sigur aş…Dacă el…Dacă eu aş ajunge 
vreodată să vorbesc cu insul acela,” a spus, „Mi-ar place 
să—să-i pun câteva întrebări.”
 Am spus, „Da, domnule.”
55 El a spus, „El era un predicator, tu ai putea să-l cunoşti.” 
A spus, „El a avut o adunare sus aici în Campbellsville, nu de 
mult, într-o curte a bisericii sus acolo, un teren de camping.” Şi 
el a spus, „am uitat numele lui.” A spus, „El era din Indiana.”
 Şi—şi am spus, „O? Da, domnule.”
56 Şi Fratele Wood a început să spună, „Păi, eu…” („Să nu 
spui asta.”) Şi astfel el a spus…
 Am spus, „Ce ştii despre el?”
57 El a spus, „Ei bine,” a spus, „doamnă bătrână…” (cineva) 
„sus acolo pe deal…” A spus, „Tu ştii, ea murea cu cancer.” 
Şi a spus, „Eu şi soţia ne duceam sus acolo de dimineaţă 
să—să-i schimbăm patul.” A spus, „Ei nici măcar nu o puteau 
ridica destul de sus să o pună pe plosca pentru bolnavi,” a 
spus, „doar au trebuit să tragă cearşaf de tras.” Şi a spus, „Ea 
trăgea să moară. Ea a fost la Louisville, şi doctorii au renunţat 
la ea şi au spus că ea ,o să moară.’
58 „Şi sora ei a mers sus la adunarea aceea, şi a spus, 
,Predicatorul acela stătea sus acolo pe platformă, s-a uitat 
înapoi peste audienţă şi a chemat-o pe femeie pe nume, şi i-a 
spus, „Când ea a plecat, a luat o batistă şi a pus-o în poşeta 
ei—ei.” Şi a chemat numele acestei femei jos aici, douăzeci de 
mile mai jos de aici, şi a spus cum suferea ea cu cancer, care 
era numele ei, şi prin tot ce a trecut ea; a spus, „Ia batista 
aceea şi pune-o peste femeia aceea,” şi a spus că „femeia va fi 
vindecată de cancerul ei.”’”
59 Şi a spus, „Ei au venit jos aici în seara aceea.” A spus, 
„Cinstit, eu am auzit cel mai îngrăzitor ţipat acolo. M-am 
gândit că ei au avut Armata de Salvare slobozită pe vârful 
dealului sus acolo. A spus, ,Ei bine,’ am spus, ,Eu presupun 
că sora bătrână este moartă.’ A spus, ,Noi vom…Mâine noi 
vom merge şi luăm căruţa, şi cum o ducem afară să ajungem 
la drumul principal,’ şi a spus, ,aşa ca ei să o poată duce la 
dricar.’ Şi a spus că…Noi am aşteptat. Nu era nevoie să 
mergem sus la timpul acela din noapte.” A spus, „Este cam 
o milă sus pe deal aici.” A spus, „Noi am mers sus acolo 
dimineaţa următoare, şi voi ştiţi ce s-a înâmplat?”
 Am spus, „Nu, domnule.”
60 El a spus, „Ea şedea acolo mâncând plăcinte cu mere 
prăjite, şi bând cafea, cu soţul ei.”
 Am spus, „Tu spui serios?”
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 El a spus, „Da, domnule.”
 „O!” Am spus. „Acum, domnule, tu într-adevăr nu spui 
asta serios.”
61 El a spus, „Ce mă supără pe mine este ce…cum a ştiut omul 
acela, şi niciodată în ţinutul acesta, şi a ştiut aceea.” Vedeţi?
 Şi am spus, „O, tu nu crezi aceea.”
 El a spus, „Acesta-i adevărul.”
 Am spus, „Tu crezi asta?” Vedeţi?
62 El—el a spus, „Ei bine, mergi drept sus acolo pe deal, eu 
îţi pot dovedi aceasta.” El îmi predică mie înapoi acum, voi 
vedeţi.
63 Astfel eu—eu am spus, „Hm-hm.” Am luat sus un măr, 
şi—şi am spus, „Pot eu avea unul din merele acestea?” şi l-am 
frecat de hainele mele.
64 El a spus, „Ei bine, viespiile le mănâncă, eu presupun că poţi 
avea unul.” Iar atunci…Şi acum am spus, „Ei bine…” Eu—eu 
muşc…am muşcat în el, şi am spus, „Ăsta-i un măr frumos.”
65 El a spus, „O, da.” A spus, „Tu ştii ce? Eu am plantat pomul 
acela acolo, oh, patruzeci de ani în urmă, sau cam aşa ceva.”
 Am spus, „O, este asta aşa?”
 „Da, domnule.”
66 Şi am spus, „Ei bine, şi fiecare an…” Am spus, „Eu 
observ că noi nu am avut nici un îngheţ încă, este devreme în 
August.” Şi am spus, „Frunzele acelea cad jos de pe pom.”
67 „Da, domnule. Aşa este, se apropie toamna. Cred că vom 
avea una devreme de data aceasta.”
68 Am spus, „Da, domnule.” Am schimbat subiectul, vedeţi. 
Şi el a spus…Eu am spus, „Păi, tu ştii, aceasta-i ciudat,” am 
spus, „cum se duce seva aceea afară din acel pom.” Am spus, 
„Şi frunzele acelea cad jos, şi încă nu există…ei—ei nu au 
avut nici un îngheţ să omoară frunza.”
69 Şi el a spus, „Păi,” a spus, „ce are asta de-a face cu ceea ce 
vorbim noi?”
70 Şi am spus, „Ei bine, eu—eu doar mă întreb.” (Voi ştiţi, 
mama întotdeauna a spus, „Dă-i unei vaci frânghie destulă 
şi ea se va spânzura singură, tu ştii.” Astfel eu doar i-am dat 
frânghie din belşug.)
71 Astfel el a mers afară, şi a spus, „Păi, da, ce are aceea de-a 
face cu aceasta?”
72 Am spus, „Tu ştii, Dumnezeu creşte merele acelea, şi voi vă 
bucuraţi de merele şi frunzele acelea, şi tu şezi la umbră şi aşa 
mai departe. Aceasta se duce jos în toamna anului şi,” am spus, 
„vine sus înapoi din nou cu merele şi cu frunzele din nou.”
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73 Şi el a spus, „O, aceea-i doar natura. Vezi, aceea-i doar 
natura.”
74 Am spus, „Păi, desigur, aceea-i natura.” Am spus, „Aceea-i 
natura, dar Cineva trebuie să controleze natura.” Vedeţi, eu…
el a spus… „Tu să-mi spui acum cine face aceea?”
75 Şi el a spus, „Păi, aceasta-i doar—doar natural natura.”
76 Am spus, „Cine este acesta care-i zice la acea frunză mică 
acum, şi…?” Am spus, „Acum, motivul că frunza cade jos, 
este pentru că seva se duce jos în rădăcină. Şi cum îi dacă seva 
aceea a stat sus în pom prin timpul iernii? Ce s-ar întâmpla?”
77 A spus, „Aceasta ar omorî pomul.”
78 „Păi,” am spus, „acum, ce inteligenţă care trimite acea 
sevă jos în rădăcini, zice, ,Du-te afară de aici acum, vine 
toamna anului, mergi jos în rădăcini şi ascunde-te’? Şi stă jos 
în rădăcini ca un mormânt; iar apoi primăvara următoare vine 
sus înapoi din nou, aduce sus mai multe mere, şi aduce sus mai 
multe frunze şi lucruri.”
79 El a spus, aceea-i doar natura, aceasta o va face.” A spus, 
„Vremea! Schimbarea, tu ştii, se apropie toamna.”
80 Am spus, „Aşează o găleată de apă pe stâlp acolo afară, şi 
vezi dacă natura o trimite jos la dedesubtul stâlpului şi o aduce 
sus înapoi din nou. Înţelegi?” Vedeţi?
 „Păi,” el a spus, „tu ai putea avea ceva.”
 Am spus, „Gândeşte-te la aceasta în timp ce ne ducem să 
vânăm.”
 Şi el a spus, „Păi,” şi el a spus, „vânaţi unde vreţi voi.”
81 Şi am spus, „Când vin eu înapoi, dacă tu îmi vei spune 
ce inteligenţă trimite seva aceea afară din pomul acela jos în 
rădăcini, să stea toată iarna şi să vină înapoi iarna următoare, 
eu îţi voi spune că aceea era aceeaşi Inteligenţă care mi-a spus 
despre femeia aceea acolo sus.”
 A spus, „Ţi-a spus ţie?”
 Am spus, „Da, Domnule.”
 El a spus, „Tu nu eşti predicatorul acela!”
 Am spus, „I-ai şti tu numele?”
 A spus, „Da.”
 Am spus, „Branham?”
 El a spus, „Acela-i el.”
 Am spus, „Aceea—aceea-i corect.” Vedeţi?
82 Şi voi ştiţi ce? Eu l-am condus pe bătrân la Cristos, chiar 
acolo pe propria lui mărturisire.
83 Şi un an mai târziu am fost jos acolo şi am tras o maşină 
(cu număr de Indiana pe ea) în curte. Ei s-au mutat, el a 
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murit. Şi astfel când am venit înapoi, acolo stătea soţia lui 
ca într-adevăr să mă muştruluiască; eu am crezut că aveam 
permisiune să vânez. Şi ea a venit acolo afară, ea a spus, „Tu 
nu poţi citi?”
84 Am spus, „Da, doamnă.” Ea a spus, „Ai văzut afişele acelea 
să spună ,Vânatul Oprit!’?”
85 Am spus, „Da, doamnă, dar,” am spus, „Eu—eu am 
permisiune.”
86 „Tu nu ai permisiune!” a spus ea. Şi a spus, „Noi avem 
acest loc—loc marcat de mulţi ani.”
87 Am spus, „Păi, soră, eu—eu am fost greşit atunci, îmi 
pare rău.”
88 Şi a spus, „Pare rău nimic! Acele table de Indiana acolo, şi 
şezi aici sus, voi sunteţi cei mai îndrăzneţi oameni!”
 Am spus, „Aş putea doar să o explic?” Am spus…
 Ea, „Cine ţi-a dat permisiune?”
89 Am spus, „Eu nu ştiu chiar…” Am spus, „A fost un om 
în vârstă şezând acolo afară pe verandă, când am fost jos aici 
anul trecut, şi noi am vorbit despre Dumnezeu.” Vedeţi?
 Şi ea s-a uitat, şi ea a spus, „Eşti tu Fratele Branham?”
 Şi am spus, „Da, doamnă.”
90 Ea a spus, „Iartă-mă. Eu nu am ştiut cine ai fost.” Ea 
a spus, „Eu vreau să-ţi spun mărturisirea lui. Ultimele 
lui ore muribunde, el şi-a ridicat sus mâinile şi a lăudat pe 
Dumnezeu.” A spus, „El a murit în credinţă Creştină, şi a fost 
purtat la Dumnezeu.” Vedeţi?
91 „Dacă ei îşi ţin tăcerea, pietrele vor striga imediat.” Există 
ceva în natură.
92 Urmăriţi păsările, urmăriţi animalele, şi voi urmăriţi natura.
93 Urmăriţi pe micuţul porumbel cum zboară el. Ce pasăre 
deosebită este el, vedeţi. El—el nu are vreo fiere, el nu poate 
mânca cum poate cioara. Înţelegeţi? El nu are fiere în el. El nu 
trebuie să facă o baie în—în—în apă, pentru că el are ceva în 
interiorul lui; aceasta îl curăţă din interior în afară, voi vedeţi.
94 Acela-i felul cum este Creştinul. Acela-i felul cum 
Dumnezeu S-a reprezentat, în un—în un—în un porumbel. 
Vedeţi, deoarece…şi…Isus a fost reprezentat ca un Miel. 
Întotdeauna în natură îl veţi afla pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu 
ne aseamănă cu oile care trebuie să fie conduse. Aţi observat 
vreodată acolo, eu am predicat o predică despre aceasta 
cândva în urmă? Că Porumbelul care a venit jos asupra 
Mielului, să conducă Mielul, şi El L-a condus la măcel. 
Porumbelul! Acum, dacă acel Miel…Acel Porumbel nu ar fi 
putut să coboare asupra oricărui alt fel de animal, pentru că 
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ei amândoi au trebuit să fie de aceeaşi natură. Înţelegeţi? Dacă 
Porumbelul ar fi apărut asupra unui lup, şi el ar fi sforăit sau 
mârâit, Porumbelul şi-ar fi luat zborul Lui.
95 Ei bine, aceea-i în acelaşi fel acum. Şi căile noastre rele, 
Duhul Sfânt doar Îşi ia zborul şi se îndepărtează. Acesta 
trebuie să aibă aceeaşi natură. Pasărea din Ceruri, porumbelul; 
cel mai smerit animal pe pământ, mielul; ei pot fi de acord 
împreună. Şi când Duhul Sfânt vine asupra noastră şi ne 
face creaturi noi, atunci El ne poate conduce. Dar dacă noi 
încercăm să trăim aceeaşi viaţă veche, aceasta nu va merge! 
Aceasta doar nu va merge.
96 Acum, primul pas care probabil că l-aţi luat vreodată în 
viaţa voastră, vorbind despre conducere, sunt probabil mâinile 
vreunei mame bune bătrâne. Acele mâini pot încă să fie în 
seara aceasta, aici afară în ceva cimitir pe undeva, dar aceea 
era mâna care va ţinut să vă faceţi primul pas.
97 Apoi după ce mama va învăţat cum să umblaţi, şi aţi făcut 
câţiva paşi apoi aţi căzut jos, şi v-aţi ridicat, şi aţi gândit că 
aţi făcut lucruri mari, atunci ea va predat la învăţătoarea de 
şcoală. Şi atunci ea a început să vă conducă la o educaţie; 
despre cum şi ce trebuie să faceţi, şi cum trebuie să învăţaţi, 
şi—şi aşa mai departe în felul acela.
98 Apoi după ce învăţătoarea de şcoală a terminat cu voi, 
atunci v-aţi întors înapoi, tatăl vostru va luat sub control. 
Atunci când tatăl vostru va luat sub control, el va învăţat poate 
afacerea voastră; cum să fiţi un om de afaceri cu succes, cum să 
faceţi lucrurile corect. Mama voastră va învăţat cum să fiţi o—o 
gospodină, cum să gătiţi, şi aşa mai departe în felul acela.
99 Apoi după ce ei au terminat cu voi, atunci lucrătorul vostru 
sau preotul va luat sub control.
100 Dar acum cine vă conduce? Aceea este întrebarea acum. 
Acum, noi toţi suntem conduşi de cineva în seara aceasta. Noi 
trebuie să fim. Noi suntem conduşi. Observaţi!
101 Acum să ne uităm la acest om tânăr…ce l-a influenţat pe 
el. Să ne uităm la…acest om de afaceri tânăr l-am numi noi, 
căci el era un om de afaceri. El era un om mare cu succes. Să 
ne uităm la conducătorii lui.
102 Poate, întâi, mama lui l-a învăţat ca un băiat mic lucrurile 
care el să le facă. Tatăl lui l-a făcut un succes aşa de bun, şi 
poate i-a lăsat o—lăsat o moştenire, pentru că el era un fruntaş 
el însuşi; poate tatăl lui era dus, aşa că el era un—un om de 
afaceri. El era un…Să-l numim, astăzi, ca un om de afaceri 
Creştin; sau, el era un om de afaceri religios, mă gândesc că ar 
fi cea mai bună citare.
103 Acest om era religios, el nu era sub nici o formă un infidel. 
Şi el a fost învăţat de mama lui cum să facă bine, cum să 
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umble, cum să se îmbrace. El a fost învăţat de tatăl lui, o 
afacere mare, şi cum să fie un om cu succes. Şi tata şi mama au 
fost crescuţi în biserică, şi l-au îndrumat la preot. Şi preotul 
l-a făcut un om religios adevărat. De aceea el era un om fin 
cultivat, el era un băiat fin cu caracter bun.
104 Dacă Isus Cristos s-a uitat la el şi l-a iubit, acolo era ceva 
privitor la băiat ce era real. Corect. Căci Biblia a spus aici, 
noi aflăm în Marcu, „Şi Isus privindu-l, l-a iubit.” Da, „Isus 
privindu-l, l-a iubit.” Astfel de aceea acolo trebuie să fie ceva 
foarte remarcabil despre acest ins tânăr. El era un…avea un 
caracter bun, şi o gradare bună de caracter. El era un om care 
a fost crescut bine; inteligent, deştept, intelectual, cu succes în 
afaceri, şi un om religios. El avea o mulţime de însuşiri bune 
care erau remarcabile, aşa de mult că i-a atras atenţia lui Isus 
Cristos Mântuitorul. Dar când el a fost confruntat, fiind cu 
succes în toate aceste alte lucruri…
105 Nimic nu a mers greşit; el a fost perfect bine croit, bine 
măsurat, inteligent, educaţie potrivită, succesul lui, el era 
deştept, un om de afaceri bun, probabil că a aparţinut la un 
grup de oameni de afaceri pe undeva acolo în Palestina. El 
ar fi putut aparţine la o părtăşie de oameni de afaceri cum 
avem noi aici în seara aceasta, fără îndoială că a aparţinut, 
deoarece omul de afaceri a avut întotdeauna părtăşie cu altul, 
unul cu altul.
106 Căci întocmai ca „păsări cu aceleaşi pene,” ei aveau lucruri 
despre care să vorbească. Şi dacă aceasta…Oamenii religioşi, 
ei nu vor să vorbească despre omul care lucrează la bar şi…
toţi aceea împreună, pentru că ei nu au nimic în comun. Noi 
trebuie să avem lucruri în comun. Astfel Creştinii au lucruri 
în comun cu Creştinii; păcătoşii au lucruri în comun cu—cu 
păcătoşii; şi—şi societăţile, şi orice sunt ele, ele au lucruri în 
comun. Şi acest băiat tânăr probabil că a aparţinut la o—o 
părtăşie de oameni de afaceri.
107 Şi el era religios cât putea el să fie, deoarece Isus, în 
întrebarea lui aici, el a spus, „Eu am ţinut aceste porunci, 
le-am păstrat pe toate din tinereţea mea.” Aşa este.
108 Vedeţi, el a fost crescut bine, învăţat bine, şi fiecare lucru. 
Dar când el a fost confruntat cu—gândul despre Viaţă Eternă…
Acum eu vreau ca voi să observaţi, cu tot acest caracter care el îl 
avea, el totuşi a ştiut că el nu poseda Viaţă Eternă.
109 Acum, toate din societăţile noastre, biserica noastră, 
membrimea noastră şi lucrurile care le ţinem aşa de scump, 
societăţile noastre Americane, şi de toate, sunt foarte bune, 
nu există nimic să se spună împotrivă la aceea. Şi societatea 
noastră a oamenilor de Afaceri Creştini de aici, este un lucru 
grozav, aceasta a fost o uşă deschisă pentru mine să…pe 
gândurile mele internaţionale că „noi suntem Creştini.”
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110 Nu există nici una (nici o denominaţiune) să ne 
poată pretinde, un Creştin real, pentru că voi aparţineţi 
la Dumnezeu. Denominaţiunile sunt făcute de om, şi 
Creştinătatea este trimisă din Cer. Dar în toate lucrurile 
acestea care noi le avem, aşa bune cum sunt ele, cât de bine 
cum venim împreună, şi aşa adunări frumoase cum avem noi, 
şi înţelegere socială cum avem noi, totuşi noi suntem fiecare 
confruntaţi cu Viaţa Eternă. Şi nu contează cât succes am avut  
noi în afaceri, cât succes am avut, şi ce membru grozav de 
biserică suntem, şi cum lucrăm noi, cum încercăm să facem 
lucrurile corect, totuşi, dacă aceasta nu se face în felul potrivit, 
este o închinare în zadar la Dumnezeu.
111 Isus a clasificat aceea la fel, aşa cum m-am oprit aici 
pentru un moment. El a spus, „În zadar vă închinaţi Mie, 
învăţând ca doctrină poruncile oamenilor.” Acum gândiţi! O 
închinare, sinceră cinstită (cu sinceritatea din inima voastră) la 
Dumnezeu, şi totuşi să fie în zadar! Aceasta a început în felul 
acela cu Cain, la Grădina din Eden. Închinare sinceră, dar a 
fost respinsă! Foarte religioasă, totuşi respinsă!
112 În Shreveport săptămâna trecută, săptămâna înainte de 
ultima, la o adunare a Oamenilor de Afaceri, un mic dejun 
acolo unde câteva sute de persoane s-au adunat, am lut două 
ore şi jumătate să vorbesc despre: Făcând Lui Dumnezeu Un 
Serviciu Fără Să Fie Voia Lui Dumnezeu. Acum, aceea sună 
ciudat, dar noi trebuie să ne canalizăm în canalul rânduit de 
Dumnezeu şi felul lui Dumnezeu de a o face. Nu contează 
cât de mult ne gândim că este corect, aceasta trebuie să 
fie conform cu Cuvântul Domnului sau este în zadar. Cain 
s-a închinat, dar aceasta nu a fost conform la Cuvântul 
Domnului. Fariseii s-au închinat, dar nu conform la Cuvântul 
Domnului. Şi în acest Mesaj particular la Oamenii de Afaceri, 
am învăţat aceasta.
113 David, el a vrut să-i facă Domnului un serviciu, şi el 
era corect în ce a spus. El a spus, „Este drept ca chivotul 
Domnului să fie jos acolo? Să-l aducem aici sus.” În zilele 
împăratului, celălalt împarat care el l-a succedat. El a spus, 
„Nu este drept. Ei nu l-au consultat pe Domnul prin chivot, 
dar noi trebuie să o facem.” Acum, aceea era corect, ce 
trebuiau ei să facă. El a spus, „Noi ar trebui să mergem să 
luăm chivotul, şi noi îl putem consulta pe Domnul.” Şi aceea 
era corect, el era jos în cealaltă ţară. A spus, „Noi trebuie să-l 
aducem sus aici. Îl aducem aici sus şi-l punem în casa noastră 
aici, şi ne închinăm Domnului.”
114 Acum observaţi că el a mers în canalul greşit să o facă. El 
a consultat căpeteniile de cincizeci o sută şi o mie. Ei toţi au 
fost consultaţi, fiecare. Văzând că a fost voia Domnului, aşa se 
părea, sau a fost—Cuvântul Domnului.
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115 Cuvântul Domnului, uneori, tu trebuie să-L pui în locul 
Lui potrivit sau aceasta nu-i Voia Domnului. Înţelegeţi? 
Acum lăsaţi aceea să pătrundă adânc şi voi ve-ţi obţine o—o 
concepţie generală despre ceea ce vreau eu să spun.
116 Eu nu vreau să cadă biserica în paşii care voi îi găsiţi acolo 
în Anglia; păr lung, şi bărbaţi cu faţa vopsită, şi perverşi. Noi 
nu vrem aceea! Nu contează cât de religios sună, şi cât de 
mult poate Elvis Presley să cânte cântări religioase, el încă 
este un drac. Şi eu nu sunt judecător, dar „Prin roadele lor 
îi cunoaşteţi.” Înţelegeţi? El este un Penticostal, dar aceea 
nu contează nici un pic. Vedeţi, roadele tale poartă mărturie 
despre ce eşti.
117 Nu contează dacă Duhul vine asupra lui, el ar putea vorbi 
în limbi, el ar putea striga, el ar putea vindeca pe bolnavi, şi 
Isus a spus, „Mulţi din ei vor veni la Mine în ziua aceea, şi 
spun, ,Doamne, nu am făcut eu aceasta şi aceea?’ Şi Eu voi 
spune, ,Depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi fărădelege, Eu 
nici măcar nu v-am cunoscut.’” Înţelegeţi?
118 Noi trebuie să fim reali, Creştini veritabili, şi singurul 
fel cum putem face aceea este să o confruntăm cu această 
chestiune aici de „Viaţă Eternă.”
119 Există numai o formă de Viaţă Eternă, şi aceea vine de la 
Dumnezeu. Şi El a rânduit dinainte pe fiecare creatură care 
ar avea-O vreodată. Întocmai cum tu ai fost gena în tatăl tău, 
tu ai fost o genă în Dumnezeu; unul din atributele Lui de la 
început, sau tu niciodată nu vei fi Acolo. Tu apari în pământul 
de răsad al mamei tale; tatăl tău nu te-a cunoscut, tu erai în 
coapsele lui. Şi când tu apari în pământul de răsad al mamei 
tale, atunci tu devii o fiinţă umană şi eşti făcut în chipul 
tatălui tău, acum tu poţi avea părtăşie cu el. Şi acelaşi lucru 
prin Dumnezeu, dacă tu ai Viaţă Eternă.
120 Viaţa în care tu vii, viaţa naturală, viaţa fizică, care 
era prin tatăl tău. Şi singurul fel cum poţi veni născut din 
nou, este singura cale, este că trebuie să vină de la Tatăl tău 
Ceresc, atributele Lui. „Toţi care Mi i-a dat Tatăl vor veni la 
Mine.” Înţelegeţi?
121 Voi sunteţi aici pentru că numele voastre au fost puse 
pe Cartea Vieţii Mielului înainte chiar să existe o întemeiere 
a lumii. Aceea este exact aşa. Voi sunteţi o genă, o genă 
spirituală din Tatăl vostru Ceresc, o parte din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aceea să fie aşa, după cum am spus, atunci voi aţi 
fost cu Isus când El a fost aici pentru că El era Cuvântul: voi 
aţi suferit cu El, aţi murit cu El, îngropaţi cu El, şi aţi înviat cu 
El, şi acum şedeţi în locurile Cereşti în El!
122 Observaţi, David s-a gândit că totul era bine, şi el i-a 
consultat pe toţi oamenii aceştia, şi ei fiecare au început să 
joace şi să strige şi să ţipe. Ei au avut toate mişcările religioase 
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care au existat, dar totuşi aceasta nu era voia lui Dumnezeu 
să meargă jos şi să aducă Cuvântul lui Dumnezeu înapoi la 
casa lui Dumnezeu. Dar, voi vedeţi, Dumnezeu întotdeauna 
(în toate epocile) lucrează printr-o cale. Prima Lui decizie este 
singura Lui decizie, deoarece El este desăvârşit în deciziile Lui. 
El niciodată nu face nimic fără ca El mai întâi să o descopere 
la slujitorii Lui, profeţii. Aceea este exact.
123 Asta-i de ce aceasta, epoca bisericii în care noi trăim. Nu 
există nici o biserică, nici Metodistă, Baptistă, Penticostală, 
sau orice altceva, să poată vreodată să pună această Biserică 
în Mireasă. Acesta va trebui să fie răspunsul din Maleahi 4, ca 
Dumnezeu să trimită un profet la care să fie descoperit, căci 
aceea-i singura cale. Bisericile noastre se denominează şi aruncă 
lucrul într-o încurcătură şi îngrămădeală, întocmai cum ei au 
fost întotdeauna, şi Dumnezeu întotdeauna trimite profeţii.
124 Şi acolo era Natan stând în ţară, un profet adeverit 
înaintea lui Dumnezeu, şi el nici măcar nu a fost consultat.
125 Şi ei au mers jos acolo şi a costat viaţa unui om cinstit, 
şi aşa mai departe, şi au luat chivotul. În loc să-l pună pe 
umerii leviţilor, să-l care, ei l-au pus pe un car să-l care. Întru 
totul încurcat!
126 Voi vedeţi, dacă voi nu mergeţi conform după—voia lui 
Dumnezeu, şi felul cum Dumnezeu ne-a dat să mergem, ei 
întotdeauna Îl ia încurcat şi-L duce deviat în ceva organizaţie, 
denominaţiune, ceva mesaj, şi acolo vă duceţi. Vedeţi? Aceasta 
întotdeauna s-a făcut în felul acela.
127 Acela era acelaşi lucru cu care era confruntat băiatul 
acesta. El a venit înăuntru; el a fost un—un—un membru poate 
al Fariseilor sau Saducheilor, sau vreun ordin mare din ziua 
aceea. El era religios cât putea el să fie. El a spus, „Eu am 
păstrat aceste porunci care am fost învăţat, de când eram 
un tânăr.” Înţelegeţi? Şi Isus l-a iubit pentru aceasta. Dar 
el a refuzat să fie călăuzit, el a refuzat să accepte adevărata 
conducere a lui Isus Cristos ca să-i dea Viaţă Eternă.
128 Observaţi, el a crezut că a existat ceva deosebit de ceea ce 
el avea, sau el nu ar fi spus, „Bunule Stăpân, ce trebuie să fac 
eu acum?”
129 Vedeţi, el a vrut să facă ceva el însuşi. Acela-i felul 
cum facem noi, noi vrem să facem ceva noi înşine. Darul lui 
Dumnezeu este un dar gratuit. Dumnezeu vi-L dă vouă, voi nu 
faceţi nici un singur lucru pentru El. El L-a rânduit pentru voi, 
şi voi o să-L aveţi. Înţelegeţi?
130 Observaţi, el ştia că Ea era acolo. El a crezut în Ea şi a 
vrut-O. Dar când el a fost confruntat cu felul cum a trebuit să 
o facă, aceasta a fost diferit de ritualul lui. Aceasta era diferit. 
El putea să-şi ţină banii şi să aparţină la biserica la care el a 
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aparţinut, şi aşa mai departe. Dar Isus a ştiut asta, şi a ştiut 
că el şi-a strâns banii aceştia, şi El a spus, „Du-te vinde tot ce 
ai, şi dă la săraci. Şi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă, şi tu vei 
avea comori în Cer.” Dar el nu a putut să o facă.
131 Ceilalţi conducători care el i-a avut în zilele tinereţii lui, 
au avut o astfel de influenţă asupra lui încât el a refuzat să 
accepte Calea rânduită de Dumnezeu, care era Isus Cristos; 
numai Singurul care ţine Viaţa Eternă, numai Singurul care 
poate să vă dea Aceasta. Nici biserica nu vă poate da Viaţă 
Eternă, nici vecinul vostru; nici pastorul vostru; nici preotul 
vostru; nici crezul vostru; numai Isus Cristos Însuşi vă poate da 
Viaţă Eternă. El este acel…
132 Nu contează cât de buni sunteţi, ce încetaţi să faceţi, ce 
începeţi să faceţi, voi trebuie să acceptaţi Persoana Domnului 
Isus Cristos. Şi atunci când voi faceţi aceea, El este Cuvântul, 
şi atunci viaţa voastră se potriveşte bine în Cuvânt şi El Se 
manifestă la epoca aceasta în care voi trăiţi.
133 Noe a trebuit să facă asta ca Cuvântul să fie manifestat în 
epoca lui. Acum, ce-i dacă Moise ar fi venit pe-acolo, a spus, 
„Noi ştim ce a făcut Noe, noi vom lua cuvântul lui Noe. Noi o 
vom face chiar în felul cum Noe a făcut-o. Noi vom construi o—o 
arcă şi plutim jos pe Râul Nile, şi mergem afară din Egipt”? Păi, 
aceasta nu ar fi mers. Vedeţi, aceea era o altă epocă.
134 Isus nu ar fi putut veni cu mesajul lui Moise; Luther nu 
ar fi putut veni cu mesajul Catolic; Wesley nu ar fi putut veni 
cu mesajul lui Luther; Penticostalii nu ar fi putut veni cu 
mesajul epocii lui Wesley. Şi Mireasa nu poate să fie formată 
în denominaţiunea Penticostală, aceasta doar nu o poate face. 
Şi aceea este exact corect. Ea deja s-a organizat şi a mers aici 
afară, şi acolo şade ea, întocmai ca restul din ele. Aceasta-i o 
pleavă. Chiar cum viaţa a venit sus prin…Vedeţi?
135 Acel scriitor, aşa cum am vorbit serile trecute, acel scriitor 
care a scris cartea aceasta…Şi nu pentru că el m-a criticat 
aşa de rău, a spus că eu eram „un drac, dacă a existat un astfel 
de lucru.” Astfel el a spus că el nu a crezut în Dumnezeu. El a 
spus, „Un Dumnezeu care putea să-şi încrucişeze braţele şi să 
şadă sus şi să privească pe acei martiri, prin epocile timpurii, şi 
pretinde a avea putere să deschidă Marea Roşie, şi lasă femeile 
acelea şi copiii să fie sfâşiaţi în bucăţi de lei şi aşa mai departe, 
şi atunci a spus că El era un Dumnezeu iubitor.” A spus, 
„Nu există o astfel de creatură.” Vedeţi, tipul, fără inspiraţia 
Cuvântului, omite să-L vadă.
136 Primul bob de grâu, Mirele, a trebuit să cadă în pământ 
pentru ca să învieze din nou. Aşa a făcut prima Mireasă care 
s-a născut la Cincizecime a trebuit să meargă prin Epocile 
Întunecoase ca oricare altă sămânţă, să fie îngropată. Ei au 
trebuit să moară. Ei trebuie să o facă. Dar aceasta a început 
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să încolţească din nou în Luther, în prima reformare. Ea nu a 
arătat ca sămânţa care a mers înăuntru, dar ea a fost Lumina 
din ziua aceea. Cea…?…tulpina atunci a mers înainte în 
floare, Wesley. Şi de la floare ea a mers în Penticostal, pleava.
137 Când voi vedeţi în grâu, când el apare, bobul de grâu, un 
om care a crescut grâu, tu mergi afară şi vezi acea formă de 
grâu înăuntru acolo, el arată chiar exact ca grăuntele. Dar 
dacă tu iei o pensetă şi şezi jos şi iei acel grâu şi-l deschizi, 
acolo nu-i grăunte acolo deloc. Aceasta-i doar o pleavă. Şi 
atunci ce? Aceasta-i—aceasta-i formată acolo, să ţină 
grăuntele. Vedeţi? Iar apoi, primul lucru ce-l ştiţi, viaţa a 
părăsit tulpina să meargă în floare; a părăsit floarea să meargă 
în pleavă; ea părăseşte pleava şi se duce în grâu. Trei stagii, 
vedeţi, din aceasta. Iar apoi formează Grâul în afara celor trei 
stagii (Luther, Wesley, Penticost). Chiar exact. Vedeţi, fără 
îndoială. Voi nu puteţi întrerupe natura. 
138 Acum priviţi, la fiecare trei ani după ce un mesaj a mers 
înainte trimis de la Dumnezeu, ei se organizează. Acesta a fost 
douăzeci de ani, şi acolo nu-i organizaţie. Acesta nu o face. 
Înţelegeţi? Acum pleava trebuie să se tragă la o parte, să-i dea 
la Grâu o şansă să stea înaintea Fiului, să se coacă, Mesajul 
vine drept înapoi în Biserică din nou, formând Trupul lui Isus 
Cristos întocmai ca Cel dintâi original care a mers în pământ. 
Acum, să vadă Viaţa Eternă.
139 Viaţa, sigur tulpina înapoi aici a cărat Viaţa. Cu 
certitudine, ea a cărat. Dar, voi vedeţi, când ea a devenit 
tulpina şi ea s-a terminat, organizaţia, Viaţa a mers drept 
înainte în Wesley; a venit drept afară, a mers înăuntru. Şi o 
dată, fiecare din ele. Una, o lamelă mare, nu arată ca grăuntele. 
Dar când vine micul polen, ca şi…pe pleavă…sau pe tulpină, 
polenul de pe floare, el arată mult mai mult ca grăuntele. Dar 
când acesta vine jos la pleavă, el este aproape acolo.
140 Nu a spus Isus, „În zilele din urmă” (Matei 24:24) 
„cele două vor fi aşa de aproape că ar înşela chiar genele, 
predestinate, pe Cei Aleşi, dacă era cu putinţă”? Aproape 
ca lucrul real, vedeţi. Astfel, în zilele din urmă. Acum, voi 
vedeţi, este timpul grâului acum. Acesta devine timpul recoltei. 
Aceasta nu este epoca lui Luther, aceasta nu este epoca 
Penticostală, aceasta-i epoca Miresei.
141 Aşa cum Moise a chemat o naţiune afară dintr-o naţiune. 
Cristos cheamă astăzi o Biserică afară dintr-o biserică, voi 
vedeţi; acelaşi lucru în model, să-i ducă la glorioasa Ţară 
Eternă Promisă.
142 Acum, să refuzi acea Persoană care face chemarea, Cristos, 
nu contează dacă tu eşti Penticostal, Metodist, Luther, orice 
eşti tu, tu trebuie să…Această epocă! Nimic împotriva lor, 
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nimic deloc, dar în această epocă acum voi trebuie să acceptaţi 
(aşa cum ei au făcut în epoca aceea) Persoana lui Cristos care 
este Cuvântul!

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi…
…acelaşi ieri,…azi, şi-n veci.

 Evrei 13:8. Vedeţi, voi trebuie să acceptaţi acea Persoană 
de Viaţă Eternă!
143 Acum, ce Viaţă a avut Luther, era justificarea. Wesley 
avea sanctificarea, adăugată la aceasta. Penticostalii au avut 
restaurarea darurilor venind înapoi în aceasta, adăugat la ea. 
Dar acum se completează în trup, voi vedeţi, cele trei faze 
ale acesteia, şi afară din aceea…Acum, când vine învierea, 
Viaţa care a trăit în acei Luterani, care a mers afară, Viaţa 
care a trăit în Metodişti şi a mers afară, Viaţa care a mers 
în Penticostali, toţi vor fi răpiţi afară din pământ în Trupul 
Miresei să fie dusă înăuntru înaintea lui Isus Cristos. Slavă lui 
Dumnezeu! O, aceasta-i excitant! Acesta-i Adevărul!
144 Noi am cotit un colţ! Noi ne uităm înspre Cer, veghind 
pentru venire; Vârful pe Piramidă, cum am spune noi, El vine 
înapoi! Biserica trebuie să fie înviată curând, şi noi trebuie să 
ne pregătim.
145 Şi singura cale cum puteţi, nu este să spuneţi, „Păi, eu 
aparţin la Adunarieni. Eu aparţin la Unitarieni, Duotarieni,” 
sau orice este aceasta, toate acelea acolo, „Eu aparţin la 
biserica lui Dumnezeu,” aceea nu înseamnă un singur lucru. 
„Părinţii noştri au strigat şi au dansat,” aceea este chiar 
perfect în regulă, aceea era ziua lor. Dar astăzi voi nu sunteţi 
confruntaţi cu organizaţia care ei au făcut-o, ci cu Viaţa care 
se petrece, care este Isus Cristos.
146 Acest ins tânăr a făcut acelaşi lucru. Moise a scris aceste 
porunci. Dar, voi vedeţi, acelaşi Dumnezeu care a scris 
poruncile, prin profetul Lui, a fost acelaşi lucru care a profeţit 
că va veni ziua când, „Eu voi ridica un Profet asemănător 
mie. Şi va veni la împlinire că toţi care nu-L vor asculta vor fi 
stârpiţi”; înapoi în pleava şi florile denominaţionale. Ele trebuie 
să meargă înainte la Viaţă. Şi astăzi, să nu spuneţi, „Eu sunt 
Penticostal. Eu aparţin la aceasta, eu aparţin la aceea.” Aceea 
nu înseamnă nimic. Voi trebuie să acceptaţi Persoana Cristos, 
Viaţa Eternă. Ne confruntă pe fiecare din noi! Să nu uitaţi asta.
147 Ceilalţi conducători, voi vedeţi, ei au avut un astfel 
de control asupra lui. Popoarele lor sunt învăţate, „Păi, noi 
aparţinem la aceasta, şi noi aparţinem la aceea,” şi aveau un 
astfel de control asupra lui. Dar ce lucru fatal, să respingi 
conducerea Vieţii Eterne!
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148 Acum, Viaţa aceea este prezentă în seara aceasta. Aşa este. 
Duhul Sfânt este aici, care este Cristos în formă de Spirit; 
Spiritul Lui, ungerea este aici.

…puţină vreme, şi lumea nu mă mai vede; totuşi voi 
mă veţi vedea:…

…Căci Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la 
desăvârşire, până la sfârşitul lumii.

149 Numai Isus vă poate conduce la acea Viaţă Eternă. Nu 
există biserică, nici denominaţiune, nici predicator, nici preot, 
nici nimic altceva nu vă poate conduce la Ea, voi trebuie să fiţi 
conduşi de El, numai Singurul care vă poate conduce.
150 Aţi putea să vă imaginaţi ca El să vă conducă afară din 
Cuvântul Lui, care El este acela? Şi dacă El este Cuvântul, 
şi voi sunteţi o parte din El, nu aţi fi voi o parte din Cuvânt? 
Cuvântul care Dumnezeu vrea să toarne apele de mântuire 
asupra zilei de azi, să-L identifice astăzi; cum L-au identificat 
apostolii, ca Luther, ca Wesley, cum în poporul din zilele acelea 
L-au identificat. Aceasta este o altă epocă. Acesta-i Cuvântul! 
Cuvântul a spus aceste lucruri care noi le vedem că au loc 
acum, este prezis să aibă loc în ora aceasta. Deci acceptaţi pe 
Isus Cristos şi lăsaţi-L să vă conducă la Viaţă Eternă.
151 Deşi el a dobândit, acest ins tânăr…El a dobândit toate 
lucrurile bune. În şcoală, a fost bine. Ca un băiat bun, fără 
îndoială, el a fost bun. Ca un tată adevărat…În a asculta de 
tatăl lui în afaceri, el a fost un bun—un băiat bun. Bun faţă de 
părinţii lui. El a fost loial faţă de preotul lui. El a fost loial faţă 
de biserica lui. El a fost loial faţă de poruncile lui Dumnezeu. 
Dar el a pierdut cel mai măreţ lucru, şi restul din ele nu au 
însemnat prea mult pentru el când el a refuzat conducerea 
Vieţii Eterne, Isus Cristos.
152 Observaţi! Această conducere ne confruntă pe fiecare din 
noi astăzi, acelaşi lucru cum l-a confruntat pe acel om tânăr, 
noi…nu contează cât de religioşi suntem. Tu poţi fi Catolic, tu 
poţi fi Baptist, Metodist, sau voi puteţi fi Penticostali, sau orice 
sunteţi, acest lucru asemănător vă confruntă în seara aceasta: 
Viaţa Eternă, aceea este, acceptarea lui Isus Cristos. Ni se dă 
această ocazie.
153 Cândva în viaţă noi trebuie să confruntăm lucrul întocmai 
ca acest om tânăr, pentru că voi sunteţi o fiinţă muritoare şi vi 
se dă—vi se dă ocazia de alegere. Voi aveţi o alegere. Dumnezeu 
a făcut-o astfel să puteţi alege. Dacă El a pus pe Adam şi Eva 
pe libera alegere morală aşa ca ei să poată alege, şi atunci ei 
au făcut alegerea greşită, şi, vedeţi, El nu poate face mai mult 
pentru voi decât cum a făcut El pentru ei. El trebuie să vă pună 
pe voi în aceeaşi situaţie aşa ca să puteţi alege sau respinge.
 Voi aveţi o alegere. Să ne uităm la unii din ei:
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154 Voi aveţi o alegere, ca un om tânăr, dacă o să aveţi o 
educaţie sau nu. Voi aveţi alegerea aceea. Voi puteţi să vreţi să 
fiţi „doar să nu o aveţi,” voi puteţi chiar să o refuzaţi.
155 Voi aveţi o alegere a conduitei voastre. Eu o să rănesc doar 
un pic aici. Vedeţi? Voi puteţi merge afară şi să vă lăsaţi părul să 
crească în jos şi să fiţi un Beatle or careva din aceşti ignoranţi.
156 Sau voi femeilor, voi puteţi arăta ca o—o fiinţă umană 
decentă sau voi puteţi fi una din aceste creaturi ciudate care 
le avem acolo afară, acelea cu ochi albaştri. Şi tunsoare cap 
de apă şi lucruri, ele sunt complet împotriva Cuvântului lui 
Dumnezeu, care este absolut contrar; nici măcar nu oferă…nu 
ar putea oferi o rugăciune să fie acceptată. Acela-i Adevărul. 
Aceea este exact corect. Aceea este ce a spus Biblia.
157 Dar ce vi s-a întâmplat vouă, biserică? Voi aţi văzut aşa 
de multă televiziune, aşa de multe lucruri ale lumii, este aşa 
de uşor pentru natura voastră veche a lui Adam să rătăciţi în 
aceea, să acţionaţi ca restul din ei.
158 Pot să repet aceasta din nou! În koşer, în oferirea 
de—a—a—a ispăşirii în zilele lui Moise, când Moise a adus 
copiii afară, acolo erau să fie şapte zile ca să nu existe nici 
o dospeală printre popor. Oricine ştie asta. În Exodul, „Nici 
o dospeală să nu se găsească în tabăra voastră deloc, şapte 
zile.” Acele şapte zile au reprezentat deplin „şapte epoci ale 
bisericii.” Vedeţi?
159 „Fără dospeală.” Acum, ce este aceea? Nici crez, nici 
lume. Isus a spus, „Dacă voi iubiţi lumea sau lucrurile lumii, 
dragostea de Dumnezeu nici măcar nu este în voi.” Înţelegeţi? 
Şi noi încercăm să amestecăm aceea; voi nu o puteţi face! Voi 
trebuie să veniţi la un lucru să credeţi: voi sau o să-l credeţi 
pe Dumnezeu, voi o să credeţi biserica voastră, voi o să credeţi 
lumea. Voi—voi nu o puteţi amesteca laolaltă. Şi voi nu vă 
puteţi ţine de lucrurile acelea vechi de care s-a ţinut cealaltă 
biserică înaintea voastră. Voi trebuie să luaţi Mesajul orei.
160 El a spus, „Ce a rămas, să nu lăsaţi să rămână până dimineaţa 
(să vină în cealaltă epocă), să o ardeţi cu foc; să fie nimicită.” 
Aceea-i epoca în care voi trăiţi, Mesajul din această epocă, El 
trebuie să fie adus afară din Scripturi şi adeverit şi dovedit de 
Dumnezeu că acesta-i Dumnezeu care face aşa. Atunci voi sau 
îl primiţi pe Acela sau Îl respingeţi. Acela este Viaţa Eternă, 
conducerea Duhului Sfânt, conducând Biserica Lui.
161 Noi am putea sta pe aceea mult timp, dar să ne mişcăm, 
doar să ne mişcăm înainte.
162 Alegerea conduitei voastre. Aţi putea…Voi nu o puteţi 
amesteca acum. Voi sau sunteţi pentru Dumnezeu sau 
împotriva lui Dumnezeu, şi expresiile exterioare arată exact 
ce este înlăuntru. Vedeţi? Scăietele…Mulţi din voi gândiţi, 
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„Eu am botezul Duhului Sfânt, eu mă duc la Cer.” Aceea nu 
înseamnă un singur lucru că voi mergeţi la Cer. Nu, domnule. 
Voi puteţi avea botezul Duhului Sfânt fiecare oră din viaţa 
voastră, şi încă să fiţi pierduţi şi să mergeţi în iad. Biblia spune 
aşa. Îhî, aceea este exact aşa.
163 Priviţi aici, voi sunteţi o persoană în afară. Voi aveţi 
cinci simţuri care contactează trupul din afară. Dumnezeu 
va dat cinci simţuri; nu să-l contactaţi pe El, casa voastră 
pământească: văz, gust, pipăit, miros, şi auz.
164 Apoi voi aveţi un duh în interiorul aceluia, şi el are 
cinci  ieşiri: conştiinţă, şi dragoste, şi aşa mai departe. Cinci 
ieşiri cu care voi contactaţi lumea spirituală cu aceea, dar cu 
spiritul vostru.
165 Fizicul vostru contactează fizicul. Spiritualul vostru 
contactează spiritualul. Dar înlăuntrul aceluia voi aveţi un 
suflet, şi acel suflet este acea genă care vine de la Dumnezeu.
166 Şi ca un prunc format în pântecele mamei. Când pruncul 
vine în—la pântecele mamei prin micuţul germen, el se târăşte 
în ou. El nu formează o celulă un uman, următoarea un câine, 
şi următoarea o pisică, şi următoarea un cal. Acestea sunt toate 
celule umane pentru că zidesc de pe o celulă umană originală.
167 Şi când un om a fost născut din nou prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, predestinat la Viaţă Eternă, numit „Cel Ales,” 
acesta va fi Cuvânt al lui Dumnezeu peste Cuvânt, Cuvânt 
peste Cuvânt! Nu un crez denominaţional iar apoi un Cuvânt, 
şi un crez; şi aceasta nu va merge. Voi nu puteţi avea acea 
dospeală în El! Numai o Viaţă Eternă, Isus Cristos Cuvântul:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Şi Cuvântul s-a făcut trup, şi a locuit printre noi,…
168 Prieteni, voi îmi hrăniţi copiii. Voi mă trimiteţi peste 
câmpurile de misiune la lume, să aduc Mesajul. Eu trebuie să 
fiu sincer cu voi. La ce mă uit eu, poate voi nu vedeţi. De aceea 
sunt eu aici să încerc să vă spun. Aceasta nu este pentru că eu 
nu-i iubesc pe oameni, aceasta este pentru că eu îi iubesc pe 
oameni. Corectiv. Când eu văd adormirea bisericii, se duc, zice, 
„Păi, noi am făcut aceasta şi noi am făcut aceea,” şi privesc în 
jur peste biserică şi văd…Aceasta doar nu va merge.
169 Atunci privesc aici în Biblie şi văd că trebuie să fie în felul 
acela la sfârşit, acea Epocă a Bisericii Laodicea căldicică, 
punându-l pe Isus afară (Cuvântul). El nu a chemat…El nu o 
să cheme nici o biserică. El a spus, „Atâţi câţi Eu iubesc, Eu îi 
mustru. Eu îi pedepsesc.” Luând Cuvântul şi Îl pisează, şi spune, 
„Tu eşti greşit în aceasta!” Acela-i motivul că eu vă iubesc. 
„Dacă tu vei deschide uşa şi Mă laşi înăuntru, Eu voi intra şi 
cinez cu tine.” Nu o biserică, El deja a fost pus afară din aceea.
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170 Ea este îndreptată spre Consiliul Ecumenic. Aceea este 
unde-i dusă, drept înapoi în Roma de unde a venit ea. Şi aceea 
este exact. Eu am aceea scrisă pe hârtie de douăzeci şi cinci de 
ani în urmă, sau treizeci şi trei de ani în urmă, şi iat-o acolo. 
Nu numai atât, este scris în Biblie, dintr-o viziune. Ea s-a dus 
înapoi. Nu există cale de a o salva, ea este dusă! Aceasta o să 
fie în felul acela.
171 Dumnezeu cheamă persoane. „Eu stau la uşă şi bat. Dacă 
vreun om, vreo persoană…” O persoană dintr-o mie, ar putea 
să fie unul dintr-un milion.
172 Cum am spus cu câteva seri în urmă. Când Israel a venit 
sus afară din Egipt, acolo erau numai două milioane de 
persoane să vină, şi doar două milioane, doar unul…doar 
două persoane au mers înăuntru. Unul dintr-un milion. Aţi 
ştiut voi asta? Caleb şi Iosua.
173 Şi Isus, când El era pe pământ, ei au spus, „Părinţii noştri 
au mâncat mană în pustie. Noi ţinem tradiţiile. Şi noi facem 
aceasta. Noi ştim unde stăm noi!”
174 El a spus, „Eu ştiu că părinţii voştri au mâncat mană în 
pustie, şi ei sunt fiecare separaţi Etern. Ei sunt morţi!”
175 Când sperma vine de la bărbat sau femeie, acolo sunt un 
milion de ouă să vină, acolo vin un milion de germeni. Şi unul 
din toţi acei germeni mici, de felul…Dacă este—este de la vita 
mascul, sau omul, sau orice este acesta, există chiar milioane 
de germeni, un milion de germeni lucrând. Înăuntru acolo 
există numai unul din acei germeni care este rânduit la viaţă, 
căci există un singur ou acolo, fertil, să-l întâlnească. Aşa este. 
Numai un ou îl va întâlni pe acesta. Întocmai ca acest trup aici 
aşezat aici, şi germenele vine de la Dumnezeu. Înţelegeţi? Şi 
urmăriţi acel germene micuţ să vină sus printre toţi aceşti alţi 
germeni, şi se unduiesc în jurul lor, drept înainte dincolo de ei, 
merge pe aici şi găseşte acel ou fertil şi—şi se târăşte drept în 
el; şi restul din ei mor.
176 Ce dacă ar fi fost în felul acela cu biserica astăzi, unul 
dintr-un milion? Vedeţi unde ar fi? „Strâmtă este poarta şi 
îngustă este Calea, şi puţini vor fi care O vor afla; pentru că 
largă este calea care duce la distrugere, şi mulţi sunt aceia care 
se duc pe acolo.”
 „Este acela adevărul, Frate Branham?” Eu nu ştiu, dar eu 
doar citez Scriptură. Vedeţi?
177 Acum, voi sunteţi rânduiţi la Viaţă. Voi Îl vedeţi dacă 
sunteţi rânduiţi să-L vedeţi. Dacă voi nu sunteţi ordinaţi să-L 
vedeţi, voi nu Îl veţi vedea. A spus, „Ei au ochi dar nu pot să 
vadă, urechi şi nu pot auzi.” Cât de mulţumitori ar trebui să 
fiţi, biserică! Cum ar trebui să vă îndreptaţi de la lucrurile 
acestea! Cum ar trebui să fiţi în flăcări pentru Dumnezeu! 
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Că ochii voştri privesc ceea ce vedeţi, urechile voastre aud 
lucrurile care le vedeţi. Conducere! De ce aţi venit voi în 
seara aceasta să auziţi un Mesaj ca Acesta? Eu sunt marcat în 
toată lumea, de către biserici, ca un „fanatic.” De ce aţi venit? 
Duhul Sfânt va condus aici (vedeţi? vedeţi?) să ascultaţi. Tăiaţi 
împrejur! Tăiaţi la o parte lucrurile lumii, acceptaţi conducerea 
lui Isus Cristos, sau voi veţi pieri tot aşa de sigur ca lumea.
178 Voi aveţi o alegere de conduită. Cum vă comportaţi, aceea 
depinde de voi.
179 Voi aveţi o alegere de soţie. Voi mergeţi afară şi vă luaţi 
soţia. Voi vreţi să luaţi o soţie, voi vreţi să luaţi una care 
este complimentar la a voastră…la ce vreţi a voastră…
planificaţi să fie căminul vostru viitor. V-aţi putea imagina 
un om, un om Creştin, să meargă afară şi să ia una din aceste 
Rickette moderne ca soţie? Ha? Vă puteţi imagina? La ce se 
gândeşte omul acela? Ce fel de cămin o să aibă el dacă el ia o 
striptesă, o travestită jos de pe stradă aici afară, o prostituată 
de stradă? „O,” voi ziceţi, „acum, aşteaptă un minut.” Cum se 
îmbracă ea? Vedeţi? Vedeţi? Poartă pantaloni scurţi şi lucruri, 
ea este o prostituată de stradă. „O,” voi spuneţi, „acum, Frate 
Branham!” O, acele fuste mici strâmte, arată de parcă eşti 
turnată în ea, prostituată de stradă.
180 Isus a spus, „Oricine se uită la o femeie să poftească după 
ea, a comis curvie cu ea în inima lui.” Atunci el va trebui să 
răspundă pentru aceea. Şi ce o să facă ea? Ea s-a prezentat. 
Cine este vinovat? Gândiţi-vă la aceasta.
181 Voi spuneţi, „Ei nu fac alt fel de haine.” Ei au materiale şi 
maşini de cusut. Nu-i scuză. Îhî. Aceea este exact.
182 Acum, eu nu vreau să vă rănesc. Şi aceasta nu este o 
glumă, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL din Scripturi. 
Aceasta-i exact adevărat, prietene. Eu sunt un om bătrân, 
eu nu mai am prea mult să stau, dar eu trebuie să vă spun 
Adevărul. Dacă acesta este ultimul meu mesaj, acesta-i 
Adevărul. Vedeţi? Să nu faci, soră. Să nu faci, frate.
183 Şi voi semenilor care vă ţineţi de un—un crez, şi ştiind căci 
Cuvântul lui Dumnezeu este adeverit chiar înaintea voastră. 
Botezul Duhului Sfânt şi aceste realităţi care le avem astăzi, 
şi atunci, din cauza crezului vostru, vă întoarceţi la o parte de 
la El? Cum puteţi să fiţi un fiu al lui Dumnezeu şi să tăgăduiţi 
Cuvântul lui Dumnezeu care este prezis pentru aceste zile din 
urmă în care noi trăim? Cum o puteţi voi face? Cum poate 
Biblia să numească aceasta…
184 Cum am spus seara trecută despre un—un rege odată, jos 
în Sud, când ei i-au avut pe cei de culoare jos acolo ce erau 
vânduţi ca sclavi. Păi, ei nu erau mai mult decât o—o piaţă 
de maşini uzate, tu primeai o factură de vânzare pentru ei. 
Şi eu am fost alarmat, la un loc mic…am citit într-o zi unde 
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un—un comerciant a venit pe acolo să cumpere câţiva, şi el a 
spus, „Păi, acum, mi-ar place…” Ei erau trişti, tu trebuia 
să-i baţi, să-i faci să lucreze deaoarece ei erau departe de casă. 
Ei erau vânduţi, sclavi. Şi ei într-o ţară străină despre care ei 
nu ştiau nimic, şi ei niciodată nu ar mai fi iarăşi înapoi acasă, 
şi ei erau trişti. Tu trebuia să-i baţi, să-i faci să lucreze. Dar 
comerciantul a venit pe la o anumită plantaţie.

185 Un ins tânăr acolo cu pieptul în afară, barba lui în sus, tu 
nu trebuia să-l baţi. El era drept sus, şi el a păstrat sus moralul 
celorlalţi dintre ei.

 Comerciantul a spus, „Eu îl cumpăr pe el.” 

186 El a spus, „El nu-i de vânzare. Nu o să fie. Tu nu o să-l 
cumperi pe el, pentru că el nu este de vânzare.”

187 El a spus, „ Păi, ce îl face pe el aşa de mult deosebit?” A 
spus, „Este el şeful peste ceilalţi din ei?”

 A spus, „Nu.”

 A spus, „Îl hrăneşti pe el diferit?”

188 A spus, „Nu. El este un sclav, el mănâncă acolo afară în 
galeră cu ceilalţi din ei.”

 A spus, „Ce îl face aşa de mult diferit?”

189 El a spus, „Eu însumi m-am întrebat, până am aflat. 
Acolo în Africa (de unde vin ei, unde Burul i-a cumpărat, şi 
i-a adus aici şi i-a vândut ca sclavi), acolo tatăl lui este un 
rege al tribului. Şi deşi, un străin, departe de casă, el ştie că 
el este fiul unui rege. Astfel el se comportă în felul acela.”

190 Ce o mustrare pentru Creştinătate! Noi se presupune să 
reprezentăm pe Dumnezeu şi Viaţa Eternă. Există numai o 
formă de Viaţă Eternă, şi aceea-i Dumnezeu. El singur are 
Viaţă Eternă. Şi noi suntem produse ale Lui, pentru că 
noi suntem gene din Duhul Lui. Atunci noi ar trebui să ne 
comportăm, femei şi bărbaţi, cum a spus Biblia ca noi să 
facem. Nu Isabele de pe stradă, şi Rickies ai organizaţiei; ci 
domni Creştini, fii şi fiice a lui Dumnezeu, născuţi din Duhul 
lui Dumnezeu, manifestând Lumina în zilele noastre şi să O 
răspândim. Aceea este exact aşa.

191 Cât de departe ne-am rătăcit de la Acesta! De ce? Acelaşi 
lucru l-a făcut acest băiat aici. El a respins, refuzat Viaţa 
Eternă, pentru că Ea l-ar fi costat starea lui socială, Ea l-ar fi 
costat a lui—lui—lui lux de bani, Ea l-ar fi costat părtăşia lui 
în biserică, Ea l-ar fi costat o mulţime de lucruri. El a ştiut ce 
urma să-l coste Aceasta, el era un băiat înţelept, şi el a simţit 
că el nu putea să plătească preţul. Totuşi el a gândit, „Eu doar 
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mă încred în religia mea şi merg înainte.” Dar jos în inima 
lui el a ştiut că acolo era ceva privitor la Isus Cristos ce era 
deosebit de acei preoţi din ziua aceea. 
192 Şi orice Mesaj care a venit înăuntru, unul veritabil, Mesaj 
născut din Dumnezeu, este diferit de tendinţa veche. Când o 
vindecare Divină a mers înainte, nu de mult, aţi observat cum 
au urmat-o imitatorii? Vedeţi? Şi fiecare din ei sunt drept în 
acele organizaţii, stând acolo. Ştie careva că acolo trebuia să 
fie un Mesaj să urmeze aceea? Păi, Dumnezeu nu ne distrează! 
El ne atrage atenţia cu ceva, şi când El ne atrage atenţia, 
atunci El are Mesajul Lui.
193 Priviţi când El a fost mai întâi venit pe pământ, şi a 
început slujba Lui, „O tinere Rabin, noi Te vrem pe aici în 
biserica noastră. Noi…Vino jos aici.” Tânărul Profet. „O, noi 
Te vrem pe aici. Vino aici.”
194 Dar într-o zi El s-a ridicat şi a spus, „Eu şi Tatăl Meu 
suntem Unul.” 
195 „O, vai! El Se face Dumnezeu.”
196 „Dacă nu mâncaţi Trupul Fiului omului şi beţi Sângele 
Lui, voi nu aveţi Viaţă în voi.”
197 „El este un vampir! Noi nu avem nimic de-a face cu aceea.”
198 Acei apostoli au şezut chiar acolo; cu miile L-au părăsit, 
dar apostolii aceia au fost rânduiţi la Viaţă. El a spus aşa. 
Ei nu au putut explica Aceasta; ei L-au crezut. Ei au stat 
drept cu El pentru că, a spus, „Nimeni nu putea să facă 
lucrările acestea.”
199 Chiar şi preoţii au ştiut asta. Nicodim a spus, „Noi ştim” 
(consiliul Sanhedrinului) „că nimeni nu ar putea face aceste 
lucrări fără ca să fie de la Dumnezeu.” Vedeţi?
200 Petru, în Ziua Cincizecimii, a spus, „Isus din Nazaret, un 
Om aprobat de Dumnezeu printre voi. Dumnezeu era cu El.”
201 Priviţi în Scripturi, ce au spus Scripturile că va face. Isus 
a spus, „Cercetaţi Scripturile, în Ele vă gândiţi că aveţi Viaţă 
Eternă. Ele sunt care mărturisesc dspre Mine. Dacă voi l-aţi fi 
cunoscut pe Moise, voi m-aţi fi cunoscut pe Mine, căci Moise a 
scris că Eu voi veni, în forma în care Eu aş veni.” El a venit ca 
Fiul omului.
202 El vine în trei nume, ca Dumnezeu. Trei (ca Tată, Fiu, şi 
Duh Sfânt), acelaşi Dumnezeu, acestea sunt trei atribute.
203 Acum deci, de asemenea, justificare, sanctificare…; 
Luther, Martin, şi—şi cei—şi Penticostalii; acelaşi lucru: trei 
atribute, trei staţii, trei epoci de biserică.
204 Acelaşi lucru: apă, sânge, şi spirit. O, întocmai cum voi 
mergeţi înainte, cele trei elemente care vă duce înapoi în trup. 
Cum vă aduce de la naşterea voastră naturală, modelează 
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naşterea voastră spirituală. Copilul este născut, primul lucru 
este apa, următorul sângele, iar apoi viaţa. Acela-i felul cum 
veniţi în Împărăţia lui Dumnezeu, în acelaşi fel. Vedeţi? 
Acela-i felul cum vine Biserica înăuntru, în acelaşi fel. Acelaşi 
lucru. Acum observaţi asupra acestor trei lucruri, Dumnezeu a 
format a Lui…formând trupul Lui.
205 Acum noi aflăm că înăuntru aici, că voi aveţi un drept în 
alegerea voastră. Voi alegeţi fata cu care vreţi să vă căsătoriţi; 
ea vă acceptă, în regulă.
206 Atunci un alt lucru, voi aveţi o alegere dacă voi vreţi să 
trăiţi sau dacă voi nu vreţi să trăiţi. Voi alegeţi acum între 
Viaţă şi moarte. Voi puteţi trăi.
207 Acel băiat a avut alegerea aceea. El avea succes în fiecare 
alt lucru, un om religios, dar el a ştiut căci când acea…El 
a vorbit aceasta despre sine, „Eu am ţinut toate poruncile 
acestea de când am fost un tânăr,” dar el a ştiut că el nu avea 
Viaţă Eternă. Vedeţi? Şi el avea o alegere să O accepte sau să O 
refuze, şi el a refuzat-O. Aceea era cea mai fatală greşeală care 
o putea el face vreodată. Restul din aceasta nu valora. Aceasta 
nu, aceasta nu valorează, fără ca să luaţi Acea alegere.
208 Acum să-l urmărim la alegerea lui, şi să vedem unde l-a 
condus. Acum, vedeţi unde a ales el. Acum, priviţi, el era—el 
era un om bogat, el era un om de afaceri, el era un fruntaş, şi el 
era un om religios. Toate acelea!
209 Astăzi noi am spune, „Băiete, el este un Metodist veritabil, 
sau Baptist, sau un Penticostal. El—el este un ins adevărat, 
băiat foarte bun. Fin!” Nimic nu puteai spune despre el; 
prietenos, plăcut, sociabil, şi de toate. Nimic imoral privitor 
la el. El probabil că nu a fumat, băut, sau să umble în jur la 
spectacole şi dansuri, şi orice le-am numi noi astăzi, cum am 
clasa noi un Creştin. Dar aceea nu este Viaţă Eternă încă! 
Aceea nu este despre ce vorbim noi. El ar fi putut să fie loial 
faţă de biserica lui, în care el probabil că a fost. Dar, voi 
vedeţi, şi la ce l-a condus aceasta? Mare popularitate. Să 
zicem, dacă el era un predicator, el ar fi putut să fi…primit 
o biserică mai bună. El putea fi prezbiterul de stat sau un 
episcop. Vedeţi? Aceasta te conduce la popularitate, şi aceasta 
l-a condus la bogăţii şi la faimă.
210 Aceasta ar putea face acelaşi lucru astăzi, tu ai un mare 
talent să cânţi. M-am gândit la acel om tânăr cu un timp în 
urmă care a cântat cântarea aceea aici; cum i-a dat el aceea 
la Diavolul, şi acum el o ia înapoi…Şi ce diferenţă între el 
şi Elvis Presley şi unii din aceştia. Pat Boone, şi un grup ca 
acela, Ernie Ford, tipii aceia, mari cântăreţi; şi ia talentul 
lor, acele talente date de Dumnezeu, şi îl foloseşte să inspire 
lucrările Diavolului. Aşa este. Ceva mare cântăreţ îşi vinde 
talentele date de Dumnezeu pentru faimă în lumea aceasta, 
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să devină cineva. Cum ai putea tu deveni ceva mai mult de un 
„oricine” decât ai putea, să fii un cineva, decât să fii un fiu al 
lui Dumnezeu?
211 Mie nu-mi pasă dacă tu ai întregul oraş, întreaga lume, 
şi tu nu ai acceptat conducerea Vieţii Eterne prin Duhul 
Sfânt (Cristos), tu cum o să…Cine eşti tu, oricum? Tu eşti 
un muritor mort, mort în păcat şi fărădelegi! Religios cum 
vrei să fi; atât de credincios cât vrei tu să fi faţă de biserică; 
predicator, dacă tu vrei să fi în amvon; dar să refuzi, tu mori!
212 El era un mare succes. El era un mare succes aici în viaţa 
aceasta.Cu certitudine. Noi îl aflăm unde noi observăm…Apoi 
noi îl găsim pe acest ins, că el a mers…Noi îl urmărim un pic, 
şi noi vedem că el a ajuns la un mare succes. Şi noi îl urmărim 
prin Biblie. Noi observăm că el—el…Noi îl găsim un om 
bogat. El are aşa locuri mari măreţe, el i-a primit pe judecător 
şi pe primarul oraşului, şi câte altele. El era sus pe acoperişul 
lui, şi el avea mari banchete; şi mulţi ospătari, şi femei, fete, 
şi orice altceva, în jurul lui. Şi acolo era un cerşetor zăcând la 
poartă, numit Lazăr. El a măturat fărâmiturile jos la el. Noi 
cunoaştem povestirea. Următorul lucru, el merge înainte cu 
succes, întocmai cum devin bisericile astăzi.
213 Un om de afaceri aşezat aici, îmi spune, „Chiar aici în 
California, că biserica trebuie să spună la sindicatul muncitorilor 
ce să facă.” Vedeţi, aceasta-i că vine biserica şi statul din nou. 
Aceasta este chiar asupra voastră. Voi vedeţi, voi sunteţi chiar 
înăuntru acolo, şi voi luaţi semnul fiarei fără să o ştiţi.
214 Dacă voi aţi cumpărat vreodată una din benzile mele, 
luaţi -o pe aceasta, când eu ajung—când eu ajung acasă, Urma 
Şarpelui; şi voi veţi vedea unde este aceasta, vedeţi unde o 
sfârşeşte. Merg acasă acum să vorbesc, dacă Domnul voieşte. 
Este de vreo patru ore, aşa că eu nu aş putea să o ţin la o adunare 
ca aceasta. Eu trebuie să mă duc sus acolo unde biserica suferă 
cu mine aşa de îndelungat, cu răbdare. Observaţi. Dar acum voi 
puteţi asculta la bandă cândva în casa voastră. 
215 Observaţi aceasta, acum noi aflăm că el era un mare 
succes. Apoi noi îl aflăm mai târziu până când el era un succes 
mai mare, încât el a spus, „Eu am aşa de mult!” Băiete, el s-a 
făcut un ins real veritabil din ziua aceasta. Nu-i aşa? „Chiar şi 
hambarele mele s-au umflat, ele pleznesc. Şi eu am aşa de mult 
încât am spus, ,O, suflete, odihneşte-te.’”
216 Dar, ce a făcut el la început, el a respins conducerea lui 
Isus Cristos. Biserica lui, inteligenţa lui, educaţia lui, şi totul, 
l-au condus la un succes. Toţi Iudeii l-au iubit. El le-a dat, 
el i-a ajutat, el ar fi putut face aceasta, aceea, sau cealaltă. 
Dar, voi vedeţi, el a refuzat conducerea lui Isus Cristos, Viaţa 
Eternă. Şi aceea…Biblia a spus, El a spus, „Tu nebunule, în 
seara aceasta ţi se cere sufletul.”
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217 Şi acum noi îl aflăm (următorul loc) în iad; ridicându-şi 
sus ochii şi văzând pe acel cerşetor, care el l-a trimis afară 
pe străzi, în sânul lui Abraham. Ce greşeală fatală! Cum că 
bisericile au—au—au—au—au fost în regulă în felul în care ei au 
mers, dar ei totuşi nu au avut Viaţă Eternă.
218 Îmi aminteşte de o predică care am predicat-o aici nu de 
mult, Filtrul Unui Om Gânditor. Voi aţi fi putut să o aveţi. 
Eu mă duceam, umblând prin pădure, eu am vânat veveriţe 
(toamna aceasta) şi m-am uitat jos. Şi, desigur, eu nu pot 
numi compania de ţigări. Voi o cunoaşteţi. Şi acolo era un—un 
pachet de ţigări aşezat acolo. Şi eu doar am trecut pe lângă 
el, privind după…în pădure. Şi am văzut pachetul stând 
acolo, şi m-am uitat iarăşi înapoi, acesta zicea, „Filtrul unui 
om gânditor, gustul unui om fumător.” Eu doar am pornit să 
umblu prin pădure.
219 Şi Duhul Sfânt a spus, „Întoarce-te şi ia-l sus.”
220 M-am întins în jos şi l-am luat sus, „Filtrul unui om 
gânditor, gustul unui om fumător.” M-am gândit, „Firmă 
Americană aici, vinde moarte sub deghizare, la proprii lor 
cetăţeni Americani.” Filtrul unui om gânditor? Voi…Şi gustul 
unui om fumător?
221 Am fost la Târgul Internaţional, cu Yul Bryan…Brynner, 
şi aceia sus acolo, când el dădea tot examenul acela. Şi cum a 
pus el o ţigară şi a tras…peste o marmură şi a luat…A şters 
sus nicotina şi a pus-o pe spatele unui şobolan, un şobolan alb, 
şi în şapte zile el era aşa de plin de cancer că nu putea umbla. 
Şi ei au spus, „Voi ştiţi, ei spun un ,filtru,’” a spus, „aceasta-i o 
şmecherie, vând mai multe ţigări.”
222 Este necesară aşa de multă nicotină să-l satisfacă pe acel 
drac. Aşa este. Şi când tu iei o ţigară cu filtru, se necesită cam 
patru ţigări să ia locul uneia. Aceasta-i o şmecherie ca să vă 
vândă mai multe ţigări. Voi nu puteţi avea fum fără să aveţi 
gudron; şi gudron, voi aveţi cancer. Vedeţi cum este aceasta? Şi 
Americanii orbi, se uită după un iepure să iese dintr-o pălărie 
pe undeva, ei se complac în aceasta. Voi nu o puteţi avea; 
aceasta-i moarte, mie nu-mi pasă încotro mergeţi, aceasta-i 
moarte în orice fel mergeţi. „Filtrul unui om gânditor,” un om 
gânditor nu ar fuma deloc, aşa este, dacă el are ceva gânduri 
cât de cât.
223 Ei bine, m-am gândit că aceea doar poate să se supună la 
biserici. Vedeţi? Mă gândesc, are Dumnezeu un filtru? Da.
224 Şi fiecare biserică are un filtru. Aşa este. Ei îi filtrează pe 
aceia care vin înăuntru, şi ei lasă şi multă moarte înăuntru.
225 Cum aţi putea voi trage vreodată o denominaţiune prin 
Filtrul lui Dumnezeu? Cum aţi putea să o faceţi? Cum aţi 
putea voi trage o femeie cu părul scurtat prin acel Filtru? 
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Spuneţi-mi. Cum aţi putea trage vreodată o femeie care poartă 
pantaloni pe Acolo, când „Este o urâciune ca ea să îmbrace o 
îmbrăcăminte care aparţine unui bărbat”? Vedeţi, Filtrul lui 
Dumnezeu ar prinde-o acolo afară, El nu ar lăsa-o să vină 
înăuntru. (Dar biserica are propriile lor filtre.) Astfel eu spun 
că există un Filtru al unui om gânditor, acela-i Cuvântul lui 
Dumnezeu, şi El se potriveşte la gustul unui om sfânt. Aşa 
este, un om sfânt; nu un om de biserică, ci gustul unui om 
sfânt. Deoarece El este pur, sfinţenie, Cuvântul lui Dumnezeu 
neamestecat! Acolo este Filtrul unui om gânditor. Şi membru 
de biserică, eu te sfătuiesc să-l foloseşti pe Acela.
226 Pentru că aceasta aduce înăuntru lumea, şi o bucată din 
aceasta este moarte. O bucată de aluat, acel mic aluat plămădeşte 
toată plămădeala. „Oricine va lua un Cuvânt din Aceasta, sau 
adaugă un cuvânt la Ea, i se va lua partea din Cartea Vieţii.”
227 La Grădina Edenului, ce a cauzat moartea, şi toată 
întristarea aceasta, fiecare durere de inimă, fiecare copilaş 
muribund, fiecare horcăit în gât, fiecare ţipăt de ambulanţă, 
fiecare spital, fiecare cimitir? A fost din cauză că Eva s-a îndoit 
de un Cuvânt (nu tot din El), aceasta doar L-a pervertit. Acum, 
Dumnezeu a spus, „Omul,” acolo, „el a fost să ţină fiecare 
Cuvânt al lui Dumnezeu.” Acum, acela era începutul Bibliei.
228 În mijlocul Bibliei, Isus a venit, şi El a spus, „ Omul nu va 
trăi numai cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.” Nu doar o parte din Ele, fiecare.
229 În partea din urmă a Bibliei, Apocalipsa 22, Isus dă 
mărturia despre Sine. Descoperirea din—din Biblie este Isus 
Cristos. Şi El a spus, „Oricine va lua un Cuvânt afară de 
aici, sau adaugă un cuvânt la Ea, partea lui va fi luată din 
Cartea Vieţii.”
230 Acum, voi mergeţi prin acel Filtru al omului gânditor, voi 
veţi avea gustul unui om sfânt când veniţi afară de Acolo. 
Corect. Voi veţi avea un gust de sfinţenie.
231 Soră, tu care porţi hainele acelea, gândeşte-te despre 
aceasta. Tu urmează să…Tu zici, „Eu sunt virtuoasă faţă de 
bărbatul meu.” „Eu sunt virtuoasă faţă de prietenul meu.” 
„Eu sunt o fată virtuoasă.” Dar cum este cu păcătosul acela 
care s-a uitat la tine? Când el răspunde pentru curvie, cine 
a făcut aceasta? Vezi, tu vei fi vinovată. O vezi scrisă în 
Cuvânt, astfel aceasta-i…Vedeţi? O, fi o femeie gânditoare. 
Fi o gânditoare…
232 Voi aţi putea spune, „Aceasta ar putea…” Ei bine, ce-i 
dacă se întâmplă să fie în felul acela? El a spus aşa, şi un 
Cuvânt nu poate cădea. Vedeţi?
233 Marele om mi-a spus nu de mult, m-a chemat în camera 
lui, a spus, „Eu am să-mi pun mâinile peste tine, Frate 
Branham. Tu îţi ruinezi slujba, predicând astfel de lucruri.”
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234 Am spus, „Orice slujbă care o va ruina Cuvântul lui 
Dumnezeu, se cuvine să fie ruinată.” Vedeţi?
235 El a spus, „Eu voi pune mâinile peste tine.” A spus, „Tu ai 
fost trimis să te rogi pentru bolnavi.”
236 Am spus, „Crezi tu lucrurile acelea, frate?”
 El a spus, „Nu. Dar aceasta nu-i treaba noastră.”
 Am spus, „A cui treabă este aceasta, atunci?” Vedeţi?
 „Ei bine,” a spus, „aceea-i treaba pastorului.”
237 Am spus, „Priveşte la adunare.” Îhî. Aşa este. Vedeţi?
238 Fiecare an eu trec pe aici predicând aceste lucruri, şi mă 
gândesc, „Cu siguranţă ei Îl înţeleg,” anul următor eu vin 
înapoi, acolo sunt mai mulţi decât oricând. Vedeţi? Aşa este. 
Aceasta merge să arate că „Mulţi sunt chemaţi dar puţini 
sunt aleşi.”
239 Conducerea este Duhul Sfânt, prietene. El vă conduce 
şi vă călăuzeşte în tot Adevărul, când El Duhul Sfânt este 
venit. Acum gândiţi-vă la aceea. Luaţi Filtrul omului gânditor, 
acela-i Biblia. Nu crezul vostru, nu biserica voastră; voi veţi fi 
pierduţi. Luaţi Filtrul omului gânditor.
240 Acolo era unde băiatul nu s-a gândit. El a luat filtrul 
bisericii. El a devenit popular, un om mare, „Dar în iad el şi-a 
înălţat ochii, fiind în chin.”
241 Acum voi luaţi Filtrul omului gânditor, Isus Cristos, 
Cuvântul, şi voi veţi dori gustul unei persoane sfinte, deoarece 
El va satisface aceea. Dacă voi aveţi Duhul Sfânt în voi, Acesta 
îl satisface.
242 Dacă Duhul Sfânt nu este acolo, voi ziceţi, „O, bine, eu 
nu cred că aceea înseamnă vreo diferenţă.” Priviţi ce aţi făcut 
chiar acolo! Acelaşi lucru ce a făcut Eva. Voi sunteţi drept 
înapoi în acelaşi loc.
243 Acum să mergem puţin mai departe. Acum să luăm…
îl lăsăm pe acel om acolo, care nu a folosit Filtrul omului 
gânditor. El a refuzat să accepte conducerea lui Isus Cristos, la 
Viaţă Eternă.
244 Acum să luăm un alt bogat, om de afaceri tânăr, un fruntaş 
cu aceeaşi oportunitate care avea acest om. Şi să-L accepte, el 
a acceptat conducerea lui Cristos. Acum, acolo erau doi din ei 
în Biblie despre care noi o să vorbim. Acel unul noi îl vedem că 
L-a refuzat, acum să-l luăm pe acest om: un alt bogat, om de 
afaceri tânăr, şi un fruntaş. Şi el a acceptat Conducerea.
245 Scriptura ne spune despre insul acesta, dacă vreţi să o 
notaţi jos, în Evrei 11:23 la 29.

…Moise, prin credinţă, a refuzat să fie chemat fiul 
fiicei lui Faraon;
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Alegând mai degrabă să sufere nenorocirile lui 
Dumnezeu…

Socotind ocara lui Cristos mai mari comori decât 
toate comorile din Egipt:…

246 Vedeţi, el a acceptat Viaţă Eternă. Moise a socotit—ocara 
lui Cristos mai mari comori decât toate comorile ce le avea 
lumea. Moise a socotit Aceea cea mai nare. Acum, acest om 
bogat nu a socotit.
247 Şi Moise era un bogat, tânăr fruntaş, să devină un Faraon. 
El era fiul lui Faraon, şi era moştenitor la tron. Şi el a privit 
afară la imposibil, o grămadă de tencuitori de noroi, o 
grămadă de sclavi. Dar prin credinţă el a văzut promisiunea lui 
Dumnezeu, prin Cuvântul, „Că poporul lui va rămânea într-o 
ţară străină pentru patru sute de ani, dar va fi adus afară 
printr-o mână puternică.” Şi el a socotit Aceea (aleluia) mai 
mari bogăţii decât toate comorile din Egipt, căci el a părăsit 
Egiptul fără să ştie încotro se ducea el. El a fost condus de 
Cristos. El a părăsit!
248 Şi el îşi avea piciorul pe tron, şi el putea să fie—să fie 
următorul Faraon în Egipt. Dar el a socotit ocara lui Cristos. 
Ocara! Să fie chemat acel „cel ciudat,” să fie chemat acel 
„fanatic,” să-şi ia locul cu tencuitorii de noroi şi fanaticii; 
pentru că a văzut că ora, că Scriptura a fost promisă să fie 
împlinită, era acolo atunci.
249 Şi O biserică, trezeşte-te! Nu puteţi voi vedea acelaşi lucru 
în seara aceasta? Ora care a fost promisă este asupra noastră. 
Socotiţi ocara lui Isus Cristos bogăţii mai mari decât toate 
părtăşiile de orice; dacă se ia tată şi mamă, biserică, orice 
altceva. Urmaţi conducerea Duhului!
250 Să-l urmărim pe acest Cristos pentru câteva, acest Moise, 
pentru puţină vreme, care a făcut aceea; să urmărim viaţa 
lui. Primul lucru, când el a acceptat să ia ocara lui Cristos şi 
să-şi părăsească educaţia, să-şi părăsească toată înţelepciunea 
lui…El a fost învăţat în toată înţelepciunea Egiptenilor. Şi 
toată popularitatea lui, tronul lui, sceptrul lui, regalitatea lui, 
coroana lui, tot ce avea el, el a refuzat-o!
251 Şi acest alt ins a vrut-o, şi a refuzat pe Cristos; şi acest 
om a refuzat aceea, şi a acceptat pe Cristos. Şi repede ce s-a 
întâmplat? El a trebuit să se separe.
252 Aleluia! Cuvântul înseamnă, „Lăudă Dumnezeului 
nostru!” Este destul de rău că noi uităm aceasta. 
253 El a respins tronurile şi popularitatea. El putea avea fete 
tinere cu…neveste cu sutele, şi el putea avea sceptre sub 
Egipt, să stăpânească lumea! Lumea zăcea chiar la picioarele 
lui, şi el era moştenitor la fiecare părticică din ea. Dar prin a 
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se uita în Scriptură şi văzând ziua în care el trăia, şi a ştiut 
că Ceva în el, că Sămânţa predestinată a lui Dumnezeu a 
mers la lucru!
254 Mie nu-mi pasă cât de populari aţi putea fi, sau cât aceasta 
aţi putea fi, voi aţi putea fi un presbiter, voi aţi putea fi un 
pastor, voi aţi putea fi un acesta, acela, or celălalt, dar dacă 
acel Cuvânt de Viaţă Eternă prin Cuvântul lui Dumnezeu a 
fost dinainte rânduit în voi, şi voi vedeţi lucrul la îndemână, 
acesta merge la lucru, mişcându-se afară aşa. [Fratele 
Branham îşi pocneşte degetul de câteva ori—Ed.] Începe să 
vină afară! Începeţi să-L pricepeţi!
255 Şi el a refuzat să fie chemat fiul fiicei lui Faraon, pentru 
că el a socotit ocara lui Cristos comori mai mari decât toate 
bogăţiile din Egipt sau a lumii. El a socotit Aceea. Urmăriţi 
ce a făcut el, el L-a urmat. Sus, repede el a fost dat afară din 
poporul lui, poporul care odată l-a iubit.
256 Ar putea să vă coste tot ce aveţi. Ar putea să vă coste 
casa, Aceasta ar putea să vă coste prietenia voastră, Aceasta ar 
putea să vă coste partida voastră de cusut, Aceasta ar putea să 
vă coste locul vostru la Kiwanis. Ar putea. Eu nu ştiu ce vă va 
costa Aceasta, dar Aceasta va costa totul care este lumesc sau 
aparţine la lume. Voi va trebui să vă separaţi de la tot ce este 
lumesc. Voi va trebui să o faceţi.
257 Moise a pus totul la o parte şi a mers în deşert cu un toiag 
în mâna lui. Amin! Zile după zile au trecut. Şi mă întreb dacă 
el s-a gândit că el a făcut o greşeală? Nu.
258 De multe ori oamenii pornesc afară, şi ei spun, „O, eu o voi 
face. Slavă lui Dumnezeu, eu O văd!” Să râdă cineva de voi şi 
să-şi bată joc de voi, „Probabil că am fost greşit.”
259 El a spus, „Cei care nu pot suporta pedeapsa sunt copii 
bastarzi şi nu copiii lui Dumnezeu.” Vedeţi, ei sunt prelucraţi 
pe emoţie. Vedeţi, sămânţa despre care eu am vorbit cu un 
timp în urmă, acel suflet nu a fost acolo de la început. El a fost 
uns cu Duhul, şi el a făcut de toate felurile. O, voi, ei…Când 
duhul vostru este uns, voi puteţi…Acesta-i adevăratul, Duh 
Sfânt veritabil, şi tu încă ai putea să fi un drac.
260 „O,” voi ziceţi, „Frate Branham!”
261 Profeţi falşi! Biblia a spus, „În zilele din urmă acolo vor fi 
profeţi falşi.” Isus a spus, „Acolo se vor ridica cristoşi falşi.” Nu 
„Isuşi falşi,” acum, nimeni nu stă liniştit pentru aceea; ci „cristoşi 
falşi.” Cristos înseamnă „cei unşi.” Unşi fals; ei sunt unşi, dar 
ei sunt falşi la dedesubtul acestuia, şi fac mari semne şi minuni, 
vorbesc în limbi, dansează în Duhul, predică Evanghelia.
262 Iuda Iscarioteanul a făcut aceasta! Simion…sau nu, eu 
vă cer…Caiafa a profeţit! Balaam, făţarnicul! Sigur, a făcut 
toate semnele, totul, toate mişcările religioase.



34 CUVÂNTUL  VORBIT

263 Dar, voi vedeţi, voi puneţi o sămânţă de scăiete şi o 
sămânţă de grâu în acelaşi răsad şi turnaţi apă jos peste ele 
şi le ungeţi, ele amândouă se vor bucura. Ele amândouă vor 
creşte prin aceasta, aceeaşi apă. „Soarele străluceşte peste cel 
drept şi cel nedrept, şi ploaia cade peste cel drept şi nedrept, 
dar după roadele lor îi veţi cunoaşte.” Cum vă puteţi ţine să nu 
vă aliniaţi cu Cuvântul? Amin. Vedeţi ce vreau să spun? „Apa 
cade peste cel drept şi nedrept,” unşi.
264 Isus a spus, „Ei vor veni la Mine în ziua aceea, zic, 
,Doamne! Doamne! Nu am scos eu draci? Nu am peofeţit eu? 
Nu am făcut eu lucruri mari în Numele Tău?’” El va spune, 
„Voi lucrători ai fărădelegii, depărtaţi-vă de la Mine, Eu nici 
măcar nu vă cunosc. Mergeţi în iadul etern care este pregătit 
pentru Diavolul şi îngerii lui.” Voi vedeţi? Ce Cuvânt! Falşi. 
Se închină în zadar, se luptă în zadar. De ce faceţi voi aceea 
când voi nu trebuie să o faceţi? De ce să luaţi un înlocuitor 
când Cerurile sunt pline de veritabil? Vedeţi? Voi nu trebuie 
să faceţi aceea.
265 Acum noi îl aflăm pe Moise uns, nimic nu-l putea întoarce 
înapoi. Propri lui fraţi l-au refuzat; aceea nu l-a oprit. 
El a mers drept înainte în pustie. Şi într-o zi acolo afară, 
el a întâlnit pe Dumnezeu faţă în faţă, cu un Stâlp de Foc 
plutind într-un tufiş. A spus, „Moise, dă-ţi jos încălţămintea, 
pământul tău pe care tu stai este Sfânt. Căci Eu am auzit 
plânsetele poporului Meu, şi Eu am auzit de gemetele lor, şi 
Îmi amintesc promisiunea Mea din Cuvânt. Şi Eu vin jos, Eu 
am să te trimit jos acolo să-i aduci afară.” Cu certitudine. El 
a întâlnit pe Dumnezeu faţă-n faţă, el a vorbit cu El. El a fost 
însărcinat de Dumnezeu.
266 Dumnezeu a venit drept înapoi, acelaşi Stâlp de Foc, şi a 
adeverit acel profet stând chiar acolo pe munte; să dovedească 
că el era, când El i-a luat mâinile şi a înfăptuit tot felul de 
miracole şi lucruri. O, ei aveau personificatorii. O, sigur. Acolo 
erau Iambre şi Jane, stăteau chiar în jur, au făcut acelaşi lucru 
care ei au făcut. Dar cine era cel original? Vedeţi? De unde a 
pornit aceasta? A venit aceasta de la Cuvânt? Era aceasta ora?
267 Şi ştiţi voi că acelaşi lucru este promis din nou în zilele din 
urmă? „Cum Jambre şi Janes s-au împotrivit lui Moise, aşa şi 
aceşti oameni, de minte desfrânată privind Adevărul.” Vedeţi, 
în zilele din urmă. Şi fac acelaşi lucru, (personifică totul), 
întocmai în aceeaşi păcăleală, „Porcul mergând la mocirla lui, 
şi câinele la vomitatul lui.” 
268 Voi Penticostalii care aţi ieşit din organizaţiile acelea cu 
ani în urmă şi le-aţi blestemat, taţii şi mamele voastre; şi voi 
v-aţi întors drept înapoi în jur şi aţi făcut acelaşi lucru care ei 
l-au făcut, iar acum chiar aceeaşi mocirlă şi vomitat. Vedeţi? 
Dacă aceasta a făcut Biserica să o vomite afară în epoca 
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Penticostală timpurie, aceasta o va face pe Ea să o vomite 
afară din nou astăzi. Vedeţi? Aceasta trebuie să fie, totuşi, ea 
este pleava, trebuie să vină. Floarea nu poate să fie singura; 
pleava trebuie să vină, vedeţi, cărăuşul. Acum noi trăim în 
zilele din urmă, urmăriţi lucrurile promise pentru ora aceasta.     
269 Urmăriţi pe acest Moise confirmat. Ştiţi! Când el a ajuns 
acolo afară, unii din proprii lui fraţi s-au întors împotriva lui, 
au vrut să facă o organizaţie. Ei au spus, „Te comporţi de 
parcă tu eşti singurul om sfânt printre noi.” „Întreaga adunare 
este sfântă,” a spus Core, Datan. „Să alegem bărbaţi şi să 
facem ceva.”
270 Moise, el…Mi-a părut rău de el. El a mers jos, a spus, 
„Doamne…” A căzut jos înaintea altarului şi a spus, 
„Doamne!” 
271 Dumnezeu a spus, „Separă-te de la ei. Eu am avut destul 
din aceasta.” Doar a deschis pământul şi i-a înghiţit. Asta-i 
tot. Vedeţi, el a ştiut însărcinarea lui.
272 Dumnezeu nu lucrează cu organizaţii, El nu lucrează cu 
grupuri. El lucrează cu persoane. Aşa este. Întotdeauna. Nu 
în grupuri; persoane, o persoană. În zilele din urmă, El a spus, 
„Eu stau la uşă şi bat, şi dacă vreun om…” (nu „vreun grup”) 
„…vreun om va auzi Glasul Meu, Eu voi…şi Mă aude, Eu 
voi veni înăuntru la el şi vom cina.” Vedeţi, „Dacă vreun om 
poate auzi.”
273 Cum poate—cum ar putea acest microfon produce acum 
glasul meu acolo afară fără să fie făcut astfel? Eu aş putea 
ţipa către tabla aceea, cu toată puterea mea, şi aceasta nu ar 
face nimic. Deoarece acesta este rânduit, şi făcut, creat, un 
microfon. Şi dacă Cuvântul lui Dumnezeu este în voi de la 
rânduirea dinainte a lui Dumnezeu, în voi, „Oile Mele aud 
Glasul Meu. Ele cunosc ora Mea. Un străin ele nu vor urma.” 
Vedeţi? Aceasta trebuie să fie aceea mai întâi. „Toţi care Mi i-a 
dat Tatăl, ei vor veni.” Fiecare din ei, vedeţi.
274 Acum el merge înainte, la sfârşitul vieţii aici. El numai a 
trecut…Observaţi când el a venit la capătul drumului.
275 Şi noi încheiem acum pentru că se face târziu, douăzeci şi 
cinci de minute până la zece. Observaţi. Acum, acasă aceea-i 
devreme. Pe la ora două sau trei noi începem să spunem, „Măi, 
se face puţin târziu.” Vedeţi? Vedeţi? Dar acum, eu am predicat 
multe nopţi, toată noaptea.
276 Pavel a predicat aceeaşi Evanghelie în ziua lui, şi un om 
tânăr a căzut jos de pe un—un zid şi s-a omorât. Şi Pavel, cu 
aceeaşi ungere, cu aceeaşi Evanghelie, şi-a pus trupul asupra 
lui, şi el a venit din nou la viaţă. Ei erau interesaţi. Biserica era 
în formare. Ceva avea loc. Observaţi ce a luat loc aici.
277 Moise, când el a venit jos… 
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278 Acest om bogat, când el a venit jos, sau, tânărul fruntaş 
despre care am vorbit, tot religios, şi a aparţinut la biserică şi 
de toate, fin, educat, un om de afaceri fin, şi de toate, când el 
a  ajuns la capătul drumului, el a început să ţipe, „Nu este nici 
unde să păşesc!” Unde era conducerea lui? El a fost condus de 
biserică, care este moartă. El a fost condus de lumea moartă, 
şi acolo nu era nimic pentru el să păşească înăuntru decât ce 
lumea a pregătit pentru acesta: iadul.
279 Dar aici vine Moise, un slujitor credincios care a socotit 
ocara lui Cristos mai mari comori decât toate bogăţiile din 
Egipt. El a ajuns la capătul drumului, un om bătrân, în vârstă 
de o sută şi douăzeci de ani. A umblat sus pe munte, şi el a 
ştiut că moartea stătea înaintea lui, şi el s-a uitat dincolo în 
ţara promisă. Şi el s-a uitat; stând acolo alături de el, acolo era 
Conducătorul lui, Stânca. El a păşit pe Stâncă, şi Îngerii lui 
Dumnezeu l-au cărat departe în Slava—Slava lui Dumnezeu, în 
sânul lui Dumnezeu. De ce? Opt sute de ani mai târziu, el încă 
era condus de Conducătorul lui.
280 Noi îl aflăm acolo la Muntele Transfigurării, stând acolo 
cu Ilie, vorbind cu Isus înainte ca El să meargă la cruce, 
opt sute de ani după moarte. Acela care el l-a socotit, ocara 
slujbei lui, mai mari comori decât popularitatea lumii şi 
toţi banii din lume, Conducătorul lui încă îl conducea. 
O, doamne! El era condus! Conducătorul lui, El a condus 
prin moarte, umbrele morţii. El a fost condus la mormânt. 
Sute de ani mai târziu, acolo el a stat din nou pentru că, 
ca tinereţea lui, el a ales conducerea Duhului Sfânt. Numele 
lui va fi mare când nu mai există Egipt sau comori. Când 
piramidele sunt pulbere, şi când Egiptul nu mai este Egipt, 
Moise va fi nemuritor printre oameni deoarece el a acceptat 
conducerea lui Cristos în loc să meargă pe calea pe care a 
mers biserica lui.
281 Acolo erau alţii care au făcut acelaşi lucru. Priviţi la 
Enoh. El a umblat cu Dumnezeu pentru cinci sute de ani, şi 
atunci el a avut o mărturisire că „El a plăcut lui Dumnezeu.” 
Dumnezeu a verificat aceasta, şi a spus, „Nu este nevoie ca tu 
să mori, doar vino sus Acasă în după masa aceasta.” Şi el a 
mers sus.
282 Şi Ilie. După ce a mustrat femeile cu părul scurtat şi de 
toate, cum a făcut el în ziua lui, Izabele cu vopsea pe ele, după 
ce el a ajuns aşa de sătul, şi—şi a făcut tot ce a putut, şi toţi 
preoţii aceia bătând joc de el, şi toate celelalte, el a mers jos la 
râu într-o zi. Şi chiar dincolo de râu erau caii prinşi de o tufă 
acolo, un car de foc şi cai de foc. El a păşit drept pe el, şi şi-a 
aruncat mantaua jos la următorul profet să-l urmeze, şi a mers 
sus în Cer. El a acceptat conducerea Vieţii Eterne, căci acesta 
era Cristos care era în Ilie. O! Da, domnule!
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283 Ce era aceasta? „Urmează-Mă!” Acum voi trebuie să alegeţi 
conducătorul vostru. Voi trebuie să-l alegeţi, prietenilor. 
Uitaţi-vă în oglinda lui Dumnezeu, Biblia, şi vedeţi unde 
sunteţi în seara aceasta. 
284 O mică poveste. Un copil mic, odată, a locuit afară la ţară. 
El niciodată nu a văzut o oglindă, şi el a venit în oraş să o 
viziteze pe sora mamei lui. Şi ea avea o casă…şi casele de 
modă veche obişnuiau să aibă o oglindă pe uşă; eu nu ştiu dacă 
vă amintiţi aceea sau nu. Dar acest băiat mic, el niciodată nu 
a văzut o oglindă. Astfel el se juca prin casă, şi el s-a uitat 
în… „Ha?” El s-a uitat la băieţelul acela. Şi a dat din mână, 
şi băieţelul a dat din mână. Şi el şi-a tras urechea, şi băieţelul 
şi-a tras urechea. Şi înainte în felul acela. El a continuat să 
umble sus, aproape, şi el s-a întors în jur şi a spus, „Mamă! 
Acela sunt eu!” Acela sunt eu.
285 Cum arătaţi voi? Ce urmaţi voi? Ce am făcut noi? Voi 
trebuie să vă alegeţi conducătorul. Alegeţi astăzi. Voi alegeţi 
Viaţa sau moartea. Alegerea voastră va hotărî destinaţia 
voastră Eternă, ce alegeţi voi. Amintiţi-vă, Isus a spus, 
„Urmează-Mă.” Şi voi sunteţi invitaţi în seara aceasta să faceţi 
aşa. Şi să-l urmaţi pe El la Viaţă Eternă voi trebuie să veniţi 
pe condiţiile Lui, aşa este, Cuvântul. Nu asupra crezului, nici 
asupra opiniei publice, nu pe ce crede oricare altul despre 
Acesta, ci pe ce Dumnezeu a spus despre Acesta. 
286 Voi ziceţi, „Păi, Frate Branham, eu cunosc o femeie tot aşa 
de bună cât poate ea să fie, ea face aceasta. Eu cunosc un om 
care a trecut prin aceasta.”
287 Eu nu pot ajuta cu nimic ce au făcut ei. Cuvântul lui 
Dumnezeu, El a spus, „Cuvântul fiecărui om să fie o minciună, 
şi al Meu să fie Adevărul.” Voi trebuie să veniţi afară pe 
clauzele Lui, veniţi afară pe condiţiile Lui, Cuvântul. Voi nu 
puteţi veni prin crez. Voi nu puteţi veni prin denominaţiune. 
Voi nu Îl puteţi amesteca în felul acela. Există numai un singur 
lucru ce-l puteţi face: acceptaţi-L pe condiţiile Lui, că voi 
voiţi să muriţi faţă de voi înşivă şi toate gândurile voastre, şi 
urmaţi-L. „Scăpaţi de toate lucrurile lumii, şi urmaţi-Mă.”
288 Eu ştiu că acela-i un Mesaj, sever tăietor, frate. Dar eu nu 
am venit aici şi am ales un—un mesaj pentru oameni doar să 
încerc să-i fac să cânte, să strige, să zbiere. Am fost în adunări 
de păgâni unde ei au făcut acelaşi lucru. Eu sunt interesat în 
viaţa voastră. Eu sunt un slujitor al lu Dumnezeu care trebuie 
să răspund faţă de Dumnezeu într-o zi, şi slujba care Domnul 
mi-a dat-o s-a adeverit de mii de ori înaintea voastră.
289 Amintiţi-vă, Isus a spus, „Urmaţi-Mă. Urmaţi-Mă. 
Scăpaţi-vă de ce aveţi, şi urmaţi-Mă.” Şi acela-i singurul fel să 
aveţi Viaţă Eternă. Acela era singurul remediu care El l-a dat 
la acest om, era singurul remediu care El l-a dat la acest om 
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de afaceri, acesta-i singurul remediu care El îl dă la oricine. 
Alegerea Lui, El face decizia Lui, ea este perfectă de fiecare 
dată. Şi noi trebuie să-l urmăm pe El, este singura cale să 
avem Viaţă Eternă. Deci conducerea lui Dumnezeu este: urmaţi 
Cuvântul adeverit al orei prin Duhul Sfânt.
 Să ne aplecăm capetele:
290 Eu o să vă pun o întrebare, şi eu vreau ca să fiţi foarte 
sinceri. Eu vreau ca sora să cânte aceasta pentru mine, Eu Pot 
Să Aud Pe Salvatorul Meu Chemând. Eu ştiu că este chemare 
la altar de timpuri vechi. Şi frate, soră, aşa cum vedem, doar 
priviţi ce se petrece astăzi. Acum cu capetele noastre aplecate, 
doar gândiţi pentru un minut, priviţi ce are loc. 
291 Aţi citit ziarul săptămâna trecută ce a spus omul acela în 
Anglia? Că „Răstignirea lui Isus Cristos era numai un fals, a 
fost numai aranjată între Pilat şi El.”
292 Aţi văzut ce a spus acest teolog American? El a spus că 
„Isus a fost doar pus să doarmă cu buruiană de mătrăgună.” 
Mulţi din voi teologii ştiţi, înapoi aici în Genesa unde a vorbit 
despre buruiana de mătrăgună. Ea vă pune să adormiţi de 
parcă aţi fi morţi, inima de-abea vă bate pentru două sau trei 
zile la un timp. „Şi când ei I-au dat oţet şi fiere,” ei au spus, 
„aceea era buruiană de mătrăgună. Şi ei L-au pus sus acolo în 
mormânt, şi El a dormit sus acolo pentru trei zile. Şi, desigur, 
când ei au mers sus acolo, ei L-au găsit umblând în jur.” 
V-aţi putea imagina aceea? Teologi, seminarişti, credincioşi 
prefăcuţi. Atunci cum în lume…În primul rând, Biblia a spus 
că El l-a refuzat, când ei au pus oţet şi fiere în gura Lui.
293 Şi un alt lucru, dacă aceea ar fi aşa, atunci de ce acei 
ucenici „care au venit şi L-au furat,” de ce şi-au dat ei vieţile 
lor în martiraj pentru El? Şi au căzut, s-au socotit nici măcar 
vrednici să moară cum El a murit; i-au întors cu capul în jos şi 
într-o parte pe cruci şi lucruri. Şi dacă ei erau…au ştiut că El 
era un ipocrit, cum să-şi dea ei viaţa pentru El în felul acela? 
294 O, voi vedeţi, este această zi intelectuală în care noi trăim. 
Educaţia, civilizaţia, şi tendinţa modernă a zilei, este totul de 
la Diavolul. „Civilizaţia de la Diavolul?” Da, domnule! Biblia 
a spus că ea este. Această civilizaţie are moarte. „Vom avea noi 
o civilizaţie ca aceasta în lumea cealaltă?” Nu, domnule! Noi 
vom avea un fel diferit de civilizaţie. Educaţie, toate lucrurile 
acestea, ele sunt de la Diavolul; ştiinţa perverteşte lucrurile 
naturale, făcând altceva.
295 Priviţi ce v-au făcut ei acum. Când doamne tinere… 
Reader’s Digest a spus, săptămâna după…penultima lună, 
eu cred că era. Reader’s Digest a spus că „Bărbaţi tineri şi 
femei tinere merg prin vârsta mijlocie, femei în menopauză 
între vârsta de douăzeci şi douăzeci şi cinci de ani.” Încă mai 
o generaţie, ei nu vor fi nimic decât…Aceasta va fi cu arătare 
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oribilă. Vedeţi? Cum vor fi creaturile, înmuiate, murdare. 
Priviţi la—priviţi la spirit, priviţi cum spiritul din biserică 
a ajuns, hibrid, amestecaţi în căsătorie cu lumea. O, ce oră! 
Fugiţi, copii! Fugiţi! Fugiţi la Cruce! Veniţi la Cristos, lăsaţi-L 
să vă conducă.
296 În timp ce ne avem capetele aplecate, ochii noştri închişi, 
şi vă rog aplecaţi-vă inima, în acelaşi timp. Vreţi voi? Eu vreau 
să vă pun o întrebare. Vă uitaţi într-adevăr la voi înşivă, spre 
Dumnezeu? Şi simţiţi că voi nu sunteţi unde voi—voi ar trebui 
să fiţi la ora aceasta? Căci Răpirea ar putea să vină la orice 
timp. Vedeţi, ea va veni.
297 Acolo o să fie numai, dacă—dacă afirmaţia aceea care am 
făcut-o cu un timp în urmă este adevărată, acolo vor fi numai 
vreo cinci sute de persoane în Răpire, care sunt în viaţă, ei vor 
fi schimbaţi. Păi, luând toată Creştinătatea laolaltă, Catolici 
şi toţi, acolo sunt numai cinci sute de milioane de persoane, 
vedeţi, pretind Creştinătatea. Şi unul dintr-un milion, vor 
fi cinci sute de persoane. Există aşa de multe persoane care 
lipsesc în fiecare zi, prin toată lumea, de care noi nici măcar nu 
putem să ţinem cont de ei. Vedeţi, aceasta va veni, şi voi nici 
măcar nu o veţi ştii. Oamenii vor predica înainte, şi spun… 
Vedeţi, şi aceasta toată va fi trecută.
298 Cum a spus Isus. Ei au spus, ucenicii au spus, „De ce spun 
cărturarii, zic, ,Ilie trebuie să vină mai întâi’?”
299 El a spus, „El deja a venit şi voi nu l-aţi cunoscut, dar ei 
i-au făcut ce au spus ei că ei vor face.”
300 Dacă voi ştiţi că nu sunteţi în ordine cu Dumnezeu, şi v-ar 
place să fiţi amintiţi în…către Dumnezeu, ca Dumnezeu să 
vă potrivească inima corect cu Dumnezeu. Aţi vrea voi doar 
smerit acum, în acest moment foarte liniştit, să vă ridicaţi 
mâinile? Mie nu-mi pasă cine sunteţi, vreţi să o faceţi? Voi 
ziceţi, „Eu îmi voi ridica mâinile către Dumnezeu.” Dumnezeu 
să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
301 Vă uitaţi voi în Oglindă? Eu vă întreb în Numele lui 
Cristos, vă uitaţi voi în Oglinda lui Dumnezeu? [Un frate 
vorbeşte în altă limbă. Un frate dă tălmăcirea—Ed.] Amin.
302 Eu vreau să întreb un singur lucru. Cât de mulţi înăuntru 
aici sunt Penticostali? Ridicaţi-vă mâna, care sunteţi 
Penticostali. Practic fiecare din voi. Acum, câţi de mulţi 
înăuntru aici pretind a fi Creştini? Ridicaţi-vă mâinile, oriunde 
sunteţi voi, pretindeţi a fi Creştin. Aţi ştiut că Biblia a vorbit 
despre aceasta, că aceasta se va întâmpla? 
303 Aceasta s-a întâmplat chiar în Vechiul Testament când ei 
se întrebau ce să facă, cum puteau ei să se scape de la asediul 
care venea. Duhul a căzut asupra unui om şi el a profeţit şi le-a 
spus unde să întâmpine pe duşman, şi cum, ce să biruiască pe 
duşman. Acela era Vechiul Testament, la fel ca cel Nou.
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304 Acum, cineva ar putea spune, „Omul acela, o, aceea nu 
era aşa.” Dar dacă este aşa? Voi ziceţi, „O, eu am auzit asta 
mai înainte.” Dar dacă aceasta este aşa? Voi vedeţi, aceea 
dovedeşte atunci că înăuntru aici există mulţi care au nevoie 
de o schimbare a inimii, dacă acela-i Duhul Sfânt care 
vorbeşte. Există lucruri care trebuie să fie făcute, deci acum 
aceasta-i cu voi.

Doar cum eu sunt, fără un pretex,
Decât că Sângele Tău a fost vărsat pentru 
 mine,
Şi că Tu inviţi…

 Aceea-i ce, El va chemat chiar atunci.
…la Tine,
O Miel al lui Dumnezeu,…

 „Eu voi lua inima aceea încăpăţânată, şi pun o inimă de 
carne în el, care Mi se va supune.” Vedeţi?

…vin!
Doar cum eu sunt, Tu vei primi,
Vei…

 Vă veţi face alegerea în seara aceasta? Voi puteţi să faceţi 
pe oricare o vreţi voi.

…curăţit.
 Voi ziceţi, „Eu am auzit asta înainte.” Dar aceasta ar putea 
să fie ultima voastră dată să-L auziţi.

Deoarece promisiunea Ta eu cred,
 Chemarea la altar de modă veche, ele sunt ieşite din modă 
astăzi, dar Dumnezeu încă se mişcă în ele. Nu puteţi să-L 
simţiţi mişcându-se în voi, biserică?

…eu vin!
305 [Fratele Branham începe să fredoneze Doar Cum Eu 
Sunt—Ed.] O, gândiţi, astăzi, inimile devin împietrite, umplute 
cu lumea, indiferenţi, membri de biserică, căldicei, ca acel 
bogat, tânărul fruntaş; şi nu ştiu că marele Duh Sfânt stă, 
bătând la uşă în această Epocă Laodiceană. „Cel care va auzi 
Glasul Meu (Cuvântul), îşi va deschide inima, Eu voi veni 
înăuntru la el şi voi cina cu el.”
306 Şi Duhul vorbind prin acest frate cu câteva minute în 
urmă, a spus, „Eu voi scoate din voi inima aceea împietrită, şi 
vă voi da o inimă de carne, gingaşă înspre Dumnezeu.” Priviţi 
cum a devenit acum, doar o—o emoţie, intelectuală. Vedeţi? Nu 
o inimă plăpândă plină de dragoste şi dulceaţă înspre Cristos. 
307 [Fratele Branham începe să fredoneze corul—Ed.] Nu vreţi 
voi felul acela de inimă? Cum o să staţi în faţa lui Cristos cu 
o concepţie intelectuală despre El? Voi trebuie să acceptaţi 
Viaţă Eternă.
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…a fost vărsat…
 Pregătirea a fost făcută prin Sânge.

Şi că Tu inviţi…
 Ce a făcut El? A vărsat Sângele Lui. Şi acum vă invită, 
„Veniţi.”

…la Tine, 
O Miel al lui Dumnezeu, eu vin! Eu vin!

308 Hai să, Fiecare Creştin, doar să ne ridicăm mâinile în 
tăcere acum şi să ne rugăm.
309 O Dumnezeule, te rog, Doamne, prinde această zi în care 
trăim noi. O, este aşa de greu, Tată. Satan doar le-a făcut aşa 
de mult la oameni. Inimile lor au devenit împietrite. Duhul 
Tău vorbeşte direct; Cuvântul Tău vine înainte, adevereşte; dar 
experienţa naşterii din nou, de modă veche, ei sunt…aceasta 
a devenit o concepţie intelectuală denominaţională, multă 
muzică, multă strigare, şi multă agitaţie. Dar, de fapt, acea 
inimă de carne, acel Spirit, acea Viaţă Eternă, El cu certitudine 
a devenit străin pentru biserică.
310 Dumnezeule, aceasta îmi rupe inima, şi eu un—un păcătos 
mântuit prin harul Tău. Aceasta mă face să mă simt aşa de 
rău, Tată, să văd biserica pentru care Tu ai murit, biserica 
care Tu încerci să o răscumperi. Mă gândesc despre viziunea 
care Tu tocmai ai dat-o despre biserica Statelor Unite şi din 
alte ţări. Ce o arătare oribilă de striptesă rock-and-roll era 
ea. Dar pe undeva înainte eu am văzut pe alta venind înainte, 
binecuvântată.
311 Mă rog, Tată, că dacă careva din acei de aici în seara 
aceasta care sunt rânduiţi la Viaţă, sau le-ar place să-L 
accepte, ca aceasta să fie ora ca ei să o facă. Admite aceasta, 
Doamne. Zdrobeşte inima împietrită acum, inima veche 
a lumii. Şi dacă ei vor pace, ei vor ceva care satisface, ceva 
care dă asigurare, fie ca ei să accepte conducerea lui Cristos 
în seara aceasta să-i conducă la o—o Pace care întrece orice 
pricepere, o Bucurie care este de negrăit şi plină de slavă, 
sau chiar ceva care moartea însăşi nu poate vătăma. Admite 
aceasta, Tată.
312 Acum, cu mâinile noastre sus, mă întreb dacă…Cât de 
mulţi în clădire acum ar spune doar, „Eu o să stau.” Acum, 
mie nu-mi pasă cine şade lângă voi; Acesta-i Dumnezeu care 
vă vorbeşte. Şi voi într-adevăr vreţi să fiţi un Creştin adevărat. 
Vedeţi? Orice va…Afară dacă aceea este o personificare; o, eu 
doar mai degrabă mă duc afară şi să fiu în lume. Eu cred că aţi 
fi, de asemenea.
313 Acum, doar examinaţi-vă prin Cuvânt, prin Mesaj. 
Examinaţi cum ar trebui să fie un Creştin adevărat: dintr-o 
bucată, iubitor, nu unul din această Creştinătate modernă. Păi, 
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acesta-i moale, flexibil, pe jumătate mort, putred, încrucişat. 
Vedeţi, acesta nu-i Creştinul adevărat; trăieşte pe orice fel de 
cale, şi aparţine la biserică. Nu vreţi voi acea părtăşie dulce 
cu Cristos, Duhul Sfânt, care voi sunteţi…conformitatea 
propriei voastre inimi faţă de Cuvânt, vă mută drept sus în 
Cristos? Dacă vreţi aceea, şi aţi dori să vadă Dumnezeu poziţia 
voastră în seara aceasta chiar în acest grup de persoane, dacă 
voi doar o veţi face.
314 Voi ziceţi, „Va însemna aceea ceva, Frate Branham?”
315 O, da. Sigur, aceasta înseamnă. „Dacă voi sunteţi ruşinaţi 
de Mine înaintea oamenilor, Eu voi fi ruşinat de voi înaintea 
Tatălui Meu şi a sfinţilor Îngeri. Dar cel ce Mă va mărturisi şi 
va sta pentru Mine în această ţară, Eu voi sta pentru el în Ţara 
aceea. Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui Meu.”
316 Acum, nu contează cine eşti tu, femeie, bărbat, băiat, fată, 
oricine eşti tu, Creştin sau nu Creştin, lucrător, diacon, orice 
eşti tu, dacă tu doar vei crede cu întreaga ta inimă, doar pentru 
un moment, şi  faci atât de mult în seara aceasta doar să-l laşi 
pe Dumnezeu să ştie că tu eşti sincer. „Dumnezeule…”
317 „Acum uite, eu sunt un Penticostal,” tu zici, „Eu sunt 
aceasta,” sau orice eşti tu. „Eu mărturisesc să dansez în Duhul. 
Dar, Frate Branham, m-am gândit că atât timp cât noi aveam 
aceea, noi L-am avut.” Voi nu-l aveţi.
318 Dacă voi mă credeţi a fi profetul lui Dumnezeu, voi 
ascultaţi la Cuvintele mele. Vedeţi? Aceea este o decepţie în 
ziua de azi. Nu a spus Biblia, „Aceasta ar fi aşa de aproape că 
îi va înşela pe cei Aleşi dacă era posibil”? Cei Aleşi, „jos până 
la suflet.” 
319 Dacă aţi dansat în Duhul, încă cu lucrurile lumii, acolo 
este ceva greşit. Dacă voi vorbiţi în limbi; Pavel a spus, „Eu 
pot vorbi cu limbi omeneşti şi îngereşti, şi încă să nu fiu 
măcar mântuit.” Îhî, ambele feluri, vedeţi. „Eu pot face toate 
emoţiile, eu pot avea credinţă, eu pot predica Evanghelia, eu 
pot da toate bunurile mele să hrănesc pe săraci, eu pot duce 
Cuvântul în câmpurile de misiune de-a lungul…şi încă nu 
sunt nimic.” Vedeţi? Acesta-i acel Interior din interior, frate. 
Acel…Spiritul vostru se descompune când muriţi, îşi ia 
zborul, dar sufletul vostru trăieşte. Înţelegeţi?
320 Acum uitaţi-vă la voi. Într-adevăr, sunteţi voi un Creştin 
Biblic veritabil, plini de dragoste din Dumnezeu? Vă amintiţi, 
Biblia a spus, în zilele din urmă când acest timp are loc, El 
a spus, „Un înger însemnător a mers prin biserici, a mers 
prin cetăţi, şi i-a sigilat numai pe aceia care au suspinat şi au 
plâns pentru urâciunea care se făcea în cetate.” Este asta aşa? 
Ezechiel 9, noi ştim că acela-i Adevărul. Îngerul însemnător a 
mers înainte şi a pus un Semn pe fruntea lor, i-a sigilat, „Acei 
care au suspinat şi au plâns.”
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321 După aceea au venit îngerii măcelului de la cele patru 
colţuri ale pământului, care vin imediat, noi îi vedem venind, 
războaiele se mută chiar înăuntru care vor ucide întregul 
pământ de tot. Nu a existat nimic care ei să nu poată atinge în 
afară de aceia care aveau Semnul.
322 Acum culegeţi afară…Este inima voastră aşa de 
preocupată privitor la păcătoşi, şi felul cum face biserica şi 
oamenii, încât voi să puteţi suspina şi plânge despre aceasta 
ziua şi noaptea? Dacă nu-i aşa, eu mă întreb. Aceea-i Scriptura.
323 Aţi vrea doar să vă ridicaţi şi să ziceţi, „Scumpe 
Dumnezeule, eu nu m-am ridicat pentru că Fratele Branham 
a spus aşa, ci eu am auzit Cuvântul lui să spună asta, şi eu am 
să fac aceasta. Către Tine, Doamne, eu stau. Eu sunt în nevoie, 
Doamne. Îmi vei procura Tu nevoia mea în seara aceasta aici 
la locul acesta? Eu stau.” Dumnezeu să vă binecuvânteze. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze. „Eu sunt în nevoie, eu vreau 
ca Tu să ai milă de mine.” Dumnezeu să vă binecuvânteze. „Eu 
vreau să fiu felul de Creştin care…”
324 Acum, ţineţi minte, persoana care stă alături de voi este 
acelaşi lucru ce sunteţi voi. Eu vreau ca voi să vă întindeţi 
acolo şi să apucaţi mâna lor, ziceţi, „Frate, soră, roagă-te 
pentru mine acum. Eu vreau ca tu să te rogi pentru mine. 
Eu—eu…” Doar să o spuneţi cu toată sinceritatea Creştină, 
„Roagă-te pentru mine. Eu voi…Eu—eu—eu vreau să fiu drept 
cu Dumnezeu. Tu roagă-te pentru mine, eu o să mă rog ca 
Dumnezeu să-ţi dea ocazia.”
325 Eu—eu ştiu că noi suntem…Noi nu putem sta aici prea 
mult; voi vedeţi asta. Noi suntem—noi suntem la timpul 
sfârşitului. Toţi care cred asta, ziceţi, „Amin.” [Adunarea 
spune, „Amin!”—Ed.] Noi suntem…Nu mai este nimic 
rămas. Totul este dus. Bisericile sunt îndreptate spre consiliul 
Ecumenic. Lumea, ea…
326 Priviţi aici! Ştiţi voi ce spune Domnul despre Los 
Angeles şi locurile acestea aici? „Ea este dusă!” Vă amintiţi 
ce v-am spus eu, cu vreo doi ani în urmă, cum va veni acel 
cutremur în Canada sus aici, Alaska? Eu de asemenea vă spun 
că „Hollywood şi Los Angeles alunecă în ocean. California, 
tu eşti osândită! Nu numai California; dar tu, lume, tu eşti 
osândită! Biserică, dacă nu te pui în ordine cu Dumnezeu, tu 
eşti osândită!” AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÂNT!
327 M-aţi auzit vreodată să folosesc Numele fără să vină la 
împlinire? Vă întreb! Voi mă cunoaşteţi de douăzeci de ani. 
V-am spus eu vreodată ceva în Numele Domnului fără să vină 
la împlinire? Dacă tot ce v-am spus vreodată că se va întâmpla, 
s-a întâmplat, ziceţi, „Amin.” [Adunarea zice, „Amin!”—Ed.] 
Vedeţi? Eu vă spun, acum este ora, voi mai bine să vă pregătiţi, 
noi cu toţii.
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 Acum fiecare să ne rugăm pentru celălalt:
328 Scumpe Dumnezeule, aşa cum stăm aici în seara aceasta, 
un popor muribund, feţele noastre sunt întoarse spre pământ, 
pulberea. Noi doar…Tu ne-ai dat această predică tăioasă, 
Doamne. Noi vedem exemplul a doi oameni. Unul din ei, fiind 
un om religios, a mers la biserică dar a respins conducerea la 
Viaţă Eternă. Şi celălalt a respins faima lumească şi s-a întors 
spre Viaţa Eternă. Şi noi vedem amândouă din stările lor în 
seara aceasta, conform cu Biblia: omul bogat este în chin, şi 
Moise este în Slavă.
329 Tată, noi vrem să fim ca Moise. Noi vrem să fim conduşi 
de Fiul Tău Sfânt, Isus Cristos, la Viaţă Eternă. Dă Aceasta la 
inimile noastre în seara aceasta, Doamne. Sfâşie afară inima 
veche împietrită; pune în noi inima nouă, o inimă de carne, 
inima cu care Tu poţi vorbi şi cu care poţi lucra, şi noi nu vom 
fi trufaşi sau diferiţi. Fie ca Duhul Sfânt să nu plece niciodată, 
Doamne. Fie ca El să vină şi să ordineze pe aceşti oameni. Să 
le vorbească; să le sfâşie voinţele lor împietrite, şi să pună 
înăuntru voia lui Dumnezeu. Mântuieşte pe fiecare, Tată. 
Dă-ne din dragostea Ta. Pune-ne la un loc, Doamne, ca noi să 
ne îndepărtăm de la—la toată partea emoţională, la adevărata 
parte solidă a simţirii…partea simţită din inimă, adâncimea 
Duhului, bogăţiile lui Dumnezeu, Împărăţia Duhului în inimile 
noastre. Admite aceasta, O Mare Conducător, Mare Duh Sfânt, 
înainte să-Ţi iei Zborul Tău în ceruri cu Biserica Ta.
330 O Dumnezeule, lasă-mă să mă duc, Doamne. Nu mă lăsa 
să rămân în urmă, Isuse. Lasă-mă să merg cu Tine, Tată. Eu 
nu vreau să stau aici pe acest pământ să văd aceste necazuri 
ca să vină. Eu nu vreau să stau aici în nebunia aceasta. Eu 
nu vreau să stau aici când privelişti hidoase…oamenii 
pierzându-şi mintea. Ne uităm la oameni care încearcă să 
se comporte ca animalele şi să arate ca animalele; şi femeile 
încearcă să arate ca animalele, cu vopselele pe faţa lor. Ştiind 
că lucrurile acestea sunt prezise să se întâmple, că lucrul se 
va întâmpla, ei vor deveni aşa de nebuni încât lăcuste se vor 
ridica cu părul ca femeile să bântuie femeile; şi dinţi ca leii, 
şi lucruri care Tu le-ai spus, starea mintală a oamenilor va fi 
complet dusă. Noi o vedem în formare chiar acum, Doamne. 
Ajută-ne! Restaurează-ne la mintea normală a lui Cristos Isus 
Domnul nostru.
331 O Mare Conducător al Vieţii Eterne, noi acceptăm 
promisiunea Ta în seara aceasta, Tată. Eu pledez pentru acest 
popor. Eu pledez pentru fiecare din ei, în Numele lui Isus 
Cristos, Doamne. Eu mă rog ca Cristos Fiul lui Dumnezeu să 
vină în inimile fiecăruia din noi, Doamne, şi să ne formeze şi să 
ne facă în creaturi noi în Isus Cristos. Admite aceasta, Doamne 
Dumnezeule.
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332 Noi Te iubim. Şi noi vrem dispoziţia noastră…schimbarea 
noastră să vină în noi, ca noi să putem fi copiii Tăi, simţul 
Duhului Tău să se mişte în inimile noastre, Doamne, să ne 
îmblânzească şi să ne aducă la înţelegerea acestei epoci nebune 
în care noi trăim. Admite aceasta, Dumnezeule. Când noi 
vedem femei tinere aşa de prinse în pânza Diavolului, oameni 
tineri, minţi pervertite, copii, pătimaşi de droguri, fumători de 
ţigări, băuturi, imorali, Edenul Satanei.
333 Dumnezeule, aceasta Ţi-a luat şase mii de ani, conform 
cu Biblia, să construieşti un Eden. Şi Tu ai pus pe fiul Tău şi 
nevasta lui înăuntru acolo (mireasa lui), să stăpânească peste 
ea. Şi Satan a venit pe acolo şi a pervertit-o; el a avut şase 
mii de ani, şi el a construit propriul lui Eden intelectual prin 
ştiinţă, şi educaţie, şi aşa numită inteligenţă, şi el l-a construit 
într-o încurcătură de moarte.
334 O Dumnezeule, du-ne iarăşi înapoi la Eden, Doamne, unde 
nu există moarte, unde nu există întristare. Admite aceasta, 
Doamne. Noi stăm smeriţi, aşteptând după al doilea Adam să 
vină după Mireasa Lui. Fă-ne parte din El, Tată. Ne rugăm în 
Numele lui Isus. Amin.
335 Voi iubiţi pe Dumnezeu? Puteţi voi simţi…Vă daţi voi 
seama ce încerc eu să vă spun? Dacă voi puteţi înţelege, doar 
ridicaţi-vă mâinile, ziceţi, „Eu înţeleg ce vrei tu să spui.” 
Puteţi să vedeţi nebunia din epoca aceasta? Priviţi cum este 
ea dusă, nu mai există judecată printre oameni. Ea este dusă! 
Unde este a noastră…? Chiar conducătorii.
336 Priviţi la Preşedintele nostru! „Dacă ei vor Comunism, 
lăsaţi-i să-l aibă. Orice vrea poporul, lăsaţi-i să-l aibă.” Unde 
este Patrick Henry al nostru, George Washington al nostru? 
Unde sunt conducătorii noştri care pot sta pentru un principiu? 
Noi nu îi mai avem.
337 Unde sunt bisericile noastre, lucrătorii noştri? Îi vor lua pe 
oameni înăuntru doar la probă, sau vin înăuntru, se înscriu la 
biserică şi fac aceasta sau au o mică senzaţie sau ceva. Unde 
sunt acei bărbaţi ai lui Dumnezeu, acei profeţi să se remarce 
şi să îndrăznească să sfideze, sfidează toate lucrurile din lume?
338 Unde sunt acei oameni de integritate? Unde sunt ei? Ei sunt 
aşa de moi, şi prin concepţii intelectuale şi lucruri, încât ei nu 
mai sunt aici. O Dumnezeule, ai milă de noi.
339 Aceste privelişti hidoase care vin asupra pământului. Voi 
puteţi vedea cum se mişcă oamenii chiar în aceasta. Aceasta-i 
o nebunie. Dar când lucrul acela loveşte, Biserica va fi dusă.
340 Dumnezeule, lasă-ne să fim acolo. Aceea este rugăciunea 
mea către marea Fiinţă Supranaturală care este în clădirea 
aceasta în seara aceasta, marele Cristos care încă are Viaţa 
Eternă. Eu Te rog, Cristos, aşa cum eu sunt aici cu ochii 
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deschişi, privind la biserica care Tu ai răscumpărat-o cu 
Sângele Tău. Dumnezeule, să nu laşi nici unul din noi să fie 
pierdut. Noi vrem să fim în ordine cu Tine. Astfel curăţeşte-ne, 
O, Doamne, de toate fărădelegile noastre. Ia la o parte păcatele 
noastre şi lucruri.
341 Noi Te-am văzut să vindeci pe bolnavii noştri, chiar să 
înviezi morţii noştri (să vină înapoi la viaţă prin rugăciune), şi 
noi am văzut să se întâmple toate lucrurile acestea, Tată. Acum 
să ne aduci pe noi înapoi la Viaţă, spiritual; adu-ne înapoi la 
realizarea Vieţii Eterne prin Cristos Isus. Acordă aceasta, Tată. 
Eu o predau toată la Tine. În Numele lui Isus Cristos.

Până ne-ntâlnim! Până ne-ntâlnim!
Până ne-ntâlnim la picioarele lui Isus;
Până ne-ntâlnim!

 Priviţi la El. Lăsaţi-L să ne moaie.
…ne-ntâlnim!
Dumnezeu fie cu voi până ne-ntâlnim din 
 nou!

342 Să ne ridicăm mâinile acum:
Până ne întâlnim! Până ne-ntâlnim!

 Fratele Salano, oricine urmează. [Cineva spune, 
„Altceva?”—Ed.] Nu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. `



CONDUCERE  ROM65-1207
(Leadership)

Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în Engleză 
marţi seara, la 7 decembrie, 1965, pentru banchetul Părtăşiei Internaţionale 
a Oamenilor de Afaceri ai Evangheliei Depline la Covina Bowl în Covina, 
California, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare magnetică şi tipărit 
neprescurtat în Engleză. Această traducere Românească a fost tipărită şi 
distribuită de Voice Of God Recordings. 

ROMANIAN

©2012 VGR, ALL RIGHTS RESERVED 

VOICE OF GOD RECORDINGS, ROMANIAN OFFICE
ULIUC NR. 280, JUD. TIMIS COD 307361 ROMANIA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org



anunţ pentru Dreptul de autor

Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe 
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie 
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei 
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe 
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem 
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru 
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la 
Voice Of God Recordings®.

Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale 
disponibile, vă rog să contactaţi:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (VGR G7 MaxGCRi1 11-0621.icc)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Indesign Text Export 06-0911]'] [Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1224.000 792.000]
>> setpagedevice


