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` Bun° seara, prieteni. S° ne ridic°m acum doar un moment
pentru rug°ciune. Noi ne plec°m capetele.
 Tat°l nostru Ceresc, a²a cum noi auzim acel_acel imn
frumos, noi_noi ne gîndim, Doamne, despre^c° Tu e²ti
aproape. ³i ne rug°m ca Tu s° ne prime²ti în seara aceasta,
Doamne, ca copii ai T°i, iertîndu-ne toate p°catele ²i
f°r°delegile noastre, ²i s° ne dai din binecuvînt°rile Tale, a²a
cum noi sîntem un popor nevoia².
³i în acest ceas m°re¸ în care noi tr°im acum, ²i noi vedem,
an de an, c° devine mai întuneric ²i mai întuneric, pentru lume.
Iar Venirea Domnului devine mai luminoas° ²i mai luminoas°,
a²a cum El Se descoper° în^în Cuvîntul Lui ²i în
manifestarea Lui. Noi am venit din nou, în seara aceasta,
Doamne, s° încerc°m, din aceast° întîlnire, ²i s° Te rug°m s°
ne deschizi, Doamne, aceast° Pecete a Treia din aceast° Carte,
ca aceasta s° ne poat° fi cunoscut, ca noi s° ²tim ce s° facem ²i
cum s° tr°im, ²i cum s° fim Cre²tini mai buni.
 M° rog, Dumnezeule, ca Tu s° faci pe fiecare ne-Cre²tin de
aici, în seara aceasta, s°-²i dea seama c° au nevoie de Tine.
Admite aceasta. ³i m°_m° rog, Tat° Ceresc, ca fiecare Cre²tin
n°scut din nou s°-²i dea seama c° el trebuie s° tr°iasc° mai
aproape de cum a f°cut-o el în trecut, ca noi to¸i s° putem fi în
acea unitate de iubire ²i credin¸° Cre²tin°.
 Admite ca fiecare persoan° bolnav° în mijlocul nostru s°
fie vindecat° în seara aceasta, Doamne. Ei î²i dau seama c° au
nevoie de Tine. ³i m° rog, Tat°, ca Tu s° binecuvîntezi tot ce
este f°cut sau spus, spre onoarea ²i slava Ta, în Numele lui Isus
noi o cerem. Amin.
 P°i, din nou, în seara aceasta, noi ne-am adunat din nou
laolalt° pentru aceasta,_Miercuri seara din s°pt°mîn°. ³i noi
ne încredin¸°m în Domnul, în seara aceasta, pentru o_o mare
rev°rsare a binecuvînt°rilor Lui asupra Cuvîntului Lui. ³i
ast°zi eu am studiat, ca de obicei, ²i am încercat s° m° gîndesc
la lucrurile care ar fi mai potrivite de spus, ²i lucrul, cum s°-l
spun, ²i atunci s° depind de Domnul s°-mi dea interpretarea ²i
în¸elesul despre_despre acest Cuvînt care este scris. ³i eu îi
sînt recunosc°tor Lui pentru ceea ce El a f°cut pentru noi de-a
lungul s°pt°mînii, ca noi^de deschiderea acestor Pece¸i.
 ³i, acum, probabil c° acesta ar fi un lucru bun dac°
Duminic° diminea¸a, la^Voi ²ti¸i, de multe ori^Noi nu
vrem s° fim gre²it în¸ele²i, dar, voi ²ti¸i, voi^Aceasta devine
în felul acela. ³i astfel, poate, Duminic° diminea¸a, dac° to¸i

&

 DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

care au o întrebare în mintea lor privind aceasta, o vor scrie ²i
s° o dea aici pe mas°, Sîmb°t° seara, ²i astfel eu pot vedea ce
este aceasta. ³i apoi eu încerc s° o r°spund pentru voi,
Duminic° diminea¸a, cu voia Domnului. Eu cred c° aceea ar fi
mai bine decît cum am planificat noi, deoarece uneori aceasta
este în¸eles gre²it, voi ²ti¸i. ³i astfel în felul acela eu voi
ajunge^Aceasta ar fi mai bine ca eu s°_eu s° o îndrept, voi
²ti¸i. Aceasta ar fi doar cum ar trebui s° fie. Pentru c°, uneori,
acum^
 Cineva a sunat ast°zi ²i a zis, c°ci_c°ci, a sunat ²i a vrut s°
²tie dac° era adev°rat, c°ci, Cînd_r°pirea a avut loc acolo ar
fi numai unul în Jeffersonville ²i unul în New York, ²i ceilal¸i
în str°in°tate. Astfel, vede¸i, acesta doar a în¸eles gre²it. Apoi
cineva a zis, c°, Sîmb°t° seara, dac° Domnul ne d° ultima
Pecete, atunci Isus ar fi aici Duminic° diminea¸a. Astfel
aceasta este o_aceasta este o^Voi vede¸i, voi_voi s° nu^
Aceea, aceea nu este a²a. ³i voi s° nu^Aceasta nu este.
 Noi nu ²tim. Dac° vreunul v° spune c° ei ²tie cînd vine El,
voi ²ti¸i c° ei sînt gre²i¸i, de la început, deoarece nimeni nu ²tie
asta. Dar noi vrem s° tr°im, ast°zi, de parc° aceasta era chiar
acum.
 Eu am s° v° întorc cumva în jur pentru un minut, astfel fi¸i
gata. Eu_eu cred c° Isus va veni pîn° în, mai pu¸in decît, trei
minute de chiar acum, din timpul Lui. Voi ²ti¸i cît de mult ar fi
aceea? Cam treizeci ²i cinci de ani. Vede¸i, o mie de ani este
numai o zi, cu El, voi vede¸i.
 Astfel, cînd voi îl auzi¸i pe apostol c° zice aici în urm°,
Timpul este la îndemîn°, aici, timpul este la îndemîn°.
Apostolul a spus asta în Apocalipsa. Voi ²ti¸i cît de mult era
aceea? Aceea nu a^Aceea era doar ieri, la Dumnezeu, nici
m°car dou° zile înc°.
 ³i, vede¸i, dac° aceasta este trei minute, mai pu¸in de trei
minute de Venirea Lui, vede¸i, aceea ar fi treizeci de ani, cam,
pentru noi, sau ceva de ordinul acela. ³i privi¸i cum, ce ar fi
trei minute pentru El: El deja se ridic° sus, s° vin°. Astfel noi,
voi^uneori cînd voi citi¸i aici, El vorbe²te în termenii
Cuvîntului, vede¸i, nu în termenii no²tri.
 ³i atunci dac° eu ²tiam c° El vine mîine noapte, mîine
noapte, mîine eu a² studia ²i I-a² cere s°-mi dea Mesajul pentru
Pecetea a Patra. ³i eu a² veni aici jos ²i L-a² predica, întocmai
la fel. Vede¸i? Eu_eu vreau s° fac fiecare zi întocmai ceea ce eu
a² face dac° El vine. ³i eu nu cunosc nici un alt loc mai bun
decît s° fiu prins tocmai la postul de datorie, vede¸i, la postul
de datorie. Astfel noi doar continu°m s° ducem înainte pîn°
vine El.
 Uneori cînd noi doar citim, ²i, acum, fi¸i foarte aten¸i. ³i
cînd voi citi¸i, lua¸i benzile, asculta¸i la ele foarte aten¸i.
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Deoarece, voi ve¸i ob¸ine aceasta pe band°, deoarece ei au
redat acele benzi, ²i ele sînt într-adev°r bune ²i clare. Astfel,
voi o ve¸i ob¸ine mai clar acolo.
 Acum, fiecare este îndr°gostit de Cristos, eu sper, în seara
aceasta, ²i fiecare Îl iube²te.
 Eu v° spun ceva, uneori, ce încurc° pe oameni, c° cineva
care vine în°untru ²i nu a primit prima parte a serviciului, voi
vede¸i. Atunci ei vin în°untru ²i ei aud c° te referi în urm°,
atingi înapoi, ceva, ²i atunci ei iau aceea, ce este spus, ²i ei nu
au ob¸inut prima parte. Atunci aceasta este totul în confuzie
pentru ei, voi vede¸i, atunci. ³i ei se gîndesc c° ceva a fost spus
diferit, dar Aceasta_dar Aceasta nu este.
 Astfel dac° voi ave¸i o întrebare care nu o în¸elege¸i, doar
scrie¸i-o pe o bucat° de hîrtie. A²eza¸i-o în°untru, oricînd între
acum ²i Sîmb°t° seara. Iar eu voi încerca, Sîmb°t° diminea¸a,
s°^Dac° aceasta este pu¸in nedumerit, voi zice¸i, P°i, eu m°
întreb doar ce înseamn° aceasta aici. Eu nu am priceput
aceasta. Voi ²ti¸i ce vreau eu s° spun. Atunci eu voi încerca s°
o r°spund pentru voi, Duminic° diminea¸a, cu voia Domnului.
 Acum, în seara aceasta noi o s° citim din acest vechi Cuvînt
binecuvîntat din nou, în al 6-lea capitol. ³i noi începem în
seara aceasta cu Pecetea a Treia. ³i aceea este al 5-lea verset, al
5-lea ²i al 6-lea verset.
 ³i mîine sear° noi încheiem cei patru c°l°re¸i; calul alb, ²i
calul ro²u, calul negru, ²i calul galben.
 ³i eu vreau s° spun asta. C°, de fiecare dat°, chiar pîn° în
aceast° diminea¸°, cam^Eu m° scol foarte, foarte devreme ²i
merg la rug°ciune înainte ca lucrurile s° se mi²te, ²i doar
continui s° m° rog în decursul zilei. Dar azi diminea¸°,
devreme, Duhul Sfînt a venit unde eram eu. ³i tot atît de clar
ca orice, eu_eu am v°zut cealalt° Pecete deschizîndu-se acum,
întocmai exact. Acum_acum_acum, El m° aude, eu ²tiu. ³i eu
sînt foarte recunosc°tor.
 Acum, voi v° ve¸i aminti doar c° exist° ceva care se
întîmpl°. C°, eu_eu sper c° voi prinde¸i aceasta, vede¸i, vede¸i,
c° acolo se întîmpl° ceva. Eu doar vreau s° testez aceast°
biseric° o dat°, ²i s° v°d dac° ei pot de fapt s° prind° ceva
înainte ca aceasta de fapt s° aibe loc. Acum ¸ine¸i minte, ¸ine¸i
minte ce v-am spus. ³i, acum, Domnul s° ne ajute.


Acum în al 5-lea verset.
³i cînd el a deschis pecetea a treia, am auzit a treia
f°ptur° zicînd, Vino^vezi. ³i am privit, ²i iat° un cal
negru; ²i cel care ²edea pe el avea o pereche de balan¸e
în mîna lui.
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³i am auzit un glas în mijlocul celor patru f°pturi
zicînd, O m°sur° de grîu pentru un ban, ²i trei m°suri
de orz pentru un ban; dar vezi ca tu s° nu vat°mi
uleiul ²i^vinul.
 Acum s° fond°m aceasta doar un picu¸, ²i asupra Pece¸ilor
pe care noi le-am trecut. Deoarece, întocmai ca în epocile
bisericii, p°i, noi încerc°m s° d°m un fond, s° suprapunem
cumva aceasta dincolo, pîn° voi pute¸i^Acela este felul în
care epocile sînt de fapt în Scriptur°, una o suprapune pe
cealalt° dincolo, doar în felul acesta. Cum a¸i urca o scar°, ²i a
urca o treapt°, adic°; una mergînd în jos la cealalt°, ²i venind
înapoi în felul acesta, a²a cum voi merge¸i sus o treapt°.
 ³i acum, aceasta Pecetluie²te,^Aceasta este o_Cartea
despre R°scump°rare, sigilat°. Fiecare în¸elege asta?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] ³i aceast° Carte este pecetluit°
cu ³apte Pece¸i. Ea este o Carte cu ²apte pece¸i. Vede¸i?
 ³i acum aminti¸i-v°, cum noi v-am ilustrat aceasta, ²i am
luat-o de la Ieremia ²i to¸i. Acum, ei, cînd ei aveau^Ei au
scris în felul acesta, pe o bucat° de_de manuscris, sau o hîrtie,
adic°; sau, nu hîrtie, ci aceasta era o piele. [Fratele Branham
ilustreaz° rularea ²i sigilarea unui sul, prin a folosi coli de
hîrtie.] ³i ei l-au rulat, în felul acesta. Acum acela^³i atunci
cap°tul acestuia a fost l°sat în felul acesta; aceea denot° ce
este acolo. Apoi urm°torul ia acela²i fel de pozi¸ie, se ruleaz°
în acela²i fel, ruleaz° în felul acesta. ³i atunci, la cap°t aici,
este rupt jos în felul acesta, ²i l°sat un altul.
 P°i, aceea era Cartea cu ²apte pece¸i. Acum noi nu am avut
C°r¸i ca aceasta pîn° tîrziu. C°r¸ile în vremurile vechi erau
suluri. Ele erau rulate. ³i atunci cînd ei vor subiectul sau
ceva^Cum dac°_dac° Biblia este rulat°, tu vrei s° cite²ti
Cartea lui Isaia; voi a¸i întoarce aici jos la Isaia, apoi O
derula¸i în felul acesta, ²i O citi¸i. ³i aceasta este o Carte cu
²apte pece¸i de R°scump°rare.
 ³i acum noi afl°m c° Mielul vine afar°, ia Cartea din mîna
Aceluia care ²edea pe Tron, ²i rupe Pece¸ile, ²i_²i dezleag°^
²i dezleag° Aceea, dezleag° Pece¸ile la oameni.
 ³i cele patru F°pturi ²ezînd aici, pe care noi le-am luat în
epocile bisericii, acelea²i patru F°pturi, voi le vede¸i peste tot
prin Scripturi, ²i ele sînt Acelea Care fac anun¸ul despre aceste
Pece¸i fiind rupte. Acum, ²i noi vedem c° aceasta este o_o
Carte de R°scump°rare.
 Atunci noi am mers înapoi ²i am luat_R°scump°r°torul
Rudenie, ²i L-am ales, s° vedem care era lucrarea Lui. ³i acum
pentru to¸i anii ace²tia, Cristos a f°cut lucrarea de Rudenie
R°scump°r°tor. Acum, to¸i care în¸eleg asta, zice¸i, Amin.
[Adunarea zice, Amin._Ed.] El a f°cut lucrarea de Rudenie
R°scump°r°tor.
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 Dar acolo va veni un timp cînd lucrarea de r°scump°rare
va fi terminat°. ³i cînd lucrarea de r°scump°rare este
terminat°, atunci El p°r°se²te Tronul lui Dumnezeu, unde El
este a²ezat acum. Dar acela nu este Tronul Lui. Cel ce
biruie²te va ²edea cu Mine în Tronul Meu, a²a cum Eu am
biruit ²i am ²ezut pe Tronul Tat°lui Meu. Acela nu este
Tronul Lui. Acela apar¸ine la Duh, Dumnezeu. Cristos, Mielul,
acesta nu-i apar¸ine Lui. El este Dumnezeul întrupat, vede¸i;
care este acela²i Dumnezeu, f°cut întrupat. Acum, El se ridic°
de pe scaun^
 Întîi, anun¸ul a mers înainte, c°ci, Cine este în stare s°
vin° ²i s° r°-^²i s° ia aceast° Carte de R°scump°rare?
Vede¸i, pentru planul întreg de r°scump°rare, de la Adam, tot
ce Adam a pierdut.
 Acolo nu era nimic pierdut pîn° la Adam. ³i dup° Adam,
totul a fost pierdut, pe p°mînt. ³i totul în crea¸ia p°mîntului
era pierdut. ³i totul a c°zut cu Adam, a traversat pr°pastia,
încît nimeni nu putea merge înapoi, pe nici o cale deloc. Omul,
cînd el a p°c°tuit, el ²i-a p°r°sit calea, el nu ²i-a l°sat nici o
cale de întoarcere pentru el. ³i atunci^
Cînd a fost pus° aceast° întrebare; Ioan revelatorul,
acel^profetul Ioan, a fost în vedenie ²i a v°zut aceasta. ³i
acolo nu era nimeni în Cer, nimeni pe p°mînt, nimeni sub
p°mînt, sau nimeni, nu era m°car vrednic s° priveasc° la
Carte. Vede¸i? Acum doar gîndi¸i-v° la asta! Atunci Mielul vine
înainte, ²i El ia Cartea. Acum lui Ioan i s-a cerut s° nu mai
plîng°. El a zis, Iat°, Leul lui Iuda a învins, ²i_²i El poate lua
Cartea ²i s° O deschid°. Astfel, el s-a întors s° se uite dup° un
Leu, iar el a v°zut un Miel. B°trînul a chemat, a zis, Un Leu a
învins. Dar cînd el a venit ²i s-a uitat, acesta era un Miel
ie²ind de la Tron.
 Acum, el nu a observat Aceea înainte. De ce? El era înapoi
acolo, în a-³i face lucrarea Lui de mediere; pentru c° El
sîngera pentru popor, mijlocind pentru popor, pîn° cînd
ultimul suflet, care a fost pus în Cartea Vie¸ii Mielului înainte
de întemeierea lumii, vine în°untru. Acolo urmeaz° doar s° fie
un anumit num°r dintre ei acolo, ²i asta este. Asta-i tot.
Ceilal¸i nici m°car nu vor vrea s° vin° în°untru; ei nu au
dorin¸° s° vin° în°untru. ³i astfel, atunci, cînd acel ultim
suflet vine în°untru, atunci timpul de r°scump°rare este
sfîr²it.
 Atunci Mielul vine înainte s°-²i pretind° drepturile Lui la
ce El a r°scump°rat, ²i aceea este toat° crea¸iunea. P°mîntul ²i
totul îi apar¸ine Lui. Vede¸i? El l-a r°scump°rat cu Propriul
Lui Sînge. ³i cînd El vine înainte s° ia Cartea, s° O deschid°,
p°i, vai, ei erau^Ioan nu a mai plîns. ³i el s-a uitat, ²i acest
Miel era un Miel ucis. El era deja omorît, dar acesta era viu din
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nou. ³i acum noi afl°m c° un Miel ucis este un Miel însîngerat,
sîngerînd peste tot. Acesta a fost ucis. Dup° ce El a fost ucis, El
a înviat din nou. El ²edea pe Tron, s° zicem, înapoi în spatele
Tronului, în felul acesta, mijlocind pentru toate acele suflete
care vor veni. Atunci cînd ultimul era aici, ²i aceasta era
completat°,^Dumnezeu înc° ¸inea Cartea de R°scump°rare.
Vede¸i? Acum El face doar lucrarea de Rudenie acum.
 Cum, Boaz a mers jos, iar Rut doar ²edea acolo a²teptînd
pîn° cînd Boaz^Eu vreau s° spun, Boaz a f°cut r°-^
rudenie, lucrarea de r°scump°rare. V° reaminti¸i c° am
predicat asta, nu cu mult în urm°? Rut, strîngînd spice; ²i, Rut,
orice a f°cut ea; ²i înainte în jos, ²i ultimul lucru era, Rut,
a²tepta. V° aminti¸i cum am tipizat asta în Biseric°? În timp ce,
Boaz merge jos s° fac° lucrarea de r°scump°r°tor rudenie. El a
f°cut-o; ²i-a aruncat jos înc°l¸°mintea ²i a f°cut o m°rturisire,
²i a r°scump°rat pe Naomi, ²i pe acolo, a ob¸inut_a ob¸inut pe
Rut. Acum, astfel, Rut doar a²tepta, deoarece ea deja a muncit.
Ea f°cuse toate aceste lucruri, dar ea a²tepta acum. ³i atunci
cînd^Biserica a²teapt°, odihnindu-se (mul¸i dintre ei, cei mai
mul¸i dintre ei, în pulberea p°mîntului), în timp ce El î²i face
lucrarea Lui de R°scump°r°tor Rudenie.
 Acum lumea înc° merge mai r°u. ³i p°catul se
îngr°m°de²te, ²i_²i boala, ²i necazul, ²i moartea, ²i întristarea.
B°rba¸i necredincio²i ²i femei necredincioase mor chiar jos.
Cancerul îi m°nînc°, ²i toate celelalte, cînd ei nu-²i pot însu²i
destul° credin¸° s° ajung° acolo afar° ²i s° o apuce.
 Acum observa¸i. Îns° atunci dup° ce toat° aceasta s-a
terminat, dup° a Lui medie-^mijlocirea Lui a fost terminat°,
El vine înainte, ia Cartea din mîna Aceluia. ³i atunci Ioan, ²i
totul în Cer, ²i începe^Sufletele sub altar încep s° strige. Noi
lu°m aceea în Pecetea a ³asea, din nou. ³i cum s-au bucurat
ei! ³i_²i ei au c°zut jos, b°trînii, ²i au turnat afar° rug°ciunile
sfin¸ilor. ³i sufletele sub altar au strigat, Vrednic e²ti Tu,
deoarece Tu ne-ai r°scump°rat pentru Dumnezeu! Iar noi vom
merge înapoi pe p°mînt, s° tr°im ca regi ²i preo¸i. Oh, acolo
era o m°rea¸°^
 ³i Ioan a zis, Fiecare în Cer, totul sub p°mînt, ²i fiecare
lucru, l-au auzit l°udînd pe Dumnezeu pentru aceasta. Ioan
trebuie c° ²i-a g°sit numele Acolo, voi ²ti¸i. Tot timpul acela!
 Atunci el a zis, El este vrednic s° ia Cartea de
R°scump°rare. Acum ea nu mai apar¸ine înapoi la Judec°tor.
Ea apar¸ine la R°scump°r°tor, ²i El a sfîr²it lucrarea de
r°scump°rare.
 Acum El urmeaz° s° arate Bisericii ce a f°cut El. Amin.
Vede¸i? Atunci El doar ia^Dar Cartea este închis°. Nimeni
nu a ²tiut, deloc. Ei ²tiu c° Ea era o Carte de R°scump°rare, pe
Ea acolo, dar Ea este s° fie descoperit° în ultimele zile.
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Conform cu Apocalipsa 10, îngerului al ²aptelea o s° i se dea
Mesajul despre Aceea. Deoarece, Acesta a zis, c°, În timpul
sun°rii epocii bisericii a ²aptea, îngerul al ²aptelea, cînd el
sun°, toate tainele lui Dumnezeu trebuie s° fie sfîr²ite, prin
sunetul lui. Atunci, dup° ce Aceasta este descoperit, Îngerul
vine jos din Cer, care era Cristos. Acum aminti¸i-v°, acest înger
este pe p°mînt, un mesager.
 Cristos vine jos, voi Îl vede¸i în capitolul al 10-lea din
Apocalipsa; pune un picior pe p°mînt, cel°lalt pe mare;
curcubeu peste capul Lui, ochi ca^²i picioare ca focul, ²i a²a
mai departe; Î²i ridic° mîna sus, ²i jur° pe Cel ce tr°ie²te în
veci ²i veci, pe Tron, c°, Nu va mai fi timp. ³i cînd El ia
acest jur°mînt, ³apte Tunete emit glasurile lor.
 ³i scriitorul, care, cînd Ioan a fost luat sus, trebuia s° scrie
ce a v°zut el. El a început s° scrie jos. El a zis, S° nu scrii
Aceasta. Deoarece^ S° nu scrii Asta. Aceasta este o
ne-^El a zis, Pecetluie²te Aceasta. În ce? Pecetluie²te. S°
nu zici Aceasta. Vede¸i, Aceasta este s° fie descoperit, dar
Aceasta nici m°car nu este scris° în Cuvînt.
 ³i atunci cînd El a început s° deschid° Pece¸ile, noi afl°m,
c° ei erau to¸i nedumeri¸i. Vede¸i? Cînd El a deschis Prima
Pecete, el se gîndea, Acum aici Aceasta o s° spun°, ³i va veni
c° a²a-²i-a²a va lua tronul, ²i cutare face asta, ²i asta va face
aceea.
 ³i cînd aceasta era, aici a mers el, un cal alb, c°l°rind, ²i
un c°l°re¸ pe acesta. P°i, El avea un arc în mîna lui; ²i lui i sa dat o coroan°, dup° o vreme, el a zis. Asta era tot.
 ³i Mielul s-a întors iar°²i înapoi, ²i a tras jos o alt° Pecete,
²i aici a mers afar° un negru^un c°l°re¸ pe cal ro²u. ³i el
avea o^dat° o_o sabie; ²i el urma s° fac° r°zboi; ²i i s-a dat
mare putere, ²i s° ia pacea de pe p°mînt, ²i s° se omoare unul
pe altul. Aceea era un fel de^înc° un lucru misterios (nu-i
a²a?), cînd El a deschis-O.
 ³i atunci merge înainte, ²i a zis, În ziua chiar înainte de
aceste ³apte Tunete, toate tainele de aici sînt descoperite.
 Acum privi¸i. Apoi noi afl°m, a²a cum noi am studiat, c°,
în jos prin epoci, noi am avut reformatori, nu profe¸i.
Reformatori! ³i fiecare slujb° poart° propria ei_propria ei
lucrare.
 Întocmai ca un om care este un_un operator de telefoane,
el nu este exact un electrician. El ar putea s° fac° pu¸in°
treab° la aceasta. ³i cum, dac° un om este un instalator de
linie, p°i, el desigur^Un om este unul care sap° gropi de
stîlpi, ²i niciodat° nu a f°cut vreo lucrare de linie, el mai bine
s° se fereasc° de linie; dar el ar putea s° fac° o mic° lucrare de
cîrpire sau ceva.
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 Dar cînd Lucrul adev°rat este s° fie descoperit în ziua din
urm°, din ultima parte a Bisericii, este cînd Dumnezeu a zis c°
El o s° ne trimit°, conform cu Scripturile. Iar noi am cercetat
aceasta de-a lungul ²i de-a lungul, c° El a prezis c° Duhul lui
Ilie se va reîntoarce în ceva persoan°. Acum, eu cred c° aceasta
a fost f°cut chiar a²a de clar. Iar noi^Iar noi a²tept°m ca
aceea s° se întîmple; pe undeva, o persoan° uns°, în ultimele
zile, s° se ridice. Acum voi ve¸i auzi o mul¸ime de fanatici ²i
toate celelalte, dar aceea doar_doar încearc° s°^Acesta este
Diavolul, încercînd s° ia la o parte de la cel real cînd el ajunge
aici, vede¸i. Dar acesta va fi identificat cum se cuvine. Voi ²ti¸i
ce era Ilie; ²i urm°ri¸i aceea, ²i voi_voi ve¸i cunoa²te. ³i atunci
cînd el^Acum, Ale²ii vor cunoa²te.
 Nu ceilal¸i; ei sigur nu o vor face. Ei Îl vor omite, cu un
milion de mile. Cum^Noi am fost prin toat° aceea, ²i am
ar°tat cum l-au omis pe Ioan, cum l-au omis pe Ilie, cum l-au
omis pe Isus, cum i-au omis pe ei tot drumul înainte. ³i ei vor
face acela²i lucru, pentru c° Biblia a spus c° vor face. Vede¸i?
Astfel atunci, în timpul acela, Acesta va fi foarte smerit. Acesta
va fi a²a de simplu. Aceea va^ceea ce va face ca oamenii s°
cad° de la Acesta. Acesta este prea simplu pentru ei. Noi
afl°m, ²i întotdeauna, cînd oamenii devin de²tep¸i ²i educa¸i, ²i
cunosc o mul¸ime, atunci ei doar^Acela este doar felul care
omite aceasta, voi ²ti¸i. Vede¸i?
 Isus nu a luat acel fel de oameni ca (s° fie) ucenici ai Lui.
El a luat oameni neînv°¸a¸i, pescari, ²i nimeni nu era conectat
cu bisericile ²i lucrurile lor. El doar a luat oameni simpli,
vame²i, ²i fermieri, ²i pescari, ²i a²a mai departe, s° fac°
lucrarea Lui. Vede¸i? Pentru c°, ei_ei ²tiu c° ei nu sînt nimic,
atunci El poate s° fac° ceva din ei, vede¸i. Atît timp cît ei
continu° s° ²tie c° ei sînt nimic, atunci Dumnezeu poate lucra.
 Dar cînd ei ajung s° gîndeasc° c° ei ²tiu ceva, atunci, Tu
nu ²tii nimic ce s-ar cuveni s° ²tii, zice Biblia. ³i astfel,
atunci, noi_noi g°sim asta.
 ³i acum, noi afl°m, atunci, c° aceste taine trebuie s° fie
descoperite.
 ³i de ce ace²ti al¸i b°rba¸i, Wesley, Luther, ²i acei mari
reformatori, care au adus afar° justificarea, sanctificarea,
epoca penticostal° cu botezul Duhului Sfînt ²i alte lucruri, de
ce nu au prins ei aceste_aceste Mesaje? De ce nu Le-au ob¸inut
ei? Deoarece ei erau reformatori. Vede¸i?
 Întocmai cum, o lua¸i pe partea cealalt°, acolo erau oameni
venind în°untru care erau aveau putere ca împ°ra¸i, dar nu
erau împ°ra¸i. Vede¸i? Vede¸i? Tu trebuie s° observi
terminologia Bibliei despre orice. Vede¸i? Acum privi¸i. Dar,
aceasta, motivul c° toate capetele r°t°citoare, a p°r¸ii
misterioase despre justificare, partea misterioas° a
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sanctific°rii, partea misterioas° a botezului Duhului Sfînt. ³i,
de ce, ce fel a f°cut^A mîncat Eva un m°r, sau a mîncat ea o
rodie, sau ceva? Vede¸i? A^Ce era s°mîn¸a ²arpelui? ³i_²i
este botezul în numele de Tat°, Fiu, Duh Sfînt, sau numele
de Domnul Isus, corect? ³i, oh, sute din lucrurile acelea, au
fost l°sate capete dezlegate. Vede¸i?
 ³i atunci în ultimul ceas, acest om este s° vin° înainte ²i s°
descopere lucrul, vede¸i, s° ia sus Scripturile. Acesta va fi
identificat cum se cuvine. Privi¸i. Da, domnule. ³i, acum, acesta
nu va fi un lucru, mare m°re¸ acum. Acesta se pare c°, aici în
Biblie, acesta va fi ceva mare.
 Cu cît mai mare era aceasta, cînd Ioan trebuia s° vin° jos
acolo ²i s° boteze! Doar gîndi¸i acum. Profe¸ii, în urm°, în urm°
de tot, Isaia, Maleahi, ²i to¸i dintre ei au vorbit despre el, cînd el
o s° vin°. ³i cînd el a venit, doar un singuratic, b°trîn, om
needucat, cu barb° peste toat° fa¸a lui, ²i p°rul scos în afar° ca
un vierme p°ros, ²i o bucat° mare veche de piele de oaie
înf°²urat° în jurul lui; f°r° educa¸ie deloc, nu a mers la ²coal°
nici o zi în via¸a lui, atît de mult cît ²tim noi. Vede¸i? Aici vine
el, afar° din pustie, nici m°car atît de mult ca binevenit într-un
amvon, ²i a stat acolo afar° pe rîul Iordanului ²i a început s°
cheme ca oamenii s° se poc°iasc°. V° pute¸i imagina!
 Biblia a spus, c°, Fiecare lucru va fi a²a de m°re¸ în ziua
aceea, chiar pîn° toate locurile înalte vor fi f°cute joase, ²i toate
locurile joase vor fi aduse sus. Da domnule. ³i toate locurile
zgron¸uroase vor fi netezite.
 P°i, eu îmi pot imagina v°zîndu-i acolo afar°, gîndind c°
Ioan ar veni afar°, sau acest mare premerg°tor al lui Cristos, ²i
doar ia tot de²ertul ²i-l neteze²te, ²i-l pune în iarb° din nou.
Vede¸i? Oh, ei, îmi imaginez c° ei aveau toat° aceasta aranjat,
cam cum au ei ast°zi.
 Dar, aceasta era a²a de umilit, chiar ²i apostolii au omis
aceasta. Ei au zis, P°i, de ce zice Scriptura, dac°^Tu o s°
mergi sus acolo s° fii jertfit acum? De ce zice Scriptura c°ci_
c°ci Ilie trebuie s° vin° mai întîi?
 El a zis, El deja a venit, ²i voi nu a¸i ²tiut aceasta. ³i, Fiul
omului, ei vor face acela²i lucru. Dar, Ioan, El a zis, a f°cut
întocmai ce a fost scris ca el s° fac°. ³i ei i-au f°cut doar ceea ce
ei trebuiau s° fac°. ³i, a zis, a²a trebuie Fiul omului s°
sufere.
 P°i, acolo nu era, eu presupun, o treime din întreaga ras°
Iudaic° s° fi ²tiut vreodat° c° Isus Cristos era pe p°mînt. Nu
au^Ei ar fi putut auzi despre ceva fanatic în jos pe acolo pe
undeva, dar ei nu au dat nici o aten¸ie la aceasta, doar mergeau
înainte. El a venit la ai Lui Proprii, ²i ai Lui Proprii nu L-au
primit. Acum, acolo este unde eu cred chiar^Acum, acesta
nu a spus c° El va veni secret.
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 Dar R°pirea va fi un secret. Astfel dac° aceea era a²a
secret, cînd El a venit, cu cît mai mult va fi ne²tiut° R°pirea!
Vede¸i? Ei nu o vor ²ti. Ei vor spune direct, P°i, eu credeam c°
noi trebuia s° avem o R°pire. ³i toat° aceast° judecat° peste
p°mînt?
 El va zice, Aceasta deja a avut loc, ²i tu nu ai ²tiut-o.
Vede¸i? Aceasta va fi a²a, întocmai ca un ho¸ în noapte.
 Ca o_o carte ce am citit-o, o dat°. Cum se nume²te aceea?
Romeo ²i Julieta, este acea care a fost, sau ceva? El las°, a pus
scara sus lîng° cas°, cumva. Am uit-^Era cu mult timp în
urm°. ³i a venit, a luat a lui^s° o ia pe ea afar° în timpul
nop¸ii.
 Acum, acela este felul în care aceasta va_aceasta va avea
loc, ²i ea va fi dus°. Nu, c° ei vor trimite o gr°mad° de Îngeri
jos, cu ceva hîrle¸e, ²i vor dezgropa mormintele. Biblia a zis,
Noi vom fi schimba¸i, chiar înainte ca voi s° v° pute¸i clipi
ochiul. Doar o clipire, aceasta totul va fi terminat, a²a repede.
Doar zic, Cineva a disp°rut.
 P°i, eu mi-a² imagina dac° noi am putea cerceta toat°
lumea, ast°zi, exist° cinci sute de oameni care dispar de pe
p°mînt în fiecare zi, vede¸i, despre care ei nu ²tiu nimic. Ei
doar vin sus, disp°rînd.
P°i, acolo nu o s° fie prea mul¸i s° mearg° în acea R°pire.
 Acum, eu nu vreau s° v° sperii, ²i eu_²i eu_eu_eu_eu nu
cred c° este în felul acela, dar eu vreau doar s° v° spun ce a
spus El. ³i voi ²ti¸i aceasta, voi în²iv°. Cum era în zilele lui
Noe, în care opt suflete au fost salvate prin ap°. Opt suflete
afar° din lume, s° fie salva¸i prin ap°.
 P°i, voi zice¸i, Oh, Doamne! Nu este nevoie ca eu s°
încerc. Aceea arat° c° tu nu ai felul de credin¸° de care tu ai
nevoie.
 Dac° acolo doar urmeaz°_urmeaz° s° fie unul, acela voi fi
eu, amin, deoarece eu cred. În¸elege¸i? Acela este felul în care
voi vre¸i s° crede¸i aceasta, vede¸i, Voi fi eu. Sigur. Eu vreau
s° tr°iesc a²a de aproape de El, încît eu ²tiu c° El o s° m° ia
cînd El vine. Eu cred aceasta. Asta-i adev°rat. Astfel dac°
acolo^Dac° fiecare altul o pierde, eu am s° fiu acolo, prin
harul Lui. Deoarece, El mi-a promis asta, ²i eu ²tiu c° eu
voi_eu voi fi acolo, deoarece El nu poate min¸i. ³i eu ²tiu c°
sufletul meu ²i via¸a mea poart° m°rturie, ²i eu încerc s°
tr°iesc zilnic întocmai de parc° El vine, astfel eu am_eu am s°
fiu acel unul. Acela este felul în care voi vre¸i s° sim¸i¸i, Dac°
acolo o s° fie opt, eu voi fi unul din acei opt; o s° fie cinci sute,
eu am s° fiu unul din acei cinci sute. Nu ²tiu despre cel°lalt
om, dar eu vreau s° fiu unul din acei cinci sute. În¸elege¸i?
Acela este felul în care voi vre¸i s° ¸ine¸i minte. În¸elege¸i?
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 ³i dac° voi nu o ¸ine¸i minte în felul acesta, acolo este ceva
gre²it cu credin¸a voastr°. Vede¸i? Voi nu sînte¸i siguri înc°
dac° sînte¸i salva¸i, atunci. Voi doar o presupune¸i. S° nu
face¸i asta. În regul°.
 Noi nu o s° ajungem în aceast° Pecete, nu-i a²a? În regul°.
Eu vreau, fiecare sear°^Eu nu ²tiu dac° v° pas° c° eu v° iau
timpul vostru. Noi am putea ie²i un picu¸ mai devreme. Acolo
nu este prea^
 În descoperirea acestor, acestor Pece¸i, aminti¸i-v°, c°
acesta este într-adev°r numai un verset. Primul, spune
anun¸area despre acesta, al 2-lea verset. Aproape toate
comentariile, ²i a²a mai departe, citirea acestuia, sau_sau
citirea despre gîndurile lor, ²i eu am_²i eu întotdeauna am
crezut cum aproape to¸i dintre ei o fac, c° acel primul c°l°re¸
pe cal era_era biserica timpurie. Dar cînd Duhul Sfînt a
descoperit-o, aceasta era absolut contrar cu aceea. ³i astfel
atunci, tot ce face aceasta, doar arat° ceea ce este. ³i atunci eu
încerc^
 Acum, pentru mine, aceasta este foarte sacru. Acela este
motivul c° eu mai degrab° r°spund la aceste întreb°ri. ³i s°
lu°m aceasta, fiecare cunoscînd drept, ²i pe benzi, de asemeni,
ca ei s° în¸eleag° acum. Vede¸i? Eu am încercat s° vorbesc o
vreme, seara, asupra fond°rii, s° aduc pe oameni^
 Gr°bind în°untru ²i împingînd în°untru, ²i, voi nu ar
trebui s° face¸i asta. Vede¸i? Dar, cînd o face, acestea sînt fiin¸e
umane. ³i este cald în°untru_în°untru aici, ²i voi_²i voi
sînte¸i agita¸i.
 Dar voi sînte¸i foarte, foarte dr°gu¸i. Cel mai bine cum am
v°zut vreodat° oamenii s° ac¸ioneze, în tabernacol, era în acest
miting; ²i ²ezînd lini²ti¸i, ²i mamele luîndu-²i bebelu²ii lor la
camera copiilor cînd ei au început s° plîng°. ³i fiecare lucru
era foarte pl°cut.
 Îns° eu încerc s° fondez aceasta pîn° cînd eu doar simt
ungerea Duhului pe mine, s° spun aceste Cuvinte, s° spun ceea
ce mi-a fost descoperit. ³i atunci dac° eu am, pe undeva,
f°cînd asta, dac° eu am f°cut o gre²eal° aici, cu siguran¸° c°
aici înaintea tuturor oamenilor El va corecta aceasta pentru
mine. Eu_eu vreau aceasta. Aceasta este_aceasta este^Eu
vreau Aceasta corect. Nu este nevoie s° lua¸i doar ceea ce v°
imagina¸i. Acolo este ceva corect, ²i_²i noi vrem Aceea. Noi
vrem ca Dumnezeu s° ne dea ceea ce este corect.
 Astfel acum noi am luat acest, ace²ti c°l°re¸i, a²a cum ei
vin sus. Primul cal, acum, ²i noi ne d°m seama c° acela era_
anticristul care a mers înainte. ³i apoi noi afl°m, seara trecut°,
c° acela²i ins care a mers înainte ca anticrist, ca un cal alb, noi
l-am g°sit cu o sabie, seara trecut°, c°l°rind, ²i omorînd
oameni.
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 Acum, acum, acolo este întotdeauna naturalul ²i
spiritualul. ³i pentru binele Bisericii, eu vreau s° tipizez, doar
înainte ca noi s° ajungem la deschiderea acestei Pece¸i.
 Care, ce El mi-a dat, eu o am scris° aici jos. Eu am cîteva
Scripturi aici, ²apte sau opt pagini din aceasta, ²i a²a cum eu
m° refer la aceasta.
 Observa¸i, eu vreau s° dau un model, despre Biseric°, ²i s°
o fac a²a de clar încît voi ve¸i fi nevoi¸i s° o vede¸i. În¸elege¸i?
 Acum, acolo era o mireas° natural° în gr°dina Edenului.
V° aminti¸i seara trecut°? Acea mireas° natural°, ea era iubita
lui Adam, înc° nu nevasta lui, deoarece el nu a cunoscut-o înc°
ca o so¸ie.
 Întocmai cum Maria era nevasta lui Iosif, dar el nu a
cunoscut-o înc°. Ea a fost g°sit° cu un copil. Vede¸i?
 Acum, înainte ca Adam s° cunoasc° pe nevasta lui, ea era
doar o mireas° pentru el. În regul°. ³i noi afl°m c° Dumnezeu
^Ea, ea a c°zut în gr°dina Edenului deoarece ea a omis s° se
¸in° de Cuvîntul lui Dumnezeu.
 Acum, El ²tia c° Satan ar fi dezlegat printre ei, astfel El
le-a dat un_un loc în spatele c°ruia s° stea; s°-i fortifice. P°i,
acolo, cine putea cunoa²te vreun loc mai bun ca s° fie
fortifica¸i, decît Dumnezeu, dac° El încearc° s° aibe grij° de
proprii Lui copii?
 Dac° eu am vrut s° am grij° de micu¸ul meu Joseph, p°i,
frate, fiecare lucru^³i eu ²tiam c° via¸a lui depindea de
aceasta, p°i, eu a²^iar eu eram în stare s° o fac. P°i, dac°
patruzeci de picioare de beton, reînt°rit, ar_ar fi lucrul s° o
fac°, aceea este^eu l-a² face de nou°zeci de picioare, s° fiu
sigur, acela.
 ³i dac° eu pot s° gîndesc asta despre b°ie¸a²ul meu, (care,
dac° via¸a lui muritoare s-a pierdut, eu cred c° un copil ar fi
mîntuit,) cu cît mai mult, lui Dumnezeu, pentru copilul Lui
care ar fi pierdut Etern! În spate la ce l-ar plasa El? El l-a
plasat în spatele Propriului S°u Cuvînt. Atît timp cît tu e²ti în
acel Cuvînt, tu e²ti în siguran¸°. Dac° voi r°mîne¸i în Mine, ²i
Cuvintele Mele în voi, atunci cere¸i doar ce vre¸i voi. Acesta
este, Cuvîntul.
 Astfel, Eva a ajuns s° se plimbe în gr°din°, ²i ea a dat de
²arpe, un fel de individ foarte cizelat. ³i ea^³i el a
început^Acum, el era pe partea cealalt°. Dumnezeu tr°ie²te,
locuie²te, lucreaz° în umilin¸°, niciodat° în vreun alt fel.
În¸elege¸i? Acum, micu¸a, doamn° smerit° p°²ind acolo
înainte, ²i Satan vine sus ca un în¸elept, ²mecher, un fel de
individ cizelat. ³i el a vrut s°-i vînd° ei programul. Atît timp
cît^
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 Nu conteaz° cît de mult era Satan în jur; atît timp cît ea a
stat înapoia acestui Cuvînt, ea era în regul°. [Fratele Branham
bate înceti²or pe Biblie_Ed.] În¸elege¸i? Astfel, s° fac° Satan
orice vrea el; voi doar sta¸i cu Cuvîntul. Nu conteaz° nici un
pic.
Dac° el zice, P°i, tu e²ti bolnav.
Prin r°nile Lui eu sînt vindecat.
P°i, tu o s° mori.
El m° va învia din nou. El a promis-o.
 Vede¸i, doar sta¸i în spatele Cuvîntului. Asta-i tot. Cristos
s-a retras la Cuvînt, El însu²i. Este scris. Vede¸i? Acum, sta¸i
în spatele Cuvîntului.
 Dar, Eva, ea a început cumva s° lase în jos, dar ea nu l-a
l°sat de tot jos. Ea a l°sat numai o fraz° mic° jos. ³i aceea este
ceea ce a vrut Satan ca ea s° fac°. Ea a luat-o din spatele
promisiunii lui Dumnezeu, prin ra¸ionare.
S° nu încerca¸i niciodat° s° ra¸iona¸i Cuvîntul lui
Dumnezeu. Doar crede¸i-L! În¸elege¸i?
 Astfel, ea a p°²it afar° de Acolo. ³i înainte ca Adam s°
ajung° vreodat° la ea, ca o so¸ie, ea era deja întinat° de Satan.
³i ea^
 ³i a¸i observat voi? Cristos a f°cut acela²i lucru, exact.
Acum, pentru r°scump°rare, Dumnezeu trebuia s° fie acolo
primul. Voi a¸i observat? Maria, înainte ca ea s° vin° la Iosif,
Duhul Sfînt a ajuns deja acolo. Amin. Vede¸i? Acolo este unde
vine R°scump°r°torul.
 Acum, acum observa¸i, femeia natural° a c°zut, ²i
Dumnezeu a f°cut o cale ca ea s° fie r°scump°rat°. De²i ea a
c°zut, El a f°cut o cale.
 Acum, aceea era prima mireas° pe p°mînt, a c°zut, înainte
ca so¸ul ei ²i ea s° fie c°s°tori¸i. Ea a c°zut, prin_prin ra¸iune
a_a ra¸iona, în loc s° stea cu Cuvîntul. Ea a c°zut. ³i ea a
c°zut la moarte, separare Etern°. Cu ea, ea ²i-a luat b°rbatul ²i
toate celelalte care au existat pe p°mînt. Ea a c°zut!
 Acum, îns°, Dumnezeu, plin de mil°, a f°cut o cale s°
r°scumpere acea femeie. ³i acum El i-a promis, spunîndu-i
c°ci cîndva, în viitor, adev°ratul Cuvînt o s° vin° la ea din nou.
Adev°ratul Cuvînt îi va fi f°cut cunoscut ei. Acum ¸ine¸i minte
asta. Deoarece, El a promis pe Cristos, prin femeie.
 ³i Cristos este Cuvîntul. Sfîntul Ioan 1, La început era
Cuvîntul, ²i Cuvîntul era cu Dumnezeu, ²i Cuvîntul era
Dumnezeu. ³i Cuvîntul a devenit trup, vede¸i, ²i a locuit cu
noi. Dumnezeu a locuit cu noi în trup. El era Cuvîntul.
 Înaintea unui Cuvînt, acesta este un gînd. Iar un gînd
trebuie s° fie creat. În regul°. Astfel, gîndurile lui Dumnezeu
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au devenit crea¸ie cînd acesta a fost vorbit, printr-un Cuvînt.
Aceea este cînd El îl prezint° c°tre_c°tre voi ca un gînd,
gîndul Lui, ²i acesta v° este descoperit. Atunci, acesta înc° este
un gînd pîn° cînd tu îl vorbe²ti. Acela este motivul^
 Moise a mers afar° s° se roage. Acel Stîlp de Foc în jurul
lui, ²i El a zis, Du-te, ¸ine-¸i toiagul înspre r°s°rit, ²i spune,
cheam° dup° mu²te.
 Acolo nu erau mu²te. Dar el a mers ²i a ¸inut toiagul acolo,
²i a zis, S° fie acolo mu²te. Nu erau mu²te deloc, înc°. A
mers înapoi. Dar cuvintele, gîndul lui Dumnezeu, a fost deja
vorbit. Acesta este un cuvînt, acum aceasta trebuie s° se
întîmple.
 Acum nu vede¸i voi unde Isus a zis? Dac° voi zice¸i acestui
munte; nu dac° Eu o spun. Ci voi zice¸i c°tre acest munte,
Mut°-te.
 ³i primul lucru, eu presupun, în timpul lui Moise, mu²te
mari verzi au început s° bîzîie. ³i, dup° o vreme, ele erau cinci
livre pe un iard. Vede¸i? De unde au venit ele? El^Dumnezeu
le-a creat. Nu vede¸i voi cum^
 Dumnezeu poate nimici aceast° lume în seara aceasta,
cu_cu ¸în¸ari, dac° El vrea. P°i, El poate îngr°m°di ¸în¸ari
drept pîn° la lun°. Singurul lucru pe care El l-ar putea face
este doar s° zic°, S° fie acolo ¸în¸ari pîn° la lun°. Aceea va fi
totul ce ar trebui s° fie de aceasta. F°r° chimicale sau nimic, ei
ar continua doar s° creasc°, s° creasc°, s° creasc° înainte.
Vede¸i?
 El poate s° fac° ce vrea El. El este Dumnezeu, Creatorul.
Singurul lucru de f°cut este doar s°-l vorbeasc°. [Fratele
Branham î²i pocne²te degetul o dat°_Ed.] Asta-i adev°rat. El
este Creatorul. Acum, dac° noi am ajunge doar s° ne d°m
seama cît de m°re¸ este El! În¸elege¸i? El doar face ceea ce El
dore²te.
 El ²ade acolo sus ²i prive²te la oameni, ²i ace²ti educatori
micu¸i, f°cînd pe de²tep¸ii, ²i, Nu exist° Dumnezeu, ²i_²i
fiecare lucru. Ah! P°i, aceasta întocmai cum ei erau la Babel,
din nou. Babel, adic°.
 Acum noi observ°m c° Dumnezeu i-a spus Evei, c° Dup°
un timp a²a de îndelungat, Cuvîntul vine înapoi la tine.
Acum, cum a c°zut ea? Eu vreau clasa mea s° o spun°. De la ce
a c°zut ea? De la ce a c°zut Eva? Cuvîntul. Este asta adev°rat?
[Adunarea, Cuvîntul._Ed.] Cuvîntul. ³i Dumnezeu a zis c°
El va face o cale s° o r°scumpere iar°²i înapoi la Cuvînt. În
regul°. Dup° un timp a²a de îndelungat, Cuvîntul îi va fi
cunoscut ei. În regul°. Cuvîntul va veni pentru un scop acum.
¹ine¸i strîns acum, ceea ce eu spun. Cuvîntul o s° vin° la ea
pentru un scop, aceea era pentru r°scump°rare. În regul°.
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 Dar, pîn°_pîn° atunci, ea a avut un înlocuitor care s°_
care s° lucreze pîn° cînd a sosit timpul pentru Cuvîntul
original. Acum voi_voi în¸elege¸i clar? [Adunarea, Amin.]
Vede¸i? El i-a spus c°ci Cuvîntul o s° vin° iar°²i la ea, dar,
pîn° la acel timp, El îi d° un înlocuitor pîn° cînd a sosit timpul
acela. Astfel, El i-a dat s° fac° o jertf°, un înlocuitor pentru
Sîngele acela.
 Acum, sîngele era de tauri ²i oi, ²i capre ²i altele, dar acesta
nu i-a luat p°catul la o parte. Vede¸i? Acesta i-a acoperit
numai p°catul. Acesta nu l-a luat la o parte, deloc. Acesta l-a
acoperit. Pentru c°, acesta era sîngele unui animal, iar în
sîngele animalului este via¸a animal°. Acesta era un înlocuitor
pîn° cînd cel real^Acum pune¸i-v° paltoanele.
 Cel real, Sînge uman, cum ar fi fiin¸ele umane, devine
întrupat (Dumnezeu); f°r° sex, virgin°, na²terea virgin° a
produs asta. Acum Cuvîntul lui Dumnezeu, promis, a devenit
Sînge, ²i a fost întrupat în Persoana lui Isus Cristos
Mîntuitorul. Sîngele taurilor ²i ¸apilor, ²i a²a mai departe^
 Dar acum a²tepta¸i. Aici Dumnezeu a f°cut promisiunea,
zicînd c° aceasta o s° fie acolo cînd Acesta vine, S°mîn¸a ei
va zdrobi capul ²arpelui. Acum, dac° s°mîn¸a ei vine întocmai
ca de la Adam, sau cum a fost de la ²arpe, ²i a²a mai departe,
atunci aceasta ar fi înc° s°mîn¸° p°c°toas°.
 Acela era motivul c° Ioan a plîns. Acolo nu era nimeni,
deoarece nimeni^Fiecare era dincolo, pe partea cealalt° a
gropii, pr°pastia. Dar acolo vine un timp în care atunci cînd
acest sînge înlocuitor de animal s° fie luat la o parte, cînd cel
real, Sîngele întrupat a venit: Dumnezeu, f°cut trup ²i Sînge.
Biblia a spus c° El era. Întîi Timotei 3:16, F°r° îndoial° mare
este taina evlaviei: c°ci Dumnezeu a fost manifestat în trup.
Asta-i adev°rat. Na²terea virgin° a f°cut asta.
 Acum, sîngele oilor ²i caprelor a acoperit p°catul, dar nu a
sc°pat de el, deoarece acesta a fost sîngele unui animal. Dar
acesta a fost s° fie în regul°, a fost s° fie un înlocuitor.
 ³i ei sigur s-au_s-au obi²nuit cu acel înlocuitor, ²i astfel ei
doar au continuat înainte.
 ³i, cînd, cel real, Cuvîntul promis a fost f°cut manifestat în
Isus Cristos, Care a dovedit s° fie Fiul marelui Creator,
Dumnezeu; ²i a fost adeverit, El însu²i, de a fi Cuvîntul cel viu
al lui Dumnezeu. Iuh! Doamne! El a dovedit c° El a fost. El a
putut s° vorbeasc° lucruri în existen¸°.
 Nu exist° nici o fiin¸° uman°, sau_sau nimic în lume, s°
poat° face asta. Nu exist° nici un lucru pe p°mînt s° poat°
crea, decît Dumnezeu. Diavolul nu poate crea. El este un
pervertitor a ceea ce a fost creat, dar el nu poate crea. P°catul
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este numai neprih°nirea pervertit°. Voi ²ti¸i ce vreau eu s°
spun. Ce este o minciun°? Aceasta este adev°rul prezentat
gre²it. În¸elege¸i? Ce este o curvie? Actul corect legal pervertit.
Totul în p°cat, p°catul este doar Adev°rul pervertit. Acum, el
nu putea crea.
 Dar cînd a venit Cristos, a dovedit c° El era Creatorul.
Acolo era Sîngele care a fost promis. Acum dac° voi vre¸i s°
citi¸i asta, voi^S° întoarcem doar pentru un minut. Noi o s°
lu°m r°gaz asupra acestuia, oricum, în seara aceasta. Eu^
 Aceasta m° face emo¸ionat. Eu cred c° fiecare vrea s°
mearg° acas°, voi ²ti¸i. ³i astfel aceasta este o^[Adunarea
zice, Nu._Ed.] Acum s° lu°m Fapte 2. V° mul¸umesc. Iar noi
doar vom^
 Fapte 2, ²i noi vom afla dac° aceasta este corect, sau nu,
dac° El a fost dovedit c° El era Dumnezeu. În regul°. Lu°m
Fapte 2. Acum s° lu°m aici la al 22-lea verset, Petru vorbe²te,
Ziua Cincizecimii.
Voi b°rba¸i din Israel, asculta¸i aceste cuvinte; Isus
din Nazaret, un om confirmat de Dumnezeu printre voi
prin miracole^minuni ²i semn, care Dumnezeu le-a
f°cut prin El în mijlocul vostru, dup° cum voi în²i-^
dea-^voi în²iv° de asemenea cunoa²te¸i:
 Un om care a fost confirmat, c° acesta era Dumnezeu
printre voi. Tocmai prin lucrurile pe care El le-a f°cut, a
dovedit c° El era. Aici este Petru, stînd la Sanhedrin,
spunîndu-le.
 Nicodim a ²tiut la fel. El a zis, Rabinule, noi to¸i ²tim c°
Tu e²ti un înv°¸°tor venit de la Dumnezeu, pentru c° nici un
om nu putea s° fac° aceste lucruri dac° El nu venea de la
Dumnezeu. Vede¸i? Ei au ²tiut aceasta. Dar de ce?
 Acum privi¸i. Acum, la Eva i s-a promis aceasta. Dar
cînd^Acea mireas° a venit înainte jos, ²i a refuzat, cînd
Cuvîntul real a venit la ea. Astfel, femeia a refuzat s°
recunoasc°; mireasa Ebraic°. C°ci, ea a fost mireasa lui_lui
Dumnezeu; El a pus-o la o parte, în divor¸. Este asta adev°rat?
Ea era mireasa lui Dumnezeu.
 Voi zice¸i, P°i, ei nu au fost înc° c°s°tori¸i vreodat°.
Aceasta-i corect. Dar Iosif a pus pe Maria la o parte înainte^
Urma s° o pun° pe Maria la o parte înainte ca ei s° fie
c°s°tori¸i. Vede¸i? El a fost logodit cu ea.
 ³i cînd El a venit, ²i Cuvîntul pe care El l-a promis, a venit
pentru cununie, El a g°sit-o înf°²urat° în substituirile ei, a²a
de r°u, încît ea nu vroia s° ia promisiunea adev°rat° care a
fost f°cut°, Cuvîntul, Cristos.

2-+-6-) ) 64-1)

!!

 Poate voi nu o pricepe¸i. Acum l°sa¸i-m° s° trec peste
aceasta din nou. Eu vreau ca voi s° pricepe¸i aceasta, vede¸i.
 Ei i s-a promis, (mireasa, Eva), s° fie un R°scump°r°tor.
R°scump°r°torul ei s° fie Cuvîntul. ³i cînd a venit Cuvîntul,
f°cut trup, ea L-a respins. Ei i s-au dat substituiri. Acum ¸ine¸i
acea, substituire. I s-au dat substituiri s° mearg° înainte,
pîn° vine R°scump°r°torul. ³i cînd R°scump°r°torul a venit,
ea a vrut s° continue cu substituirea ei, ²i a respins Cuvîntul
adev°rat. Vede¸i aceasta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] ³i
aceea era mireasa Ebraic°.
 A²a a f°cut El, prin a doua Ev°, mireas°, mama tuturor
celor vii spiritual. Vede¸i? Eva înseamn° mama tuturor,
aceea este spirit-^ to¸i care tr°iesc. Eva, mama tuturor
celor care tr°iesc.
 Acum, ²i cînd El a venit la mireasa Ebraic°, ea era mama
tuturor celor care erau vii, dar ea L-a refuzat.
 Eva natural° a c°zut, în Eden, prin a asculta la ra¸ionarea
lui Satan împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu. A²a este cum a
c°zut ea. În regul°, domnule. Ea a c°zut deoarece ea a f°cut
asta.
  Eva spiritual°, acum, aceea este biserica, mireasa lui
Cristos. Ea a c°zut, nu în Eden, ci în Roma, vede¸i, la Consiliul
Niceea, cînd ea a respins. Acea biseric° penticostal° care a
mers jos la Niceea, ²i a ascultat la ra¸ionarea Roman°, în loc s°
se ¸in° de Cuvînt, ea a c°zut. ³i totul aparte de ea, a murit cu
ea, în jurul ei. Acum, întocmai cum a c°zut Eva natural°, a
c°zut Eva spiritual°. Mireasa lui Dumnezeu a c°zut_a c°zut în
gr°din°; Mireasa lui Cristos a c°zut în Roma. Vede¸i?
  Observa¸i, prin aceea²i ra¸ionare, împotriva Cuvîntului lui
Dumnezeu, ea de asemeni ²i-a pierdut drepturile ei de virtute,
la Satan. Care, noi afl°m în ruperea acestor Pece¸i, ²i înc°
Satan este acolo. Biblia spune c° acesta este tocmai scaunul lui
Satan. ³i cum Eva ²i-a pierdut a ei_a ei drepturi virtuoase, ²i
le-a predat lui Satan, în gr°dina Edenului; biserica, mireasa lui
Cristos, a f°cut acela²i lucru la Roma, cînd ei au pierdut Biblia
pentru dogmele ²i ra¸ion°rile lor. Vede¸i cum tipizeaz° aceasta?
[Adunarea zice, Amin._Ed.]
  Voi doar folosi¸i acele tipuri, voi sînte¸i asigura¸i s° veni¸i
afar° corect. Dac° mîna mea arat° ca^Dac° nu m-am v°zut
niciodat° pe mine, ²i eu v°d umbra mea venind, eu voi ²ti cam
cum ar°t eu. Vede¸i? Dar, acela este felul. Dac° voi vre¸i s°
vede¸i ce vine, uita¸i-v° ce a fost. Pentru c°^toate lucrurile
vechi erau umbre ale lucrurilor ce vin, a zis Biblia. În regul°.
 C°ci, ea ²i-a pierdut Cuvîntul ei virtuos, Cuvîntul lui
Dumnezeu, cînd ea a vîndut Biblia, ²i a pus un om acolo
în°untru care zice c° biserica are drepturile s° schimbe orice
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vor ei s° schimbe. ³i ei au f°cut aceasta. Iar mireasa lui
Cristos, mireasa penticostal°, ²i-a vîndut virtutea ei, la Niceea,
întocmai cum Eva ²i-a vîndut virtutea ei lui Satan în gr°dina
Edenului. Exact. În regul°.
  Dumnezeu a promis; aceast° biseric°, aceast° biseric°
penticostal°, ²tiind c° ea va face aceasta; cum a f°cut El la
Eva, Dumnezeu a promis.
  Biserica penticostal°, crede¸i voi c° ea ²i-a vîndut dreptul
ei de întîi n°scut, înainte^virtutea ei, cînd ea a p°r°sit acolo?
Voi crede¸i asta? [Adunarea, Amin._Ed.] Ea, sigur, ea a
f°cut-o. Atunci la ce bun este un crez, ne bazat pe aceast°
Biblie? Eu vreau ca cineva s° g°seasc° ceea ce este numit
Crezul Apostolilor, sau m°car un cuvînt din acesta în Biblie.
Acela este un crez Catolic, nu crez al apostolilor.
  Citi¸i Fapte 2:38, acela este Crezul apostolilor, dac° El are
vreunul. Da. Vede¸i? Acum, asta este ceea ce ei au folosit tot
timpul, oricum. Astfel dac° voi^Vede¸i?
  Astfel, ei ²i-au vîndut dreptul de na²tere. Nu numai asta,
Metodi²tii, Bapti²tii, Prezbiterienii, Penticostalii, restul dintre
ei, au f°cut la fel. Ea a format o denomina¸iune. Roma, ce a
f°cut-o s° fac° asta, ea a format o denomina¸iune ²i a pus un
om la capul acesteia. ³i Metodi²tii, Bapti²tii, Penticostalii ²i
fiecare, au f°cut acela²i lucru, au pus un grup de oameni la
capul acesteia. Nu conteaz° ce a spus Dumnezeu, ei^Voi
trebuie s° o face¸i în felul în care ei spun s° o face¸i.
  P°i, ce este aceasta? Aceasta nu este nimic în lume decît
prostitu¸ie spiritual°, modelul gre²it de femeie; da, domnule,
crezuri, crezuri mincinoase, f°cute de om. Atunci ea a devenit,
cînd ea a f°cut asta^Acum eu voi dovedi aceasta. Ea a
devenit o curv°, fa¸° de Dumnezeu. Voi crede¸i c° Biblia spune
asta? Da, domnule. Fiicele ei au f°cut la fel.
  Acum în Apocalipsa 17, dac° voi vre¸i s° o însemna¸i jos.
Ioan a fost luat în Duhul, ³i v°zusem o curv° mare ²ezînd
pe^ Iar noi am citit aceasta seara trecut°. ³i acolo erau cele
²apte dealuri, ²i exact ceea ce ea f°cuse. ³i ea a dat lumii
preacurviile ei murdare. Este asta adev°rat? ³i to¸i împ°ra¸ii
de pe p°mînt au comis preacurvie cu ea, în²eal°, ²i fur°, ²i
mint, ²i pl°tesc pentru poc°in¸°, ²i_²i novena [devo¸iune din
nou° în nou° zile în dogma bisericii Romano Catolice_Trans.],
²i fiecare alt lucru.
 P°i, acum aminti¸i-v°, ea avea fiice. P°i, dac° ea a devenit
un trup, ²i sub un sistem organiza¸ional, atunci întregul sistem
este gre²it. ³i dac° Eva, nesupunîndu-se lui Dumnezeu, a
aruncat totul în moarte, ceea ce era sub ea; ²i fiecare biseric°
care s-a organizat, a aruncat totul la moarte, sub aceasta.
Exact. Întregul lucru este dus. Asta este exact conform cu
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Cuvîntul aici. Citi¸i Apocalipsa 17. ³i Biblia a spus c° El o s°
o ard° cu foc, ²i pe to¸i copiii ei cu ea. Asta-i adev°rat. Aceea
înseamn°, c° fiecare sistem organiza¸ional va arde, cu curva.
 Acum, aceea sun° pe ²leau, ²i eu_eu ²tiu c° voi ve¸i auzi din
aceasta, ²i eu_eu vreau s° aud de la aceasta. ³i eu_eu^Asta-i
corect, totu²i. Biblia a spus a²a, astfel aceea o face corect.
 Ea a devenit o curv°. Voi pute¸i citi aceasta în
Apocalipsa, capitolul al 17-lea. Ea, ce a f°cut ea? Ea a comis
preacurvii, împotriva propriului ei B°rbat. P°i, voi zice¸i,
nu, aceea este Biblia. Cuvîntul este Dumnezeu. ³i dac° voi
lua¸i un lucru^
 Ai vrea tu ca nevasta ta s° s°rute pe un alt b°rbat? Dac° ea
nu a f°cut nimic mai mult decît aceea, tu nu ai vrea ca ea s° o
fac°. Ea ²i-ar dovedi nedevotamentul ei.
 Oricine va scoate un Cuvînt din Acesta, sau adaug° unul
la El. Aleluia! Cristos o vrea pe So¸ia Lui pur° cu Cuvîntul.
[Fratele Branham bate în amvon de patru ori_Ed.] Acela este
felul în care Ea trebuie s° fie.
 Pentru c°, nimic nici un strop, sau un punctule¸, sau ceva,
sau liniu¸°, nu va trece de la legea aceea, sau din Cartea aceea,
pîn° cînd Aceasta este toat° împlinit°. Isus a zis, ³i cerurile ²i
p°mîntul vor trece, dar Cuvîntul Meu nu va trece niciodat°.
 Nu pune¸i vreo interpretare particular° la Acesta. El vrea
una pur°, neamestecat°, nici m°car o cochetare. Eu nu a² vrea
so¸ia mea s° cocheteze cu vreun alt b°rbat. ³i cînd tu mergi s°
ascul¸i la vreun fel de ra¸ionare, în afara Acestuia, tu ascul¸i,
tu cochetezi cu Satan. Amin! Nu v° face aceasta s° v° sim¸i¸i
religio²i? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Dumnezeu vrea ca voi
s° sta¸i neamesteca¸i. Sta¸i chiar acolo cu acel Cuvînt. Sta¸i
drept cu Acesta. În regul°.
 Dumnezeu i-a promis ei, a²a cum El i-a promis lui Eva în
gr°dina Edenului, la aceast° ultim° Ev° aici. Care, biserica
penticostal°, începutul bisericii, biserica îns°²i, este mama
tuturor oamenilor vii, deoarece, atît timp cît ei merg acolo
în°untru. Dar, voi vede¸i, cînd ei iau sus p°catele ei, ei mor cu
ea.
 Aici vine un om micu¸ înainte. El zice, Eu_eu vreau s°
slujesc pe Dumnezeu.
 Ei zic, P°i, iat° ce faci tu. Du-te jos acolo ²i poc°ie²te-te.
În regul°, eu voi face aceasta. Slav° lui Dumnezeu!
Merge jos acolo, se poc°ie²te.
 Acum vino une²te-te cu noi. Acolo, acolo sînte¸i. Aha.
Vede¸i? Aceea îl are. Ah! Asta-i adev°rat, a murit chiar cu
aceasta. Vede¸i? Vede¸i? Aceea este doar^Aceea este ceea ce
înva¸° aceast° Carte, vede¸i, nu ceea ce eu spun. Deoarece,
Aceasta zice Aici, a²a. În regul°.
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 Acum, Dumnezeu i-a promis, cum I-a promis Evei. El i-a
spus Evei c° va veni un timp în care_Cuvîntul va veni iar°²i
înapoi la ea. Acum v° aminti¸i asta? De la ce a pierdut ea,
aceasta va fi restaurat. Pentru c°, exist° numai un Lucru care
poate restaura, ²i acela este Cuvîntul. Exact.
 Am zis, trage cu o arm°; dac° tu nu love²ti ¸inta, afl° unde
a deviat aceasta. Tu trebuie s° vii înapoi acolo ²i s° începi din
nou. Vezi?
 ³i dac° voi merge¸i înapoi, voi merge¸i la Niceea. Acolo
este unde începe¸i voi din nou, vede¸i. Duce¸i-v° înapoi,
departe de acele organiza¸ii, departe de toat° biserica aceea.
Noi vedem aceste Pece¸i doar perfect.
 Eu întotdeauna m° întrebam, toat° via¸a mea, de ce am
fost eu a²a împotriva sistemelor organiza¸ionale. Nu oamenii,
nu. Oamenii sînt întocmai ca mine sau voi, sau oricine altul.
Dar acel sistem, acel sistem denomina¸ional, acum eu v°d
aceasta chiar aici. Eu nu am ²tiut aceasta pîn° acum. ³i
aceasta este corect.
 Dumnezeu i-a promis la Eva spiritual°, la fel cum El a
promis la Eva natural°, c°ci Cuvîntul va fi iar°²i restituit
pentru ea. În zilele din urm° El va restaura pentru Biseric°,
din nou la Cuvîntul original.
 Acum urm°ri¸i foarte aten¸i. Eu_eu vreau s° fiu sigur
acum. Dumnezeu i-a promis la Eva, c° va veni timpul cînd
Cuvîntul o s° fie restaurat de c°tre S°mîn¸a ei. Acest Cuvînt,
Îns°²i, va deveni S°mîn¸°. ³i cînd ei i-au dat un înlocuitor, ea
a ¸inut acel înlocuitor. ³i cînd a venit Cuvîntul la ea, ce a f°cut
ea? Eu nu-L vreau. Acesta era prea smerit. Nu p°rea corect,
pentru ea. Nu a fost destul de ²lefuit. Un grajd? Oh, Doamne!
Doamne! Un Om ca acela, nici o zi în ²coal°? P°i, eu nu puteam
accepta Aceea. Acela nu este Mesia. Un Om care las° pe
oameni s°-L loveasc° în jur în felul acesta, ²i atunci s°-L
cheme Mesia? Îi las° s°-I pun° o zdrean¸° în jurul fe¸ei, apoi
Îl lovesc peste cap? Iar El S-a numit un Profet, un Profet real,
ridicat sus?
 De fapt, ei nu cuno²teau profe¸ii. Isus a spus a²a. El a zis,
Dac° voi a¸i fi cunoscut profe¸ii, voi m-a¸i fi cunoscut pe
Mine. Aceasta-i corect.
 Acum observa¸i. Dar cînd Cuvîntul a venit la ea, în felul,
întocmai exact în felul în care Dumnezeu a spus c° Acesta o s°
vin°; ea L-a avut socotit în vreun alt fel. Eu vorbesc despre
mireas°, mireasa Iudaic°, mireasa Ebraic°. Aceea era Eva, de
la început. Atunci cînd Acesta a venit aici afar°, ea nu L-a
vrut. Ea vroia s° stea cu substituirile ei.
 Acum, Dumnezeu i-a promis la Eva spiritual°, la
Cincizecime, i-a spus chiar înainte s° se întîmple, cu patru sute
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de ani înainte ca biserica s° fi c°zut vreodat°, c° ei vor c°dea,
²i c° ei vor face ceea ce ei au f°cut. Dar, El a promis, c° în
zilele din urm° El o s° trimit° iar°²i Cuvîntul.
 Isus a vorbit acela²i lucru cînd El a fost pe p°mînt; El o s°L trimit° din nou. ³i ce este^Ce va g°si Acesta? El va g°si
acela²i lucru pe care El l-a g°sit cînd El a venit întîi. Corect. Ei
au^Ei, ei vor înlocuitorii lor. Ei vor denomina¸iunea lor. Ei
vor crezurile lor. Ei vor s° tr°iasc° doar în felul în care ei vor.
³i ei vor, P°i, eu sînt A²a-²i-a²a. Eu apar¸in la A²a-²i-a²a.
Nu conteaz° ce face Dumnezeu, cît de mult se manifest° El pe
Sine; El putea învia mor¸ii; El putea spune secretele inimii; El
putea face fiecare lucru pe care Biblia a spus c° El o s°-l fac°.
Aceea nu face nici un pic de diferen¸°. Dac° acesta nu este
conectat cu organiza¸ia mea, nu este nimic de Acesta. Vede¸i?
 Acela²i lucru care l-a f°cut mireasa Ebraic°, aceasta-i
corect, vede¸i, ei au ascultat de înlocuitorul lor. Iar Dumnezeu
le-a promis realul. ³i cînd realul a venit, ei nu L-au vrut.
Acesta era prea umilit.
 Acum este acela²i lucru ast°zi, cînd_cînd Acesta se ridic°
pe scen°. Acum, Dumnezeu a zis, în Maleahi 4, c° El o s°
trimit° Mesajul în zilele din urm°, care va restaura. Ioel a zis,
Eu voi restaura to¸i anii. Totul ce a mîncat Roma, ²i tot ce au
mîncat Metodi²tii, ²i tot ce au mîncat Bapti²tii, jos din acea
ramur° original° penticostal°, Dumnezeu a zis, Eu voi
restaura în ziua din urm°. Asta-i adev°rat.
 ³i El poate s° ne trimit° o astfel de persoan° care va fi^
Singurul lucru la care Dumnezeu a trimis vreodat° Cuvîntul
Lui era un profet, nu la reformatori; la profe¸i. Nu era ceasul
pentru aceasta. Acum ajunge s° fie ceasul, ²i acela este motivul
c° noi urm°rim ca acesta s° vin°. Acesta va fi a²a de smerit ²i
blînd! ³i astfel^Oh, Doamne!
 Voi crede¸i c° acei aristocra¸i Metodi²ti, Bapti²ti, ²i
Prezbiterieni, Penticostali, îl vor primi vreodat°?
Oh, voi zice¸i, Penticostali?
 Penticostalii sînt Laodicenii. Boga¸i, ²i nu au nevoie de
nimic.
 El zice, Tu nu ²tii c° tu e²ti s°rac. Ai putea zidi cl°diri de
milioane de dolari, dar tu înc° e²ti s°rac, s°rac spiritual.
Oh, voi zice¸i, Eu v°d toat° Aceasta.
Tu e²ti orb!
P°i, voi zice¸i, binecuvîntez pe Dumnezeu, eu sînt
acoperit.
Goi!
P°i, eu sînt sigur de b°ie¸ii no²tri. Noi avem seminarii.
Noi^
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 ³i nu ²tiu aceasta. Acum aceea este doar vice versa.
Acum, dac° Biblia a spus c° Biserica Laodicean° va fi în acea
condi¸ie^
 ³i nu exist° nici o persoan° pe p°mînt s° poat° nega c°
aceasta nu este ultima epoc°, deoarece, Epoca Bisericii
Laodicea, sau, a ²aptea epoc° a bisericii. ³i, aici sîntem noi, ai
doilea dou° mii de ani o sfîr²e²te. Acolo nu mai sînt epoci ale
bisericii. Acela este motivul c° voi fra¸ii cu Ploaia Tîrzie nu a¸i
putut începe o alt° organiza¸ie. Acolo nu o s° mai fie. Aceasta-i
corect. Aceasta este la sfîr²it. Amin. Nu mai pot fi epoci ale
bisericii. Acestea s-au terminat.
 Dar atunci dac° mesajul penticostal a fost ultimul
mesaj^Care, justificarea, sanctificarea, botezul Duhului
Sfînt, ultimele trei mesaje, ultimele trei epoci ale bisericii
formeaz° Na²terea complet°.
 Întocmai ca atunci cînd o femeie are, urmeaz° s° aibe un
copil; primul lucru care de fapt se întîmpl° este apa, urm°torul
lucru este sîngele, urm°torul lucru este via¸a.
 Cînd ei l-au omorît pe Isus la cruce, substan¸a a venit din
trupul Lui, s° formeze noua^s° formeze_Na²terea. Ei I-au
lovit coasta, a ie²it ap° ²i Sînge, ²i, În mîinile Tale Îmi predau
Duhul Meu. Ce a venit din trupul Lui era ap°, Sînge, Duh.
 Acum, Întîi Ioan 5:7 v° spune despre asta, Acolo sînt trei
care poart° m°rturie în Cer, Tat°l, Cuvîntul (care este Cristos,)
²i Duhul Sfînt. ³i ace²ti trei sînt de acord în unul; ei nu sînt
unul, ci ei sînt de acord în unul. ³i acolo sînt trei care poart°
m°rturie^Sau, Ei sînt unul, eu vreau s° spun. Eu gre²esc
acolo. ³i cei trei care poart° m°rturie pe p°mînt, sînt apa,
Sîngele, ²i Duhul, ²i ele sînt de acord în unul.
 Voi pute¸i fi sanctifica¸i f°r° s° fi¸i justifica¸i. ³i voi pute¸i
fi justifica¸i f°r° s° fi¸i sanctifica¸i. Voi pute¸i fi sanctifica¸i
f°r° s° primi¸i Duhul Sfînt. Aceea este exact.
 Ucenicii, în Ioan 17:17, erau sanctifica¸i ²i li s-a dat putere
s° scoat° draci, dar înc° nu aveau Duhul Sfînt. Vede¸i? Sigur.
Trebuiau s° mearg° sus la Cincizecime, ²i s° a²tepte pîn° a
venit Duhul Sfînt.
 Acolo este unde Iuda ²i-a ar°tat culorile lui. Vede¸i cum
duhul acela ²i-a croit drumul prin justificare, sanctificare? Dar
cînd acesta a venit la sfîr²it, el ²i-a ar°tat culorile. Vede¸i?
Aceasta-i corect.
 Acum observa¸i, acum, ²i aici sîntem noi la timpul
sfîr²itului. ³i Eva spiritual°, întocmai ca nat-^cum la Eva
Ebraic° i-a fost promis, la mireasa Ebraic° i s-a promis s° se
întoarc° Cuvîntul. Iar mireasa spiritual° de la Cincizecime,
cînd ea a c°zut la Niceea, atunci ei i s-a promis c° în zilele din
urm° Cuvîntul va veni din nou. Acum voi zice¸i, atunci^
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 Voi vre¸i o alt° Scriptur°, lua¸i aici, Apocalipsa 10. ³i a zis,
În ceasul, timpul celui de al_al ultimului înger, îngerul al
²aptelea (mesagerul al ²aptelea) începe s° sune, taina lui
Dumnezeu este sfîr²it°. Vede¸i? Restaurarea înapoi la Cuvînt!
Biblia a spus c° acest mesager ale ultimelor zile va fi, S°-i
restaureze iar°²i înapoi la Credin¸a original°, înapoi la
Credin¸a p°rin¸ilor. Dar crede¸i voi c° ei o s°-L primeasc°?
Nu, domnule. Ultimele zile, el va restaura din nou Cuvîntul
original, a²a cum El a spus în Maleahi 4.
 Dar ea a pierdut. Acum, ea a pierdut acel Cuvînt la Niceea.
Eva a pierdut în Eden; Eva l-a respins pe al ei la Calvar. Iar
grupul lui Niceea Îl resping în zilele din urm°, întocmai la fel.
Doamne!
 Dar cînd Cuvîntul a venit în trup uman, ea, Eva, biserica
Ebraic°, mama tuturor celor vii spiritual, Acesta atunci, ea L-a
refuzat. Ea era a²a de moart°, în tradi¸iile ²i dogmele ei, încît
ea L-a omis. A²a este aceasta, exact. În regul°.
 Ei Îl omit, Cuvîntul viu manifestat în trup, prin Cuvîntul
care este promis. Cuvîntul a promis s° fac° aceste lucruri.
Promisiunea a fost f°cut°, c° va fi în felul acesta în zilele din
urm°. Cum era în zilele Sodomei, a²a va fi la Venirea Fiului
omului. Acum privi¸i ce s-a întîmplat la Sodoma. Cum era în
zilele lui Noe, a²a va fi la Venirea Fiului omului. Vede¸i?
Privi¸i ce s-a întîmplat atunci. Vede¸i? Acum, El a spus c° va fi
acela²i lucru, ²i noi tr°im în ziua aceea. P°i, ²i aceasta ar putea
fi, eu presupun, eu a² putea lua ²ase sute de promisiuni din ele
în felul acesta, din Scriptur°, doar referindu-se la aceasta.
Vede¸i? Acum, dar, ei L-au respins.
 Ea a ¸inut la tradi¸ii ²i înlocuitor, în loc de_^Ea a ¸inut
la sîngele înlocuitor, în loc de Sîngele real. Isus, Cuvîntul, a zis,
cînd Acesta i-a fost manifestat ei, Deoarece ea s-a ¸inut de
aceste tradi¸ii^ Isus, Cuvîntul manifestat, a zis c°tre
mireas°, mireasa Ebraic°, Deoarece tu te ¸ii de tradi¸iile tale,
tu faci Cuvîntul lui Dumnezeu f°r° nici un efect pentru tine. El
nu poate fi efectiv.
 Acum acela este motivul ast°zi, c°, trezirile pe care noi
trebuie s° le avem, noi avem treziri denomina¸ionale. Noi nu
am avut o scuturare real°. Nu, nu, nu. Nu, domnule. S° nu
gîndi¸i c° noi avem treziri. Noi nu avem. Oh, ei au milioane ²i
milioane ²i milioane de membri de biseric°, dar nici o trezire
nic°ieri. Nu. Nu.
 Mireasa înc° nu a avut o trezire. Vede¸i? Nu a existat
trezire acolo, nici o manifestare a lui Dumnezeu înc° s° mi²te
Mireasa. Vede¸i? Noi a²tept°m aceasta acum. Va fi nevoie de
acele ²apte Tunete necunoscute înapoi acolo, s° O trezeasc° din
nou, vede¸i. Da. El va trimite aceasta. El a promis-o. Acum
privi¸i.
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 Acum, ea era_ea era moart°. ³i acum dac° bisericile ²i-ar
uita crezurile lor, ²i ²i-ar uita dogmele lor, ²i ar lua doar
Biblia, s° pledeze promisiunea, atunci aceasta ar veni efectiv°
pentru ei. Dar, vede¸i, Isus a zis, Voi, cu tradi¸iile voastre,
face¸i Cuvîntul lui Dumnezeu f°r° efect pentru voi. P°i, acela
este acela²i lucru ast°zi cu Eva spiritual°, vede¸i, mireasa
spiritual° de ast°zi, a²a zisa, biserica. Ea ia Cuvîntul lui
Dumnezeu, ²i ea nu-L accept°. ³i ea accept° dogme, în loc. De
aceea, Cuvîntul nu este efectiv pentru ea, vede¸i, pentru c° ea
încearc° s° injecteze crezul ei cu Cuvîntul, ²i aceasta nu o s°
mearg°. Acum, ce avem noi nevoie ast°zi^
 Eu doar continui s° citesc aceasta aici, Vesti¸i despre
Venirea Lui, de-a latul titlurilor, Noi avem nevoie de un
profet s° se reîntoarc°! Noi avem nevoie de un profet s° se
reîntoarc°! ³i eu presupun, cînd el se reîntoarce, ei nu vor ²ti
nimic despre aceasta. Doar^Asta-i adev°rat. Întotdeauna a
fost în felul acela, voi vede¸i. Noi avem nevoie de aceasta,
fiecare lucru despre care voi vorbi¸i, noi avem nevoie de un
profet s° se reîntoarc°, care va aduce Cuvîntul Domnului,
neînfricat. Noi credem c° Biblia a promis aceasta.
 Acum, eu cunosc pe Fratele_Fratele Moore ²i ceilal¸i, am
mîncat în casa lui, ²i toate celelalte, editorul. ³i el este cel mai
minunat om care_care umbl° în pantofi de piele, eu presupun,
unul dintre cei mai minuna¸i oameni. Dar, vede¸i, el ²tie c° noi
trebuie s° avem aceasta. ³i Sora Moore, una din cele mai
minunate femei, micu¸a^s°rmana femeie micu¸°, ²i ei
sacrific°.
 ³i acela este unul dintre cele mai bune ziare pe cîmp, în
opinia mea, este Vestirea Venirii Lui. Dar voi afla¸i, ei
continu° s° sufle aceasta, Noi avem nevoie de un profet! Noi
avem nevoie de un profet! Vede¸i? Doamne! Asta este despre
ceea ce ei vorbesc.
 ³i atunci aici sîntem noi, ast°zi, ²i ca ieri ²i ast°zi,
anun¸înd la radio, c°^²i bisericile Baptiste ²i a²a mai
departe, c°, Noi nu trebuie s° lu°m în°untru cu Catolicii, dar
noi trebuie cumva s° ne împ°rt°²im cu ei. Vede¸i?
 ³i chiar aici, Mesajul mergînd afar° chiar aici, s°, Sta¸i
departe de lucrul acela otr°vit! Vede¸i? Vede¸i? Cum pot doi
umbla împreun° dac° ei nu sînt de acord? Lumina ²i
întunericul nu pot avea p°rt°²ie împreun°. Cînd Lumina vine
în°untru, întunericul iese afar°. Vede¸i? Aceasta nu poate^
Cea mai puternic°! Voi nu pute¸i pune Lumina afar°, cu
întunericul. Dar voi pute¸i pune întunericul afar°, cu Lumina.
Aceasta-i corect. Iar El este Lumina, ²i El este Cuvîntul.
Vede¸i? Acum, iat°-v° acolo, chiar drept înapoi. Voi nu-L
pute¸i face s° mint° sau s° fac° ceva gre²it. Acesta vine chiar
drept înapoi la loc iar°²i. Da, domnule.
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 Întocmai cum vreun om începe, încearc° s° se certe cu tine;
dac° tu ²tii unde stai, ²tii ce crede el.
 Aceasta este întocmai cum ai lua un iepure ²i i-ai da
drumul într-un cote¸, ²i tu ai toate g°urile astupate. Doar stai
la poart°; el trebuie s° vin° înapoi. Asta este tot ce exist° la
aceasta. Vede¸i? El va trebui s° vin° drept înapoi la poart° din
nou, pentru c° aceea este singura cale ca el s° poat° ie²i afar°.
El î²i va b°ga capul pe aici, ²i aproape c° î²i rupe gîtul; ²i
merge acolo, acolo. Doar stai ²i prive²te-l, ²i el va veni drept
înapoi. Vede¸i? Asta-i tot.
 Acela este singurul fel de a se face. Sta¸i cu acel Cuvînt.
Voi pute¸i sufla peste tot în jur, cu crezurile voastre, doar s° v°
rupe¸i gîtul pretutindeni, dar voi trebuie s° veni¸i drept înapoi
la acest Cuvînt. Vede¸i? Da, domnule. Aceasta este tot din
Acesta.
 Acum, vede¸i, ei_ei_ei_ei nu Îl vor. Ei nu vor Cuvîntul lui
Dumnezeu. Deoarece ea s-a ¸inut de tradi¸iile ei, ea a ¸inut
Cuvîntul lui Dumnezeu de la a fi f°r° efect.
 La fel acum, despre Eva spiritual°. Ea nu vrea^Ea vrea
s° ¸in° tradi¸iile ei, ²i se îndep°rteaz° de la Cuvîntul lui
Dumnezeu. Ea se ¸ine din nou de denomina¸iuni, ²i crezurile
lor ²i tradi¸iile b°trînilor ei, în loc s° ia Cuvîntul lui
Dumnezeu.
 ³i cînd promisiunea Cuvîntului, în zilele din urm°, este
adus° la ea, ea nu O va primi, deoarece, cu tradi¸iile ei, cum a
f°cut mireasa Ebraic°. Cuvîntul real, de²i manifestat, dovedit,
adeverit, ea nu vrea s°-L aibe. De ce nu-l vrea ea? Deoarece
acolo este modelul ei. Ea nu o poate face. Aceasta-i corect. Ea
nu poate învinge modelul ei. Vede¸i? ³i aceasta este prezis c°
ea o va face, astfel cum o s° v° ¸ine¸i voi de la ceva?
 Acum singurul lucru de f°cut este doar s° fi¸i ferici¸i c° voi
sînte¸i în°untru. Asta-i tot. Fi¸i în a²teptare pentru aceasta. În
regul°.
 Dumnezeu a promis, în ultimele zile, c° El va manifesta ²i
va adeveri Cuvîntul Lui c°tre ea, ²i totu²i ea nu o va face.
Toat° aceea, Dumnezeu i-a promis, prin slujitorii Lui, profe¸ii.
Dumnezeu a promis, prin Isus Cristos. Dumnezeu a promis,
prin Ioel. Dumnezeu a promis, prin Pavel. Dumnezeu a promis,
prin Maleahi. Ioan^Dumnezeu a promis, prin Ioan
revelatorul, to¸i acei profe¸i, întocmai exact ce va fi ultimul
Mesaj pentru ea. Acum, dac° voi vre¸i s° le scrie¸i jos; desigur,
voi to¸i le cunoa²te¸i: Isus, Ioan 14:12; ²i Ioel, Ioel 2:38; Pavel,
Doi Timotei 3; Maleahi, al 4-lea capitol; ²i Ioan revelatorul,
Apocalipsa 10, ²aptesprezece, unu la ²aptesprezece. Vede¸i,
exact ceea ce va lua loc acum! ³i, c°tre biseric°, ce este Acesta?
Cuvîntul încarnat f°cut iar°²i trup printre poporul Lui!
Vede¸i? ³i ei doar nu cred Aceasta.
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 Voi ²ti¸i ce a spus Isus cînd El a v°zut c° El^cînd El a
f°cut acele miracole înaintea lor, ²i a dovedit c° El era
Dumnezeu? A dovedit aceea, ceea ce El f°cea. El era. El a f°cut
exact. El_El a zis c°tre ei, El a zis, Oh, tu, Capernaum, care
e²ti în°l¸at în cer, dac° lucr°rile ar fi fost^lucr°rile puternice
ar fi fost f°cute în Sodoma, care au fost f°cute în tine, aceasta
ar fi fost în picioare ast°zi. Aceasta-i corect. ³i în Capernaum,
El nu a f°cut nimic decît s° vindece cî¸iva oameni, ²i le-a spus
secretele inimilor lor, ²i a p°²it afar°. Aha. Asta-i tot. Vede¸i?
 Ei nu ²tiu ce sînt lucr°ri puternice. Ei cred c° acesta
trebuie s° fie un mare program m°re¸ unde fiecare se ridic°, ²i
judec°torul face un discurs, ²i_²i orchestrele cînt°, ²i culorile
flutur°, ²i_²i femeile bine îmbr°cate, ²i a lor^²i z°bovind, ²i
to¸i Ph.D, LL.Ds [titluri de doctorat_Trans.] ²i marile, p°l°rii
înalte, ²i gulere întoarse în jur, ²i fiecare lucru, ei to¸i trebuie
s° p°²easc° în°untru. Aceea este ceva m°re¸.
Dumnezeu a zis, Aceea este o nebunie.
 Iar El aduce sus ceva micu¸ care nu ²tie care este diferen¸a
poate între ABC-uri, cu greu, ²i efectueaz° ceva care doar pune
Biserica real° în fl°c°ri. ³i restul dintre ei zic, O gr°mad° de
holy-rollers. Dumnezeu nume²te Aceea m°re¸, iar lumea
nume²te Aceasta nebunie. Lumea nume²te aceea m°re¸, ²i
Dumnezeu nume²te aceea nebunie. Vede¸i, tocmai invers.
Vede¸i? ³i lucrul pe care Dumnezeu l-a promis, Dumnezeu îl va
face ²i l-a f°cut. Vede¸i? Iat°-ne aici.
 Acum, totu²i, ea r°mîne cum a f°cut ea, Eva Ebraic°. Ea
doar nu vrea s° o fac°. Voi a¸i putea învia mor¸ii; voi a¸i putea
vedea Duhul lui Dumnezeu. Isus a venit jos, s-a adeverit pe
Sine de a fi Fiul lui Dumnezeu. Întîi, El a început s° predice.
P°i, ei se gîndeau, P°i, un fel de Om cam ciudat. Cine este El,
oricum? P°i, primul lucru care-l ²ti¸i, oamenii încep s°
spun°^
 Desigur, ei au zis, înainte, cînd premerg°torul Lui a venit,
Ioan, ei au zis, E²ti tu Mesia?
 El a zis, Nu. Dar El st° printre voi pe undeva. Aha.
Vede¸i? De ce? El ²tia, cînd mesajul lui a avut loc, ce urma el s°
fac°. El ²tia ce urma el s° fac°.
 Întocmai cum Noe a continuat s° urm°reasc° pe Enoh.
Cînd Enoh a plecat, Noe a zis, Mai bine s° m° apropii de
corabie. Timpul este aproape. Noe a continuat s° urm°reasc°
pe Enoh. Vede¸i?
 Iar Ioan a urm°rit dup° semnul pe care Isus i l-a spus, sau
Dumnezeu i-a spus, s° urm°reasc°. El a zis, El st° chiar aici
acum, pe undeva printre voi. Eu nu Îl cunosc, dar eu Îl voi
cunoa²te.
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 Stînd acolo, ei au zis, Nu e²ti tu Mesia? A zis, Noi am
fost trimi²i de la cartierul general. Aha. A zis, B°trînii, ²i
to¸i, ne-au trimis jos aici. Dac° tu e²ti Mesia, de ce nu vii tu sus
²i s° te faci cunoscut sus acolo, nu jos aici în aceast° gr°mad°
de treburi jos aici! Tu vino sus acolo ²i f°-te cunoscut.
 El a zis, Eu nu sînt Mesia. El a zis, Eu sînt glasul celui
ce strig° în pustie.
 Aceea a mers a²a departe peste capul lor cît putea s°
mearg°. Ei nu ²tiau nimic despre aceasta, vede¸i, ²i totu²i ei
to¸i îl a²teptau s° vin°. Dar acesta nu putea s° fie un om ca
acela. Oh, vai, aceea ar fi îngrozitor!
De la ce ²coal° e²ti tu?
Nici una.
Ai tu un carnet de p°rt°²ie?
Ce este aceasta? Vede¸i?
 El a fost uns de Dumnezeu. El a zis, Exist° un lucru pe
care eu îl am. Securea este pus° la r°d°cina pomului. Acum,
aceea era tot ce el_aceea era tot ce el avea. El a vorbit în
termeni de om al p°durii, nu în termenii unui cleric; vipere, ²i
securi, ²i pomi, ²i a²a mai departe. El_el nu a vorbit în termeni
ecleziastici.
 Dar Isus a spus c° nu a existat un profet ca el. Niciodat°
un om n°scut dintr-o femeie, ca el, pîn° în ziua lui. Aceasta-i
adev°rat. El a fost mai mult decît un profet. El a fost
mesagerul Leg°mîntului, a stat drept între cele_cele dou°
vremuri, venind în°untru. Vede¸i? Mai mult decît un profet.
 ³i astfel atunci_atunci ei nu l-au cunoscut. Ei nu l-au
în¸eles. El era cumva un fel de om cam ciudat, astfel l-au l°sat
s° plece, vede¸i.
 Atunci cînd Isus a venit, atunci, ²i desigur c° nu urmau
s°-L accepte, pe acest b°iat al tîmplarului, acolo nu a fost
nimic ca acela, cu un nume negru dup° El, de nelegitim. ³i,
El, ei nu urmau s° vad° pe un om ca acela.
 Dar, dar privi¸i ce a f°cut Dumnezeu. El i-a luat pe
neînv°¸a¸i, s°raci, pescari, oameni ai p°durii, fermieri, ²i curve,
²i i-a l°sat pe demnitari s° ²ad° acolo. De ce? Ce? De ce a f°cut
El aceasta? De ce a f°cut El un astfel de lucru? V° pute¸i
imagina? Din cauz° c° oamenii aceia L-au recunoscut de a fi
Cuvîntul. Acum s°-i privim doar un minut.
 Aici este un b°trîn pescar ne²tiutor, care nu-²i poate scrie
numele. Biblia a spus c° el a fost ne²tiutor ²i neînv°¸at. El î²i
aduce pe²tii sus ²i-i a²eaz° jos. Merge jos acolo ²i vede ce este
cu toat° zarva aceea. Dar jos de tot adînc în el, el ²tia c° Biblia a
spus c° Mesia^To¸i Evreii a²teptau dup° Mesia, deoarece
acolo urma s° fie un lucru Scriptural s° se întîmple cînd vine El.
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 Acolo au fost o mul¸ime de mesia, s-au ridicat ²i au zis, Eu
sînt Acela, ²i i-au condus în r°t°cire, cu sutele, ²i_²i au pierit
²i cîte altele. Dar, vede¸i, aceea era s° încurce pe Cel real cînd
El vine.
 Noi am avut mantii ²i tunici a lui Ilie, ²i fiecare alt lucru,
dar aceea_aceea este_aceea este_aceea este doar s° încurce
lucrul adev°rat cînd el vine. Vede¸i? Asta-i corect. Tot felul de
oameni care au purtat robele ²i îmbr°c°mintele, ²i au fost
înmormînta¸i în tot felul de glugi întoarse în jur, ²i toate
celelalte. Aceea nu^Aceea_aceea doar adevere²te numai. Ca
un dolar fals, arat° c° exist° unul bun pe undeva, dac° voi îl
pute¸i doar g°si. Vede¸i?
 Astfel aici vine El. Acum ace²ti demnitari au venit afar°, ²i
ei erau a²a pe înlocuitorul lor! P°i, ei au zis, acum, dac°
Mesia vine, El desigur c° va veni la Caiafa. El va veni la
denomina¸iunea noastr°. El va veni la Farisei. Saducheii,
Asta-i ce crede¸i voi! El va veni la Saduchei. ³i acolo erau ei,
vede¸i, acela²i lucru îl au ei ast°zi, acum.
 Dar cînd El a venit, aceasta era straniu. El va veni, oh,
foarte contrar cu ceea ce ei gîndeau, dar El a venit conform cu
Cuvîntul. Iar ei nu au cunoscut Cuvîntul.
 L°sa¸i-m° s° spun asta, real, astfel voi ve¸i^aceasta se va
adînci jos de tot. Eu vreau ca aceasta s° o pricepe¸i. Aceea este
treaba cu voi ast°zi, vede¸i, voi nu cunoa²te¸i Cuvîntul! Vede¸i?
 Isus a zis, Voi pute¸i deosebi fa¸a cerului, dar semnele
timpului voi nu le pute¸i deosebi.
Au zis, Noi avem pe Moise.
 Astfel, a zis, Dac° l-a¸i fi cunoscut pe Moise, m-a¸i fi
cunoscut pe Mine. Nu l-au cunoscut pe Moise, ²i de aceea ei
nu ²tiau. Ei doar cunosc un crez pe care ei l-au clocit.
 Acum s° lu°m pe acest pescar b°trîn. Î²i a²eaz° co²ul jos.
³i-a netezit în jos barba c°runt°, ²i p°²e²te jos, Eu cred c°
am s° v°d Cine este acesta.
 Fratele a zis, Vino. S° mergem jos aici. A zis, Acela este
acela²i Om. Acela este Omul acela de care au spus ziua
trecut°^Eu am stat toat° noaptea cu El noaptea trecut°. Tu
îl cuno²ti pe Ioan, despre care eu ¸i-am vorbit?
 Da, omul acela s°lbatic de jos acolo! Da, am auzit despre
el. P°i, b°trînul Simon, voi ²ti¸i, a zis, Am auzit despre el
jos acolo. Da, a fost jos acolo, cu dou° sau trei luni în urm°, jos
acolo. Da.
 P°i, el a zis^³i într-o zi el st°tea acolo, el a spus un
lucru ciudat. El a zis, Voi ²ti¸i, aici vine El chiar acum! Ei au
zis, Cum ²tii tu? A privit acolo; doar un Om simplu stînd
acolo. El a zis, Eu v°d Duhul lui Dumnezeu, ca un porumbel,
coborînd. Eu aud un Glas zicînd, Acesta este El. Acesta este
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Fiul Meu preaiubit în Care Eu îmi g°sesc pl°cerea s°
locuiesc. Atunci el a p°²it drept în ap° ²i L-a botezat, ²i a²a
mai departe. P°i, acolo, el a spus c° el L-a cunoscut.
 Oh, eu nu ²tiu, a spus Simon. Eu am auzit despre toate
acestea, de multe ori. Dar iat°-l c° vine sus. Dar jos în inima
lui era o s°mîn¸° predestinat°. Vede¸i? Isus a spus a²a. Corect.
P°²e²te sus la El. P°²e²te sus. A zis, Eu am s° merg jos la
adunare ²i am s° v°d. Se duce sus acolo.
 Isus st°tea acolo, doar un Om micu¸ simplu. A p°²it sus. El
a zis, P°i, numele t°u este Simon. ³i numele tat°lui t°u era
Iona. Aceea l-a dezumflat. De ce? Acea micu¸°, s°mîn¸° de
Via¸° Etern° a lovit în°untru acolo. Da, domnule.
 A zis, A²teapt° un minut! Cum este asta? Tu nu m-ai
v°zut niciodat°. Nici nu l-ai cunoscut pe tat°l meu, pentru c°
el a fost mort cu anii. Dar aici vii Tu, îmi spui asta? Acum, eu
²tiu c° Biblia zice^ Acum, aceea nu era s° mearg° înapoi la
ce zice prezbiterul. Ci Biblia a spus c° Mesia va fi un profet.
Iat°-L acolo. Acela este El.
 Într-o zi El a trecut prin Samaria, mergînd jos pe acolo cu
o gr°mad° de Iudei. El i-a p°r°sit. ³i aceast° micu¸°, femeie de
faim° rea a venit afar°, poate o domni¸° dr°gu¸°, voi ²ti¸i. ³i
ea a fost dat° afar° pe strad°, ca un copil. ³i ea a mers pe
acolo. Poate c° ea se gîndea la ceva. Ea a mers sus acolo ²i a
pus g°leata jos. ³i ea a început s° lase troliul jos, voi ²ti¸i, s° ia
ap°. ³i ea a auzit un Om zicînd, Ad°-Mi s° beau. Ea a privit
în jur, ²i acolo ²edea un fel de Iudeu de vîrst° mijlocie.
  Ea a zis, Spune, nu e²ti Tu un Iudeu? Tu nu ar trebui s°
faci asta. Nu este obiceiul ca Tu s° vorbe²ti cu mine. Eu sînt o
Samariteanc°.
  El a zis, Dar dac° tu ²tii cu Cine vorbe²ti tu, tu ai
aduce^tu Mi-ai cere s°-¸i dau o b°utur°.
  A zis, Unde este g°leata Ta? Vede¸i? Unde este frînghia
Ta?
P°i, a zis El, apa pe care Eu o dau este Via¸°.
 Ce? Vede¸i? P°i, a zis ea, p°i, voi to¸i vre¸i s° v°
închina¸i în Ierusalim. Iar p°rin¸ii no²tri s-au închinat^
  Oh, a zis El, asta-i adev°rat, dar, a zis, noi Iudeii ²tim
la ce ne închin°m. Dar, a zis, tu ²tii, c° vine timpul cînd_
cînd oamenii nu se vor închina în Ierusalim sau pe acest
munte. El a zis, Ei o s°_ei o s° se închine lui Dumnezeu în
Duhul, deoarece El este un Duh, Duh ²i Adev°r. P°i, ea a
început s° studieze, voi ²ti¸i.
³i El a zis, Du-te ia-¸i b°rbatul ²i vino aici.
Ea a zis, B°rbatul meu? Eu nu am nici un b°rbat.
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  P°i, a zis, acela este adev°rul. A zis, a zis, Tu ai
umblat în jur cu cinci, ²i îl ai pe al ²aselea acum. ³i a zis, Tu
ai avut cinci. ³i_²i, tu, tu ²tii. Tu ai spus adev°rul.
  Privi¸i! Ce era aceasta? Acea Lumin° a atins s°mîn¸a aceea.
Aceasta a z°cut acolo, c° a fost vorbit° de Dumnezeu. Da,
domnule.
  S°mîn¸a era pe p°mînt. Cînd Dumnezeu a mutat apa la o
parte, iar soarele a atins-o, ea a venit sus. Asta-i adev°rat.
Aceea era tot ce avea ea nevoie, era soarele. Doar a avut nevoie
de lumin°. Da, domnule.
  ³i atunci cînd Duhul Sfînt, în El, a mutat la o parte via¸a ei
trecut°, ²i i-a ar°tat ei aceasta, Lumina aceea a atins-o. Ea a
zis, Domnule, eu în¸eleg c° Tu e²ti un Profet. Ea a zis,
Acum, noi ²tim, eu ²tiu aceasta, c°ci cînd vine Mesia, asta-i ce
o s° fie El. Iar noi nu am avut un profet de sute de ani. Noi nu
am avut un profet adev°rat, de sute de ani. ³i ea a zis, Cum
îmi spui Tu despre b°rbatul meu, ²i mi-ai spus cî¸i am avut, ²i
a²a mai departe. P°i, a zis, eu nu în¸eleg asta. A zis, Cînd
vine Mesia, ei bine, El urmeaz° s° fac° asta. Dar Cine e²ti Tu?
El a zis, Eu sînt Acela.
Asta a fost. Vede¸i? O curv°!
  Iar preo¸ii au privit în jur ²i au zis^P°i, ei trebuie s°
r°spund° la adunarea lor. Au zis, Nu umbla¸i cu Omul acela.
El este_El este posedat de un drac. Asta-i tot. Acum, aceea
este deosebirea. Acela este acela²i lucru ast°zi. Vede¸i? Acela²i
lucru ast°zi, atinge întocmai exact. Da. Da, domnule.
 Ea, a ²tiut aceasta, deoarece Lumina a atins Aceasta. Ei
se-^Acei pescari, p°durari, fermieri, vame²i, curve, ei au
v°zut în El ceea ce Scripturile simple au spus c° El va face. Iar
Fariseii nu au putut vedea, din cauza tradi¸iei lor. [Fratele
Branham pauzeaz° ²i gesticuleaz° în vreun fel. Adunarea
r°spunde afirmativ_Ed.] Ei nu puteau vedea, din cauza
tradi¸iilor lor. Dar prostituata, fermierii, ²i to¸i aceia, ei au
v°zut Aceasta, to¸i care au fost predestina¸i. Cînd îndoielile
s-au rostogolit la o parte, s°mîn¸a a mers la cre²tere. Asta-i
adev°rat.
 Ce a f°cut ea? Ea a zis, P°i, eu sînt bucuroas° c° l-am
întîlnit pe Mesia? Oh, nu, frate. Drept în cetate a mers ea. Ea
a uitat de ap°. Ea a zis, Veni¸i, s° vede¸i un Om Care mi-a
spus lucrurile care le-am f°cut. Nu este acesta tocmai lucrul pe
care Scriptura spune c° Mesia o s°-l fac°? Nu este aceasta
exact aceea? Iar oamenii au putut s° vad° acela²i lucru.
 A²a cum a spus Isus Cristos, în Sfîntul Ioan 14:12, aceasta
se va întîmpla iar°²i. El a spus aceasta de asemeni în Luca,
cînd El a zis, Cum era în zilele lui Noe. Cum Dumnezeu S-a
manifestat într-un Om, ²i i-a spus cine era înapoia Lui; ²i ce a
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f°cut Sarah, rîzînd în cort. ³i toate aceste Scripturi, din
Maleahi, ²i a²a mai departe, prezise în zilele din urm°. Evrei 4
a zis, cînd Cuvîntul vine înapoi. Maleahi 4 a spus c° Acesta
se va reîntoarce înapoi printr-un om. Evrei 4 a spus, Cuvîntul
lui Dumnezeu discerne gîndurile care sînt în inim°.
 ³i ei pot vedea aceasta f°cut, ²i p°²esc drept la o parte de
la aceasta. Tradi¸iile lor o ascunde ²i o face f°r° efect. P°i, noi
sîntem doar aici. Asta-i tot. Aha.
 Voi ²ti¸i, El ar putea face acela²i lucru ast°zi. El ar veni
drept pe scen° ²i ar produce acelea²i lucruri pe care El le-a
f°cut atunci, a²a cum El a spus c° El va face. Vede¸i? El a
promis s° o fac°. El a promis s° o fac°. ³i dac° El ar face
acela²i lucru, mesagerul din Laodicea trebuie s° o fac°.
 ³i atunci dac° biserica Laodicea vede c° se face aceasta, ei
vor face întocmai exact cum a f°cut biserica Ebraic° la
început. Nu conteaz° cît de bine este adeverit Acesta, oh, ei o
vor face, oricum. Oh, Doamne!
 Acum, El zice c° aceasta o face. Noi ne vom reîntoarce la
Cuvîntul original, ²i va fi f°cut manifest a²a cum este promis,
s° restaureze din nou Credin¸a, Credin¸a original°, din nou. ³i
dac° El S-a f°cut cunoscut c° El locuia printre poporul Lui,
prin a face aceste lucruri; El a putut chiar s°-²i aibe fotografia
Lui luat°, a dovedit-o ²tiin¸ific. ³i totu²i ei nu o cred. ³i
dovedit°, a l°sat ochiul mecanic al aparatului de fotografiat
s°-L prind° stînd acolo, acela²i Stîlp de Foc, acela²i ieri, azi, ²i
în veci, Evrei 13:8, s° arate c° aceasta_aceasta este ²tiin¸ific, ²i
în oricare alt fel, ²tiin¸ific în t°rîmurile spirituale. În orice fel
putea s° fie aceasta adeverit, a fost adeverit.
 ³i, voi ²ti¸i, ei probabil ar face acela²i lucru. Ei probabil c°
doar ar p°²i drept la o parte ²i ar face acela²i lucru cum au
f°cut ei.
 Oh, Dumnezeu s° ne ajute! Oh! Noi doar ne vom opri aici.
Dar, Dumnezeu s° ne ajute s° vedem acum, este rug°ciunea
mea, a²a cum noi venim acum. Pentru c°, eu nu vreau s° v° ¸in
prea tîrziu. Dumnezeu s° ne ajute s° vedem. Eu cred poate, c°
Duhul este peste noi, aceasta ar fi chiar acum ca El s° ne ajute
s° descopere, s° deschid° aceast° Pecete.
 S° citim. Dup° cum noi vedem starea în care este biserica,
noi vedem unde a fost ea, am v°zut ce au f°cut, am v°zut unde
trebuia ea s° vin°, am v°zut-o acolo, ²i am v°zut ce trebuiau ei
s° fac°. Ei au f°cut întocmai aceea. Acum voi vede¸i unde
sîntem noi? Voi s° judeca¸i. Eu nu pot judeca. Eu sînt doar
r°spunz°tor pentru aducerea acestui Cuvînt. Întocmai cum
Acesta îmi este dat, eu Îl pot da. Pîn° cînd El nu-mi este dat, eu
nu-L pot da; nimeni altul nu poate.
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³i cînd el a deschis a treia pecete, eu am auzit a treia
f°ptur° zicînd, Vino ²i vezi. ³i am privit, ²i iat° un cal
negru; ²i cel care ²edea pe el avea o pereche de balan¸e
în mîna lui.
³i am auzit glasul în mijlocul celor patru f°pturi
zicînd, O m°sur° de grîu pentru un ban, ²i trei m°suri
de orz pentru un ban; dar vezi ca tu s° nu vat°mi
uleiul ²i^vinul.
 Acum, Mielul î²i are Cartea în mîna Lui, rupînd Pece¸ile. El
a rupt-o pe prima, a doua, ²i acum El o rupe pe a treia. ³i a²a
cum El o rupe, Mielul o rupe, Pecetea a Treia, a treia
F°ptur°^
 Acum cî¸i ²tiu ca ce ar°ta al treilea Animal? A ar°tat ca un
om. Prima a ar°tat ca un leu; cealalt° a ar°tat ca un vi¸el, sau
un bou; ²i cea de a treia a ar°tat ca un om, ca un om. ³i el a
auzit_F°ptura vie, Animalul. F°ptura vie, ca un om, a spus
c°tre Ioan, Vino, vezi ce este Aceasta, aceast° tain° care a fost
ascuns°. Peste tot jos prin anii de r°scump°rare, de la
întemeierea lumii, Aceasta a fost ascuns° sub aceast° Pecete,
ce urmeaz° s° se întîmple. Acum, Vino, vezi ce este Aceasta.
 ³i astfel El O deschide. Un tunet explodeaz°, ²i Mielul
deschide Pece¸ile.
 Acum, ²i Ioan a p°²it sus, s° vad° ce ar fi Acesta. Ce a
v°zut el? El a v°zut un cal negru. Iar c°l°re¸ul lui avea o
balan¸°, sau cîntar, în mîna lui. Acum, acela era primul lucru
care l-a v°zut. Cînd Mielul a anun¸at Aceasta, a rupt Pecetea,
atunci cealalt° F°ptur°^Vede¸i, acele F°pturi î²i iau rîndul,
privitor la anun¸uri, Vino, vezi. ³i Ioan, unde st°tea el, poate
în felul acesta, el p°²e²te aici, cînd Mielul a deschis, ²i a p°²it
acolo. De obicei^
 Tunetul tr°zne²te, a²a cum noi am v°zut Prima Pecete. ³i
el prive²te s° vad° ce are loc. ³i el vede un om venind, întîi, pe
un cal alb. El îl prive²te c°l°rind în jos. ³i înainte în jos de-a
lungul, Ioan îl vede drept pîn° la sfîr²it. El îl vede venind în
jos, calul lui alb, are un arc în mîna lui, ²i_c°l°re¸ul are, ²i el
nu are s°ge¸i cu el. ³i urm°torul lucru care el îl vede, el ob¸ine
o coroan°, c°l°re²te drept înainte.
 Apoi noi afl°m, atunci, Mielul, aici vine din nou, El
deschide o alta. ³i prive²te. Acum aici vine un_un cal ro²u.
Acest om are o sabie în mîna lui. El c°l°re²te drept înainte în
jos prin Scriptur°, vede¸i, cu aceast° sabie în mîna lui, ²i urma
s° omoar° ²i s° ia pacea de pe p°mînt.
 Acum Mielul deschide alt° Pecete. Alta dintre f°pturile vii,
ca un om, a zis, Vino, vezi. Acum el p°²e²te sus, s° vad° ce
este aceasta. ³i cînd el o face, acolo vine un c°l°re¸ pe un cal
negru.
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 Acum, seara trecut°, noi am aflat c° acela²i c°l°re¸ care a
c°l°rit calul alb era acela²i pe calul ro²u.
 ³i Glasul a zis, în mijlocul F°pturilor, a anun¸at, voi
vede¸i. Acolo, a venit s° vad° ce era aceasta: El era în aceste
F°pturi vii. Iar el a v°zut acest cal negru.
³i cînd^glasul în mijlocul celor patru f°pturi a
anun¸at, O m°sur° de grîu pentru un ban, ²i_²i trei
m°suri de orz pentru un ban; dar vezi ca tu s° nu
vat°mi_uleiul ²i vinul. (Vede¸i?)
 Acest c°l°re¸, haide¸i s°-l discut°m. Dac° voi ve¸i observa
pe primul c°l°re¸, cine era el. ³i noi am aflat, seara trecut°,
Scriptural, c° al doilea c°l°re¸ era exact acela²i om, numai c°
el era pe un alt cal. Ce s-a întîmplat? El ²i-a schimbat slujba.
Vede¸i? Corect. Noi am aflat c° el era un anticrist, ²i el ²i-a
schimbat pozi¸ia.
 Noi am aflat c° atunci cînd el, întîi, era doar un cal alb, el
a devenit o înv°¸°tur°. Acum, noi am luat pe fiecare din ace²tia
drept înapoi în Scripturi. Vede¸i?
 Acum, privi¸i unde sîntem noi, în seara aceasta, acea alt°
epoc° a bisericii acum. Vede¸i? Noi venim jos la a treia epoc° a
bisericii acum. Vede¸i? Întocmai exact asupra epocii bisericii a
treia, este întocmai exact ca al treilea cal. Vede¸i?
 Acum, prima epoc° a bisericii, ce era aceasta? Nicolai¸ii
aveau o înv°¸°tur°, vede¸i, doar cea dintîi. În regul°. ³i apoi,
primul lucru care-l ²tim, aceast° înv°¸°tur° Nicolait°, ea a
devenit autorizat° ²i era în regul°, a mers în ac¸iune. Iar ei au
încoronat pe acest ins. Apoi, acest duh, anticrist, a devenit
încarnat într-un om. Vede¸i? Iar noi afl°m, mai tîrziu, c° el
devine un Diavol încarnat, de asemeni; demonul se duce, iar
Diavolul vine în°untru.
 ³i întocmai cum biserica aceea este felul acela, biseric°
anticrist°, progreseaz°; astfel a venit Mireasa înainte cu
lucruri diferite: prin justificare, sanctificare, botezul Duhului
Sfînt, ²i mi²cîndu-se drept înainte, vede¸i, tocmai în felul
acesta. Numai c°, ei ²i-au luat trezirea lor mai întîi, iar
Biserica o ia ultima. Primii lor trei ani^primele trei stagii ale
acelora care au mers prin epoca întunecoas°; apoi al treilea,
trei stagii, vine Biserica afar°; de la justificare, sanctificare,
botezul Duhului Sfînt, în Dumnezeu întrupat f°cut manifest
printre noi. Aici vine el în°untru, ca anticristul, ca profetul
fals, apoi fiara, apoi în epoca întunecoas°. Iar Biserica vine
afar° din acea epoc° întunecoas°; justificare, sanctificare,
botezul Duhului Sfînt, Cuvîntul încarnat, calea acum. Iar el
merge jos. Aha. Voi vede¸i asta? El merge jos. Biserica merge
sus. Vede¸i? Aceasta este tot atît de perfect cît poate s° fie. Oh,
aceasta este frumos. Eu doar iubesc aceasta.
 Acest c°l°re¸ este acela²i, dar un alt stagiu al slujbei lui.
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 Primul stagiu, un cal alb, vede¸i, el era doar un înv°¸°tor,
doar un înv°¸°tor anticrist. El era împotriva Cuvîntului lui
Dumnezeu.
 ³i acum cum po¸i fi tu un anticrist? Oricine care neag° c°
fiecare Cuvînt din acesta nu este adev°rat, ²i s° fie înv°¸at
întocmai la fel, este un anticrist, deoarece ei neag°_Cuvîntul.
³i El este Cuvîntul.
 Acum, primul stagiu, cal alb, el era doar un înv°¸°tor, îns°
un duh anticrist în înv°¸°tura lui ²i calitatea lui. Acesta era
inocent. Acesta nu putea v°t°ma nimic, se p°rea; doar mergea
înainte. Acela este felul în care Satan vine în°untru. Oh, el este
o pas°re ²ireat°.
 El i-a spus Evei, a zis, Acum, tu ²tii c° tu cau¸i dup°
în¸elepciune. Tu nu ²tii ce este bine ²i r°u. A zis, Acum, dac°
î¸i erau ochii deschi²i, tu ai ²ti ce. ³i a zis, Fructul este foarte
pl°cut. Acesta este bun. Acesta este_acesta este pl°cut pentru
ochi. Tu ar trebui s°-l iei acum. Tu nu ²tii dac° acesta este, sau
nu, nu-i a²a?
Nu, eu nu ²tiu. Dar Dumnezeu a spus s° nu fac aceasta.
Dar, oh, p°i, eu ²tiu, dar^
Dumnezeu a spus c° El^noi vom muri.
 El a zis, Cu siguran¸° El nu va face asta. Vede¸i, doar
dulce cît putea acesta s° fie. Privi¸i ce a f°cut aceasta.
 Privi¸i acest duh anticrist ridicîndu-se printre biserica
timpurie, o înv°¸°tur° a Nicolai¸ilor. Nikao, biruie²te pe
laici, face un om sfînt. Oh, acesta este doar a²a de nev-^
P°i, noi doar vrem p°rt°²ie. P°i, voi sînte¸i împr°²tia¸i aici
afar°; nimeni nu ²tie unde este nimeni. M° gîndesc c° noi to¸i
s-ar cuveni s° avem o organiza¸ie ²i doar s° fim deosebi¸i.
Vede¸i, noi mergem, ne punem împreun°. Noi s-ar cuveni s°
facem o loj° din aceasta. ³i asta este ceea ce este. Nu exist° ca
un astfel de lucru ca Biserica Cre²tin° a Metodi²tilor. Aceea nu
este o Biseric°; aceea este o loj°. Baptist°, aceea nu este o
Biseric°; ea este o loj°.
 Exist° numai o Biseric°, ²i aceea este Trupul tainic al lui
Isus Cristos. Iar tu e²ti n°scut în Acela, asta-i adev°rat, prin
predestinare. Asta-i adev°rat. To¸i care Mi i-a dat Tat°l vor
veni. Nici un om nu poate veni dac° Tat°l nu-l cheam°. ³i to¸i
pe care El Mi i-a dat, vor veni la Mine. Astfel, asta, asta este.
El doar^
 Mielul ²ade acolo, f°cînd_f°cînd mijlocire, pîn° cînd vine
în°untru ultimul. Clopo¸elul sun°, iar El p°²e²te afar° ²i î²i ia
posesiunea Lui atunci, vede¸i, asta-i tot; aduce Biserica Lui
Acas°, supu²ii Lui. ³i arunc° pe vr°jma²ul Lui în Lacul de
Foc, ²i to¸i supu²ii lui vor merge acolo în°untru cu el, ²i asta
este. Atunci noi p°²im afar° în Mileniu.
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 Acela²i c°l°re¸, acum. Acest prim stagiu, el era inocent. ³i
al doilea, acum, dac° tu ai mers pu¸in mai înalt, pu¸in mai mult
decît atît; al doilea stagiu, Biblia a spus c° lui i se va da o
coroan°. Iar ei au încoronat un om, un supraom. Vede¸i, l-au
încoronat! ³i, atunci, Biblia nu l-a numit un pap°. Biblia l-a
numit un profet fals. De ce? Da. Desigur, el trebuie s° fie un
profet fals, prin duhul s°u anticrist, care a înv°¸at anticrist
împotriva Cuvîntului original. Pentru c°, dac° el a înv°¸at
împotriva Cuvîntului original, acesta era anticrist. Acesta era.
Iar Cuvîntul este Dumnezeu, vede¸i, Cristos. În regul°. Acum,
dup° aceea, noi îl g°sim apoi încoronat. ³i cînd el a ajuns
încoronat, acum, el era foarte inocent ²i neajutorat. El este
doar un ins micu¸.
 Dar atunci în Consiliul Niceea, el a fost f°cut aceasta, iar
Constantin i-a dat toat° proprietatea. ³i apoi ce a f°cut el?
Atunci el, vede¸i, Satan, i-a dat tronul ²i autoritatea lui. Biblia
a spus a²a, a²a cum noi am trecut prin aceasta.
 Acum, urm°torul lucru care noi îl afl°m, c° Diavolul
controleaz° toat° politica care a fost vreodat° ²i care va fi
vreodat°. Noi g°sim asta în Matei 4:11. ³i acum noi afl°m,
atunci, c° Satan deja are politic°.
 Dar el încearc° s° prind° Biserica, astfel el se duce jos s°
O am°geasc°. El î²i ia supraomul, îl lucreaz° într-o
organiza¸ie, ²i îl încoroneaz° vicar, vede¸i, un cristos.
Cristos a ac¸ionat în locul lui Dumnezeu. Vede¸i, acest tip este
un vicar, în locul lui Dumnezeu. Vede¸i? Întocmai la fel, în
locul lui Dumnezeu, ceea ce el se presupune a fi, un vicar sub
Cristos.
 Acum, acum, cînd el a f°cut asta, atunci ce a f°cut el
atunci? El, Satan, ²i-a luat puterea politic°, peste care el era
deja, ²i a luat puterea religioas°, care el deja a fost încoronat,
²i le-a pus împreun°.
 ³i atunci el ²i-a f°cut o alt° coroan° peste iad. ³i atunci
acei care au murit, dac° ei au pl°tit destui bani, el i-ar scoate
afar°. Vede¸i? Astfel acum el este_el este vicar peste Cer, peste
purgatoriu, a²a cum el vrea s°-l numeasc°. Nu exist° astfel de
lucru în Biblie, vede¸i, dar el trebuia s° fac° ceva. Biblia a spus
c° acesta a ie²it din groapa f°r° fund, ²i se întoarce înapoi în
acela²i fel. ³i, pe p°mînt, un st°pînitor!
 Acum ce i s-a dat atunci? Întîi, el avea un arc, dar el nu a
avut vreo s°geat°. Dar acum el are o sabie puternic° în mîna
lui. El poate s° fac° ceva acum. Apoi el sare jos de pe calul lui
alb; calul alb c°l°re²te înainte afar°. Acum ce încalec° el? Un
cal ro²u, sînge, cal ro²u-sînge. El într-adev°r c°l°re²te pe
acela. Oh, sigur. Acum lui i s-a dat o putere mare ²i o sabie
mare, s° omoare, apoi el c°l°re²te calul lui ro²u ca sîngele.
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 Noi vedem, din a Doua Pecete, care a fost rupt° seara
trecut°, el a luat pacea de pe p°mînt ²i s-au omorît unul pe
altul. ³i propria lui martirologie, a bisericii Romano Catolice,
arat° c° ei au pus ²aizeci ²i opt de milioane de Protestan¸i la
moarte, din timpul Sfîntului Hippo din^dup° Sfîntul
Augustin din Hippo, pîn° la o mie cinci sute optzeci ²i ceva.
³aizeci ²i opt de milioane. Marea Reform° a lui Schmucker,
dac° voi vre¸i s° o citi¸i, Glorioasa Reform°, adic°, vede¸i.
Acum, ²aizeci ²i opt de milioane înregistra¸i în martirologie!
Cînd unul din a²a numi¸ii sfin¸i ai lor a primit descoperirea c°
oricine care este în dezacord cu biserica Roman° s° moar° ca
un eretic, aceea doar i-a pus pe ei în jur atunci. B°iete, el a
mers s° verse sîngele! El_el a s°rit pe calul lui alb^pe calul
lui ro²u, ²i el a mers s° c°l°reasc°. Oh!
 Acum vine puterea lui mare. El a fost f°cut vicar al
Cerului, ²i venerat ca Dumnezeu. St°pîn al p°mîntului, prin a
uni biserica ²i statul laolalt°, l-a f°cut st°pîn pe p°mînt; i-a
dat o coroan° peste aceea. El putea s° se roage ca sufletele s°
iese din purgatoriu. El putea de asemeni s° mijlocea-^El era
întocmai ca Dumnezeu, pe p°mînt, în locul lui Dumnezeu.
Laolalt°, el avea mare putere s° ucid° pe oricine care nu era de
acord cu porunca lui. Cine o s°-i spun° lui ceva? Biserica nu
poate spune nimic; el este capul acesteia. Statul nu poate spune
nimic; el este capul acestuia. Astfel, ei au murit cu milioanele.
Toate bisericile acelea mici, frate, au fost nimicite, ²i uci²i ²i
omorî¸i, ²i da¸i la lei, ²i toate celelalte. Vede¸i? Balaurul,
Roma, i-au dat scaunul ²i autoritatea. Biblia a spus a²a.
Vede¸i? Astfel el a c°l°rit modelatul lui, cal ro²u prin sînge
uman, pîn° cînd el a devenit un cal ro²u.
 Acum Ioan îl vede pe un cal negru. El s-a schimbat, în
altceva.
 Acum eu trebuie s°_s° spun asta întocmai în felul în care
aceasta a venit la mine. ³i atunci dac° aceasta a venit la mine
²i nu s-a comparat cu restul din Scripturi, atunci nu Dumnezeu
a dat-o. Vede¸i, Scriptura trebuie s° dea, fiecare, acesta este
doar un lucru m°re¸ mare_mare în felul acesta. Scriptura
trebuie s° fie de acord cu Scriptura. ³i orice este contrar la
Scriptur°^Dac° acel Înger al Domnului mi-a spus ceva care
nu era Scriptural, eu nu L-a² crede.
 Am zis, acolo în Chicago ziua cealalt°, cînd to¸i acei sute
de lucr°tori^A fost careva acolo la acel miting? Sigur. Acel
miting în Chicago, eu am spus, Acum, voi to¸i vorbi¸i c° voi
ave¸i^Voi v-a¸i gîndit c° voi m° r°suci¸i aici în°untru, despre
ceva. Cam cum este în aceast° înc°pere acum. Am zis, Ce
este aceasta? Ce o ave¸i voi împotriva mea. Am zis, Duhul
Sfînt mi-a ar°tat, cu trei nop¸i în urm°, unde o s° fi¸i fiecare
din voi. ³i noi nu o s° fim în acea^Întreba¸i-l pe Carl de aici
dac° aceasta nu este adev°rat.
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 ³i acolo era Hank ²i to¸i dintre ei, Asta-i adev°rat. Voi
to¸i a¸i fost acolo s° auzi¸i.
 Am zis, Acum voi ave¸i împotriva mea, asupra Înv°¸°turii
mele. Asta-i ce se întîmpl°. Acum eu vreau ca unul dintre voi
s° veni¸i aici, ²i s° v° lua¸i Biblia ²i s° sta¸i lîng° mine, ²i s°
combate¸i Aceasta. Aceasta era cea mai t°cut° gr°mad° pe
care a¸i auzit-o vreodat°. Am zis, Care este treaba cu voi?
Am zis, Atunci, dac° voi ²ti¸i c° nu pute¸i s° v° ridica¸i
împotriva Cuvîntului, atunci l°sa¸i-m° în pace. Voi Doctori ai
Divinit°¸ii ²i fiecare lucru, ²i vorbind acum, v° prezenta¸i ca
Doctor, Doctor, Doctor. Iar eu sînt un^ (Oh, Fratele
Woods ²i cu mine zicem cheechaker, sau, novice.) Eu nu
am educa¸ie, nu am venit prin vreun seminar sau ²coal°. Dar
voi lua¸i-v° Biblia ²i veni¸i aici ²i sta¸i lîng° mine, ²i
combate¸i s°mîn¸a ²arpelui, botezul în Numele lui Isus, sau
vreunul din acele lucruri pe care eu le înv°¸. Nimeni nu a
spus un cuvînt. Voi to¸i ²ti¸i asta. Aceea a fost cea mai t°cut°
gr°mad° pe care a¸i v°zut-o vreodat°.
 Vede¸i, ei doar dau înapoi ca nu ²tiu ce. Acum, acum aici
este aceasta. Eu nu cred în cearta cu oamenii, dar cînd se
ajunge la un punct unde ei încearc° s° te tîrasc° în aceasta. ³i
eu nu a² fi mers, dar Duhul Sfînt mi-a spus, a zis, Du-te
acolo. Eu voi sta lîng° tine.
 Le-am spus, cu trei sau patru zile înainte de vreme. Voi
to¸i a¸i fost acolo ²i a¸i auzit pe Dl. Carlson ²i ceilal¸i, ²i_²i
Tommy Hicks. ³i to¸i dintre ei ²ed acolo. ³i am mers, trei zile
înainte, ²i am zis, Voi o s° trebuiasc° s° anula¸i acel loc.
 Aceasta a fost o noapte furtunoas°. Eu aveam un miting.
El a zis, Du-te, stai lîng° fereastra aceea, la acea a treia u²°
micu¸° de acolo. ³i eu am mers acolo ²i am stat chiar
în°untru acolo. Am privit afar° în felul acesta.
 El a zis, Ei au pus o capcan° pentru tine. Ei o s°-¸i cear°
s° vorbe²ti la acel Ministerial Association of Greater
Chicago. A zis, Ei au o capcan° pus° pentru tine, asupra
înv°¸°turii tale din Cuvîntul Meu.
 El a zis, Acum, ei urmeaz° s° anuleze locul acela de
acolo. Ei nu o s°-l ob¸in°. Iar ei o s° ajung° la un loc, unde
acesta este maro. A zis, Iat° cum arat°. M-am oprit, ²i mam v°zut într-un col¸; am privit înapoi acolo ²i am v°zut. I-am
v°zut pe to¸i acolo. I-am v°zut pe to¸i acei predicatori ²ezînd
acolo, în felul în care ei erau. I-am privit pe ei peste tot. ³i El
a zis^
 Oh, m° gîndeam, Eu mai bine s° nu m° duc acolo
atunci, Doamne, dac° ei o s° fac° asta. Eu nu vreau s° le
r°nesc sim¸urile lor sau s° fac ceva r°u.
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El a zis, Du-te. Eu voi sta lîng° tine. El a stat. Aceasta-i
adev°rat.
 Acum, voi to¸i, exist° martori chiar aici, care ²edeau chiar
acolo ²i ²tiu c° asta-i adev°rat. Asta-i adev°rat. P°i, voi ave¸i
benzile aici, de asemeni. Dar, iat°-v° acolo, vede¸i voi.
 Acum, acum aici este taina despre aceasta. ³i acum, El,
cînd El mi-a descoperit azi diminea¸° devreme, înainte de ziu°.
Atunci eu am mers repede la Scriptur° ²i am început s° m° uit,
s° o cercetez. Acolo era aceasta. Trei din ele, pîn° acum, au fost
absolut, descoperite supranatural. Da. Acum aici este taina
despre calul negru, conform cu ceea ce mi-a fost descoperit.
 El a început s°-l c°l°reasc° în timpul epocilor întunecoase.
Asta este ce a reprezentat calul întunecat, epocile întunecoase,
deoarece acesta era un timp de miez de noapte pentru
adev°ra¸ii credincio²i care au r°mas. Privi¸i acum în acea
epoc° a bisericii, acea epoc° de mijloc a bisericii, epoca
bisericii întunecoase. Privi¸i cum spune El, Tu ai doar pu¸in°
t°rie. Acesta era un miez de noapte pentru ei, pentru
credinciosul adev°rat. Acum privi¸i. Practic toat° speran¸a a
fost luat° de la Biserica adev°rat°, pentru c° insul acesta a
controlat ²i biserica ²i statul. Ce urmau ei s° fac°? Vede¸i,
Catolicismul a preluat, ²i biserica ²i statul. ³i to¸i, care nu au
fost de acord cu Catolicismul, au fost omorî¸i. Acela este
motivul c° el era pe un cal întunecos. ³i privi¸i ce lucru
întunecat a f°cut el, vede¸i, atunci voi pute¸i vedea. ³i voi
doar^Dac° v° cunoa²te¸i istoria voastr°, urm°ri¸i-o, apoi voi
ve¸i^P°i, voi nici m°car nu va trebui s° o cunoa²te¸i, s°_s°
cunoa²te¸i Aceasta. Acum privi¸i. Toat° speran¸a a fost dus°.
Acela este calul lui negru.
Acum, el a c°l°rit în°untru pe calul lui alb, perfid.
 Apoi i s-a dat putere; el a luat pacea, a m°cel°rit cu
milioanele. Aceea este ceea ce el urma s° fac° a²a cum el a
trecut c°l°rind. ³i el înc° o face. Vede¸i?
 Acum, aici este el pe calul lui negru acum, venind înainte.
Epoca întunecoas°, aceea era timpul acela. Chiar cam la
timpul dup° ce biserica s-a a²ezat, ²i a ajuns în putere, ei au
în°bu²it orice altceva. ³i a mers cam, prin, sute ²i sute ²i sute
de ani, este ceea ce fiecare cititor cunoa²te ca epoci
întunecoase.
Cî¸i
cunosc
aceasta?
[Adunarea
zice,
Amin._Ed.] Sigur, epocile întunecoase. Acolo este calul
vostru negru, reprezentînd epoca aceea întunecoas°. Acum,
toate speran¸ele duse; nici o speran¸° deloc. Totul p°rea
întunecat, pentru micu¸ii credincio²i. Acum, acela este motivul
c° este numit, a reprezentat, calul întunecat.
 Balan¸ele lui, sau cîntarul lui, în mîna lui, vede¸i voi.
Anun¸înd, M°sur° de grîu pentru un ban, ²i trei m°suri de orz
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pentru un ban. Vede¸i, de fapt, aceea este, grîul ²i orzul este
materie natural° de via¸°. Aceea este din ce se face pîine ²i
altele. Dar, voi vede¸i, el încasa pentru aceasta. Ceea ce
înseamn°, c°, el încasa supu²ii lui pentru felul de speran¸° al
vie¸ii pe care el îl trimitea afar° pentru ei, prin a face^El a
început chiar în timpul acela, s°-i fac° s° pl°teasc° pentru
rug°ciuni, încasînd pentru rug°ciuni. Ei înc° o fac; novenas.
 Pentru c°, ce f°cea el? Captura bog°¸ia lumii. Cîntarul,
cînt°rind, M°sur° de grîu pentru un ban; trei m°suri de orz
pentru un ban. C°l°re¸ul pe un cal negru, vede¸i, el f°cea^
golind supu²ii lui de banii lor. Cînd, Biblia prezice c° el de¸ine,
cam, bog°¸ia lumii. A²a cum am spus noi seara trecut° despre
Rusia, ²i toat° aceea, ei doar iau to¸i banii ²i doar gole²te pe
oameni de tot ce au ei, totul. Astfel, iat°-v° acolo.
 Acum observa¸i. Voi vede¸i de unde vine, acea veche luare
de bani, în biseric°? Da¸i-v° la o parte de la treaba aceea; s°
zideasc° o organiza¸ie, ceva mare, un milion de dolari aici.
³i_²i voi vede¸i ce este mama acesteia?
 Mul¸umesc ¹ie, Doamne. Oh, Doamne! Eu sînt a²a de
bucuros. Da, domnule. În regul°. Acesta este harul Lui. Asta-i
tot. În regul°. În regul°.
 Acesta era un timp de miez de noapte. În¸elege¸i voi asta
acum? [Adunarea zice, Amin._Ed.] ³i aici el încaseaz°
pentru felul de via¸°, care este orzul lui ²i materialul, natural;
nu era spiritual, acum. Acesta era orz, vede¸i, astfel, ²i pîine de
orz ²i pîine de grîu. El încasa pentru acel fel de via¸° pe care el
îl d°dea supu²ilor lui. Încasînd pentru rug°ciune prin preo¸i,
s°-i scoat° pe oameni prin rug°ciune din purgatoriu. Încasînd!
Acum eu iau aceasta chiar afar° din istorie. Încasînd pentru,
eu presupun, aceasta este novena, eu presupun, c° fiecare ²tie
ce. Novena, eu presupun c° este ceva ce voi trebuie s° face¸i,
voi ²ti¸i, ceva peniten¸°. Cineva trebuie s° încaseze pentru asta.
Aducînd bog°¸ia lumii la el, în el însu²i, în biserica îns°²i. ³i el
înc° c°l°re²te. Oh, el sigur c°l°re²te. Da, domnule. Înc°
c°l°re²te!


Observa¸i. Aici este partea bun° acum. Observa¸i.
^vezi ca tu s° nu vat°mi acest vin ²i ulei.

 Doar un pic din Acesta r°mas acolo, dar s° nu te atingi de
Acela!
 Acum, uleiul este^simbolizeaz° Duhul, Duhul Sfînt. Eu
v° voi da cîteva versete dac° voi vre¸i. Acolo sînt dou°
Scripturi. În Leviticul, 8:12, unde Aaron, înainte s° mearg° el
în°untru, trebuia s° fie uns cu ulei, voi ²ti¸i. ³i în Zaharia 4:12,
despre uleiul venind, turnîndu-se prin ¸evi, ²i a zis, Acesta
este Duhul Meu, Ulei. Un alt lucru, dac° voi vre¸i s° vede¸i
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Matei, 14^25, acolo era o fecioar° neîn¸eleapt°, sau 25:3,
fecioara neîn¸eleapt° nu avea nici Ulei, nici Duh. ³i Matei 25:4,
fecioara în¸eleapt° avea Ulei în lampa ei, umplut° cu Duhul.
Duhul! Uleiul tipizeaz° Duhul. Oh, glorie! [Fratele Branham
î²i bate palmele împreun° o dat°_Ed.] În regul°. Voi pricepe¸i?
[Adunarea zice, Amin.] În regul°. Acum, uleiul tipizeaz°
Duhul.
 ³i vinul simbolizeaz° stimularea de descoperire. Oh, eu_eu
de parc° a² fi alergat peste tot. M° mir c° nu am trezit
cartierul, cînd Domnul mi-a ar°tat asta, vede¸i, stimularea de
descoperire. Vede¸i?
 Uleiul ²i vinul, în Biblie, sînt asociate împreun°,
întotdeauna. Eu am concordan¸a ²i am c°utat. Acolo este un
²ireag de ele, aceea ca_ca aceea, unde vinul ²i uleiul merg
împreun°, tot timpul. Vede¸i?
 Cînd Adev°rul unui Cuvînt al lui Dumnezeu promis a fost
într-adev°r descoperit la sfin¸ii Lui care sînt umplu¸i cu Ulei,
ei to¸i devin stimula¸i. Vinul este un stimulent. Glorie! Eu simt
Aceasta chiar acum. Stimulat cu bucurie, strig°te! Vede¸i? ³i,
cînd Acesta o face, El are acela²i efect asupra lor pe care_care
vinul îl are asupra unui om natural. Deoarece, cînd
descoperirea a fost dat°, despre un Adev°r al lui Dumnezeu, ²i
adev°ratul credincios umplut cu Ulei, ²i descoperirea este
descoperit°, stimularea devine a²a de mare încît El îl face s° se
comporte nenormal. Corect. Glorie! [Adunarea se bucur°_Ed.]
Vede¸i, asta este treaba cu ei acum. Asta-i adev°rat, îi face s°
se comporte neaparent.
 Acum, dac° voi vre¸i Scriptur° pentru aceasta, doar
începe¸i s° citi¸i Fapte 2. Unde sînt ei? Ei aveau promisiunea
care le-a fost dat°. Cînd toat° promisiunea Duhului Sfînt era
turnat° peste ei. ³i era^Aceasta era Scriptural adeverit°.
Acum, voi vede¸i, c°^
 Ce dac° ei ziceau^Acum, a²tepta¸i, El ne-a spus s°
a²tept°m aici sus pentru slujba noastr°. ³i dup° opt zile, ei s°
fi spus, P°i, eu v° spun, b°ie¸i, Marcu a zis c°tre Matei,
Eu_eu cred c° noi deja Îl avem, oamenilor. Nu crede¸i voi
astfel? Vede¸i, noi deja Îl avem. În timp ce noi am a²teptat
dup° slujba noastr° acum, noi se cuvine doar s° mergem afar°,
predicînd. El ne-a spus s° venim aici sus ²i s° a²tept°m, ²i sînt
opt zile de cînd sîntem aici.
P°i, s° mai a²tept°m înc° una.
 Au venit nou° zile. Atunci Marcu vine pe acolo, sau_ sau_
sau poate unul dintre ceilal¸i, Ioan, a zis, Eu_eu_eu cred c°
nu se cuvine ca noi s° mai a²tept°m. Eu cred c° noi deja Îl
avem. Voi nu?
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 Apoi eu îl pot vedea pe Simon, pentru c° el avea cheile, voi
²ti¸i. Acum a²tepta¸i un minut, b°ie¸i! Scriptura are ceva de
spus privitor la aceasta. El nu ne-a spus chiar cîte zile s°
a²tept°m. El a zis, Voi sta¸i acolo pîn°! Voi sta¸i acolo pîn°
cînd se împline²te profe¸ia lui Ioel, pîn° cînd profe¸ia lui Isaia
este adeverit°.
 C°ci cu buze bîlbîitoare ²i cu alte limbi voi vorbi Eu c°tre
acest popor. ³i aceasta este împrosp°tarea. Acesta este vinul
care este turnat afar°. Ce este vinul, în Biblie? Împrosp°t°ri.
Aceasta este împrosp°tarea care vine din Prezen¸a
Domnului. Vede¸i? Aceasta trebuie_aceasta trebuie s° fie
Scriptural acum. Vede¸i?
 Astfel, voi vede¸i, vinul reprezint° stimularea descoperirii.
³i cînd Duhul Sfînt a c°zut, ²i ei au v°zut Focul lui Dumnezeu
c°zînd peste ei, Doamne, aceea a început s°-i stimuleze. ³i
primul lucru care-l ²ti¸i, ei au ajuns a²a de stimula¸i încît
oamenii au crezut de fapt c° ei erau be¸i, îns° ei erau stimula¸i
de descoperire. Prin a lui Dumnezeu^Iat°-o aici!
Descoperirea adeverit° a lui Dumnezeu, f°cut° clar c°tre ei, ei
erau ferici¸i privitor la Aceasta. Dumnezeu a promis-o. Aici le
era aceasta descoperit°, ²i adeverit° c°tre ei. Amin! Aici era un
om stînd acolo, zicînd, Acesta este Acela! Acesta este El! ³i
acolo era El, fiind adeverit de c°tre acela²i semn pe care noi îl
avem ast°zi. Acolo este_acolo este stimularea prin descoperire.
Vede¸i? ³i, acum, ei într-adev°r L-au avut atunci.
 Acela era motivul c° Petru a putut s° iese acolo afar°, ²i s°
zic°, P°i, voi b°rba¸i din Iudea, ²i voi care locui¸i în
Ierusalim, asculta¸i la mine. Voi to¸i Doctori ai Divinit°¸ii,
asculta¸i la ceea ce urmeaz° ca eu s° v° spun, vede¸i.
 Oh, ce minunat! Descoperit! Descoperit! Ei au devenit a²a
de stimula¸i cînd ei au v°zut aceasta adeverit. Aceea doar
întotdeauna face asta. Aceasta întotdeauna o face.
 Cînd eu v°d c° Dumnezeu a promis s° fac° un anumit
lucru în aceast° zi, cînd El a promis s° rup° jos aceste Pece¸i în
aceast° zi din urm°! ³i voi nu ²ti¸i bucuria, ²i slava, cînd eu Lam v°zut descoperind aceasta, st°team acolo ²i am privit
aceasta împlinindu-se! ³i ²tiu c° eu voi lua orice persoan°, s°
pretind°: El nu ne-a spus nici un lucru decît ceea ce s-a
întîmplat în felul acela. ³i atunci s° vede¸i bucuria care este în
inima mea, cînd eu v°d promisiunea Lui pentru aceste zile din
urm°, a²a cum El a promis s° o fac°. ³i aici eu o v°d adeverit°
²i f°cut° perfect corect. Eu sînt doar^Voi m° auzi¸i zicînd,
M° simt religios. Aceea este cauza. Stimularea este a²a de
mare, eu_eu_eu doar_doar sînt aproape gata s°-mi ies din
¸î¸îni, voi ²ti¸i. Stimulare, din descoperire! În regul°.
 Ei au devenit a²a de stimula¸i, asupra_descoperirii, încît ei
au adeverit, în regul°, promisiunea. Acum, oh, Doamne! Acolo
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a izbucnit bucuria stimul°rii, încît oamenii au zis, Ei sînt be¸i
de vin nou, cînd Dumnezeu le-a descoperit promisiunea Lui.
³i nu numai c° El a descoperit-o, ci El a dovedit-o.
 Asta-i ceea ce am spus întotdeauna. Un om poate s° spun°
orice, da, el ar putea doar s° fie apt s° spun° orice; dar cînd
Dumnezeu vine în jur ²i adevere²te aceea!
 Acum, Biblia a zis, Dac° acolo ar fi unul printre voi, care
pretinde s° fie spiritual sau un profet, dac° el zice aceste
lucruri ²i aceasta nu se întîmpl°, atunci s° nu-i da¸i nici o
aten¸ie. S° nu v° fie team° de el, deloc. Nu v° teme¸i de omul
acela. Dar dac° el o spune ²i se împline²te; acela sînt Eu, voi
vede¸i. Eu, Eu sînt în acela. Aceea dovede²te c° Eu sînt.
 ³i, atunci, acea micu¸° femeie Samariteanc°. Cînd
Scriptura a zis c° acest Mesia va face aceste lucruri, ²i aici a
stat El ²i a f°cut întocmai exact ce a spus Scriptura. Ea a zis,
Acolo este El. Veni¸i, s° vede¸i un Om! Nu este acela exact
lucrul care Scriptura a spus c° se va întîmpla? Vede¸i, ea a
devenit stimulat° de descoperire. Este asta corect? [Adunarea
zice, Amin._Ed.] Ea a devenit stimulat° prin descoperire,
cînd aceasta a fost adeverit. Vede¸i? Asta-i corect. Ea ²tia c°
acolo era^
 Noi ²tim c° Mesia vine, Care este numit Cristosul. ³i cînd
El vine, El va face aceste lucruri. Ea a v°zut aceasta.
³i El a zis, Eu sînt Acela.
 Atunci stimularea a început. ³i ea s-a îndep°rtat, strigînd,
²i jos prin cetate. Ea ²i-a p°r°sit ulciorul ei vechi de ap°, ²i a
mers acolo jos, ²i a zis c°tre oameni, Veni¸i, vede¸i!
 Acum, dac° voi a¸i fi ²tiut numai tradi¸iile R°s°ritene,
aceea era gre²it ca ea s° fac° asta. Da, domnule. O femeie de
tipul acela, nimeni nu ar fi ascultat de ea. Nu, domnule. Vede¸i,
ea avea o însemnare, ²i cînd ea^Dac° ea ar fi mers în jos pe
strad° în felul acesta, ²i s° ac¸ioneze în felul acesta, oamenii de
pe strad° nu-i d°deau nici o aten¸ie.
 Dar, frate, ea avea un Cuvînt al Vie¸ii acolo! Ea era
stimulat°. Voi putea¸i^Aceasta era cum ai încerca s° stingi o
cas°, în fl°c°ri, pe o zi cu vînt. Oh, acolo era ceva care o
vîntura! Ea era_ea era gata. Da. Ei nu puteau s° sting° Aceea.
Acela era Focul lui Dumnezeu arzînd. Da, domnule. Ea a zis,
Dac° voi nu crede¸i c° aceasta este a²a, voi veni¸i doar aici
unde se desf°²oar° adunarea. Eu v° voi ar°ta aceasta. Da.
Asta este. Da. Da, domnule.
 ³i astfel oamenii au mers acolo afar°. ³i El nu a f°cut-o
înc° odat°. Dar ei ²tiau c° ceva s-a întîmplat la femeia aceea.
Ea era schimbat°, astfel ei L-au crezut. Da, domnule. Ei au
crezut în El.

2-+-6-) ) 64-1)

#'

 Pentru c°, Credin¸a vine prin auzire, auzind promisiunea
lui Dumnezeu, Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i privindu-L fiind
f°cut real. Pentru c°, Acesta este o s°mîn¸°. ³i cînd Acesta
este sem°nat, El va lua Via¸°. El va produce doar despre ce
vorbe²te El. Dac° aceasta nu o face, atunci aceasta nu este
S°mîn¸a lui Dumnezeu. Sau, sem°n°torul nu a ²tiut cum s° O
semene; El nu a fost trimis de Dumnezeu, s° semene Semin¸e.
El ar putea s° Le semene pe vîrful unei stînci sau ceva. Vede¸i?
Astfel voi_astfel voi vede¸i, sem°n°torul sem°nînd S°mîn¸a,
Dumnezeu poart° de grij° de Ea, Ea cade în locul potrivit, voi
vede¸i. Oh, Doamne!
 Atunci ce zice Acesta c°tre acest c°l°re¸ în negru? S° nu
vat°mi tu vinul Meu ²i Uleiul Meu! Tu s° nu-L atingi, vinul ²i
Uleiul Meu! Eu am doar un picu¸ din El jos acolo, dar totu²i
exist° un picu¸ acolo. Da. Acum tu po¸i trece înainte ²i s°
m°sori tot acel fel de via¸° pe care tu îl pui afar°; aceasta
depinde de tine. Tu urmeaz° s° pl°te²ti pentru aceasta jos
acolo. Dar cînd tu dai de acel vin ²i Ulei, tu s°-L la²i în pace!
Oh, Doamne! Dac° voi pute¸i, dac° voi^
 Cu alte cuvinte, în felul acesta, Dac° tu prinzi pe unii din
Turma Mea mic°, care sînt umplu¸i cu Uleiul ²i vinul Meu,
vezi, vinul ²i Uleiul Cuvîntului pur, vezi, ²i tu urmeaz° s°-i
omori. Pentru c°, tu, tu faci aceasta. Asta este ceea ce tu faci.
S° nu-i for¸ezi tu s° zic° vreun Ave Maria, sau s° fac° ceva de
felul acesta, sau unele din crezurile tale. Tu s°-¸i ¸ii mîinile jos
de pe ei. Ei ²tiu unde se duc, c°ci ei sînt un²i cu Uleiul Meu. ³i
prin a fi un²i cu Uleiul Meu, ei au vinul bucuriei, pentru c° ei
cunosc Cuvîntul Meu de promisiune, Eu am s°-i înviez din
nou. S° nu vat°mi Aceea! S° nu te duci s° încerci s°-i încurci.
Deoarece, doar s° stai departe de Acesta. Nu. To¸i^
 El adevere²te Cuvîntul Lui ²i Îl aduce în°untru. Ei ²tiau. Ei
²tiau c° ei o s° învie iar°²i. Oh, cum îmi place asta! Iuh! Ei vor
învia din nou. Aici vine calul negru, c°l°rind acum, epocile
întunecoase.
 Acolo a mers calul alb; noi am v°zut ce a f°cut el, perfect.
Aici vine calul ro²u; noi vedem exact ce a f°cut el. Aici vine
calul negru. Voi vede¸i, el este acela²i c°l°re¸ tot timpul, ce
face el, drept în jos prin epoci.
 Acum noi afl°m, c° el a m°surat ²i a încasat pentru
aceasta, exact: grîu, natural, via¸° natural°. Aceea era din ce
tr°iau ei.
Dar, simbolizînd; Duh, Ulei; ²i bucurie a vinului. Acea
Via¸° spiritual°, s° nu o vat°mi pe Aceea. Las-O în pace! De
altfel, Rom°, tu s° nu O atingi! Aceasta este a Mea! Aceea îmi
apar¸ine Mie!
 Acum eu am un alt lucru aici pe care eu vreau ca voi s°-l
cunoa²te¸i. Observa¸i, aceasta nu era una din cele patru
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F°pturi care a zis, S° nu atingi Uleiul ²i vinul. A¸i observat
voi asta? Cele patru F°pturi vorbeau, dar^Privi¸i, l°sa¸i-m°
doar s° citesc aici, doar un picu¸, vede¸i, acum.
^m°sur°, un ban, pentru o_pentru o^grîu
pentru un ban, ²i trei m°suri de orz pentru un ban; ²i
vezi ca tu s° nu vat°mi vinul ²i^uleiul.
 Acum asculta¸i aici.
³i eu_²i eu am auzit un glas în mijlocul celor patru
f°pturi^
 Ce era Acesta? Mielul! Amin! Acestea nu erau cele patru
F°pturi. Mielul a spus aceasta. De ce? El urmeaz° s°-²i ia ai
Lui Proprii. Aceea îi apar¸ine Lui. El a r°scump°rat-o. Vede¸i?
Amin! S° nu te atingi de Uleiul acela! Nu, domnule. Nu cele
patru F°pturi, ci Mielul era Acela care a spus aceasta. ³i, oh,
Doamne! Mielul! Nu^Cele patru F°pturi nu au anun¸at
aceasta. Mielul a spus, Însu²i.
 Cînd cele patru F°pturi au zis, Vino ²i vezi, ²i ei au mers,
²i ei au v°zut-o în felul acesta.
 ³i El a zis, O m°sur° de grîu pentru un ban, ²i pentru
m°su-^²i atît ca acesta, ²i atît orz. Dar atunci Mielul a
strigat, chiar între ele, a zis, Dar s° nu vat°mi vinul ²i
Uleiul! Aha. Asta-i adev°rat. Oh, Doamne! Asculta¸i la
aceasta, S° nu Îl vat°mi tu, b°iete, sau tu urmeaz° s° pl°te²ti
pentru asta într-o zi. Oh, Doamne!
Nou°-treizeci.
 P°i, dup° cea mai bun° în¸elegere a mea, ²i cel mai bine cît
cunosc eu, ²i cu tot ceea ce eu cred în inima mea, aceasta este
adev°rata însemn°tate a acelor trei Pece¸i. Eu vreau s°-i
mul¸umesc lui Dumnezeu pentru aceasta. ³i eu voi spune a²a,
c°, aceasta este descoperirea care El mi-a dat-o. El mi-a dat
asta, descoperirea despre Aceasta. ³i eu cred c° noi tr°im în
ultimele zile.
 Mîine sear° noi vom lua acel c°l°re¸ pe cal galben. ³i acum
eu nu ²tiu. Eu nu ²tiu. Dumnezeu ²tie c° asta-i adev°rat. Eu nu
²tiu un singur lucru despre aceasta. Nu.
 Eu m-am uitat în vechiul meu context pe care l-am avut cu
ani în urm°. Eu l-am v°zut pe Fratele Graham Snelling cu un
timp în urm°; el poate c° a mers afar°. Dar, eu îmi amintesc
cînd am predicat aici, înainte. M-am uitat s° v°d ce am spus cu
ani în urm°. Într-o zi eu am mers prin Cartea despre
Apocalipsa, eu am luat pe to¸i patru c°l°re¸i pe cai deodat°.
 Eu am zis, Un cal alb, acela era biserica timpurie, f°r°
îndoial°. Eu am citit aceea dintr-o carte a Adventi²tilor. ³i eu
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am citit ceva acolo. Am zis, Aceea era biserica timpurie care a
mers înainte, biruind. ³i urm°torul era un cal negru, am
zis^Am uitat acum cum l-am numit pe acel cal negru. Am
zis^
 Sau, Calul ro²u, adic°, am zis, acel cal însemna probabil
c°_c° necazul este pe drum, ²i acesta o s° însemne c° au s°
atîrne o mul¸ime de r°zboaie, sau ceva de felul acesta. Am zis,
Probabil c° acolo va fi mult r°zboi. Am zis, Asta este ceea ce
ar fi aceea. ³i apoi am zis, Calul cel_cel gal-^
 Sau, Calul cel_cel negru, am zis, acela_acela înseamn°
c°ci_c°ci poate acolo va veni un timp negru pe p°mînt, cînd
toate stelele vor_vor înceta s° str°luceasc°; soarele se va duce
jos, iar luna nu-²i va da lumina ei. Am zis, Aceea este
probabil ce înseamn° aceasta.
 Am zis, Calul galben, înseamn° c° boal° mult° vine
înainte. Acum, eu nu ²tiu ce înseamn° acesta. Dar, aceea era,
aceea era interpretarea mea despre acesta atunci, pentru c° eu
doar am luat aceasta cît am putut de bine, stînd aici în amvon.
 Dar, oh, eu aproape c° am spus ceva! În regul°. Hm! Oh!
Voi ve¸i_voi ve¸i vedea. Doar privi¸i, vede¸i.
 Acum, oh, nu sîntem noi ferici¸i pentru acest ceas pe care-l
tr°im! [Adunarea zice, Amin._Ed.] Cînd noi vedem tot acest
lucru îndreptîndu-se sus, m° gîndesc:
Na¸iunile se rup, Israel se treze²te,
Semnele pe care profe¸ii le-au prezis;
Zilele Neamurilor num°rate, cu chinuri
împov°rate;
Întoarce¸i-v°, O risipi¸ilor, la ai vo²tri.
Ziua r°scump°r°rii este aproape,
Inimile oamenilor sl°besc de fric°;
Fi¸i umplu¸i cu Duhul, l°mpile voastre
cur°¸ite ²i clare,
Privi¸i sus, r°scump°rarea voastr° este
aproape! (Oh, Doamne!)
Profe¸ii fal²i mint, Adev°rul lui Dumnezeu ei
îl neag°,
C° Isus Cristosul este Dumnezeul nostru;
Crede¸i voi Aceasta? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Dar noi vom umbla unde au c°lcat apostolii.
C°ci ziua r°scump°r°rii este aproape,
Inima oamenilor sl°be²te de fric°;
Fi¸i umplu¸i cu Duhul, ave¸i l°mpile voastre
cur°¸ite ²i clare,
Privi¸i sus, r°scump°rarea voastr° este
aproape!
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 Nu este asta minunat? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Eu
iubesc asta. R°scump°rarea este aproape.
³i va fi Lumin° în timpul serii,
C°rarea spre Slav° tu sigur o vei g°si;
În calea apei, este Lumina ast°zi;
Îngropat în pre¸iosul Nume al lui Isus.
Tîn°r ²i b°trîn, poc°i¸i-v° de toate p°catele
voastre,
Duhul Sfînt va intra sigur în°untru;
Lumina serii a venit,
Acesta este un fapt c° Dumnezeu ²i Cristos
sînt Unul.
El este Cuvîntul! Oh, Doamne! Minunat!
Cînd Mielul î²i va lua Mireasa Lui s° fie
întotdeauna lîng° El,
Toat° o²tirea Cerului va fi adunat°;
Oh, aceasta va fi o priveli²te glorioas°, to¸i
sfin¸ii în alb f°r° pat°;
³i cu Isus ei vor s°rb°torii Etern.
Oh, Vino ²i prînze²te, St°pînul cheam°,
Vino ²i prînze²te;
Oh, tu po¸i s°rb°torii la masa lui Isus tot
timpul;
Cel care a hr°nit gloata, a schimbat apa în
vin,
C°tre cel fl°mînd cheam° acum, Vino ²i
prînze²te.
Oh, Vino ²i prînze²te, St°pînul cheam°,
Vino ²i prînze²te; (Prînze²te asupra
Cuvîntului!)
Tu po¸i s°rb°torii la masa lui Isus tot timpul;
Cel care a hr°nit gloata, a schimbat apa în
vin,
C°tre cel fl°mînd cheam° acum, Vino ²i
prînze²te.
 Oh, Doamne! Sînte¸i voi fl°mînzi? [Adunarea se
bucur°_Ed.] Binecuvînta¸i sînt acei care fl°mînzesc ²i
înseteaz° dup° neprih°nire.
 Voi Îl iubi¸i? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Voi Îl iubi¸i?
Nota la Eu Îl Iubesc, voi ²ti¸i. S° ne ridic°m acum to¸i, ²i s° ne
ridic°m mîinile sus ²i s° ne exprim°m c°tre El. Eu Îl iubesc,
eu Îl iubesc deoarece El m-a iubit întîi. În regul°, to¸i
împreun° acum.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit întîi
³i a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
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 [Un frate vorbe²te în alt° limb°. Fratele Branham
pauzeaz°_Ed.] Doar foarte reverent. Noi avem un t°lm°citor
aici, Fratele Higginbotham. Eu nu ²tiu dac° el este aici în seara
asta, sau nu. Noi vrem s° afl°m ce a spus El c°tre noi. Doar
a²tepta¸i un minut. Aici, aici^[O sor° d° o t°lm°cire.]
 Sigur, laud° Domnului! Credin¸a mea este în°l¸at° sus
înalt în Dumnezeu. Voi, voi Îl iubi¸i, în seara aceasta, cu toat°
inima voastr°? [Adunarea, Amin._Ed.] Oh, l°uda¸i-L, ²i
zice¸i, Mul¸umesc ¹ie, Doamne Isuse! [Adunarea laud° pe
Dumnezeu.]
 Cum Î¸i d°m noi laud°, din toate inimile noastre, Doamne!
Slav° lui Dumnezeu!
 Doar da¸i-I laud°, voi to¸i oamenii. Dumnezeu s° fie cu voi!
[Adunarea continu° s° se bucure ²i s° laude pe
Dumnezeu_Ed.]
`
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lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la
Voice Of God Recordings®.
Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale
disponibile, vă rog să contactaţi:

VOICE OF GOD R ECORDI NGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, I NDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

