
INCERCÂND SĂ FACI LUI DUMNEZEU UN SERVICIU FĂRĂ SĂ FIE VOIA LUI
DUMNEZEU

Să rămânem în picioare acum pentru un moment în timp ce noi avem rugăciune. Să ne aplecăm capetele noastre. 

Doamne, noi suntem fericiţi în această dimineaţă să fim înapoi în casa lui Dumnezeu, într-un alt serviciu. Şi ne
rugăm, Dumnezeule, ca Tu să ne corectezi în dimineaţa aceasta de toate greşelile noastre. Arată-ne cărarea pe care Tu
ai ordinat-o ca noi să umblăm. Şi dă-ne din harul şi dragostea Ta, ca noi să putem urma acele cărări şi instrucţiuni din
toate inimile noastre, ca noi să putem fi găsiţi,  în ziua aceea, în Cristos, fără vină, căci noi credem, Doamne, că
apariţia Lui este curând. 

2  Noi vedem toate semnele pe care El a zis că vor avea loc chiar înaintea venirii Lui, acum fiind împlinite. Şi cu
bucurie noi aşteptăm acel moment. Cum Abraham din vechime a aşteptat pentru fiul promis, şi văzând acele ultime
semne ale lui Dumnezeu venind jos pe pământ, atunci el a ştiut că nu va dura mult până când fiul va sosi. Şi acum noi
vedem aceasta repetându-se din nou. Isus ne-a spus că, "Când aceste lucruri încep să se împlinească," să ne ridicăm
capetele noastre, că a noastră-a noastră răscumpărare se va apropia, "nedumerirea timpului, suferinţă între naţiuni,
cutremure în diferite locuri, marea vuind, inima omului slăbind de frică." 

3 Noi ne dăm seama că noi suntem în ceasul acela, când naţiunile nu ştiu ce să facă. Un alt război se iveşte, se pare.
Ce lucru oribil ar fi acela! Pământul se despică, oamenii de ştiinţă zicând că ceva teribil este aproape. Noi vedem
Biblia vorbind despre asta. Atunci, Doamne, ajută-ne astăzi să stăm în această casă de îndreptare, şi să primim porunci
de la Dumnezeul nostru, să mergem înainte în acest ceas de întuneric, să reflectăm Lumină, căci aceasta ar putea fi
ultima noastră ocazie să facem aşa. Căci noi cerem aceasta în Numele lui Isus şi de dragul Lui. Amin. 

Aşezaţi-vă. 
4  Eu desigur socotesc aceasta un mare privilegiu, să fiu aici în Tabernacol în dimineaţa aceasta. Şi regret că noi nu

avem locuri de şezut, pe aici, pentru voi. Şi locul este arhiplin, şi stau pretutindeni afară. 

Voi oamenii de afară acum, voi puteţi auzi aceasta la radioul vostru. Eu uit... [Cineva zice, "Cincizeci şi cinci la
cincizeci şi şapte." – Ed.] Cincizeci şi cinci la cincizeci şi şapte. Voi oamenii de afară, şi afară în locurile de parcare, şi
pe străzi, puteţi auzi aceasta la radioul vostru, între cincizeci şi cinci şi cincizeci şi şapte pe cadranul de la radioul
vostru. Astfel noi am încercat... 

5  Eu veneam înapoi, adică, înspre aici, să încerc să am cam o adunare de zece zile, să vorbesc asupra subiectului
despre  Ultimele Şapte Urgii.  Căci, între acele Urgii sunt Trâmbiţele. Şi eu vă spuneam vouă în... când eu urma să
predic asupra celor Şapte Trâmbiţe, că eu le voi aduce înăuntru cu Urgiile şi Plăgile. Şi eu mă gândeam că acesta ar fi
fost un timp bun. Eu tocmai mam reîntors din Africa, şi-şi copiii nu au avut vacanţa lor. 

Băieţaşul meu, Joseph, a-a mers cumva puţin... are puţin nevoie de câteva săptămâni de studiu la citirea lui. El a
trecut, cu bine, dar el nu a fost sus la normal. Astfel noi l-am ţinut în Tucson, aşa că, în timp ce eu eram în Africa, şi a
mers la citirea lui să prindă din urmă la aceasta, cu ceva zi de şcoală. 

Şi atunci noi am venit înapoi. Şi mă gândeam, în timp ce copilaşii îşi aveau vacanţa lor, eu aş avea o micuţă adunare
aici cu poporul, şi predic aceste subiecte. Dar când am ajuns aici, am aflat că noi nu am putut obţine auditoriumul
şcolii. 

6 Şi eu ştiam că Tabernacolul nu era suficient să aşezăm poporul, şi să-i facem confortabili în felul în care ei trebuie
să fie când ei... când eu am acest Mesaj, de aceea noi a trebuit să facem un aranjament diferit. Şi în loc să avem cele-
cele zece seri  pe care noi le-am planificat să le avem, păi,  eu am făcut  doar două servicii  pe Duminică;  această
Duminică, Duminica viitoare, şi Duminica următoare, două servicii. Aşa, iar noi nu am publicat aceasta. 

Şi, atunci, dacă vreunul care a auzit într-un fel că adunările urmau să înceapă pe douăzeci şi opt, la auditoriumul
şcolii, dacă Domnul va permite, păi, dacă voi aveţi ceva prieteni şi aveţi ceva rezervări la moteluri, eu-eu aş-aş anula
aceasta, vedeţi, din cauză că-că ei, noi nu putem obţine convenienţa să avem aceasta. Ei nu pot obţine auditoriumul
şcolii. 

7 Şi acum eu vreau să vorbesc doar asupra serviciilor evanghelice Duminică dimineaţa. Şi Duminică seara eu vreau
să am rugăciune pentru bolnavi. Şi noi avem încredere că Dumnezeu se va întâlni cu voi oamenii care sunteţi bolnavi.
Eu nu ştiu cum o să aibă Billy grijă de voi; eu presupun, că împarte cartonaşe de rugăciune, sau oricum, în aşa fel de a
ţine adunarea sub control. Însă noi vom face tot ce putem să ne rugăm pentru fiecare persoană în aceste trei săptămâni
următoare în care noi intenţionăm să avem servicii, dacă aceasta va fi voia Domnului. 

8  Şi atunci de multe ori există interviuri personale, cineva vrea doar să te vadă un minut asupra a ceva sau ceva de
felul acesta. 

Şi noi urmează să... Câţi de aici vor un interviu personal, să vă văd mâna. Vai! Cine nu vrea? Astfel atunci noi
suntem... 

9 Aceasta are să fie într-un fel cam greu să-i primeşti, aşa că scrieţi cererile voastre şi trimiteţi-le, puneţi-le înăuntru
prin Billy, atunci eu le pot lua de acolo. Şi, acum, el va anunţa despre, eu presupun, cartonaşele de rugăciune, oricând
urmează ca ele să fie împărţite. 



1° Câţi dintre fraţii noştri slujitori sunt aici în dimineaţa aceasta? Noi nu am avut o şanşă să, eu nu presupun... Aţi
recunoscut voi pe careva dintre ei? Câţi slujitori sunt aici în dimineaţa aceasta, aţi vrea doar să vă ridicaţi mâinile?
Sau,  ridicaţi-vă  sus.  Să  vedem câţi  lucrători  sunt  în  adunare  în  această  dimineaţă.  Păi,  minunat!  Mulţumesc  lui
Dumnezeu pentru aceşti bărbaţi. Aş fi dorit ca noi să fim avut timp să îi cunoaştem pe fiecare din ei, dar eu sunt sigur
că voi îi vedeţi. Iar noi... Dumnezeu îi cunoaşte în slujba lor, şi ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze din belşug.
Şi, fără îndoială, că mulţi dintre ei şi-au închis serviciile lor, ca să fie aici. Fratele Junior Jackson şi, eu presupun,
Fratele Don Ruddell, şi acolo această emisiune vine în bisericile lor. Şi apoi, de asemenea, sus în New York şi în alte
locuri de-a lungul naţiunii, acesta este printr-un telefon privat în fiecare biserică în dimineaţa aceasta. 

11 Eu sunt bucuros să văd pe Fratele Richard Blair şezând aici. Eu tocmai am citit o scrisoare despre un lucru măreţ
pe care Dumnezeu l-a făcut printre oameni acolo. Zilele trecute, după cum eu înţeleg... Eu pot să greşesc, Frate Blair;
dacă eu sunt greşit, corectează-mă. El lucra, ajutând pe un om să pună sârmă într-un trailer sau ceva, eu cred că era. Eu
am citit scrisoarea. Şi ei au inversat ceva, şi, oricum, aceasta a condus curentul într o apă unde era un băieţaş, unul...
omul la care îi aparţinea camionul, băieţaşul lui, doar un copil micuţ, şi acesta l-a omorât pe micuţul băiat. Şi stomacul
lui s-a umflat.Noi cunoaştem şocul electric, acesta este, când ei mor, aceasta este ceea ce se întâmplă. Ochişorii s-au
aşezat; dinţii lui s-au împreunat. 

12 Aceasta i-a alarmat pe fraţi aşa de rău. Fratele Blair a zis că el s-a gândit că el ar putea să mă găsească pe undeva,
să mă rog pentru acesta, dar şi-a amintit că aceasta era căci, "Oriunde doi sau trei sunt adunaţi în Numele Meu, Eu
sunt în mijlocul lor acolo." Şi tatăl şi-a jupuit degetele încercând să-şi bage degetele în gura băieţaşului, să o deschidă.
Şi ei au îngenunchiat şi au început să se roage peste băieţaş, şi el a venit iarăşi înapoi la viaţă. 

13  Era asta  adevărat,  Frate  Blair?  Unul  dintre  fraţii  noştri  loiali  de  aici.  Oh,  băieţaşul  este  aici.  Păi,  mulţumim
Domnului. Aceasta-i minunat. Nouă ne-ar place ca tu să te ridici, fiule. Acum, noi mulţumim scumpului Domn pentru
aceasta. Acela este tatăl băieţaşului? Eşti tu tatăl? Asta-i adevărat. Şi aici este Fratele Richard Blair. Dumnezeul nostru
este în stare să facă orice lucru. Da, domnule. El a promis aceasta. Noi trăim în Prezenţa Divină a marelui, slăvitului,
Tată Ceresc. Şi toate lucrurile care noi... sunt posibile dacă doar putem să le credem. 

14  Voi vedeţi ce face aceasta, cum i s-a răsplătit pentru viaţa acelui om să creadă aceea? A salvat pe băieţaşul lui.
Acum, Dumnezeu a avut slujitorii lui loiali acolo, să... Fratele Blair şi ceilalţi, să se roage pentru băieţaş când el era în
condiţia aceea. Da, când orice se întâmplă, amintiţi-vă, voi sunteţi copii ai viului Dumnezeu. "Oriunde doi sau mai
mulţi sunt adunaţi în Numele Meu, acolo sunt Eu." Şi iarăşi este scris, "El este un ajutor foarte prezent în timp de
necaz."  Şi  dacă  acolo  a  fost  vreodată  necaz,  era  acel  băieţaş  zăcând  acolo,  mort,  pe  pământ,  dintr-un  şoc  de
electricitate care a trecut prin el. Astfel noi îi mulţumim lui Dumnezeu în această dimineaţă, din toate inimile noastre,
pentru aceste, pentru aceste lucruri pe care El le-a făcut pentru noi. 

15 Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceşti oameni credincioşi, de asemenea. Într-un timp de urgenţă acela este timpul
să priveşti către Dumnezeu. Şi priveşte la El, şi fii în prietenie cu El înainte ca urgenţa să sosească. Noi ştim asta.
Dacă noi avem favor cu Dumnezeu, noi îi putem cere Lui orice, cum aţi face voi oricărui alt prieten, şi El este un
ajutor foarte prezent în timp de necaz. 

16 Eu tocmai am întâlnit-o pe stradă, ieri, pe sora Fratelui John Martin. Eu eram... Cineva m-a oprit jos pe stradă, şi
cineva a trecut pe acolo şi a făcut cu mâna. Venind înapoi acasă, voi ştiţi, tu îi vezi pe oameni pretutindeni, oprindu-se
şi dând mâinile, şi aşa mai departe. Şi această doamnă, eu îmi amintesc că ei mau chemat recent, unde cineva a lovit-o
pe ea în spate, într-o maşină, i-a plesnit şira spinării şi peste tot sus şi-n jos. Ea era să fie paralizată pentru restul vieţii
ei.  Ea şade în adunare în dimineaţa aceasta, bucurându-se de Prezenţa lui Dumnezeu. Eu doar discutam cu ea în
cameră. Eu vreau să mă rog cu ea, din nou. Şi ea era... Ea este aici pe undeva. Eu presupun că ea nu a putut să intre
înapoi. 

Dar, aici, sigur, ea şade chiar aici alături de noi. Asta-i adevărat. Ai vrea să te ridici doar un minut, soră, ca oamenii
să poată... Aici este o doamnă despre care doctorul a spus, cu câteva zile în urmă, că nu va umbla niciodată, o şira a
spinării plesnită şi toate celelalte, de la o tamponare-tamponare. Şi acolo stă ea, întreagă. 

Voi  ştiţi,  Biblia  spune,  "Şi  ei  nu  puteau  spune  nimic  împotrivă,  deoarece  omul  stătea  în  mijlocul  lor."  Asta-i
adevărat. Aici este un băieţaş adus înapoi dintre morţi, şi aici este o femeie cu şira spinării plesnită, stând în mijlocul
nostru. Aceasta tocmai a fost făcut, astfel El este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Binecuvântat să fie Numele Domnului!
Cât de fericiţi ar trebui să fim noi să trăim acum în Prezenţa Lui, şi să ştim că El este acest ajutor foarte prezent în
timp de necaz. 

Bucuros  să-l  văd pe  Fratele  Vayle,  Fratele  Martin,  atât  de  mulţi  înăuntru în  această  dimineaţă.  Domnul  să  vă
binecuvânteze fraţilor, din belşug. Acum aceasta este... 

17  Eu ştiu că nu este prea răcoare aici, cu toată mulţimea aceasta, dar totuşi, eu am părăsit Tucson ziua trecută, era
cam o sută şi patru sau cinci [Temperatura Fahrenheit a aerului  Trans.] Şi aproape de miezul nopţii, aceasta era de
nouăzeci şi trei, şi astfel se simte destul de bine pentru mine. Şi la Parker ei au zis că aceasta era de o sută patruzeci,
vineri înainte ca noi să plecăm. Şi voi vă puteţi imagina ce căldură este aceea. Desigur, aceea este în deşert. 

18  Şi, acum, aceste următoare trei Duminici. Astăzi, în cincisprezece, eu cred, este aceasta corect, sau şaisprezece;
cincisprezece, nu-i aşa? Optsprezece, şi douăzeci şi opt, şi întâi August, (este aceasta corect?) August. Douăzeci şi



cinci... În optsprezece, douăzeci şi cinci, şi întâi, acolo vor fi servicii la Tabernacol. Să nu, voi ştiţi, nu împrăştiaţi
aceasta prea mult, deoarece, vedeţi voi, noi nu putem să primim ce este înăuntru, ce este aici acum, înăuntru, voi ştiţi,
şi aceasta doar devine mai rău. Veniţi înapoi doar dacă voi puteţi. 

19  Şi atunci  eu sunt  aici  să-i  aduc pe administratori  împreună.  Eu cumva ajung să  fiu pus  afară de toţi  aceştia
refuzându-mă cu locul unde să ţin o adunare, când eu sunt călăuzit să fac aceasta. Astfel mă gândesc că eu am să
întreb dacă noi nu putem doar să luăm cortul nostru şi-şi să-l punem sus, şi să stăm doar acolo, voi ştiţi. Ieşim aici în
parcul de fotbal, sau afară la o fermă, şi să- 1 mutăm din loc în loc, întocmai cum Domnul ne va călăuzi. Şi eu simt că
aceea este ceea ce El are să facă. Voi ştiţi, există o vedenie privitor la aceasta. Şi eu mă gândesc că poate motivul că
aceasta se întâmplă... Acum, voi ştiţi, de o mulţime de ori noi ne gândim că aceasta este oribil deoarece anumite
lucruri se întâmplă, dar, voi ştiţi, acela ar putea fi Dumnezeu, înţelegeţi, conducându-vă în aceste lucruri. Când El a
spus-o, El o va face. 

2° Câteva nopţi în urmă, mulţi dintre voi, doar cam într-o lună înainte să mergem acolo în Africa, mulţi dintre voi
probabil au banda, dintre voi oamenii care primiţi benzile, despre, Alegând O Mireasă, a fost predicat în California.
Ultimele minute din acea bandă, eu nu-mi amintesc ca vreodată să fi fost acolo. Dar Duhul Domnului a venit în aşa
fel.  Eu îi condamnam pe ei pentru felul în care ei trăiau şi  făceau, şi  după ce Evanghelia a fost propovăduită şi
declarată înaintea lor aşa de mult. Şi cu totul dintr-o dată Duhul Sfânt a vorbit şi a zis, "Capernaum," vedeţi, "cetatea
care te numeşti cu numele îngerilor," aceea este Los Angeles, "tu eşti înălţată la Ceruri, dar vei fi adusă jos în iad." 

Vedeţi? Şi atunci după ce aceasta s-a terminat, păi, eu eram afară, şi Fratele Mosley şi Billy erau cu mine. Şi ei au
zis... Au mers înapoi şi s-au uitat, şi nivelul întreg era întins plin cu oameni, lucrătorii plângând. 

21 Şi eu am mers şi am luat Scriptura. Am zis, "Există ceva despre aceasta în Biblie." 

Şi  acesta  era  Isus  mustrând  Capernaumul,  toate  acele  cetăţi  de  coastă  pe  care  El  le-a  vizitat.  Păi,  El  a  zis,
"Capernaum, tu eşti înălţată la Ceruri, vei fi adusă jos în iad." El a zis, "Căci dacă lucrările care au fost făcute în tine ar
fi fost făcute în Sodoma şi Gomora, aceasta ar fi fost în picioare astăzi." Şi la acel timp, Sodoma şi Gomora erau în
fundul mării. 

Şi doar după aceea, poate o sută de ani sau aşa ceva, după profeţia lui Isus, Capemaum, singura cetate de coastă pe
care El a vizitat-o, un cutremur de pământ a scufundat-o în mare. Şi voi ştiţi că acela era un răspuns direct pentru
California, către Los Angeles. 

22  Şi atunci în Tucson zilele trecute, doar cum am ajuns înapoi, un mare cutremur a avut loc acolo. Iar oamenii de
ştiinţă au fost la televiziune să schiţeze aceasta. Acesta era în ziare. Că, pământul, zilele trecute, s-a despicat de la
Insulele Aleutine, sau de la Alaska, în jurul Insulelor Aleutine, cam două sute de mile afară în mare, vine înapoi
înăuntru la San Diego, a mers în jurul Los Angeles-ului, şi a venit afară la San Diego. Şi acesta s-a desprins câţiva ţoli.
Casele s-au prăbuşit. Moteluri au intrat înăuntru. 

Şi oamenii de ştiinţă de pe acest panou au fost-au fost întrebaţi. Au zis, "Păi, aceea ar putea să cadă înăuntru într-o
zi?" 

23 Au zis, "Ar putea? Ea va cădea!" Şi el a folosit nume ştiinţifice despre cum are lava... Aceea este ceea ce a cauzat
aceste cutremure tot timpul, în jur la San Diego şi jos acolo. Acesta era acel loc gol. Şi acum tot acesta a început să se
rupă înăuntru, ca nisipul căzând înăuntru, şi acum acesta este doar o crustă. Şi aceasta s-a desprins, câţiva ţoli. Ei au
putut să facă radar şi altele, şi să urmărească acea crăpătură, şi să o însemneze. Eu văd unde era ea. 

Şi acesta s-a desprins, câţiva ţoli mai mult, poate doi sau trei ţoli zilele trecute, din nou, chiar după ce a fost dată
profeţia aceea. 

Şi aceia care au luat interviu oamenilor de ştiinţă, au zis, "Păi, aceasta probabil că nu va fi în epoca noastră." 
24 El a zis, "Aceasta ar putea fi în cinci minute sau în cinci ani; dar aceasta are să cadă înăuntru." 
25 D-na Simpson, eu nu cred că ea este cu noi astăzi. Sau, eu îl văd pe Fratele Fred şezând aici, dar eu nu ştiu unde

este D-na Simpson. Ea a mers şi a luat o profeţie pe care eu am făcuto, despre 1935 sau ceva de felul acesta, şi a
zis, ,,Va veni timpul," aceasta este scris într-o carte pe undeva, "că marea îşi va croi drumul ei în deşert." 

Uitaţi-vă ce va lua loc. Dacă miile acelea de mile pătrate cad jos în lava pământului, şi alunecă înăuntru, acolo vor fi
cu milioanele care vor muri dintr-o dată. Şi aceasta va cauza un astfel de val de flux! Ţineţi minte, drept sus în Marea
Sărată, este cu o sută sau două sute de picioare mai joasă decât nivelul mării. Apa aceea probabil că va veni aproape la
Tucson, cu acel val de flux venind pe partea cealaltă acolo. "Iar marea îşi va croi drumul în deşert." 

Naţiunile se destramă, Israel se trezeşte, 
Semnele pe care profeţii noştri le-au prezis; 
Zilele Neamurilor sunt numărate, cu chinuri împovărate; 
Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri. 

26  Noi suntem în timpul sfârşitului. Acum, Domnul să vă binecuvânteze din belşug. Eu încep asupra aceleia şi uit
despre timp. Noi o să ne trecem repede, destul de repede, în Eternitate, oricum. 

27 Şi acum în Sfântul Marcu, capitolul al 7-lea şi versetul al 7-lea, să aducem un text la acest subiect care tocmai a



fost citit în Întâi Cronici 13. Să fac un text pentru acesta, eu vreau Marcu 7:7. 

... în zadar Mi se închină ei, învăţând ca doctrină poruncile omeneşti. 
28  Acum, eu nu ştiu nimic decât Mesajul pe care Domnul mi la dat, şi acesta este totul despre care eu pot vorbi. Şi

acum, eu am să vorbesc asupra unui subiect în dimineaţa aceasta care eu mă gândeam că va fi bun. Şi deseară eu vreau
să vorbesc despre, "hrană la timpul potrivit," dacă Domnul va voi:  Hrană Spirituală La Timpul Potrivit,  şi cum să
primim Aceasta. Acum, în această dimineaţă:  Încercând Să Faci Lui Dumnezeu Un Serviciu Fără Să Fie Voia Lui
Dumnezeu. 

29  Dumnezeu este suveran. Şi noi vedem aici ce a făcut David, în Scriptură citind din Întâi Cronici 13. Şi el era...
Intenţiile lui erau bune. Dar Dumnezeu nu ne dă merite la intenţii bune. Există numai o singură cale să îl slujeşti pe
Dumnezeu, aceea este prin a face voia Lui la porunca Lui. Şi Dumnezeu, fiind suveran, nu există nimeni să-i spună
Lui ce să facă sau cum să o facă. El o face în felul, în care El cunoaşte felul corect să o facă. Şi aceasta mă face să mă
simt bine. Şi aceasta s-ar cuveni să ne facă pe toţi să ne simţim bine, şi eu sunt sigur că o face. Căci, unul ar avea
Aceasta venind pe aici, şi unul are Aceasta mergând pe acolo, iar unul pe dincolo. 

30 Dar un lucru mare, iarăşi, despre Dumnezeu, El nu ne-a lăsat, acum, fără să cunoaştem care este Adevărul şi cum
să o facem. El nu ar fi drept, să ne pedepsească pentru că am făcut ceva care noi nu am ştiut cum urma aceasta să fie
făcut, şi apoi să ne lase să ne poticnim în ceva. El nu este acel fel de Dumnezeu. El este un Dumnezeu care spune un
cuvânt şi se aşteaptă ca copiii Lui să-L creadă. Şi, de aceea, El ştie ce este mai bine, şi când să o facă, şi cum să o facă.
Noi avem ideile noastre despre aceasta, dar El cunoaşte. 

31 Şi atunci dacă El a aşezat un sistem, că ce are El să facă, şi nu ne-a spus nouă ce are să se întâmple şi cum are să se
întâmple, atunci noi, poticnindu-ne în aceasta, am fi-am fi îndreptăţiţi în-în poticnirea noastră; sau, încercând să facem
ceva, fiecare ar fi îndreptăţit. Dar există numai o cale, şi aceea este Cuvântul Lui. 

32 Şi un alt lucru, David aici, noi vedem că în inima lui el a vrut să facă ceva care era bine. El nu a avut un motiv rău,
sau nici un obiectiv rău. Dar, casa, sau chivotul Domnului, era departe de popor, şi el vroia să aducă chivotul lui
Dumnezeu înapoi la locul lui, astfel ca poporul să consulte pe Dumnezeu despre lucrurile pe care ei le vroiau. 

33  În loc să-să lase aceasta doar să meargă, noi... Ce ar fi dacă Fratele Blair şi tatăl acestui băieţaş ar fi zis, "Păi,
aceasta-i destul de rău, copilul a fost rănit, omorât. Eu presupun, că este ceva ce s-a întâmplat"? Însă ei au mers repede
la Dumnezeu. 

34  Şi dacă micuţa doamnă, şi soţul ei, un slujitor al Evangheliei, cu câteva seri în urmă, sau zile, când acea micuţă
doamnă a avut acea şiră a spinării plesnită, aceea doar s-a ridicat sus... Doctorul a zis, "Ea va fi paralizată toată viaţa
ei." Şi dacă soţul şi ea ar fi zis, "Păi, scumpa, noi doar ne vom consola cu aceasta"? Dar repede ei au făcut ceva
privitor la aceasta; ei au mers la Dumnezeu. La cât de multe lucruri în Biblie am putea noi să ne referim, despre cum
oamenii când ajung în necaz, merg la Dumnezeu! 

35 Păi, atunci, în acele zile, ei aveau numai un loc de întâlnire unde ei puteau să-l întâlnească pe Dumnezeu, şi acela
era la chivot, sub sânge. Acela încă este singurul loc de întâlnire, sub Sânge. Scaunul de milă a fost stropit, să-i dea
milă închinătorului, sau celui care cere, când el a venit să ceară implorare de la Dumnezeu. Şi Dumnezeu a avut o
ordine stabilită specială, în felul în care tu trebuia să mergi, de asemenea, despre asta, şi El nu ar fi acceptat nimic
altceva. El nu ar fi acceptat vreo altă măsură; doar în felul în care El a stabilit-o. 

36 Recent eu tocmai am predicat asupra unui Mesaj, mulţi dintre voi ştiţi despre Acesta, că, numai un loc prevăzut în
care Dumnezeu îi întâlneşte pe închinători, locul de care El a spus, "Eu voi pune Numele Meu." Dacă noi putem găsi o
biserică în care El a pus Numele Lui, atunci noi avem locul. El a zis, "Eu nu te voi binecuvânta în toate porţile; doar
porţile în care Eu îmi pun Numele Meu. Eu îl voi pune într-un loc, iar tu trebuie să Mă întâlneşti acolo; şi acela este
singurul loc în care Eu te voi întâlni." Şi noi aflăm, pe acolo, unde El a pus Numele Lui, şi acela este singurul loc în
care El îi întâlneşte pe închinători. Iar Numele Lui a fost Isus Cristos. Numele lui Dumnezeu este Isus Cristos. 

37 Isus a zis, "Eu vin în Numele Tatălui Meu." Fiecare fiu vine în numele tatălui său. Şi El a venit în Numele Tatălui. 

"Şi nu există un alt Nume sub Ceruri dat printre oameni," dacă acesta este numit Metodist, Baptist, Presbiterian,
biserica lui Cristos, orice ar putea aceasta fi făcut. Există numai un loc de întâlnire în care Dumnezeu întâlneşte omul,
şi acela este când el este în Isus Cristos, singurul loc. Şi toate aceste lucruri vechi în urmă aici sub Vechiul Testament,
a simbolizat aceasta. Eu vreau ca voi să înţelegeţi aceasta clar. Acum, aceasta este o lecţie de şcoală Duminicală. Eu
am câteva Scripturi şi notiţe scrise aici jos. Eu mă gândeam că aceasta vă va ajuta să înţelegeţi, cum toate lucrurile
vechi se întâmplă ca exemple pentru noi. 

38 Acum, noi aflăm că Dumnezeu are o cale de a face lucruri. Dar David, fiind chiar binecuvântat de Dumnezeu, cum
era el, şi a devenit rege, el s-a gândit doar că el va face ceva pentru Dumnezeu, oricum. Şi el nu s-a dus privitor la
aceasta pe drumul corect. 

39 Noi observăm, că Dumnezeu descoperă Cuvântul Lui în Propria Lui vreme predestinată. Acum, cum putea Martin
Luther să ştie despre Mesajul de azi? Cum puteau Prezbiterienii? Cum putea Martin... sau biserica Catolică să ştie
mesajul lui Martin Luther? Cum putea John Wesley să cunoască mesajul lui Luther? Cum putea Wesley să cunoască
mesajul  Penticostal?  Sau  cum  puteau  Penticostalii  să  cunoască  acest  Mesaj?  Vedeţi?  El  descoperă  Aceasta  în



vremurile Lui, deoarece Aceasta este o Sămânţă. Şi cum Acesta creşte şi se maturizează, El se descoperă pe Sine. 
4° Ca şi căldura soarelui, să deschidă. Când aceasta este fragedă şi tânără, o scoate afară din pământ, sămânţa; atunci

îi dă frunzele, într-un alt stagiu al soarelui. Soarele fierbinte o va omorî dacă aceasta este sămânţa de coacere... sau
timpul de coacere. Astfel, El reglează soarele şi reglează natura, să corespundă Cuvântului Lui. 

El reglează Biserica, cea predestinată, Mireasa, să corespundă vremii în care ei trăiesc. 
41 Chiar natura însăşi ne spune astăzi, aşa cum noi vedem naţiunile destrămându-se, pământul scufundându-se, scrisul

de mâna este pe perete. Noi vedem biserica şi stările în care este ea. 

Noi vedem Mireasa şi starea în care este Ea. Şi noi ştim, prin natură, că Biserica se pregăteşte să plece. Ce timp
glorios! Acesta este un timp pe care toţi profeţii au dorit să-l vadă, acest ceas. 

42 Acum, El descoperă Cuvântul Lui numai în vremea Lui. Martin Luther a citit aceeaşi Biblie ca noi. Wesley a citit
aceeaşi Biblie ca Martin Luther. Penticostalii au citit aceeaşi Biblie care o citim noi. Isus a citit aceeaşi Biblie pe care
au citit-o Fariseii, dar ei aveau... Încercând să ţină bobul într-un stagiu timpuriu, când acesta se cocea, ei omit să vadă
ceasul lor. 

Acum David a făcut acelaşi lucru aici. 
43 Dumnezeu descoperă acest Cuvânt la vreme, şi cui El alege să-l descopere pe Acesta. Dumnezeu alege la cine să-L

descopere. El a ales aceasta înainte de întemeierea lumii. Toate din lucrările Lui erau cunoscute mai dinainte de către
El, ascunse de la om. El doar le descoperă aşa cum El vrea. Aceasta este vremea Lui aleasă, persoana Lui aleasă. Şi El
niciodată nu a ales o partidă sau sectă; aceasta este o persoană aleasă, cum El o face. 

44 Cine este acela care va îndrăzni să-L corecteze, şi să zică, "Acum, Doamne, Tu ai făcut o greşeală punând pe acest
om în slujbă. Acest om nu crede cum credem noi"? Cine o să-i spună lui Dumnezeu că El este greşit în aceasta? Este
nevoie de cineva care este puţin mai vinovat decât cum sunt eu, să-i spună Lui asta. El ştie ce face El. El ştie pe cine
să aleagă şi pe cine să nu aleagă, ce să facă şi când să o facă. Nu contează cât de mult ne gândim că o anumită
persoană este calificată să facă o anumită muncă, Dumnezeu ştie cine este calificat pentru timp şi vreme, sau timpul şi
timpul potrivit să o facă. 

45 Şi realul, Creştin adevărat; realul, adevăratul credincios în Dumnezeu, Îl aşteaptă pe Domnul pentru aceste lucruri.
Aşteaptă după slujba ta. Dacă tu simţi o chemare, fii sigur că acesta este Dumnezeu. Fii sigur că aceasta este corect.
Fii sigur că aceasta este la timp despre ceea ce tu spui. Biblia zice, "Cei care îl aşteaptă pe Domnul îşi vor reînnoi
puterea lor. Ei se vor urca în sus cu aripile ca un vultur. Ei vor alerga şi nu vor fi obosiţi. Dacă ei umblă, ei nu vor
leşina." 

46 Observaţi pe David, rege al Israelului, tocmai uns. Samuel a turnat uleiul peste el, şi el a fost ales de Dumnezeu, să
fie rege al Israelului. Şi David a avut această descoperire, să aducă chivotul Domnului sus la cetatea lui David. Acum,
acolo nu-i nimic greşit, dar, voi vedeţi, David a mers la aceasta greşit. 

47 Acum, se pare că dacă un om ca acela ar primi o descoperire, un om mare ca regele ales al lui Dumnezeu, cel mai
mare rege care a trăit vreodată pe pământ, în afară de Cristos, eu presupun, că era David, deoarece Cristos este un Fiu
al lui David. Acum, cel mai mare om, proaspăt uns, venind tocmai din Prezenţa lui Dumnezeu, a primit o descoperire
să facă ceva pentru Dumnezeu, şi a vrut să o facă pentru Dumnezeu; dar descoperirea a fost greşită. Acum, acesta este
un lucru mare. Acesta va avea de a face cu subiectul nostru: Încercând Să Faci Lui Dumnezeu Un Serviciu Fără Să Fii
Chemat Să Faci Aceasta. 

48  Observaţi,  David a avut descoperirea. Şi observaţi,  acesta nu era profetul,  Natanael,  care a avut descoperirea.
Acesta era David, regele, care a avut descoperirea. Şi nici Natanael nu a fost consultat despre aceasta. El nu l-a
întrebat pe Natanael. Dar aţi văzut voi aici, în Întâi Cronici, el a consultat căpeteniile peste o mie, şi căpeteniile peste
sute. El nu l-a consultat pe Natanael. El a consultat poporul, şi el a consultat de asemenea pe preoţii şi pe teologii din
ziua aceea, scribii şi teologii. David s-a consultat mai întâi, zicând, "Dacă aceasta, asta, este de la Dumnezeu, să ne
coborâm jos şi să aducem chivotul legământului Dumnezeului nostru, sus în cetate, şi să-L consultăm pe Dumnezeu
înainte ca noi să facem lucrurile." 

49 Dar a zis, în zilele lui Saul, "Ei au lăsat la o parte consultarea lui Dumnezeu, prin chivot, Urim, Urim Thummim.
Ei au încetat să facă aceasta." 

Şi David a zis, "Acum să ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, noi toţi! Să ne întoarcem înapoi la lucrul corect. Haideţi
să mergem jos să luăm chivotul şi să-l aducem aici, să aducem Prezenţa lui Dumnezeu," cu alte cuvinte, "în cetate.
Haideţi să ţinem o trezire. Haideţi să aducem poporul înapoi." Dar el a avut descoperirea, care părea să fie bună, dar
aceasta nu era voia lui Dumnezeu. 

50  În loc să întrebe sursa pe care el trebuia să o întrebe, el a consultat căpeteniile lui, deoarece el tocmai devenise
rege. Şi el a urmat linia aceea de gândire, aceea, a căpeteniilor lui principale şi a oamenilor lui mari. 

51 Apoi el a mers în biserica nominală şi a întrebat dacă ei puteau avea trezirea. Preoţii, scribii, căpeteniile peste mii,
căpeteniile peste sute, şi el i-a consultat. "Era aceasta voia Domnului?" Şi ei au zis că aceasta era. Dar, vedeţi voi, el a
omis să întrebe sursa principală prin care Dumnezeu întotdeauna lucrează. Vedeţi, el a omis să o obţină. 



52  Acum intenţia lui era bună. Motivul lui era bun. Obiectivul lui era bun, şi să aducă o trezire în cetate, să aducă
poporul înapoi la Dumnezeu. Dar el nu a consultat pe calea pe care Dumnezeu a zis să o facă. Înţelegeţi? 

53  Chiar tot poporul a fost de acord, şi preoţii, şi că regele era corect, "Ei aveau nevoie de chivot înapoi în cetate.
Acum, ei aveau nevoie de Prezenţa lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie de o trezire." Dar Dumnezeu nu a promis să
descopere Cuvântul Său, la vremea Lui, poporului. El nu a promis să-L descopere regelui, la vreme. Dumnezeu nu se
schimbă, un pic. El nu a promis să facă aceasta. 

54 Nu contează cât de sincer, şi ce motive bune, şi ce obiective bune, şi cum oamenii vor acele lucruri şi văd nevoia
acestora, există o voie a lui Dumnezeu să fie dusă la îndeplinire în aceste lucruri. Aceasta este ceea ce vreau eu să
spun bine, căci eu vreau să fac aceasta astfel că voi trebuie să o vedeţi dacă-dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi.
Şi acela este motivul că eu zăbovesc atât de mult aici. Nu să vă iau din timpul vostru oamenilor la telefon, şi la
conexiuni, ci eu-eu vreau ca voi să vedeţi aceasta. Dacă voi vă sfârşiţi timpul, atunci luaţi banda. Că acolo... 

55 Nu contează cât de multă nevoie este de aceasta, cât de mult este de acord fiecare că este nevoie de aceasta, cât de
mult acesta este Adevărul, acolo este totuşi un lucru să se afle. Este aceasta voia lui Dumnezeu? 

Acum, Dumnezeu nu a promis că El va descoperi tainele Lui la regii Lui, că El va descoperi tainele Lui la poporul
Lui. 

56 Ceva ca timpul lui Mica, fiul lui Imla. Aşa cum noi lăsăm, nu textul, ci o altă dată, să aducem aceasta înăuntru şi să
o facem adevărată pentru voi, reală pentru voi, astfel ca voi să nu o pierdeţi. 

57 Acolo era, în zilele lui Mica... El era un om sărac, şi el de asemenea a venit dintr-o familie săracă. Dar, Ahab, rege
al Israelului, ca o naţiune fiind sub Dumnezeu, el a aşezat la o parte o şcoală şi a crescut proroci selecţionaţi, aleşi cu
mâna, şi a avut patru sute de ei în şcoală. Şi ei erau oameni mari. Ei nu erau doar proroci falşi. Ei erau proroci Evrei,
oameni veritabili. Şi ei au consultat pe Domnul prin aceşti oameni. Şi ei au prorocit. Dar, vedeţi voi, când adevărata
arătare a venit, ei erau fiecare în afara Cuvântului şi a voii lui Dumnezeu. [Porţiune goală pe bandă – Ed.] 

58  Căci Iosafat a coborât din Ierusalim să-l întâlnească pe regele Ahab, şi ei şi-au îmbrăcat hainele lor, şi au şezut
afară în porţi, şi i-au adus pe proroci sus înaintea lor. Întâi, Ahab a zis, "Noi avem un loc aici la Ramot-Ghilead care
de fapt ne aparţine nouă." Acum, aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Iosua la împărţit poporului şi i l-a dat lor,
dar Filistenii l-au preluat. 

Şi a zis, "Aici copiii noştri au nevoie de pâine, şi noi nu avem destul pământ pe care să creştem pâinea. Şi vrăjmaşul
nostru, Filistenii, hrănesc copiii lor, păgânii, tocmai de pe pământul pe care Dumnezeu Iehova ni l-a dat." Aceasta este
foarte direct. Şi a zis, "Aici noi, poporul lui Dumnezeu, şedem aici cu copiii noştri, nevoiaşi, şi vrăjmaşul nostru îşi
hrăneşte copiii lor pe pământul pe care Dumnezeu ne-a chemat afară din Egipt şi ni la dat nouă." Aceasta ar ridica un
teolog, nu-i aşa? El a zis, "Să mergem noi sus şi să ne luăm pământurile pe care ni le-a dat Dumnezeu?" 

59 Iosafat a zis, "Da, eu te voi ajuta. Noi suntem fraţi. Tu eşti în Iuda, şi eu sunt în-eu sunt în Ierusalim." Sau-sau, era
aceasta vice versa? Eu cred... Nu, aceasta-i corect. Eu cred că acesta... Iosafat. 

Oricum, Iosafat era un om bun, un rege, un om neprihănit care l-a iubit pe Domnul. Ahab era un credincios căldicel.
Astfel ei i-au adus jos, şi Iosafat a zis, "Ascultă, hai să-l consultăm pe Domnul, întâi. Noi s-ar cuveni să aflăm despre
asta." Vedeţi, dacă David ar fi făcut ce a făcut Iosafat! El a zis, "Nu ar trebui să facem asta?" 

Şi repede, fiind un Israelit, Ahab a zis, "Desigur. Eu am patru sute de Evrei, cum suntem noi, proroci Evrei din
propria noastră organizaţie. Şi eu îi voi consulta pe ei. Ei sunt proroci." Acum, voi vedeţi, doar... 

60 Voi ziceţi, "Aceea mă poticneşte, Frate Branham. Un proroc?" Oh, da. Acolo era unul în timpul lui Ieremia, care a
zis că ei vor fi acolo jos numai doi ani. Domnul i-a spus lui Ieremia, "şaptezeci." Şi-a pus un jug în jurul gâtului, şi
prorocul l-a rupt, Anania. Dar voi ştiţi ce i s-a întâmplat. Oh, da. Voi trebuie să staţi cu Cuvântul. 

Aşa că aceşti proroci au venit sus şi au prorocit, şi au zis, "Mergeţi sus înainte! Domnul este cu voi." 
61 Şi unul din ei, eu cred (am uitat numele lui acum) şeful, Zedechia, eu cred, a zis, el şi-a pus două coarne de fier şi a

zis, "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Prin aceasta," acum acel om era sincer, "voi veţi împinge pe vrăjmaşii voştri drept
înapoi în ţările lor, şi luaţi ce-i aparţine lui Dumnezeu. Aceasta vă este dat vouă." Eu nu cred că el era un făţarnic. Eu
cred că el era un om bun. Eu cred că toţi prorocii aceia erau. 

62 Voi ziceţi, "Proroci?" Da! Amintiţi-vă, chiar omul care a consimţit să-l omoare pe Isus Cristos, a prorocit, deoarece
aceasta era funcţia lui. El era mare preot în anul acela. Şi fiindcă el avea acea funcţie, şi deţinea acea funcţie, Duhul lui
Dumnezeu a venit la el. Aceea nu înseamnă că el a fost mântuit sau ceva privitor la aceasta. Şi el a prorocit, Caiafa,
deoarece aceasta era funcţia lui care a făcut-o. 

63  Şi aceşti proroci, fiind proroci, în funcţie de proroc, au prorocit. Şi Duhul Domnului a venit peste ei, oameni cu
darurile Duhului. 

64  Eu îmi dau seama că vorbesc la nouăzeci şi nouă la sută Penticostali. Dar omul de multe ori, un om, Dumnezeu
poate să aibă de a face cu ei, le dă un dar, şi oamenii se înghesuie înăuntru peste acei oameni. Dacă ei nu sunt perfect
chemaţi şi trimişi de Dumnezeu, el va cauza ca omul sau femeia să spună ceva care nu este voia Lui, deoarece poporul
îi constrânge pe ei să facă aceasta. 



65 Cum eu a trebuit să-l prind pe propriul nostru pastor micuţ asupra acesteia. Aici afară în pădure într-o dimineaţă,
cam la ora trei dimineaţa, a zis, "Du-te spune-i Fratelui Neville!" Eu am venit la tine, nu-i aşa, Frate Neville? 

66  Fiecare, "Frate Neville, proroceşte peste mine. Spune-mi  asta  sau  aceea."  Vedeţi, voi l-aţi avea pe el să spună
atunci lucruri care nu s-ar împlini. 

"Aceia care aşteaptă," să afle ce vrea Domnul să facă. 
67 Astfel aceşti oameni s-au uitat asupra acesteia într-un simţ natural, "Acesta ne aparţine nouă." Dar, voi vedeţi, ei nu

au aflat Cuvântul şi voia lui Dumnezeu. 
68 Atunci Mica a venit jos, şi el a avut o vedenie. El a examinat, întâi, voi observaţi. A zis, "Aşteptaţi. Daţi-mi seara

aceasta.  Lăsaţi-mă  să  aflu,  şi  mâine  poate  eu  vă  pot  răspunde."  El  nu  era  chiar  repede,  "AŞA  VORBEŞTE
DOMNUL," ca, în a fi de acord cu ceilalţi proroci. El a zis, "Eu voi vorbi numai ce spune Dumnezeu." 

Şi ziua următoare, noi aflăm, Dumnezeu i-a spus ce are să se întâmple. Şi aceasta era absolut contrar cu ceilalţi. La
întreaga şcoală, aceasta era contrar. Şi chiar unul dintre ei a păşit sus şi l-a lovit peste faţă, pentru aceasta. Dar, vedeţi,
el a aşteptat. Atunci când el a făcut aceasta, el a comparat prorocia lui, vedenia lui, cu Cuvântul scris, şi aceasta era
drept cu Cuvântul. 

69 Când cineva zice că ei "au o descoperire să-i boteze pe oameni în Numele de 'Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt,"' aceea este
contrar cu Cuvântul. Nimeni dintre ceilalţi nu a făcut-o vreodată. Când ei zic, că, "Oh, noi o să stăm, şi asta, aceea, şi
cealaltă," şi aşa mai departe, care este contrar cu Cuvântul. Când ei zic că ei "nu cred sămânţa şarpelui," aceea este
contrar cu Cuvântul. Toate aceste alte lucruri, care sunt contrare cu Cuvântul. Aceasta trebuie să fie cu Cuvântul şi la
vreme. 

70 Acum, dacă David ar fi făcut măcar aceasta. Chivotul venea, dar nu la acel timp; nu era loc pentru el. 
71 Observaţi acum când ei s-au dus jos să ia chivotul, toţi demnitarii au zis, "Acesta este lucrul de făcut, David. Slavă

lui Dumnezeu! Noi avem nevoie de o trezire." Aceea era Penticostal real, astăzi; Baptist, Prezbiterian. "David, tu eşti
regele nostru! Voi toţi... Căpitan Aşa-şi-aşa, şi Maior Aşa-şi-aşa, şi General Aşa-şi-aşa, va fi la adunarea voastră. Păi,
ei zic că acesta este tocmai lucrul de făcut, David. Tu ai ţara întreagă cu tine." 

Iată care este cauza astăzi. Eu nu vreau ţara. Eu îl vreau pe Dumnezeu, dacă nu există nimeni altul să stea. 
72 David a avut toate căpeteniile. El a avut cooperare cu forţele militare. El a avut cooperare cu toate denominaţiunile,

cu toţi teologii, cu toţi, fiecare fiind de acord cu el. Aşa a făcut Ahab, şi alţii în Scriptură; dar el nu avea pe Dumnezeu,
deoarece el era afară din voia lui Dumnezeu. Eu sper că noi pricepem aceasta. 

73 Observaţi, ei au făcut fiecare lucru religios pe care l-au putut. Ei probabil că au pus afară anunţuri şi fiecare lucru,
"Mare trezire! Chivotul are să fie adus înapoi. Noi o să avem o trezire. Noi o să facem aceasta." 

74 Observaţi, el a trimis cântăreţi. El a trimis oameni cu harfe, cu trâmbiţe, şi ei au făcut fiecare lucru religios pe care
ei au ştiut cum să-l facă; şi totuşi Dumnezeu nu era în aceasta. 

Cumva vedem aceasta repetându-se din nou, nu-i aşa? 
75 Ei au luat toţi cântăreţii. Ei au luat cântăreţii cu harfa, suflătorii de trâmbiţe; femeile, bărbaţii, şi oricare ar fi fost

care cânta. Ei i-a luat pe toţi jos acolo, şi au trecut prin fiecare mişcare religioasă. 

Eu nu vreau să spun asta, dar eu trebuie să o spun. Aşa sunt aceste denominaţiuni astăzi, Penticostali şi toţi, merg
prin fiecare mişcare religioasă, de cântat şi strigat. 

76 Observaţi, David a strigat cu toată puterea lui, şi el a ţipat, şi el a sărit, şi el a mers prin fiecare mişcare religioasă
care putea exista acolo; şi totuşi Dumnezeu nu era în aceasta. Şi motivul lui, şi obiectivul lui, şi fiecare lucru era
corect; dar el a mers pe calea greşită cu aceasta. Înţelegeţi? El a făcut toate mişcările religioase; a strigat, a cântat, a
avut cântăreţi  speciali,  strigători speciali,  toate celelalte.  Ei au dansat în duhul.  Ei au făcut fiecare lucru care era
religios. 

77  Aceasta era ceva ca marile noastre cruciade din timpul nostru. Ei vor să câştige lumea la Cristos. Nu există un
astfel de lucru. Mari treziri covârşitoare, mari lucruri întâmplându-se; dacă ei şi-ar putea măcar da seama, că ziua
aceea a trecut. Ea este osândită. Dar ei construiesc, cruciade, organizaţii, şi fiecare lucru. Dar, rezultatele sunt întocmai
cam cum au fost în timpul lui David, aceasta nu mergea. 

78 Noi mergem şi avem o trezire. Marii noştri, unii din marii noştri evanghelişti astăzi, ei zic că ei au treizeci de mii
de convertiţi, în timp de şase săptămâni; şi la un an de acolo, merg înapoi, ei nu pot găsi treizeci. Acolo este ceva
greşit.  Ce  este  aceasta,  este  întocmai  acelaşi  lucru  pe  care  l-a  făcut  David.  Mari  demnitari,  oameni  mari,  mari
predicatori,  şcoli mai mari, autoritate mare, dar totuşi ei consultă o denominaţiune veche în loc să se uite în faţa
Cuvântului lui Dumnezeu şi să vadă când este vremea. Voi nu puteţi cultiva anumite alimente ci numai în anumite
timpuri ale anului. 

79 Acum haideţi să vedem ce s-a întâmplat. Deşi a lor... Mişcarea lor religioasă şi altele era mare, intenţiile lor erau
grozave, cruciadele lor erau grozave, cântatul lor era grozav, dansul lor era grozav, strigătul lor era grozav, muzica lor
era grozavă, şi ei aveau chivotul. La ce bun este chivotul fără Dumnezeu? Acesta este doar o cutie de lemn, şi două
tăbliţe de piatră. 



Aceasta este ca şi a lua împărtăşirea, fiind botezat. La ce foloseşte să fi botezat dacă tu nu eşti mai întâi pocăit? La ce
foloseşte, să iei cina, să devii un făţarnic, dacă tu nu trăieşti viaţa şi să crezi restul din Cuvântul lui Dumnezeu? Iei
parte din Acesta, şi nu restul din El, aceasta arată că acolo este ceva greşit. 

80  Acum, când toate acestea se întâmplă, haideţi să vedem acum ce se întâmplă când Dumnezeu, şi epoca Lui şi
timpul Lui, nu este considerat; este doar idea oamenilor. 

81 Mulţi oameni mi-au zis mie, "De ce nu vi tu aici şi să ţi o adunare? Păi, noi te chemăm. Semnează asta, aceea, sau
cealaltă." 

Aşteaptă! Tu ai vrea aceasta, dar ce zice Dumnezeu despre aceasta? Mulţi oameni mi-au zis... Eu am avut invitaţii,
eu am avut interviuri, interviuri personale şi altele, am aşteptat un an. Aşteaptă! Cum voi şti eu ce să spun până când
nu îmi spune Dumnezeu ce să spun? Vedeţi, trebuie să aştept! Acesta este motivul că am zis, "Pune aceea în scris.
Lasă-mă să văd ce a zis El." Înţelegeţi? Aşteaptă! "Aceia care îl aşteaptă pe Domnul îşi vor reînnoi puterea lor." Asta-i
adevărat? 

82  Observaţi, ei i-au consultat numai pe preoţii din ziua aceea, teologii, denominaţiunile. Şi observaţi, făcând aşa,
consultând preoţii şi consultând adunarea, consultând poporul, ei au făcuto greşit. 

83  Observaţi, chivotul era Cuvântul. Noi ştim că aceasta este corect. Deoarece, chivotul este Cristos, şi Cristos este
Cuvântul. Înţelegeţi? Chivotul, sau Cuvântul, nu a fost pus în prima lui poziţie, rânduită, original rânduită. Oh, nu
omiteţi să pricepeţi aceasta, biserică! 

Totul era desăvârşit, şi totul arăta bine, ca şi cum venea o mare trezire; dar deoarece ei au omis să consulte persoana
corectă despre aceasta! Ei au consultat preoţii, au consultat demnitarii, au consultat teologii, au consultat cântăreţii, şi
au obţinut totul împreună într-un acord, şi o mare organizaţie a militarilor, şi de asemenea forţele naţiunii. Totul era în
armonie pentru un mare miting, dar ei au omis să-l consulte pe Dumnezeu. Aşa a făcut Ahab, aşa au făcut alţii. Ce
moment! 

84  Acum să nu pierdeţi aceasta. Ei au omis să obţină aceasta, deoarece ei nu au consultat. Şi prin a face aceasta...
Priviţi. Prin a merge la preoţi, prin a merge la teologi, şi prin a merge la forţele militare, şi nici măcar să-l considere pe
mesagerul din ceasul acela trimis de Dumnezeu, Natan, ei au făcut-o greşit. Ei au mers şi au ridicat chivotul şi l-au pus
pe un car  nou,  l-au pus pe un car  nou,  sau,  "o nouă denominaţiune urmează să înceapă," şi  nu pe ceva dat  de
Dumnezeu, un fel rânduit de a-l duce. Acesta trebuia să fie dus pe umerii Leviţilor. Dar, voi vedeţi, când tu începi
greşit, tu vei continua să mergi greşit. 

85 Dacă un glonţ trebuie să fie îndreptat înspre o ţintă, şi tu mişti ţeava o miime aici, de la început, la o sută de iarzi tu
eşti patru sau cinci ţoli deviat. Tu începi greşit. 

86 O Dumnezeule, ajută-ne să cunoaştem că acest lucru a început greşit, aceste mari cruciade din ceasul acesta, şi ele
sunt aşa zise. Dumnezeu nu este consultat despre aceasta. Preoţi şi oameni religioşi sunt consultaţi. Organizaţii sunt
consultate. "Păi, vei avea tu cutare-şi-cutare? Eu cred, dacă noi am putea săi aducem pe toţi împreună!" Nu-i aduceţi
pe toţi împreună. Doar luaţi Cuvântul lui Dumnezeu privitor la aceasta. 

87  Apoi noi aflăm că, atunci când ei fac asta, ce fac ei? Ei continuă să meargă drept înainte cu acelaşi program
religios al lor, care este afară din Cuvântul lui Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu. Acel lucru a murit, cu ani în urmă,
acele lucruri uscate de ani de zile. 

88 Aceasta s-a urcat în zilele Domnului Isus. Ei nu au ştiut-o. A zis, "Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi m-aţi fi
cunoscut pe Mine, că Moise a zis că Eu vin." 

Au zis, "Părinţii noştri au mâncat mană în pustie." 
89 A zis, "Ei toţi sunt morţi!" "Orbilor," i-a numit El, pe Farisei, conducătorii religioşi. "Dacă voi nu veţi crede că Eu

sunt Acela, veţi muri în păcatele voastre." Dar ei nu au făcut-o. Erau aşa de aşezaţi în căile lor. Ei trebuiau să aibă
aceasta în felul lor. 

90 Acesta este felul în care a făcut-o David. El a avut aceasta în felul lui, astfel el doar a zis, "Voi ştiţi ce voi face eu?
Noi ne mutăm." El a avut o revelaţie. "Noi ne mişcăm acum, aşa că noi vom face aceasta o cale nouă. Zilele minunilor
au trecut, aşa că noi ne vom face doar o nouă organizaţie. Noi vom construi un car nou, arătând că un lucru nou a
început." Ce profeţie falsă! 

91 Voi trebuie să mergeţi pe calea în care Dumnezeu a zis să o faceţi. Ei l-au pus pe umerii Leviţilor, şi aceasta era
peste inimă. Chivotul, Cuvântul, nu este să fie cărat peste o nouă denominaţiune, pe teoriile vreunui om, ci în inimă.
Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca să fie mânuit de către denominaţiuni; Acesta este să fie mânuit de către inima unui
om, unde Dumnezeu poate să vină acolo înăuntru şi să se descopere pe Sine. Şi dacă el o descoperă conform cu
Cuvântul, acesta este Dumnezeu; dacă aceasta nu este, aceasta nu este. 

Şi, atunci, Cuvântul din vremea aceea! Sigur, un Fariseu putea să spună, "Cine ne-a spus că noi nu putem face asta şi
face aceea? Moise ne-a dat aceste porunci." 

"Dar Moise de asemenea a spus..." 

Satan a spus, "Păi, este scris, 'El va da la a Lui Îng...'" 



92 "Şi este de asemenea scris," a zis Isus. Vremea, timpul! "Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise! Voi aveţi unul care
vă acuză, Moise. Dacă voi l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi m-aţi fi cunoscut pe Mine," El a zis, "căci Moise a scris
despre Mine. 'Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet printre voi, dintre fraţii voştri; de El să asculte ei."' Dacă
ei l-ar fi cunoscut pe Moise, ei l-ar fi cunoscut pe El. 

93  Acum îndeaproape, ascultaţi, să nu pierdeţi aceasta acum. Vedeţi, primul lucru, când ei au consultat preoţii, au
consultat demnitarii, au consultat militarii, au consultat toată adunarea, cartierul, să vină împreună pentru această mare
adunare care era să vină, ei au omis să o facă corect. Ei nu l-au consultat pe Dumnezeu. Şi, făcând astfel, nu s-au dus
înapoi şi să vadă ce timp era acesta! 

94 Oh, frate, ascultă. În ce timp trăim noi? Care este epoca? Care este ceasul în care suntem noi? Nu este timp pentru
aceste  lucruri  despre  care  ei  vorbesc.  Aceasta  este  trecut.  Judecata  este  aproape acum.  Voi  puteţi  vedea aceasta
rupându-se. Vă amintiţi de stânca de sus de pe munte? Oră de judecată! Voi vă amintiţi revelaţia, sau vedenia despre
Mireasă? Doar ţineţi-o pe Ea în pas. Nu o lăsaţi pe Ea să iasă afară din pas. 

Observaţi, "Pe umerii preoţilor!" 
95 Şi David şi toţi preoţii, care într-adevăr se cuvenea să fi ştiut mai bine, dar ce era aceasta? Preoţii trebuiau să ştie

mai bine. Scribii, teologii, trebuiau să ştie mai bine, deoarece Cuvântul a zis să nu facă asta. 
96  Şi astăzi când ei vor să spună, "Oh, Isus Cristos nu este acelaşi ieri, azi, şi în veci. Aceea este telepatie mintală.

Aceea este asta, aceea, sau cealaltă." Ei omit să vadă Cuvântul promis. "Oh, aceea era o zi trecută." 

David a zis, "Oh, păi, acum aşteaptă un minut. 'Pe umeri dede preoţi,' aceea era în urmă când Moise a venit afară.
Sigur, noi, noi îl vom pune pe un car nou astăzi. Eu am o revelaţie despre aceasta." 

97  Preoţii au zis, "Amin, David!" Vedeţi, influenţaţi de către noul lor consiliu ecumenic, că ei toţi ar trebui să fie
împreună şi să facă aceasta în felul acesta şi felul acela, aceea este ceea ce a cauzat ca preoţii să se poticnească. Ei nu
au consultat persoana corectă. Ei nu au făcut-o corect, de aceea ei au ajuns în necaz. Da. 

98 Mi-e teamă, că într-o mulţime de lucruri astăzi. Când un mare învăţător, unul din cei mai mari ai Penticostalilor, a
stat înaintea grupului religios seara trecută în Chicago. Eu trebuia să am acea adunare cu Oamenii de Afaceri; dar eu
mă gândeam că eu voi fi în Africa la timpul acela, dar tocmai am ajuns înapoi în ziua dinainte ca aceasta să înceapă. Şi
ei au ales un mare intelectual Penticostal, şi el s-a ridicat, şi le-a spus că această mişcare ecumenică era un lucru de la
Dumnezeu. Şi a zis că toţi vor veni înapoi, chiar şi biserica Catolică va veni înapoi în condiţia ei originală, toţi vorbind
în limbi ca dovadă, şi aşa mai departe. Şi neştiind că aceea este o cursă a diavolului! 

99 Şi un om pe care eu nu l-am cunoscut... Uneori tu semeni sămânţă; tu nu ştii ce are să se întâmple. Dar preşedintele
Evangheliei Depline a Oamenilor de Afaceri, îndată ce marele vorbitor a şezut jos, el a zis, "Eu sunt înclinat să nu
spun lucruri împotriva vorbitorilor noştri, dar acela nu este felul în care Fratele Branham a spus că se va întâmpla. Ci
el a spus că aceea va conduce la semnul fiarei." 

El a zis, "Dar Fratele Branham nu ştie despre ceea ce el vorbeşte." 

A zis, "Noi suntem... cred că el ştie." Înţelegeţi? 
100 Şi în Chicago, a zis, "Câţi de aici ar vrea ca eu să vin sus şi să-mi dau versiunea mea despre aceasta?" Au început

să ţipe şi să strige. 

Vedeţi, tu semeni seminţe; tu nu ştii ce are să se întâmple. 

Doar continuaţi să puneţi afară Sămânţa. Când vine acel ceas, unii dintre ei sunt... 
101 Ca Toma, el era cam ultimul ca să vadă pe Domnul. Dar, el trebuia să-L vadă, ca să-L creadă. Vedeţi, când ei văd

că aceasta se întâmplă. Oh, Toma a venit înăuntru, dar el era puţin în întârziere. 
102 Acum când ei văd lucrurile care sunt prezise, şi zicând AŞA VORBEŞTE DOMNUL, se împlineşte, atunci ei zic,

"Daţi-ne puţin din Uleiul vostru." Înţelegeţi? 
103  Dar acum observaţi, influenţă. Uneori oameni mari vin împreună. Voi îi auziţi zicând, "Marele  Aşa-şi-aşa,  şi

marele Aşaşi-aşa, marele nostru..." Niciodată să nu faceţi aceasta. 

Nu există din cei mari între voi. Există numai unul Cel mare, şi acela este Dumnezeu. Noi suntem fraţi, surori. Mie
nu-mi pasă dacă tu păstoreşti o biserică care are cinci persoane în ea, aceea nu te face mic; aceea te face un frate,
înţelegi, dacă tu eşti devotat la Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu-ţi pese ce, cum; tu nu devii mic. Dumnezeu nu are copii
mici şi copii mari. El doar are copii. Ei sunt toţi la fel. 

104 Observaţi, Dumnezeu însuşi a venit din locurile de fildeş din Slavă, să devină unul dintre noi. Acum cine este cel
mare? A luat... Nu a venit jos aici să ia forma unui preot, ci a unui slujitor. A spălat tocmai noroiul pe care El l-a creat,
picioarele apostolilor Lui şi altora. Acum cine este mare? 

105 Dar influenţaţi, erau aceşti oameni. Ei nu au înţeles. Ei se gândeau că ceva nou urma să se întâmple, nu, ceva ce
Dumnezeu nu a zis că are să se întâmple. Ei au mers la aceasta pe calea greşită. 

Aceasta  este  ceea  ce  tot  acest  entuziasm,  când...  a  început  în  urmă  acolo,  cu  mult  timp  în  urmă,  fiecare
denominaţiune trebuia să aibă un vindecător Divin; fiecare denominaţiune trebuia să aibă asta, aceea,  sau  cealaltă.



Fiecare denominaţiune trebuia să aibă un David micuţ. Fiecare trebuia să aibă asta, aceea, sau cealaltă. Vedeţi ce s-a
întâmplat? Aceasta a făcut acelaşi lucru pe care l-a făcut aici. Acelaşi lucru. Influenţă! 

106 Cuvântul pentru vremea, timpul în care ei trăiau, era ignorat. 
107 Observaţi, "umerii Leviţilor," era originala, cale pregătită de Dumnezeu să facă aceste lucruri. "Duceţi acel chivot

pe umerii Leviţilor." Orice lucru în afară de aceea era contrar. Ce El a zis, aceea era ce El vroia să însemne. Dumnezeu
nu se poate schimba. Acesta este motivul, să staţi cu Cuvântul Lui! Eu am Scriptură, da, Întâi Cronici 15:15, dacă voi
vreţi să notaţi aceasta jos. Observaţi. 

108  Acum observaţi, acolo, în al urma pe Dumnezeu. Acum eu vreau ca voi să vă notaţi cumva aceasta în mintea
voastră. Să ţineţi poruncile lui Dumnezeu, să faceţi orice corect pentru Dumnezeu, să faceţi-faceţi lui Dumnezeu un
serviciu corect, acolo sunt cinci lucruri obligatorii, să faci serviciul lui Dumnezeu corect. 

109 Acum David îi făcea lui Dumnezeu un serviciu. El a făcut fiecare lucru pe care Ael a ştiut să-l facă, numai că l-a
lăsat la o parte pe Dumnezeu. Înţelegeţi? El făcea ceva ce era drept, ceva bun pentru popor, ceva bun pentru biserică. 

110  Dar acolo sunt cinci lucruri obligatorii. Eu vreau ca voi să le ţineţi minte pe acestea. Nu contează cât de sincer
poate să fie un om în a face aceasta, făcând lui Dumnezeu un serviciu, aceasta, aceste cinci lucruri obligatorii să fie
acolo. 

Întâi, acesta trebuie să fie timpul Lui să faci aceasta. 
111 Şi dacă-dacă Moise ar veni, să zică, "Noi vom construi o arcă şi o vom pluti sus pe Nil, cum a făcut Noe"? Timpul

lui Noe era în ordine pentru o arcă, dar nu timpul lui. 
112  Şi dacă Isus ar veni, să zică, "Acum eu vă spun ce vom face noi. Noi ne vom duce sus pţ munte, cum a făcut

Moise, şi luăm o nouă declaraţie de legi"? Înţelegeţi? Huh-uh! El era acea lege. Înţelegeţi? 
113 Voi trebuie să fiţi în timpul Lui. Aceasta trebuie să fie în vremea Lui. Voi pricepeţi aceasta acum? Trebuie să fie

în timpul Lui. Aceasta trebuie să fie în vremea Lui, timpul şi vremea. 
114 Şi aceasta trebuie să fie în acord cu Cuvântul Lui care a fost vorbit. Aceasta trebuie. Mie nu-mi pasă cât de bine

spuneţi voi  aceasta se cuvine să fie, sau aceea se cuvine să fie, sau  asta se cuvine să fie. Aceasta trebuie să fie în
acord cu Cuvântul Lui; în acord cu timpul Lui şi vremea Lui. 

Şi aceasta trebuie dat în acord, la persoana prin care El a ales să facă aceasta. 
115 Mie nu-mi pasă cât de mulţi demnitari. Acolo este regele David, tot atât de mare ca oricare din ei. El a fost rege

peste naţiune. Dar El a avut o cale de a face asta, şi El le-a spus lor cum ar face El aceasta. Dar ei au omis să o facă. 
116 Aceasta trebuie să fie conform cu Cuvântul Lui; conform cu timpul Lui, conform cu programul Lui. 
117  Şi aceasta trebuie să fie prin persoana pe care El a ales-o să o dea şi să o facă. Moise a încercat să fugă de la

aceasta, "Ia pe altcineva." Dar Dumnezeu l-a ales pe Moise să o facă. Mulţi dintre ei; Pavel a încercat să iasă afară din
aceasta; mulţi alţii. Dar aceasta trebuie să fie prin acela pe care El îl alege să o facă. 

Şi aceasta trebuie să vină, întâi, la profeţii Lui. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vină la profeţii Lui. Amos 3:7,
"Domnul Dumnezeu nu va face nimic până când mai întâi El descoperă Aceasta la slujitorul Său profetul." Patru. 

118 Şi profetul trebuie să fie adeverit prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
119 Acolo sunt cele cinci lucruri obligatorii ale voastre. Aceasta trebuie să fie în felul acela. Timpul Lui, vremea Lui,

când El a zis că aceasta va fi; şi omul pe care El l-a ales; şi aceasta trebuie să vină la profet; şi profetul trebuie să fie
un profet adeverit. Noi aflăm, că mulţi dintre ei în Biblie, aceasta a venit la profeţi şi aceasta nu era adeverit. Profetul
nostru este Isus Cristos. 

120 Astfel acum observaţi, vedeţi, Dumnezeu nu le-a descoperit lor lucrul prin calea pregătită de El de a o face. Ei au
acceptat calea lui David. Ei au acceptat calea preoţilor. Ei au acceptat calea scribilor, a teologilor, dar nu calea lui
Dumnezeu. Natanael, era, el era un profet al acelei zile. Mai târziu, Natanael le-a spus cum să o facă. Dar, vedeţi, ei au
făcut-o fără ca să-l consulte pe Natanael. Nici un cuvânt nu zice că Natanael a fost consultat. Toată influenţa, măreţul
lucru mergând înainte! Şi, Doamne, eu mă gândesc, "Lasă, ţine..." 

Ajută-mă, Doamne, când inimile sunt în flăcări, 
Lasă-mă să-mi smeresc mândria (să merg cu restul dintre ei), doar să chem Numele tău; 
Învaţă-mă să nu mă bazez pe ceea ce fac alţii, 
Doar să aştept în rugăciune după un răspuns de la Tine. 

Vedeţi, acela este felul în care este. Lasă-mă să o văd că se împlineşte în felul corect, atunci aceasta este crezut. 
121 Acum, Dumnezeu le-a descoperit lucrul prin David, şi prin lucrători, şi prin oameni, şi prin căpeteniile peste mii,

şi căpeteniile peste sute, dar nu prin Natanael care avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Şi Domnul a zis că El nu va
face nimic până când El i-a arătat la acel profet al epocii, întâi, ce să facă. Vedeţi ce au făcut ei? Ei au mers drept afară
din Cuvântul lui Dumnezeu, au mers şi au pus chivotul pe un car nou. Înţelegeţi? Astfel ei au mers pe acolo să o facă
în afara poruncii lui Dumnezeu şi felul pregătit de Dumnezeu. 

Şi aceasta este ceea ce s-a întâmplat astăzi, prieteni. Aceasta este de ce am avut noi aşa de multe cruciade mari, şi aşa



mai departe, şi fără rezultate. Mai multă infidelitate, mai mult păcat, mai mult... Eu vă spun, această naţiune este dusă;
nu numai această naţiune, dar şi alte naţiuni. Această naţiune, ca Anglia din altă epocă, era prostituata la toate celelalte
naţiuni. 

122  Jos de tot în Mozambic, patru sute şi optzeci de mile de la civilizaţie, în junglă, copii boemi ascultă la Elvis
Presley, scuturându-şi capul şi sărind în sus şi-n jos în felul acesta, cât e noaptea de lungă, cu stare... Sau, aparate
micuţe ca acelea vor trage pentru o mie de mile, direct dincolo în Rodezia, să-l prindă pe Elvis Presley. Şi totuşi ei zic,
"El este foarte religios, el şi Pat Boone, şi ceilalţi." Păi, acesta este Iuda din ora aceasta, şi nu o ştiu. Aceea este partea
proastă, că ei cred că ei sunt-sunt în ordine. 

Nu a zis Isus acestei Epoci a Bisericii Laodiciene, "Tu eşti goală, mizerabilă, nenorocită, oarbă, şi nu o ştii"?Nu o
ştie! 

123  Păi, copiii Penticostali jos în Africa şi împrejur, zic, "Păi, Elvis Presley, el cântă mai frumos de cum ai auzit
vreodată." Fără îndoială dar asta-i ce a făcut David, de asemenea; fără îndoială asta-i ce au făcut cântăreţii, dar aceasta
a cauzat ca moartea să lovească tabăra. Vedeţi unde sunt ei, unde suntem noi astăzi, prieteni? 

124 "Umerii Leviţilor," era calea originală a lui Dumnezeu de a o face. Şi ei l-au pus pe un car nou. Acum, aceasta nu
va merge. Ei nu au consultat calea potrivită. Înţelegeţi? Astfel ei au ieşit, în jurul Acestuia, şi au mers cu acesta pe
drumul greşit. 

125 Şi aceasta este ceea ce s-a întâmplat astăzi. Când oamenii, nu contează cât sunt de sinceri, încearcă să-i facă Lui
un serviciu în afara căii Lui pregătite de a o descoperi, ei întotdeauna o strică. Dumnezeu o aşează în felul Lui. Omul,
nu contează cât este de sincer, dacă tu încerci să o faci în afară de aceea, tu-tu o vei strica. 

126  Ceva cum era Balaam, în ziua lui Balaam. Dumnezeu i-a spus lui Balaam, prorocul acela. El era un proroc,
prorocul Balaam. El era un proroc, şi Cuvântul a venit la el exact, şi a zis, "Nu te du acolo jos. Acela este alesul Meu.
Aceea este alegerea Mea." 

Şi Balaam s-a întâlnit cu demnitarii, oamenii militari, predicatori, oameni cu influenţă, şi a zis, "Păi, eu vă-eu vă voi
spune, regele va..." 

Vedeţi, doar aplicaţi-l cu David, aplicaţi la ce este astăzi. 

Luaţi doar fiecare lucru într-un simbol, şi voi îl veţi vedea. Vedeţi voi aceasta? Ziceţi, "Amin." [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.] Vedeţi, vedeţi, întocmai cum este aceasta acum. 

127  Dar clericii au zis, preoţii au zis, scribii au zis, teologii au zis,  "Acesta  este felul în care aceasta trebuie să fie
făcut." Dar, acesta nu era, şi acesta a dovedit că nu era. 

128 Şi Dumnezeu i-a spus lui Balaam, şi el era un proroc, mai întâi, El i-a spus, "Nu te du jos." 
129  Dar influenţa celorlalţi oameni l-au făcut să o facă contrar la ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă, şi aceasta a

devenit blestem în loc de trezire. Oh, sigur, el a ajuns acolo jos şi a învăţat poporul, a zis, "Acum aşteptaţi! Voi ştiţi
ce?" A zis, "Noi suntem noi suntem Moabiţi. Vă reamintiţi, fata lui Lot este regina noastră. Ea este originea noastră.
Noi suntem toţi dintr-un sânge. Noi suntem toţi... Toţi dintre noi denominaţiunile suntem la fel." Să nu vă amestecaţi
voi cu lucrul acela. Staţi departe de acolo. Înţelegeţi? Astfel el a zis, "Noi suntem toţi la fel. Păi, poporul vostru este ca
poporul meu. Noi ne putem înrudi prin căsătorie, unul cu altul, astfel noi putem avea un adevărat consiliu ecumenic.
Înţelegeţi? Toţi dintre noi putem veni împreună şi să venim înapoi iarăşi la lucrul original." 

Dumnezeu a blestemat lucrul. Acel păcat nu i-a fost iertat niciodată lui Israel. Acesta a stat cu ei pentru restul zilelor
lor. Acesta niciodată nu a fost iertat. Ei au pierit în pustie cu acesta. Asta-i adevărat. Deoarece ei nu au luat calea
pregătită de Dumnezeu prin calea Lui adeverită de a o face. 

130 Observaţi, acest lucru pe care ei l-au făcut a cauzat lui Israel moartea, în pustie. Şi Isus a zis, "Ei toţi au pierit şi
sunt duşi." Priviţi cine a stat cu Moise acolo în urmă, Iosua şi Caleb, în-în program. 

131 Observaţi iarăşi, aici este David, ce a făcut el. Şi când el a făcut, ce a făcut aceasta? Aceasta a cauzat ca moartea
să lovească o persoană sinceră. 

Acum, eu presupun că noi încă suntem conectaţi, şi eu vreau ca voi să auziţi de-a lungul ţărilor. 

Acest lucru pe care David l-a făcut, fără să-l consulte pe Natanael şi să obţină Cuvântul Domnului pentru aceasta,
aceasta a făcut ca moartea să lovească oameni sinceri. Da, domnule. El şi-a pus mâna înainte, care a trăit în prezenţa
chivotului; acesta a ieşit din casa lui-lui. Şi boul s-a împiedicat, şi chivotul cădea. 

132  Ei deja au făcut un lucru greşit, două lucruri greşite. Întâi, ei nu l-au consultat pe Natanael. Următorul lucru pe
care ei l-au făcut, ei au mers acolo jos fără să consulte Cuvântul lui Dumnezeu. Care, ... Samuel era Cuvântul în ziua
aceea...  Şi  el  nu  a  consultat  Cuvântul  Domnului.  Atunci,  când ei  au  făcut-o,  ei  au  mers  contrar  Cuvântului  lui
Dumnezeu. 

Şi aici acest om bun, care a fost îngrijitor, el era un episcop, se gândea, "Păi, aici, eu nu vreau ca Dumnezeu să fie
lăsat jos," aşa că el şi-a pus mâna pe chivot. Unde, el nu era un Levit, şi el a murit. Trei lucruri! 

133  Acum gândiţi-vă foarte bine, şi priviţi ce au făcut denominaţiunile astăzi. Vedeţi, ei l-au refuzat pe Acesta, au
numit Aceasta "învăţătură falsă." Înţelegeţi? Uitaţi-vă unde sunt ei. Ei vor obţine consiliul lor ecumenic, în regulă. Au



numit Aceasta "telepatie mintală," când Dumnezeu Însuşi a adeverit Aceasta de a fi Adevărul, şi dovedind că Acesta
este Adevărul. "Oh, ei sunt doar o grămadă mică de neghiobi acolo sus," ei zic, "ei nu ştiu despre ceea ce vorbesc." 

Asta-i adevărat, noi nu ştim. Dar noi spunem doar Cuvintele Lui, şi El ştie despre ce vorbeşte El, înţelegeţi. Eu nu
pot explica Aceasta, nimeni altul nu poate, dar El-El-El dovedeşte Aceasta. 

134 Acum observaţi. Mulţi dintre credincioşii sinceri de azi, care vin la Cristos, şi vrea să vină din toată inima lui, este
omorât spiritual în acelaşi fel. Mulţi oameni sinceri se duc la biserica Catolică şi vrea să devină un Creştin, se duc la
Metodişti, Baptişti, biserica lui Cristos, şi chiar la Penticostali, vedeţi, şi vrea să devină un Creştin, pune mâna lui pe
aceasta, şi se uneşte cu ei. 

135  Şi când David a văzut că se întâmplă acest lucru, aceasta la trezit. Să nu te trezeşti prea târziu acolo, frate. El a
văzut că moartea a lovit. 

Arată-mi rezultatele. Ce a făcut această aşa numită trezire, aducând oamenii înapoi în biserici, pentru naţiune, la-la
trupul credincioşilor? Aceasta nu a făcut nimic decât a făcut noi organizaţii şi denominaţiuni, pe tot parcursul, mai
mulţi membri şi aşa mai departe. Este naţiunea mai bună? Ei au zis că ei urmau să... 

136 "America. Dumnezeu să binecuvânteze America. Ea este-ea este o naţiune, ea este o ţară Creştină." 

Ea este la un milion de mile de la a fi o ţară Creştină. Eu nici măcar nu mă rog pentru ea. Cum pot eu să mă rog
pentru ea, şi ea nu se va pocăi sub puterile viguroase ale lui Dumnezeu demonstrate înaintea ei; şi negând, şi închizând
uşa la Acesta, şi îndepărtându-se? Eu o predau lui Dumnezeu. Şi ea se duce şi mai departe. Şi acum ea are să se
scufunde. Doar priviţi ce se întâmplă. 

137 Multe persoane sincere se duc şi se unesc cu o organizaţie, sau un grup, sau un cult de vreun fel, şi ei mor acolo,
spiritual. Tu nu le poţi spune lor nimic. Ei primesc acel nimic instruit în ei, "Păi, aceşti episcopi au zis asta. Şi acesta a
zis asta,  acesta  a zis asta." Tu le arăţi  chiar aici în Cuvântul lui Dumnezeu unde aceasta este AŞA VORBEŞTE
DOMNUL. "Dar păstorul nostru..." 

Mie nu-mi pasă ce spune păstorul tău, nu-mi pasă ce spun eu, sau oricine altul zice. Dacă aceasta este contrar cu
Cuvântul adeverit al lui Dumnezeu, ceasul, timpul, Mesajul, şi aşa mai departe, uită aceasta. Stai la o parte de aceasta.
Iar eu trebuie să stau înaintea fiecăruia dintre voi în Ziua Judecăţii, şi voi ştiţi asta. Şi puţin aş spune eu aceea, ştiind că
eu sunt un om bătrân acum. Eu voi... Aceasta nu este că eu ştiu ceva, dar El ştie. Eu doar urmez ce El spune. 

138  Uitaţi-vă astăzi la marile cruciade pe care noi le-am avut de-a lungul ţării. Aceasta a dovedit că aceasta era în
zadar. Şi nu a spus Isus aici acum, Luca 7:7, "În zadar Mi se închină ei"? În zadar a adus David chivotul sus. În zadar
i-a antrenat Ahab pe acei proroci. În zadar a luat Balaam banii aceia. "Învăţând ca Doctrină poruncile omeneşti."
Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu care contează, nu contează cât de sin-... 

139 „Oamenii aceia sunt într-adevăr sinceri." Voi auziţi asta atât de mult, "Ei sunt aşa de sinceri." Asta nu înseamnă
nimic. Martorii lui Iehova, Adventişti de ziua a Şaptea, şi toate acele culte, ies aici afară pe stradă şi fac lucruri care
unul dintre noi nu ar face. Catolicii stau la colţuri şi cerşesc, şi aşa mai departe, acele ordine din acestea în aşa fel, şi în
valoare de miliarde şi miliarde şi miliarde de dolari, şi încă cerşesc pentru aceştia. Sinceri, fără îndoială. Bisericile se
duc şi-şi predică, şi aşa mai departe, şi lucrători stau în amvon şi fac tot ce pot să obţină membri noi în biserica lor; dar
acesta este un chivot nou. 

Există numai un Chivot să urmăm, acela este, Cuvântul lui Dumnezeu. Orice contrar la acel Chivot, staţi la o parte
de la acesta! Acesta este pe un car nou, şi nu pe umerii lui Dumnezeu. Corect. Staţi la o parte de la acel lucru. Să nu
aveţi nimic de a face cu acesta. 

140 Marele noastre cruciade, miliarde şi milioane au făcut mărturisiri. Şi eu mă îndoiesc dacă acolo vor fi o sută dintre
ei, din toată aceasta. Vedeţi, nu a fost un lucru. 

Atunci priviţi la promisiunea Cuvântului. 
141 Voi vă veţi gândi că aceasta a eşuat, şi noi ştim că aceasta a eşuat. Unii dintre ai noştri cei mai mari dintre-dintre

cei care fac treziri în ţară astăzi zic că aceasta a eşuat extrem. Biserica ştie că aceasta a eşuat. Fiecare ştie că aceasta a
eşuat. Păi, de ce este aceasta? De ce a eşuat aceasta? 

Aceasta era pentru un scop bun. Aceasta era să aducă oameni în Prezenţa lui Dumnezeu, mari cruciade. Şi milioane
de oameni îşi cheltuiesc banii, şi îi pun în mari cruciade. Şi bisericile toate au mers împreună, în mari auditorii, şi
lucruri mari, şi mari lucruri au luat loc. De ce a eşuat aceasta? Este deoarece ei niciodată nu au cunoscut ceasul în care
trăiau ei. 

Nu-i de mirare că Isus a stat, şi în inima Lui El a plâns. 

Lacrimile îi curgeau pe obrajii Lui, şi El a zis, "Ierusalime, O Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng aşa cum o
găină îşi strânge puii ei. Tu ai împroşcat cu pietre pe fiecare profet pe care Eu l-am trimis la tine. Dar tu nu ai vrut. Dar
acum ţi-a venit ceasul." [Fratele Branham bate pe amvon – Ed.] 

142 Nu puteţi voi simţi Duhul Sfânt strigând din voi? "Oh, Statele Unite şi lumea, de câte ori am vrut Eu să vă adun,
dar  voi  nu  aţi  vrut.  Acum ceasul  vostru  a  venit.  Dumnezeul  vostru  de  plăcere,  dumnezeul  vostru  de  murdărie,
dumnezeul vostru de Sodomă şi Gomoră, a venit între voi." Chiar şi copiii noştri mici, cu tunsori ca beatle şi bucle



peste feţele lor, perverşi micuţi pornind afară. Femeile noastre sunt duse. Aceasta este în afara răscumpărării. Bărbaţii
noştri au devenit mari sissi, umblând în jur cu pantaloni, scurţi pe ei, şi acţionând ca o fată, şi părul atârnând în jos pe
gâturile lor. Şi noi suntem Sodomiţi, şi focul şi mânia lui Dumnezeu ne aşteaptă. 

143 Voi ştiţi cum va omorî El, cum va distruge El aceasta? În felul în care El întotdeauna a făcut-o. Când o prostituată
a făcut ceva rău, ea a fost împroşcată la moarte; ei au cules pietre să omoare pe femeia care era o prostituată. Aceasta
este cum va omorî El biserica. Biblia a spus că El va ploua grindină din ceruri, care vor cântări o sută de livre o
bucată, şi El îi va împroşca. Cine îl va opri pe El? Ce ştiinţă o să spună că aceasta nu poate fi făcut? El o va face. 

La fel cum El a făcut o arcă şi l-a plutit pe Noe în siguranţă, El va face aceasta din nou pentru Biserica Lui. 

Şi  prin  Propriile  Lui  legi  şi  Propria  Lui  cale,  El  va  împroşca acea  prostituată  care  a  comis  curvie  cu  regii  şi
căpeteniile de sute şi mii. El o va împroşca pe ea la moarte, prin Propriile Lui legi pe care El le-a aşezat în ordine.
Cine o să-i spună Lui că El nu poate să facă o grindină? 

144  Întrebaţi pe cineva care ştie cum începe o picătură de ploaie. Şi aceasta face un cerc, şi merge înapoi printr-un
turbo; culege mai mult şi mai mult şi mai mult, până când aceasta obţine o anumită greutate, şi atunci ea cade jos. 

El, Dumnezeu, Care... gravitatea nici măcar nu poate să-L ţină pe pământ, şi El s-a ridicat sus în Ceruri. Dumnezeu,
Care a făcut gravitaţia, poate de asemenea să facă un turbo destul de mare să legene o piatră până când aceasta va
cântări o sută de livre. El a spus că El va face aceasta, şi El o va face. Cine are săi spună Lui să nu o facă? El o va face,
deoarece El a spus că El o va face. 

145 Noi suntem în zilele din urmă. Noi stăm aproape de judecată. De ce? Ei încearcă să mănânce mană veche care a
căzut acolo cu cincizeci de ani în urmă, biserica Penticostală. Biserica Sfinţeniei încearcă, de acum peste două sute de
ani. Lutheranii, cam trei sute, sau mai mulţi, ani în urmă, multe sute de ani în urmă. Ei încearcă să mănânce mană
veche. Oh, frate, substanţa aceea este stătută. Aceasta este contaminată. Aceasta va... Aceasta are aceasta are... Păi, eu
întotdeauna am spus, sunt mormoloci în ea, viermi. Aceasta te va omorî, să o mănânci. 

146 Aflaţi dacă David sau dacă oricare dintre ei ar fi consultat numai Pâinea din ceasul acela. 

Dacă preoţii, şi prorocii, şi predicatorii, şi teologii, şi şcolile, şi denominaţiunile, ar fi consultat măcar ceasul! Dar
acum aceasta nu le-ar face lor nici un bine. Aceasta s-a mutat afară. Aceasta nu ar ajuta nici un pic. Ea este dusă acum.
Ea a traversat linia aceea cam cu cinci ani în urmă, între pocăinţă, judecată şi milă. 

147 Observaţi, ce este atunci? Ce poate fi făcut? Ce este de făcut? Haideţi să consultăm profetul, Biblia, unde noi nu
putem adăuga sau să luăm de la Aceasta. Dacă noi o facem, Dumnezeu ne ia de la Cartea Vieţii. 

Biblia a spus, în Maleahi 4, ce se va întâmpla astăzi. 

Apocalipsa 10, cum cele Şapte Peceţi vor fi deschise şi va descoperi toate aceste taine care au fost ascunse prin
aceşti reformatori. El a spus cum va fi făcut aceasta. Aceasta este în Biblie, AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dumnezeu
a identificat, aceasta perfect şi complet; şi a adeverit Aceasta de a fi Adevărul, prin semne, minuni în ceruri, pe ceruri,
şi toate celelalte, de treizeci şi trei de ani. 

Voi credeţi că ei vor asculta de Acesta? Nu. Ei sunt morţi. 

Ei şi-au pus mâna lor în ceva care a omorât întregul lucru. Nu, aceasta nu va asculta; aceasta nu va asculta, mai mult
ca niciodată. 

148 Aceasta a fost când acest lucru s-a întâmplat, David a văzut. Dumnezeule, trimite-ne un David care poate vedea
unde stă el, care poate să fie atent şi să vadă că Dumnezeu a făcut o promisiune care, şi cum are El să o facă astăzi.
Dumnezeu a spus aceasta chiar aici în Cuvântul Lui, cum o va face El. 

149  Dumnezeu i-a spus lui Mica. Mica şi-a examinat vedenia lui înaintea a patru sute de proroci impunători. El şi-a
examinat vedenia lui să vadă dacă aceasta era corectă. El s-a uitat înapoi la ceea ce a zis profetul înaintea lui, să vadă
ce s-a întâmplat. El s-a uitat înapoi, şi el a văzut că Ilie stând acolo, a zis, "Ahab, câinii îţi vor linge sângele, de
asemenea." Acum, el a văzut atunci că vedenia aceea a fost întocmai exact conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că
el a pronunţat-o. Şi el era corect. Corect. Nu conta ce ziceau restul dintre ei, el a stat drept cu acel Cuvânt. 

150 Acum să ne uităm la vedenia pe care noi o avem astăzi. Este aceasta construirea de biserici; este aceasta cu lucruri
noi;  este aceasta cu lucruri mari care urmează să se întâmple? Sau, este aceasta judecată? Priviţi înapoi şi vedeţi
promisiunea de azi, vedeţi în ce vreme trăim noi. 

151 Voi ziceţi, "Păi, binecuvântat să fie Dumnezeu, frate, eu sunt sincer. Eu am aderat la biserică. Eu mi-am obţinut
licenţa în artă. Am făcut asta." Asta-i în regulă, asta-i bine, nimic împotriva acesteia; aşa a avut David, aşa au avut şi
preoţii din ziua aceea, aşa aveau teologii. Dar aceasta era contrar cu Cuvântul. 

152 Dumnezeu a zis cum o va face El astăzi, cum va restaura El toate lucrurile, ce va face El din nou. El a promis să
restaureze. Aceasta este exact corect. În Ioel 2:28, El a promis că El va restaura. "Eu voi restaura," zice Domnul, "toţi
anii care i-a minat omida." Ei au un di-... Vedeţi, acela este acelaşi vierme; acesta este într-un stagiu de viaţă diferit. Şi
când Catolicismul a început să mănânce, atunci Lutheranii, şi Metodiştii, şi Penticostalii, şi toţi, în jos; El a zis, "Eu
voi restaura fiecare lucru înapoi la o Biserică exact ca aceea care a fost la primul loc. 

153 Priviţi vedenia de seara cealaltă. Exact aceeaşi Mireasă a venit pe partea asta, a venit pe partea asta. După ce acele



prostituate  au  trecut  îmbrăcate  cu  rochiile  lor,  lucrurile  lor  vechi  sus  pe  aici,  şi  dansând după  rock-and-roll,  şi
numindu-se pe ele Biserica. 

Voi ziceţi, "Păi, noi nu facem asta." 

Acela este felul în care Dumnezeu te vede. Aceasta nu este cum te vezi tu pe tine însuţi. Aceasta este felul în care te
vede Dumnezeu. Nici un om nu se vede pe sine greşit. Aceasta este când te uiţi în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu,
Acesta îţi spune dacă tu eşti greşit sau nu. Dacă David ar fi făcut asta, el ar fi văzut că el a fost greşit. Dacă Ahab ar fi
făcut asta, sau acei proroci ar fi făcut asta, ei s-ar fi văzut pe ei înşişi greşiţi. 

154 Un profet adeverit a zis, "Ahab va muri, şi câinii îi vor linge sângele." Şi profeţia lui era exact cu aceasta. Atunci
el a cunoscut că el avea dreptate. Chiar Iosafat ar fi trebuit să vadă asta şi să o ştie. Când Mica a văzut vedenia, el nu
era mult cu poporul în acele zile, dar el avea AŞA VORBEŞTE DOMNUL. El avea dreptate. 

155 Observaţi, noi aducem acest lucru acum în această zi, când noi vedem ceasul măreţ în care venim noi. 

Observaţi ce a încercat David să facă, de asemenea. Eu am avut o notiţă aici despre asta. El a încercat să aducă
chivotul la cetatea lui David, propria lui denominaţiune. 

156  Uitaţi-vă înapoi acolo când Domnul a vorbit mai întâi aici jos pe râu. "Cum Ioan Botezătorul a fost trimis să
premeargă prima venire..." 

Frate, cei cu Adunările nu ar putea să stea pentru asta, nici nu ar putea cei Uniţi, toţi dintre ei. Ei trebuiau să aibă
unul pe undeva. Ah, ei toţi trebuiau să o facă, vedeţi, întocmai exact. Toţi dintre ei trebuiau să o aducă la propria lor
casă. 

157 A vrut să-l aducă la cetatea lui David. De ce? Acolo nu era loc gata pentru acesta. 

Şi acela este motivul că voi nu puteţi aduce Mesajul la o denominaţiune. Cuvântul, Chivotul, Cristos, "acelaşi ieri,
azi, şi în veci," şi toată identificarea Lui, voi nu puteţi să-L aduceţi la organizaţia voastră. Ei niciodată nu-L vor crede,
deoarece acolo nu este loc pentru El. Nu zice Biblia că El era în afara bisericii în Epoca Laodiciană, încercând să intre
înăuntru? 

Acolo nu era loc în cetatea lui David, indiferent cât de loială era, şi cât de măreaţă era ea, şi-şi aşa mai departe.
Totuşi nu era acesta locul. Acesta urma să fie la Ierusalim. Acolo este unde a mers acesta mai târziu, când profetul le-a
spus ce să facă cu el. Înţelegeţi? Astfel David trebuia să 1 aducă la propria lui cetate. Nici un loc gata pentru el. 

158  Cristos este Chivotul nostru, şi ei nu-L vor primi. Cristos este Cuvântul; ei nu-L vor primi. Ei vor crezul lor,
denominaţiunea lor, un chivot nou, sau-sau un transportator nou. Ei vor ca denominaţiunea lor să-L transporte; un nou
chivot. Da. 

Ţineţi minte, Cristos Chivotul nostru! Voi credeţi că Cristos este Cuvântul? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Acela
este Chivotul, atunci. Este aceasta adevărat? În ordine. Cristos nu poate fi transportat, la poziţia Lui corectă, de vreun
car denominaţional. El lucrează cu o persoană, şi nu cu un grup. El niciodată nu a lucrat cu un grup; o persoană. Când,
El a zis că El nu va lucra. Dacă El a făcut-o, El a contrazis Cuvântul Său, Amos 3:7. Voi nu-L puteţi face să mintă.
Nu, domnule. Acesta este Adevăr. 

159 Dar, vedeţi, ei încearcă. Chivotul nu poate fi transportat de o organizaţie. Acolo sunt prea multe capete în aceasta.
Vedeţi? Aceasta nu poate fi făcut. El a promis că El nu o va face, şi El nu o va face. El a zis, când El a promis-când El
a promis să o facă într-un alt fel? Acesta este motivul că El a promis că El nu o va face. 

Să nu aveţi acele gânduri. Eu pot să simt asta. Înţelegeţi? 
160 Astfel El-El a promis că El va face aceasta într-un anumit fel, şi orice contrar la aceea El nu o va face. Înţelegeţi?

Ci prin felul Lui original conform cu aceea când El a spus în Amos 3:7, acela este felul cum El o va face. Şi aceea
trebuie să fie adeverit şi dovedit de a fi corect. 

Acum, voi ştiţi ce a promis El astăzi, atunci El o face astăzi. 

Aceasta este doar ce El a spus că El va face. El ar deschide acele Şapte Peceţi, şi tot ce El ar face; descoperă tainele
în urmă acolo, cum aceste botezuri şi toate lucrurile au fost toate încurcate. Şi aici este aceasta, chiar în Prezenţa Lui.
Ştiinţa o dovedeşte. Cerurile au declarat-o. Omul stând, uitându-se drept la aceasta, şi văzând-o împlinindu-se. Nici un
lucru nu a spus El în afară de ceea ce a făcut El adevărat. Iată-vă acolo. Doar aşa ca voi să vedeţi unde suntem noi
astăzi. 

161  Acum, orice om care are Duhul Lui, ştie asta; are Duhul lui Dumnezeu peste el, ştie că Acesta este Adevărul,
deoarece Duhul lui Dumnezeu nu va vorbi contrar la Cuvânt. Nu, nu. Acesta va fi drept cu Cuvântul. 

Voi ziceţi, "Eu am Duhul Sfânt. Eu am strigat; eu am vorbit în limbi. Eu am dansat în Duhul." Asta nu înseamnă
nimic la Dumnezeu. Înţelegeţi? 

David a făcut la fel, practic acelaşi lucru acolo în urmă. El au cântat cu toată puterea lui, şi a strigat cu toată puterea
lui. Toţi dintre ei au făcut-o, şi ei păşeau drept în moarte. Asta-i adevărat. Aceea nu are nimic de a face cu aceasta. 

162 Acesta este Cuvântul care contează, Cuvântul Domnului. "Acei care aşteaptă pe Domnul." Da, domnule. Vedeţi,
acei care au Duhul lui Dumnezeu în ei, se uită la promisiunea de astăzi, şi veghează şi aşteaptă până când ei văd



Aceasta. Atunci ei zic, "Aceasta este Ea." Dumnezeu le descoperă Aceasta lor. 
163 Ca Natanael. Filip a mers şi l-a găsit pe Natanael. Şi Natanael a zis, "Acum aşteaptă un minut. Eu ştiu că aceasta

este promis, dar lasă-mă să văd Aceasta." Şi când el a văzut Aceasta, el a zis, "Asta este Ea." 

Femeia a zis, "Acum, eu ştiu, eu am auzit tot felul de teologi. 

Eu am făcut asta şi aceea. Şi eu am citit Biblia, eu însumi, şi eu ştiu că noi suntem... Există un Mesia care vine, care
va face aceste lucruri, aşa că tu trebuie să fii profetul Lui." 

El a zis, "Eu sunt Acela." 
164  Ea a zis,  "Vino, să vezi un Om, acesta este El." Ea a aşteptat până când a văzut acel Mesia identificat prin

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ea a zis, "Asta este după ce am aşteptat noi, patru sute de ani. Noi nu am avut un profet
sau nimic. Aici este El, şi El Însuşi zice că El este Acela." [Porţiune goală pe bandă – Ed.] "... afară şi să vedeţi un Om
Care mi-a spus lucrurile pe care eu le-am făcut." 

Dar preoţii au vrut să-L omoare, şi ei în final au făcut-o. Înţelegeţi? 

Dar ei nu pot omorî Duhul Lui astăzi. Asta-i adevărat. Nu, ei nu-L pot omorî. Acesta era aici să ne aducă pe noi
înăuntru, aşa că noi suntem mulţumitori. Observaţi cât de mare este Dumnezeu, cât de mari sunt lucrările Lui, cum
aceasta nu poate eşua niciodată! 

165 Acum, Dumnezeu are un fel pregătit şi original să facă lucrurile, şi El niciodată nu o face contrar cu acela. 
166  Acum El a promis ceea ce va face El în ultimele zile. Şi El a trimis lor, nouă Mesajul; şi acest Mesaj va avea

aceeaşi identificare cum a avut Ilie, cum a avut Elisei, cum a avut Ioan Botezătorul. Şi Acesta va întoarce inimile
oamenilor, nu la denominaţiune, ci înapoi la original, părinţii apostoli, înapoi la Cuvânt. Cum aceste lucruri au fost
adeverite. Cum că la sunetul ultimului înger, Apocalipsa 10, ,,În zilele îngerului al şaptelea, aceste taine care au fost
toate..." 

"De ce au făcut Metodiştii asta, şi Baptiştii, şi biserica lui Cristos, şi Martorii lui Iehova, toţi fac aceea?" 

„Acele taine vor fi descoperite în ziua din urmă, când al şaptelea înger... Mesajul îngerului al şaptelea, când el..." Nu
când el porneşte afară să facă aceasta, ci, "Când el începe să sune Mesajul lui." [Fratele Branham bate de două ori pe
amvon  –  Ed.]  Înţelegeţi?  Nu  anii  în  pregătire,  ci,  "Când  el  începe  să  sune  Mesajul,  aceste  taine  atunci  vor  fi
descoperite." Şi iată-le aici; necunoscându-le, şi voi oamenii sunteţi martori la aceasta. 

167  Şi atunci în acel mare observator, astfel că lumea va fi fără acesta, ei încă se miră ce s-a întâmplat. În Tucson,
acele mari observatoare au fotografiat acesta acolo sus; încă mirându-se ce s-a întâmplat. Ce este aceasta? Ei încă pun
în ziar, "Ştie cineva ceva despre ce, şi cum a putut să se întâmple asta?" Nu există ceaţă acolo sus, acolo nu este aer,
acolo nu este umezeală; treizeci de mile sus în aer. Oh, Doamne! 

"Acolo vor fi semne deasupra în ceruri. Şi când aceste lucruri iau loc, cutremure în diverse locuri, atunci va apărea în
ceruri semnul Fiului omului." "Ziua aceea," în Luca, "Fiul omului se va descoperi pe Sine iarăşi; fiind descoperit, El
însuşi." Iar lumea va arăta ca Sodoma şi Gomora. Oh, Doamne! 

Fraţilor, nu fiţi neştiutori despre lucrurile spirituale, vedeţi. "Cercetaţi Scripturile, căci în Ele voi vă gândiţi Etern,
voi aveţi Viaţă Eternă; şi Ele sunt Acelea care mărturisesc despre Cuvânt." Ele sunt Acelea care mărturisesc despre
Adevăr, lucrurile care Dumnezeu le face în ceasul acesta. 

168  Şi acum ce? Cei care au Duhul lui Dumnezeu, aşteaptă după aceste lucruri. Şi când ei văd acele lucruri, ei cred
acele lucruri. Isus a zis, "Nici un om nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl Meu. Şi toţi acei care Mi i-a dat
Tatăl," El este Cuvântul, "ei vor veni la Mine. Ei vor veni la Mine." 

169 Eu am fost destul de dur în dimineaţa aceasta, vedeţi. Ei îl aşteaptă pe Domnul, aşteptând; şi când ei o fac, şi ei
văd acea promisiune de astăzi, fiind adeverită, aceasta reînnoieşte credinţa lor în Cuvântul Lui. Deoarece, El a promis
să o facă, şi aici El o face. Atunci nu există nici o îndoială. Dumnezeu vorbeşte. Cuvântul Lui, întâi, vorbeşte. Şi apoi
Duhul care îl aduce pe Acesta face lucrul pe care Cuvântul a zis că îl va face. 

Oh, noi avem o mulţime de imitaţii. Noi încă vom avea o mulţime de ele, oameni cu o inimă sinceră încercând să
facă lucruri în aşa fel şi acel fel, dar priviţi ce s-a întâmplat. Oamenii îşi vor pune mâinile lor, şi atunci mor. Vedeţi,
observaţi. 

170  Nici  o  schemă  a  omului  din  denominaţiune  nu  va  lucra  vreodată,  făcând  membrii  pentru  chivoturile
denominaţionale  făcute  de ei  înşişi.  Dumnezeu niciodată  nu a  avut  o  denominaţiune.  El  niciodată  nu va avea o
denominaţiune. Şi acesta este un lucru făcut-făcut de om. 

171 Şi eu mă întreb, astăzi, dacă toate dintre atragerile noastre înăuntru şi mari cruciade şi treziri, noi nu am umplut
chivotul Metodist, chivotul Baptist, chivotul Presbiterian! Dar cum este cu Chivotul lui Cristos, Cuvântul? 

Şi dacă Mireasa îi să fie Cuvântul, atunci Ea trebuie să fie din Cristos, parte din Mire. Ea trebuie să fie Cuvântul;
Cuvântul nu pentru ziua Lui; Cuvântul din această zi, care El a promis că va fi în această zi, că El a trimis Cuvântul
Lui înainte să modeleze Mireasa Lui şi să o facă pe Ea. Sper că noi vedem aceasta! Nu luaţi vreo idee de a voastră
proprie acum, şi nu luaţi ideea altcuiva. Luaţi Cuvântul adeverit aici, Biblia. Acesta spune. 



Dumnezeu a promis în Cuvântul Lui cum El va alege Mireasa Lui în această zi din urmă. Aţi ştiut voi asta? El a
promis-o,  cum o va face El,  şi  că prin planul Lui original de a-l  alege pe Cristos,  de a alege timpurile,  alegând
vremurile. Cum el... El nu-l poate omite la Mireasa Lui, deoarece Ea este parte din acel Cuvânt. 

El nu poate să aleagă aceasta printr-o denominaţiune când El nu l-a ales pe Cristos printr-o denominaţiune. A venit
Cristos la o denominaţiune? A venit El printr-o denominaţiune? Nu. Ei L-au respins. Păi,  aceasta este ce a făcut
denominaţiunea atunci. Atunci când El alege o Mireasă, poate El să vină în vreun alt fel? 

Cum l-a adus El pe Cristos aici? Prin Cuvântul profeţilor. Este aceasta adevărat? Cum va aduce El Mireasa Lui aici?
Prin Cuvântul profeţilor. 

Cum L-a identificat pe El când El a venit? Printr-un om cu duhul lui Ilie peste el, care a ieşit din pustie. Cum va
identifica El Mireasa Lui? El a promis în Maleahi 4 acelaşi lucru, înainte ca El să distrugă pământul, aşa cum era în
zilele Sodomei. 

172 Amintiţi-vă, că Sodoma a ars. Este asta adevărat? Păi, această lume trebuie să ardă. Isus a spus aşa. Şi acesta va fi
timpul, în care, cum Luca capitolul 17 şi versetul 30 a zis, "În zilele care vor fi ca Sodoma şi Gomora, atunci Fiul
omului va fi descoperit." 

Şi atunci ce se va întâmpla? Conform cu Maleahi, El va arde pământul din nou, şi neprihăniţii (în Mileniu) vor călca
peste cenuşa celor răi. Este asta adevărat? Vedeţi? 

Aşa că noi suntem chiar la timpul sfârşitului. Noi şedem aici la uşă acum, aşteptând ca El să vină. 
173 Observaţi, Dumnezeu a promis în Cuvântul Lui că El va alege Mireasa Lui prin felul Lui original care El a ales a

Lui; Mirele. El a spus aceasta mai dinainte prin profeţi, şi a trimis un profet să identifice aceasta. 

Profetul a zis, stând pe malurile Iordanului, "Iată!" 

Ei au zis, "Tu eşti Mesia, nu-i aşa?" 

El a zis, "Nu, eu nu sunt Mesia." 

"Tu trebuie că eşti Mesia." 
174 "Dar eu nu sunt El. Dar El stă printre voi. Şi încălţămintea Lui, eu nu sunt vrednic să o dezleg. Când El vine, se

face pe Sine cunoscut..." 

Şi astăzi El stă printre noi, în persoana Duhului Sfânt, manifestându-se pe Sine mai mult şi mai mult, venind în
Biserica Lui,  făcându-se pe Sine cunoscut;  deoarece,  El,  şi  Mireasa şi  Mirele vor  fi  acelaşi,  făcându-se  pe Sine
cunoscut. Şi într-o zi voi veţi vedea că Acela pe care voi l-aţi simţit în inimile voastre, şi vedeţi identificarea Lui, va
deveni personificat înaintea voastră, atunci voi şi El sunteţi Una. 

Voi v-aţi unit prin Cuvânt. Şi Cuvântul, era la început, va merge înapoi la început, care este Dumnezeu. "Şi în ziua
aceea voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl, Tatăl în Mine; Eu în voi, şi voi în Mine." Aleluia! Noi suntem aici.
Aleluia! Eu sunt aşa de bucuros să-L văd personificându-se pe Sine chiar printre noi, şi să vedem ce a promis El
pentru Cuvânt; nu ce este emoţia cuiva, cântând, şi sărind, şi dansând. Ci prin Cuvântul Lui, amin, El se face pe Sine
cunoscut. 

175 Priviţi, când ei au adus, au zidit templul şi au adus chivotul în acesta, Dumnezeu a mers acolo înăuntru cu un Stâlp
de Foc. Amin. Acesta era David sărind şi ţipând, aceştia erau toţi cântăreţii şi preoţii comportându-se aşa, când ei erau
afară din voia lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu a identificat chivotul în locul şi poziţia Lui, înainte ca ei să poată
duce chivotul acolo înăuntru, aici vine Stâlpul de Foc conducând calea; chiar jos peste aripile heruvimilor, şi chiar
înapoia Sfintei sfintelor, locul Lui de odihnă; Stâlpul de Foc! Şi slava lui Dumnezeu era înăuntru acolo, până când,
oamenii, ei nici măcar nu vedeau să slujească. Amin. 

Aceasta va închide ochii fiecărui teolog, când El vine după Mireasa Lui. Ea va fi luată sus în-în mijlocul nopţii, aşa
cum era, pentru ei. Ei nici măcar nu o vor vedea pe Ea plecând. Oh, lăudat să fie Dumnezeu! 

176 Observaţi, Dumnezeu a promis că El îşi va aduce Mireasa Lui afară, ce va face El. Acolo va fi o Sămânţă. Acolo
va fi o Lumină în timpul serii, cum El va face toate aceste lucruri, doar exact, şi prin felul în care El a planificat
aceasta original în Vechiul Testament şi Noul Testament. 

Şi aceasta nu este prin denominaţiune. Aceasta nu este prin sistemul nostru pe care noi îl folosim astăzi. Noi cauzăm
doar moarte. Oamenii îşi pun mâinile lor cu Acesta, şi mor de la aceasta. Înţelegeţi? 

177 Cuvântul, Mesajul de seară, trebuie să poarte rezultate de seară. Mesajul de seară trebuie să semene Sămânţă de
seară, nu sămânţă de dimineaţă. Sămânţă de seară! Este aceasta corect? Scena din mijlocul zilei, seminţele ei acolo în
urmă, erau denominaţiune; aceasta a murit, a pierit. Dar Mesajul timpului de seară va arăta Lumina din timpul de
seară, va arăta rezultatele din timpul de seară; Mesajul timpului de seară! 

Timpul lui Isus, mesajul din mijlocul zilei, a arătat rezultate de mijloc de zi. Mesajul de început a arătat rezultatele
de început, a făcut creaţiunea. El l-a făcut pe Fiul Lui în Propriul Lui chip, în mijlocul zilei. În timpul de seară El face
o Mireasă pentru acesta. Înţelegeţi? Prin ce? Cuvântul Lui. 

Cum a format El pământul? Cum l-a chemat El la existenţă? Prin Cuvântul Lui! 



Cine era Fiul Lui? Cuvântul! ,,La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu. Şi Cuvântul a fost făcut trup
şi a locuit printre noi." 

Cum va lua El  Mireasa Lui? Prin Cuvânt; nu printr-un car nou, nu prin ideea vreunui  teolog. Dar conform cu
Cuvântul Lui El o va identifica pe Ea. Să nu puneţi un lucru la Acesta sau să nu luaţi un lucru de la Acesta acum.
Lăsaţi-L în felul în care este Acesta. Înţelegeţi? 

178  Timpul de seară, El a promis că El va descoperi, totuşi, deschide aceste Şapte Peceţi şi arată ce au omis acele
biserici acolo în urmă. Apocalipsa 10, şi Maleahi 4, Luca 17:30, El a spus că El va face aceasta. Acum să nu o
amestecăm. Să o ţinem drept în felul acesta. 

179 Lăsaţi-mă, în încheiere... Este cam, destul de aproape de cincisprezece minute până la doisprezece. Lăsaţi-mă să
închei, în a zice asta. 

Prieteni, ascultaţi, în Numele Domnului Isus! Aceste lucruri sunt prea simple pentru voi ca să nu credeţi Aceasta.
Este prea simplu pentru voi ca să nu O vedeţi. Desigur că voi puteţi vedea Asta! Desigur lumea ar putea să vadă! Însă
doar a voastră... 

Să nu fiţi influenţaţi de aceste noi colţi-ademenitori şi lucruri pe care le au azi; mie nu-mi pasă ce oameni buni sunt
ei, cât de sinceri sunt ei. "Dacă ei nu vorbesc conform cu legea şi profeţii," Biblia a zis, "acolo nu este Viaţă în ei."
Înţelegeţi? 

180 David se gândea că el era în regulă. El a fost sincer. Acei preoţi se gândeau că ei erau în regulă. Ei erau sinceri.
Însă ei au omis doar să consulte pe Domnul privitor la aceasta. Şi cum puteau ei să facă aceasta? Poate ei au zis, "Noi
ne-am rugat." Dar aceea nu era calea lui Dumnezeu de a o face. El a promis că El nu va face nimic până când mai întâi
El a descoperit-o la slujitorii Săi prorocii. Şi acolo stătea Natanael chiar în mijlocul lor, şi nu l-au consultat pe el deloc.

181  Acum citiţi următoarele câteva capitole din Cronici acolo, şi voi veţi afla. Când David a şezut în casă, şi a zis,
"Este aceasta drept," şi Natanael şedea cu el, "ca eu să am, să locuiesc în cedru, şi-şi chivotul lui Dumnezeu sub
corturi aici afară?" Şi Natanael a aflat, de la Domnul, ce să-i spună lui să facă. 

182 Şi el a făcut rău, astfel atunci Dumnezeu a zis, "Spune slujitorului Meu David că Eu îl iubesc. Eu i-am făcut un
nume ca de oameni mari pe pământ, dar Eu nu-l pot lăsa să facă aceasta," vedeţi, "el M-a părăsit. Vezi, Eu nu-l pot
lăsa să facă aceasta. Eu voi aduce un om înainte, pe fiul lui, va ridica casa veşnică a lui Dumnezeu." Şi acela era
David, desigur. Care, Solomon l-a simbolizat, dar atunci el a eşuat. Fiecare om trebuie să eşueze. Fiecare fiinţă umană
trebuie să eşueze. 

Numai Dumnezeu este Cel care nu poate eşua. El nu poate eşua. Acela este un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate
face, este să eşueze. Şi Dumnezeu este Cuvântul. Şi Cuvântul, nu contează cum se pare aceasta că are să vină în alt fel,
aceasta va veni întocmai exact în felul cum a zis Cuvântul. 

183  Acum ţineţi minte, voi trebuie să urmaţi vremea, timpul. Vedeţi? Şi în ce vreme sunteţi voi, ce timp, şi-l face
acesta adeverit, să vedeţi că acesta este exact Adevărul. 

184  Acum luaţi toate aceste lucruri care trebuie făcute, tot Cuvântul, toate simbolurile, şi lucrurile, şi vedeţi unde
şedeţi voi. Gândiţi-vă la ceasul în care trăim noi. 

Uitaţi-vă acolo, că aproape o zecime din pământ este gata să cadă înăuntru. Ştiinţa spune asta. Ei se uită la ceas.
Câţiva ani în urmă, au zis, "Sunt numai trei minute acum până la miezul nopţii." Ar putea fi un minut, ar putea fi o
jumătate de minut acum. 

Ei zic, "Aceasta nu se va întâmpla în generaţia noastră." 
185 "Aceasta ar putea să se întâmple în cinci minute." Şi observaţi următorul lucru pe care el l-a spus, "Cinci ani." Eu

niciodată nu am spus asta acum. El a spus asta, omul de ştiinţă. Ei o roiesc din California ca muştele. Vedeţi? Păi, ziua
în care Lot a ieşit din Sodoma, în aceeaşi zi a plouat cu foc jos peste pământ. 

Într-una din aceste zile Dumnezeu o să ia Mesajul nostru, şi noi vom pleca de aici. Ceva are să se întâmple, destul de
sigur, atunci, când Biserica este dusă, Trupul Lui, Mireasa Lui. 

186 Acum eu vreau să vă citesc o Scriptură, şi eu vreau ca voi să citiţi Aceasta cu mine. Eu vreau ca voi să întoarceţi
la Deuteronom 4, în încheiere. Eu mă gândesc că probabil a fost spus destul, ca voi să înţelegeţi. Deuteronom 4. Eu
am să citesc în două locuri aici. 

Şi către această biserică, şi către benzi,  oamenii pe benzi,  şi  oamenii prin conexiune de-a lungul altor părţi  ale
naţiunii, eu vreau ca voi să ascultaţi la aceasta foarte îndeaproape, şi să nu omiteţi. Acesta este lucrul care eu... 

Deuteronom, capitolul al patrulea. Eu am să încep la versetul 1. Eu vreau să citesc versetul 1, apoi eu am să citesc al
25-lea şi al 26-lea verset. Voi puteţi să-l citiţi tot când ajungeţi acasă; dar doar, economisim timp, astfel ca noi să
putem ieşi afară la timp, pentru că eu trebuie să vin înapoi iarăşi deseară, cu voia Domnului. Ascultaţi la acest profet
care vorbeşte. El era în Prezenţa lui Dumnezeu. El ştia despre ce vorbea el. Ascultaţi. 

Acum de aceea ascultaţi, Israel, la legile şi la judecăţile, pe care Eu vă învăţ, ca să le faceţi, ca voi să puteţi trăi, şi
să intraţi  şi  să stăpâniţi  ţara pe care DOMNUL Dumnezeul  părinţilor  voştri  v-o dă vouă.  (Aceea simbolizează
Mileniul nostru.) 



Voi să nu adăugaţi la cuvântul pe care Eu vi-l poruncesc, nici să nu scoateţi din acesta, ("Să nu adăugaţi un lucru la
Acesta, şi să nu luaţi un lucru afară din Acesta. Staţi, doar ziceţi ce zice Acesta!")  ca voi să puteţi ţine poruncile
DOMNULUI Dumnezeului vostru pe care Eu vi le poruncesc. 

Ochii voştri au văzut ce a făcut DOMNUL... la Baalpeor: căci toţi oamenii care l-au urmat pe Baal peor, DOMNUL
Dumnezeul tău i-a nimicit din mijlocul tău. ("Acum voi sunteţi un popor pus deoparte, afară din acele denominaţiuni."
Înţelegeţi? Înţelegeţi?) 

Dar voi care v-aţi lipit de DOMNUL Dumnezeul vostru, voi sunteţi vii fiecare dintre voi în această zi. ("Voi nu aţi
murit cu denominaţiunea voastră. Voi sunteţi vii acum, şi în Prezenţa lui Dumnezeu.") 

Îndeaproape, nu pierdeţi aceasta. Versetul al 25-lea, acum, cînd ei se duc în ţară, acum priviţi ce s-a întâmplat. 

Şi când tu vei naşte copii, şi copiii copiilor, şi tu... ai rămas mult în ţară, şi vă veţi corupe pe voi înşivă (aceasta-i ce
s-a întâmplat), şi faci... chipuri cioplite (altceva), sau asemănarea vreunui lucru, şi veţi face rău înaintea DOMNULUI
Dumnezeului tău, ca să-l provocaţi la mânie: (Ascultaţi!) 

Eu chem cerurile şi pământul să mărturisească înaintea ta în această zi, vedeţi, ca tu în curând să pieri complet de
pe pământ,  sau din loc, unde tu  mergi dincolo de Iordan să-l stăpâneşti; voi nu vă veţi prelungi zilele voastre pe
acesta, ci voi veţi fi nimiciţi complet. 

187 Acesta era Moise vorbind către Israel, după ce el a fost adeverit de Dumnezeu, printr-un Stâlp de Foc, şi a ştiut că
el a fost dovedit de a fi slujitorul lui Dumnezeu ca să-i conducă afară. Şi înainte ca ei să meargă în ţară, înainte ca ei să
intre, Moise a zis, "Acum, cuvintele pe care eu vi le-am vorbit vouă, eu chem cerul şi pământul să mărturisească
împotriva voastră. Dacă voi adăugaţi un lucru la Acesta, sau luaţi un Cuvânt din Acesta, voi nu veţi sta în ţara unde
Domnul Dumnezeu v-o dă vouă." 

Aşa zic eu, în Numele lui Isus Cristos! Să nu adăugaţi voi un lucru. Să nu luaţi, să vă puneţi propriile voastre idei în
Acesta. Voi spuneţi doar ce este spus pe acele benzi. Voi doar să faceţi exact ce Domnul Dumnezeu a poruncit să
faceţi. Să nu adăugaţi la Acesta. 

188 El întotdeauna, îşi ţine promisiunea Lui faţă de noi. Fiecare promisiune pe care El a făcut-o, El a ţinut-o. Va spus
El ce se va întâmpla, şi s-a întâmplat aceasta? Eu aduc cerurile şi pământul înaintea voastră astăzi, într-o provocare. A
spus Dumnezeu vreodată ceva care El nu a împlinit şi a făcut exact ce El a spus că va face pentru noi? Nu a făcut-o El
întocmai în felul în care El a spus că o va face? Aceasta este exact. Astfel va continua El să o facă. Doar să nu
adăugaţi la Acesta. Să nu luaţi din Acesta. Doar să-L credeţi şi să umblaţi smeriţi înaintea Domnului Dumnezeului
vostru, căci noi ne apropiem de plecarea în Ţară. 

Atunci, voi nu vă veţi reîntoarce, voi nu vă veţi reîntoarce la acest tip de viaţă din nou. Voi vă veţi reîntoarce ca o
fiinţă nemuritoare. Voi vă veţi întoarce, când se termină cu păcatul, când Satan este legat, şi pentru o mie de ani veţi
trăi  pe  acest  pământ  pe  care  Domnul  Dumnezeul  tău  ţi  l-a  dat  ţie.  "Căci  cel  smerit  va  moşteni  pământul."
"Binecuvântat este cel care împlineşte toate poruncile Lui, ca El să poată avea dreptul să intre în Cetate." "Căci în
afară sunt vrăjitorii, mincinoşii, curvarii, şi câinii. Ei nu vor intra acolo." Ele sunt numai pentru cei Răscumpăraţi, şi
pentru acei care umblă în poruncile Lui. 

189  Nu luaţi vreun lucru nou. Ele zboară pretutindeni, şi vor fi mai multe decât atât să vină. Dar să nu luaţi aceste
lucruri noi. 

Domnul Dumnezeul vostru v-a declarat ce este Adevăr. Domnul Dumnezeul vostru a adeverit ce este Adevăr, prin
Cuvântul Lui şi Duhul Lui. "Nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul Meu." Şi, Duhul, "Dumnezeu îi caută pe aceia
care i se închină Lui în Duh şi în Adevăr." "Cuvântul Tău este Adevăr." Şi El a adeverit cu desăvârşire că Isus Cristos
este acelaşi ieri, azi, şi în veci. El v-a arătat Seminţele de seară. El v-a descoperit Aceasta vouă, în Cuvânt. El v-a
dovedit Aceasta vouă, prin Duhul Lui. 

190 Niciodată să nu încercaţi sau să începeţi o organizaţie. Să nu încercaţi să clădiţi peste vreun alt lucru. 

Ci staţi umili înaintea Domnului Dumnezeului vostru, căci se pare că porţile se pot deschide în Ţara promisă în
curând. Atunci să mergem înăuntru cu adevărata cântare şi bucurându-ne, când Mireasa şi Mirele îşi iau locul la Tron. 

191  Trăiţi umili. Trăiţi iubind. Iubiţi-vă unul pe altul. Să nu primiţi niciodată ceva între voi. Dacă voi vedeţi ceva
venind sus în inima voastră împotriva cuiva, aruncaţi-o afară de acolo chiar atunci. Să nu lăsaţi... 

Şi Satan va face tot ce poate să intre printre voi. Înţelegeţi? 

Să nu lăsaţi asta să se întâmple. Vreun om şiret la limbă ar putea veni şi să încerce să vă ia la o parte de la Acesta. Vă
gândiţi că ei ar putea să-l facă pe Moise să iasă afară din Prezenţa lui Dumnezeu, unde el a stat acolo şi a văzut
Aceasta? Nu, domnule. Nu. Noi nu luăm din Acesta sau să adăugăm la Acesta. Doar ţineţi-L în felul în care Domnul a
spus. Noi nu vrem nici o denominaţiune. Noi nu vrem nici o organizaţie. Noi nu vrem nici o răutate. Noi nu vrem nici
o gâlceavă. Noi îl vrem pe Dumnezeu, şi El este Cuvântul. 

Acum să ne plecăm capetele noastre. 
192 Dumnezeule, eu m-am uitat înjur cu ochi spirituali, eu încerc să văd ce ia loc. Eu văd Cuvântul Tău, felul în care

El a fost adeverit, în felul în care El a fost dovedit; pe tot parcursul cu treizeci şi trei de ani în urmă, jos aici pe râu, ce



Tu ai spus. Şi aici este aceasta, treizeci şi trei de ani mai târziu, şi Tu faci întocmai ce Tu ai spus. Doamne, departe să
fie aceasta de noi să încercăm să-L facem ceva mai mic sau să încercăm să-L facem ceva mai mare; doar Îl ţinem în
felul în care Tu L-ai făcut, doar să umblăm umili ţi şi să Te urmăm. 

193  Aceştia sunt ei, Doamne, pe care Tu i-ai dat la slujbă, pe lângă toţi acei care dorm de-a lungul naţiunii, în jurul
lumii. Cimitirele aici ţin pe mulţi din acei care aşteaptă, sfinţi binecuvântaţi. Dar aceasta este aşa cum a spus, "Noi
care suntem vii şi rămânem nu o vom lua înaintea celor adormiţi. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia mai întâi; apoi
noi vom fi apucaţi sus cu ei." Când slava lui Dumnezeu va fi pe pământ, aceasta va ascunde Biserica departe de lume.
Aceasta nici măcar nu o va vedea pe Ea când pleacă. 

194  Dumnezeule Tată, ţine-i pe aceştia în mâinile Tale. Ei sunt ai Tăi. Mă rog, Dumnezeule, ca noi totdeauna să
umblăm umili înaintea Ta. Noi nu ştim cât de mult. Noi nu dorim să ştim cât de mult; aceasta nu este treaba noastră.
Aceasta este treaba Ta. Nu este dorinţa noastră să ştim când vei veni Tu. Dorinţa noastră este, Doamne, să rămânem
umili până când Tu vii, şi să umblăm cu Tine. Dorinţa noastră este ca să Te laşi pe Tine să fii cunoscut, din când în
când, Tată, printre noi, ca noi să putem vedea că noi încă umblăm cu Tine. 

195  Iartă-ne de păcatele  noastre  trecute.  Călăuzeşte-ne şi  păzeşte-ne  de  fiecare  cursă  a  diavolului,  pentru  viitor.
Condune şi călăuzeşte-ne, Dumnezeule Tatăl nostru. Iartă păcatele noastre şi ajută-ne să fim copiii Tăi. Noi suntem o
clasă săracă de oameni.Noi suntem proscrişi, de către societăţile acestei lumi, de către denominaţiunile bisericilor. 

Noi vedem sfârşitul. Şi noi îţi mulţumim Ţie pentru vederea spirituală în Cuvântul Tău, să vedem timpul sfârşitului,
că toate aceste lucruri trebuie să vină la acea mare împroşcare din Ceruri. Ajută-ne, Doamne, să nu fim aici în ziua
aceea, ci să fim duşi în Prezenţa Ta, să zburăm departe în sânul Tău. 

196  Vindecă pe bolnavi şi nenorociţi, Doamne. Noi ne rugăm ca în seara aceasta Tu să ne dai un astfel de serviciu
măreţ, fie ca să nu existe nici o persoană slabă în mijlocul nostru, din cauza Prezenţei Tale, Doamne. Fie ca inimile
noastre să fie încontinuu fixate la Tine. Şi noi ştim, Doamne, că banii, proprietatea, lucrurile lumii nu au însemnătate,
doar aşa temporal. Toate dintre ele trebuie să se ducă. Slujbele noastre, locurile noastre, prietenii noştri, fiecare lucru
trebuie să se ducă. Nu contează cât de bogat, cât de sărac, cât de populari sau nepopulari suntem noi, toate acestea
trebuie să se ducă. Dar există numai un lucru în jurul căruia fiinţele noastre aici sunt centrate, şi acela este Isus Cristos.
Astfel, Dumnezeule, lasă-ne să punem deoparte fiecare lucru ca secundar, şi să ne ţinem de El. Şi El este Cuvântul.
Admite aceasta, Doamne. 

197 Cuvântul adeverit din ceasul acesta! Cuvântul adeverit din zilele lui Moise era Isus. Cuvântul adeverit din ziua lui
Isaia, Ilie, Ioan, toţi, era Isus. Şi Cuvântul adeverit astăzi este Isus, acelaşi ieri, azi, şi în veci. Ajută-ne, Doamne, să
credem asta, să vedem asta, şi să umblăm în aceasta. Noi-noi cerem în Numele lui Isus. 

198  Cu capetele noastre aplecate, eu mă întreb dacă există unii aici care niciodată nu a făcut cu adevărat acel mare,
atotsuficient... Tu Îl crezi, dar doar să Îl nu este de ajuns. 

Eu cred că soţia mea a fost o fată bună. Eu l-am cunoscut pe tatăl ei, mama ei. Eu am cunoscut-o pe ea de ani şi ani.
Ea a umblat o viaţă dreaptă. Eu cred că ea era o femeie bună, dar asta nu a făcut-o pe ea a mea. Ea nu a devenit a mea
până când, ea, eu am acceptat-o pe ea, ea m-a acceptat pe mine. 

Acum Isus vrea să vă accepte pe voi. Nu îl veţi accepta voi pe El şi să deveniţi parte din Cuvântul Lui? Dacă voi nu
aţi făcut asta, cu capetele voastre aplecate şi inimile voastre aplecate, eu mă încred... 

199  Nu există loc pentru o chemare la altar aici. Eu nu sunt prea mult pentru ele, oricum. Eu cred că Dumnezeu vă
vizitează chiar unde sunteţi voi. Aţi vrea să vă ridicaţi mâinile, şi ziceţi, "Frate Branham, aminteşte-mă în rugăciune.
Eu  vreau  să  fac  asta."  Dumnezeu să  vă  binecuvânteze.  "Eu..."  Dumnezeu să  vă  binecuvânteze.  Doamne,  mâini
pretutindeni! "Eu vreau să fiu aşa." Dumnezeu să te binecuvânteze, frate. Te binecuvântez, frate; toţi dintre voi, de
aici. "Eu vreau să fiu aşa." Dumnezeu să binecuvânteze... "Eu într-adevăr vreau să fiu aşa. Eu-eu văd aceasta." 

Păi, acum, priveşte, prietene, acolo ar putea să fie ceva puţin... dacă tu nu eşti aşa, atunci acolo este ceva în jurul
căruia te-ai centrat în afară de asta. Tu eşti aşa de aproape de aceasta, că tu te uiţi la aceasta. Tu o vezi. Tu ai văzut-o
cu anii, mişcânduse sus. Tu o vezi venind matur acolo. Dacă aceea înseamnă totul pentru noi, şi nimic altceva nu are
să dureze decât Aceea, de ce să nu-ţi întorci doar capul tău de la acel lucru la care tu te uitai şi centrează-te pe tine
asupra Lui? Care, centrul la toată viaţa, la toate de aici înainte, este El. Nu vei face tu aceasta, în timp ce ne rugăm
împreună? 

200 Scumpe Dumnezeule, aşa cum mâini de bărbaţi, femei, băieţi, fete, chiar lucrători, şi-au ridicat mâinile. Ei-ei au
vrut să-să spună că ei au vrut să devină centraţi corect în jurul Domnului Isus, şi totuşi se pare că ei nu pot să o facă.
Există ceva care îi trage pe aici, pe acolo. Aceasta ar putea fi o denominaţiune, aceasta ar putea fi o persoană, acesta ar
putea fi un păcat, aceasta ar putea fi ceva ce ei ascund în inima lor. Eu nu ştiu, Doamne. Tu ştii. Orice ar fi aceasta, fie
ca tocmai acum, Doamne, în timp ce pe alţii Tu îi chemi... Tu i-ai chemat pe ei. Ei sunt ai tăi. 

Şi în timp ce Tu îi chemi pe ei, fie ca ei să se dezlege de acela, acel păcat chinuitor, aşa cum Biblia a spus. "Să ne
îndepărtăm de la acel păcat care aşa uşor ne cuprinde, ca noi să putem alerga cu răbdare întrecerea care este pusă
înaintea noastră,  privind la..."  Ce,  slujba noastră,  la  denominaţiunea noastră,  la  afilierea noastră,  la  consilii? "La
Cristos autorul şi desăvârşitorul credinţei pe care noi o avem în El." Fă aceasta, Tată, pentru noi astăzi, că noi o cerem



în Numele Lui şi pentru slava Lui. 
201 Acum ei sunt ai Tăi, Doamne. Fă cu ei aşa cum vezi Tu potrivit. Fă cu noi aşa cum vezi Tu potrivit. Noi suntem ai

Tăi. În Numele lui Isus. Amin. 

Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc 
Deoarece El m-a iubit mai întâi 
Şi mi-a procurat mântuirea 
Pe lemnul de la Calvar. 

202 Aţi uitat voi de prânz? Aţi uitat voi dacă copiii sunt în regulă, afară în maşină, sau nu? Aţi uitat voi totul despre
trecut, şi vă daţi seama ce este aceea ce simţiţi voi chiar acum? Aceasta se materializează înaintea voastră, zi de zi.
Înţelegeţi? Lăsaţi ca acela să fie centrul la orice. Lăsaţi ca celelalte lucruri să plece; ele au să piară, oricum. 

Oh, doar continuaţi să-L urmaţi! Vedeţi? Cum Elisei l-a urmat pe Ilie, să-l urmăm pe EL Căci noi trebuie să fim luaţi
sus, de asemenea, într-o zi. Noi vedem carul de Foc care l-a ridicat pe El afară din mormânt. Noi Îl simţim printre noi
acum. Întro zi El are să desfacă caii din tufişuri. Noi ne ducem sus. Nu Îl iubiţi voi? 

Şi a procurat mântuirea mea 
Pe lemnul Calvarului. 

Oh, nu puteţi voi aproape doar să vă închideţi ochii şi să-L vedeţi atârnând acolo? 

Eu Îl iubesc, (pe cine altul aş putea eu să iubesc) eu Îl iubesc 
Deoarece El m-a iubit mai întâi 
Şi mi-a procurat mântuirea 
Pe lemnul Calvarului. 

203 De fiecare dată când mă întorc acasă, cineva este dus. Eu voi fi plecat pentru câteva luni, vin înapoi, cineva este
dus. Eu mă întristez de fiecare dată când vin. 

Zilele trecute, un băiat cu care eu am mers la şcoală, venind în jos pe stradă, el a zis, "Bună, Billy." 
204 M-am uitat la el, el obişnuia să fie un omuleţ chipeş, păr negru foarte lucios pieptănat pe spate; acum acesta este

alb ca zăpada. El obişnuia să fie aşa de drept; burta afară de tot în felul acesta. Am zis, "Hello, Jim." M-am uitat la el. 

Eu am simţit în inima mea, mă gândeam, "Dumnezeule, acel băiat şi eu, acel om şi eu, suntem de aceeaşi vârstă." 

Apoi, eu ştiu că zilele mele sunt numărate. Eu ştiu că aceasta nu poate să fie prea mult. Eu privesc înjur, şi mă
gândesc, "Ce pot eu face, Doamne? Ajută-mă. Eu nu vreau să mă duc înaintea Ta. Eu vreau să stau chiar-chiar înapoia
Ta. Tu să conduci drumul." Mă uit, şi mă gândesc, "În vârstă de cincizeci şi şase de ani, oh, Doamne, nu poate fi mai
mult!" 

205 Şi eu mă uit jos, văd pe bunul meu prieten Bill Dauch şezând acolo, în vârstă de şaptezeci şi doi sau şaptezeci şi
trei de ani. Eu mă uit în jur, şi văd aceşti copii, ei se gândesc, "Păi, eu voi aştepta până când eu voi ajunge aşa de
bătrân ca Fratele Branham, ca eu să gândesc aşa." Scumpule, tu poate niciodată nu vei vedea asta. Eu mă îndoiesc
foarte mult ca tu să vezi aceasta. Înţelegeţi? 

Dar, doar gândiţi-vă, dacă Fratele Bill Dauch supravieţuieşte acestei zile, el va depăşi în viaţă sute de oameni în
vârstă de cincisprezece, şaisprezece ani. Ei mor în fiecare ceas. 

Aşa că ce contează ce vârstă ai tu! Ce faci tu privitor la ceasul în care trăieşti tu? Ce faci tu pentru Isus la acest timp?
Înţelegeţi? Oh, eu vreau să-1 văd pe El.  Eu vreau să văd ceasul  când mă uit  şi  văd toate aceste trupuri  bătrâne
transformate, să le văd "schimbate într-un moment, într-o clipeală." Dacă aceasta nu este aşa, atunci noi suntem cei
mai prostiţi oameni; mănâncă, bea, şi fii vesel, că mâine tu mori; vezi, tu eşti întocmai ca un animal, tu mori şi te duci
în pământ şi asta este totul. Dar există un muritor... suflet nemuritor trăind în tine, frate. Noi am auzit din Ceruri. Noi
am văzut aceasta dovedit. Noi ştim că El este, şi un răsplătitor a acelora care Îl caută cu sârguinţă. 

Acum, membri ai Trupului lui Cristos, în timp ce noi cântăm aceasta iarăşi, eu vreau doar ca voi să şedeţi în scaunele
voastre şi daţi mâinile unii cu alţii în timp ce noi cântăm asta din nou. 

Eu... (doar salută pe fratele tău, sora.) eu Îl iubesc 
Deoarece... (Richard!) ... mine 
Şi mi-a procurat mântuirea 
Pe lemnul Calvarului. 

206  Îl  iubiţi  voi  pe  El?  Ziceţi,  "Amin."  [Adunarea  zice,  "Amin."-Ed.]  Iubiţi  voi  Cuvântul  Lui?  Ziceţi,  "Amin."
["Amin!"] Voi iubiţi cauza Lui? Ziceţi, "Amin." ["Amin!"] Iubiţi voi Trupul Lui? Ziceţi, "Amin!" ["Amin."] Atunci,
voi iubiţi-vă unul pe altul. Amin! Asta-i adevărat. "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii că voi sunteţi ucenicii Mei,
când voi aveţi dragoste unul pentru altul." 

Acum eu mi-am pus mâinile peste aceste batiste, dacă voi trebuie să le luaţi înainte de seară. 
207  Eu o să-l am pe Fratele Richard Blair... Dumnezeu i-a răspuns rugăciunii lui, lui şi fratele de aici, rugându-se

zilele trecute, ca să aducă înapoi pe acest băieţaş care şade printre noi astăzi, care este în viaţă, din cauza credinţei lor
în Dumnezeu. Iar acum eu îl voi avea pe el să ne elibereze într-un cuvânt de rugăciune, doar în câteva momente, astfel



ca noi să putem veni iarăşi înapoi deseară. 

Sunt cam cinci minute după doisprezece, după ceasul acela. 

Şi eu vreau ca voi să veniţi înapoi deseară, dacă voi puteţi, dacă voi sunteţi prin prejur. Dacă voi trebuie să vă duceţi
acasă, fie ca Dumnezeu să vă sprijine pe drumul vostru, şi să vă ajute, şi să vă păzească. Dacă voi puteţi sta, şi vreţi să
staţi, voi sunteţi bineveniţi să staţi. Dumnezeu să fie cu voi acum. 

Până ne întâlnim! până ne întâlnim! 
Până... (să ne ridicăm mâinile către El) ... ne întâlnim la picioarele lui Isus; 
Până ne întâlnim! până ne întâlnim! 
Dumnezeu fie cu voi până ne întâlnim din nou. 

[Fratele Branham începe să fredoneze Dumnezeu Fie Cu Voi – Ed.] Acesta este felul de a părăsi casa lui Dumnezeu,
evlavioşi, umili, încredinţaţi că ne vom întâlni din nou deseară. Dacă noi nu, "Dumnezeu fie cu voi până ne întâlnim
din nou!" 

Să ne aplecăm capetele acum. Frate Blair.


