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` Bun° seara. Ne plec°m capetele noastre acum doar un
moment, pentru rug°ciune.
 Tat°l nostru Gra¸ios ²i Ceresc, noi ne apropiem din nou de
Tine în seara aceasta, acum, în Numele Domnului Isus, s°-¹i
d°m mul¸umiri pentru înc° o zi. ³i noi cerem acum dup°
binecuvînt°rile Tale asupra serviciului în seara aceasta. Las°
ca Duhul Sfînt s° vin° ²i s° ne dea interpretarea acestor
lucruri pe care noi le c°ut°m a²a sîrguincios. O Dumnezeule,
fie ca aceasta s° fie a²a de pre¸ios încît noi to¸i s° putem s° ne
împ°rt°²im în jurul Cuvîntului în a²a fel, încît, cînd noi
plec°m, noi vom fi în stare s° zicem, Nu ne-au ars inimile în
noi a²a cum El ne-a vorbit de-a lungul drumului? Noi Î¸i
mul¸umim pentru ceea ce El a fost pentru noi, ²i ne
încredin¸°m c° El va r°mîne cu noi a²a cum c°l°torim înainte,
deoarece noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
A²a de fericit s° fiu înapoi în casa Domnului, în seara
aceasta, în serviciu din nou! Iar noi sîntem bucuro²i. Eu sînt
a²a de fericit c°^
 Doar m° gîndeam c° aceasta Una nu va veni, dar Ea în
sfîr²it a venit. ³i astfel eu sînt a²a de mul¸umitor, c°ci fiind
ultimul dintre acei patru c°l°re¸i pe cai, care eu cred c° este
unul din Mesajele principale c°tre Biseric° la acest timp.
 Eu nu ²tiu ce este Cealalt°. Eu o iau doar zi de zi, doar cum
El descoper° Aceasta. Eu încerc s°_s° dau Aceasta, prin^
a²a cum El îmi d° Aceasta mie.
 V° bucura¸i voi de_de binecuvîntare? [Adunarea zice,
Amin._Ed.] A¸i observat voi cum Aceasta doar, în
colaborare cu acele epoci ale bisericii, doar cum Aceasta doar
se potrive²te întocmai exact perfect cu ele? A²a este cum
aceasta^Pentru mine, aceasta arat° c° acesta este_acesta
este acela²i Duh Sfînt care a dat epocile bisericii, acela²i Duh
Sfînt atunci d° Aceasta, voi vede¸i, deoarece aceasta este
îmbinat împreun°; totul un act mare al lui Dumnezeu,
ar°tîndu-se pe Sine în diferite c°i.
 Voi observa¸i, cînd El S-a ar°tat lui Daniel, în vedenii,
acolo ar fi o reprezentare a unui lucru, ca o_o capr° în acest
loc, sau poate un pom; iar locul urm°tor acesta ar fi o statuie.
³i_²i_²i lucrurile pe care El le-a f°cut, f°cînd aceasta, acela²i
lucru tot timpul, doar fi¸i siguri ca noi s° nu o pierdem.
 Acum, eu eram desigur emo¸ionat doar cu cîteva momente
în urm°, eu am discutat cu o domni¸° ²ezînd aici, cam în vîrst°
de optzeci ²i cinci de ani. ³i ea^
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 Nu de mult, doar înainte ca eu s° plec afar° în vest, p°i,
acolo era o_o feti¸° sus în Ohio, care era, eu cred a²a, care
tr°gea s° moar° în ultima faz° de leucemie. Acum, leucemia
este cancer în circula¸ia sîngelui. ³i, oh, micu¸a era, voi ²ti¸i,
într-o a²a condi¸ie îngrozitoare, încît nu mai exista deloc
speran¸° pentru ea. Ei o hr°neau prin vene, opera¸ia. ³i astfel
ei erau o familie într-adev°r s°rac°. ³i ei^
 D-na Kidd, aici, ²i Fratele Kidd, ei le-au spus despre
Domnul c° r°spunde la rug°ciune a²a de mult. ³i ei au ajuns
împreun°, eu cred, ²i au angajat pe cineva, ²i au adus feti¸a jos.
Iar ea era o feti¸° foarte dr°gu¸° în vîrst°, cam de, oh, ²ase,
²apte ani. [O sor° zice, Nou° ani._Ed.] Nou° ani. Iar_iar ea
era în spate acolo în camer°. ³i^
 Iar cînd noi am mers înaintea Domnului, Duhul Sfînt a dat
un cuvînt c°tre ea. ³i ei trebuie s° o ia pe ea, ²i trebuie s° o ia
pe ea ²i s° o hr°neasc°, voi ²ti¸i, în felul acela. ³i cînd ea a
plecat, ea a plîns dup° un hamburger, ²i, astfel, luîndu-²i
mîncarea prin gur°. Iar ei i-au dat hamburgerul, ²i doar au
mers înainte hr°nind-o natural.
 Într-un timp scurt, cîteva zile, ei au luat-o înapoi la doctor.
³i ei^Doctorul doar simplu nu putea în¸elege. El a zis,
Parc° ea nu era, chiar nu era aceea²i fat°. El a zis, P°i,
acolo_acolo nu este nici m°car o urm° de leucemie pe la ea,
niciunde, niciunde deloc. A²a, ²i, ea tr°gea s° moar°. Ei deja
au renun¸at la ea; doar o hr°neau prin venele ei. Ea deja s-a
f°cut galben°. Voi ²ti¸i cum devin ei. ³i astfel ei^Iar acum ea
este la ²coal°, jucîndu-se cu ceilal¸i copii, tot atît de fericit° cît
poate s° fie.
 Îmi aminte²te de un alt caz din acela. Într-o zi, eu tocmai
am venit acas°, acolo era un^Dac° eu nu gre²esc, ei erau sau
oameni Episcopalieni sau Prezbiterieni, care au adus o feti¸°
din Kansas. Iar doctorii au renun¸at la ea, cu leucemie. Iar ei iau dat, eu cred, patru zile de tr°it; ea a ajuns a²a de r°u. Astfel
ei au zis c° ei doar vor folosi acele patru zile ca s° vin° aici,
prin n°me¸i de z°pad° ²i alte lucruri, de-a lungul ¸°rii, s° se
fac° rug°ciune pentru ea. Iar bunicul, unul foarte bine ar°tos,
om vîrstnic, era cu p°rul c°runt.
 ³i ei o aveau pe ea, deja, dou° zile, aici jos într-un motel
mic. Eu_eu presupun c° acesta nu mai st° acolo acum, pe
partea asta de Silver Creek. ³i astfel eu am mers jos noaptea
aceea s° m° rog pentru ea. Aceasta era devreme diminea¸a. Eu
am venit în°untru, din afara ora²ului, ²i am mers jos. ³i tat°l
vîrstnic^bunicul p°²ea pe du²umea. ³i, mama, încercînd s°
aibe grij° de copil.
 ³i în timp ce am îngenunchiat s° m° rog, Duhul Sfînt mi-a
descoperit un secret care era între_mama ²i tat°l, despre ceva
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ce ei au f°cut. Eu i-am chemat la o parte ²i i-am întrebat
despre aceasta. Ei au început s° plîng°, ²i au zis, Asta-i
adev°rat.
 Apoi m-am uitat înapoi, ²i am v°zut feti¸a s°rind o coard°,
mergînd, jucîndu-se. Iar acum copila^Cam în timp de trei
s°pt°mîni, ei mi-au trimis fotografia despre feti¸°, înapoi în
²coal°, s°rind o coard°, ²i nu avea leucemie, deloc.
 Acum, acum, acele m°rturisiri sînt absolut adev°rul de
bun° credin¸°, vede¸i. Astfel, Dumnezeul nostru este a²a de
real, voi vede¸i. Noi doar Îl slujim ²i_²i Îl credem. ³i_²i eu_eu
²tiu c° El este real.
 Acum, eu încerc cît pot de bine acum, ²i în timp ce ceva,
l°untric, în°untru printre noi, lucreaz° drumul Lui în°untru.
Iar acum noi o s° încerc°m, în seara aceasta, prin harul lui
Dumnezeu, s° lu°m aceast° Pecete a Patra, ²i s° vedem ce va
avea Duhul Sfînt s° ne spun°, în Ea.
 Acum eu am s° citesc_Apocalipsa, capitolul al 6-lea, ²i
începînd cu al 7-lea verset; al 7-lea ²i al 8-lea. Acolo sînt
întotdeauna dou° versete; primul este anun¸ul, ²i al doilea
verset este ce a v°zut el.
³i cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul
celei de a patra_patra f°pturi zicînd, Vino ²i vezi.
³i m-am uitat, ²i iat° un cal galben: ²i numele celui
care ²edea pe el (care ²edea) era Moarte, ²i Iadul l-a
urmat^pe el. ³i lor li s-au dat putere peste cele
patru p°r¸i ale p°mîntului, s° ucid° cu sabia, ²i cu
foamete, ²i cu moarte, ²i cu^fiarele p°mîntului.
 Acum, Domnul s° ne ajute acum s° în¸elegem Aceasta.
Aceasta este o tain°.
 Acum, doar o mic° previzionare, s° d°m înapoi, a²a cum
noi am f°cut cu epocile bisericii, ace²ti c°l°re¸i ²i aceste ruperi
ale acestor Pece¸i. Acum, a²a noi doar lu°m aceasta în mintea
noastr°, vorbind pu¸in pîn° cînd noi sim¸im c° este timpul
potrivit s° vorbim.
 Acum, noi am observat acum, c°, ruperea Pece¸ilor, aceasta
este Cartea pecetluit° de R°scump°rare. ³i apoi Cartea este
rulat° sus ca un sul, întocmai cum era felul vechi.
 [Fratele Branham ilustreaz° rularea ²i sigilarea unui sul,
prin a folosi coli de hîrtie_Ed.] Ea nu era o carte de acest fel;
deoarece aceasta este venit° doar recent, acest fel de c°r¸i, în
ultimii, oh, eu presupun o sut° ²i cincizeci de ani, sau ceva,
dou° sute. ³i apoi ei ar rula-o sus, apoi las° capetele libere.
A²a cum v-am spus cum s-a f°cut aceasta, ²i Scripturile, unde
s° o afli, ²i în Ieremia, ²i a²a mai departe. Apoi urm°torul a
fost rulat în jur, apoi cap°tul a fost l°sat liber, ²i el în felul
acesta.
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 ³i fiecare era o Pecete. ³i ea era o Carte cu ²apte pece¸i, ²i
ea era o^Nici una^Cînd ele erau^Aceasta era Cartea de
R°scump°rare cu ²apte pece¸i. Scuza¸i-m°.
 ³i, atunci, nici unul în Cer sau pe p°mînt, sau sub p°mînt,
nu era vrednic s° O deschid° sau m°car s° se uite la Ea. Iar
Ioan a plîns, deoarece el nu a putut g°si pe nimeni^
Deoarece, dac° Cartea aceea nu era luat° din mîna
Proprietarului original^ Unde, Ea a fost pierdut° de c°tre
Adam ²i Eva, ²i a mers înapoi, dup° ce ei ²i-au pierdut
drepturile lor la Cuvînt, promisiunile, mo²tenirea lor.
 Ei, aminti¸i-v°, ei controlau p°mîntul. El era un_el era un
dumnezeu amator, pentru c° el era un fiu al lui Dumnezeu. Iar
un fiu al lui Dumnezeu este un_un_un dumnezeu amator.
Acum, aceea nu este contrar cu Scriptura. Eu ²tiu c° asta sun°
ciudat.
 Dar Isus a zis, Dac° voi numi¸i pe acei, la care a venit
Cuvîntul lui Dumnezeu^ ³i la ce vine Cuvîntul lui
Dumnezeu? [Adunarea zice, Profe¸i._Ed.] Profe¸ii. Dac° voi
îi numi¸i pe acei, la care vine Cuvîntul lui Dumnezeu,
dumnezei, cum M° pute¸i voi condamna cînd Eu zic c° Eu sînt
Fiul lui Dumnezeu? Vede¸i?
³i, acum, ei erau dumnezei.
 ³i omul, dac° tu devii n°scut în familia numelui familiei
tale, tu e²ti un fiu, ²i parte din tat°l t°u.
 ³i atunci_atunci cînd p°catul a venit în°untru, noi am
aflat c° omul a traversat pr°pastia. ³i_²i sîngele taurilor ²i al
¸apilor, a acoperit, dar nu a iertat. Pîn° cînd, a venit
adev°ratul Albitor, care putea lua pata de p°cat ²i s° o rup°
complet în buc°¸i, ²i s° o trimit° înapoi asupra pervertitorului
ei original, care era Satan.
 Cînd aceasta a ajuns înapoi la Satan, el î²i a²teapt° timpul
lui de nimicire Etern°. Acum, aceea arat° ceea ce noi credem.
Noi credem c° el va fi absolut înl°turat complet ²i nimicit.
 Eu cred c° p°catul va fi distrus. ³i cînd acesta este
m°rturisit, pe baza Sîngelui lui Isus Cristos, acesta este cum ai
picura o pic°tur° de cerneal° neagr° într-o gr°mad° de albitor
Clorox. Acesta doar îl descompune în chimicale, ²i îl trimite
drept înapoi de unde a venit el. În¸elege¸i? ³i acela este felul în
care face Sîngele lui Isus Cristos.
 Apoi, acela îl a²eaz° pe un om din nou dincolo de
pr°pastie, ca un fiu al lui Dumnezeu. Vede¸i? ³i atunci el_
atunci el devine un_un^P°i, chiar el^Puterea creatoare a
lui Dumnezeu este în el. ³i, cel pu¸in, oricînd Dumnezeu poate
porunci aceasta s° fie f°cut, aceasta va fi f°cut. Iar noi
ajungem înapoi. Aceea cînd_^
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Moise, sub sîngele taurilor; iar cînd el a întîlnit Lumina
aceea, Stîlpul de Foc în acel rug arz°tor. ³i el a stat, jos acolo,
la o îns°rcinare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Iar el era un
profet. Iar cînd Cuvîntul Domnului a venit la el, el a vorbit, ²i
chiar lucruri create prin Cuvînt. Vede¸i?
 Acum, dac° aceasta va face asta sub acela, sîngele taurilor,
cum este cu Sîngele lui Isus? Nu acoperit; ci l-a iertat, cu totul.
Iar tu stai în Prezen¸a lui Dumnezeu, ca un fiu r°scump°rat.
Acum, vede¸i, Biserica este cu mult dincolo de standardul ei de
via¸°. ³i m° gîndesc, c° de prea multe ori, noi cer²im în loc s°
ie²im într-adev°r afar° ²i s° întîmpin°m chestiunea.
Eu am ceva ce eu vreau s° spun, ²i eu_eu o voi spune la
timp.
 ³i acum observa¸i c° exist° ceva gre²it pe undeva în
biserici. ³i eu cred c° sistemele denomina¸ionale sînt acelea
care au sucit min¸ile oamenilor, ²i a²a mai departe, pîn° cînd ei
nu ²tiu cum s° o fac°. Asta-i adev°rat.
 Dar ni s-a promis c° Aceasta va fi descoperit. ³i acum
acolo sînt ³apte Pece¸i cu care este pecetluit° aceast° Carte. ³i
acele ³apte Pece¸i acum^
 ³i atunci dup° ce sînt completate aceste ³apte Pece¸i, noi
afl°m, în Apocalipsa 10, c° acolo erau ²apte Tunete misterioase
care Ioan era îns°rcinat s° le scrie, dar apoi i s-a interzis s° le
scrie pe acelea. ³i la timpul acelor Tunete, noi afl°m c°ci
Cristos, sau, Îngerul a coborît cu un curcubeu, ²i ²i-a pus
picioarele Lui pe p°mînt ²i mare, ²i a jurat c° timpul s-a sfîr²it,
la timpul acela.
 ³i apoi noi afl°m_afl°m, c° în descoperirea Pece¸ilor, c°_
Mielul ²i-a p°r°sit lucrarea Lui de mediere ca un Mijlocitor, ²i
a venit înainte acum s°-²i pretind° drepturile Lui, tot ceea ce
El a r°scump°rat prin moartea Lui.
 ³i, atunci, nimeni nu putea deschide Cartea. Nimeni nu a
în¸eles-o pe Aceasta. Ea era o Carte de R°scump°rare. ³i
Dumnezeu Tat°l, Duh, O avea în mîna Lui, deoarece Cristos
era la Tron ca un Mediator, singurul Mediator. De aceea, acolo
nu putea fi nici sfînt, nici Marie, nici Iosif, nici nimic altceva,
pe acel altar, deoarece acesta era Sînge. ³i numai Sîngele lui
Isus putea s° fac° isp°²irea, astfel nimic altceva nu putea sta
ca un Mediator. Aceasta-i adev°rat. Acolo nu era nimic
altceva.
 Astfel toat° ideea aceasta de a mijloci cu Iuda pentru
politic°, ²i a mijloci cu Sfînta Cecilia pentru altceva, aceea este
f°r° sens. Aceea nu este^Eu_eu nu zic c° oamenii aceia nu
sînt cinsti¸i ²i sinceri. Eu nu spun c° voi nu sînte¸i sinceri în a
face aceasta, dac° voi face¸i. Dar, voi sînte¸i gre²i¸i, voi
sînte¸i_voi sînte¸i sincer gre²i¸i. ³i orice^
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 Ei zic, P°i, acest_acest Înger, acesta_acesta a ap°rut la
Sfîntul Bonifer ²i a zis asta, aceea, ²i cealalt°. ³i ei s° zic°
asta. Eu nu m° îndoiesc de aceasta nici un pic, în mintea mea,
ci c° cineva a v°zut vedenia. Eu_eu nu m° îndoiesc c° Joseph
Smith a v°zut vedenia, dar aceasta nu era conform cu restul
din Cuvînt. Astfel de aceea, pentru mine, ea este gre²it°.
Vede¸i? Aceasta trebuie s° vin° cu restul Cuvîntului.
 Acela este felul epocilor bisericii, ²i Pece¸ile, ²i tot restul
din Acesta. ³i cînd cineva crede c° el are acele ³apte Tunete,
dac° aceasta nu se compar° cu restul din Cuvînt, acolo este
ceva gre²it. Vede¸i? Acesta trebuie s° vin°, A³A VORBE³TE
DOMNUL, c°ci Aceasta este Cartea. Aceasta este descoperirea
lui Isus Cristos, în întregimea Ei.
Acum, eu_eu cred atunci c° Mielul a venit înainte.
 Ei nu au ²tiut. Ioan plîngea. El nu putea g°si pe nimeni, în
Cer, pe p°mînt, pentru c° to¸i erau de partea cealalt° a
pr°pastiei, vede¸i, p°cat. Acolo nu era nici un om^Iar un
Înger, desigur, El ar fi vrednic, dar, dup° toate, acesta trebuia
s° fie o Rudenie. Acesta trebuia s° fie o fiin¸° uman°. ³i acolo
nu era un astfel de lucru, pentru c° fiecare om a fost n°scut
prin sex.
 Trebuia s°-L ia pe Unul n°scut f°r° acesta. Astfel
Dumnezeu Însu²i a luat aceea, în na²terea prin fecioar°, ²i a
devenit Emanuel. Sîngele Lui era Acela care era vrednic. Apoi
cînd El a traversat aceast° pr°pastie, Însu²i, ²i a pl°tit pre¸ul ²i
a pus puntea pentru restul din noi, atunci El a ²ezut jos, s° fie
Mediator. ³i El a ²ezut acolo.
 ³i Cartea a fost de fapt închis°, tot acel timp. Ea este acolo,
dar Ea înc° este în simboluri. Ei au v°zut-O. Chiar Ioan a
v°zut-O. Anun¸ul, cînd primul a venit înainte, el a zis, Un cal
alb a mers înainte; el avea un c°l°re¸ pe el; avea un arc în mîna
lui. Acela este un simbol. Aceea nu este descoperit. Nu. Acesta
este doar un simbol. ³i, atît cît prive²te vreun om pe p°mînt,
aceea era tot ce putea el zice. Asta-i adev°rat. El ar putea s° se
poticneasc° ²i s° se clatine, f°r° îndoial°, s° ating° pe undeva
aici sau acolo, ²i dup° o vreme.
 Dar noi afl°m, atunci, c° în Cartea despre Apocalipsa, La
Mesajul îngerului al ²aptelea, tainele (toate tainele din
Aceasta) trebuie s° fie deja descoperite pe la timpul acela.
Acum, aceea este Apocalipsa 10:1-7, c° Aceasta trebuie s° fie
descoperit conform cu acel timp, la acel timp cînd El a f°cut-o.
 Atunci cele ³apte Tunete emit glasurile lor ciudate, iar
Ioan urma s° scrie. Dar, Ioan a ²tiut ce era Aceasta, dar el_el
nu a scris Aceasta deoarece lui i s-a interzis s° scrie Aceasta.
Aceea este absolut, ²i cu totul, o tain°. Aceasta nu este nici
m°car în simbol sau nimic. Noi doar ²tim c° El^Acesta a
tunat, asta-i tot.
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 ³i acum în a studia aceasta acum, s° nu uita¸i, acum,
Duminic°, sau Duminic° diminea¸a, noi am omis serviciul de
vindecare din cauza de a avea r°spunsurile la_la întreb°rile
oamenilor. Acum, eu vreau ca voi s° ave¸i o întrebare asupra
acestor ³apte Pece¸i, dac° aceasta v° deranjeaz°, ceva ce voi
nu în¸elege¸i. S° o avem asupra celor ³apte Pece¸i. Atunci eu
pot spune, pîn° Sîmb°t° seara, dac° este suficient s°_s°
r°spund la ele, sau nu, voi vede¸i. ³i atunci doar acum, doar s°
zicem, p°i, despre altceva, sau, S° fac eu asta? Sau_sau, a¸i
fi putut avea un vis. Acelea, acelea sînt toate lucruri vrednice,
acum, aminti¸i-v°. Ele sînt lucruri vrednice. Dar s° st°m drept
cu cele ³apte Pece¸i. Asta este pe ceea ce noi tocmai sîntem.
Hai s°^Aceea este ce_la ce este hot°rît mitingul, cele ³apte
Pece¸i. Haide¸i s° st°m drept cu Aceea.
 Eu trebuie s° merg acas°, trebuie s° am cîteva mitinguri
afar° în vest. Eu voi fi înapoi din nou atunci, în pu¸in peste o
lun° sau dou°, sau ceva de felul acesta, ²i poate Domnul va
permite ca noi s° putem avea altceva despre aceea, poate un
serviciu de vindecare sau ceva atunci, sau orice noi o s°^
orice este aceasta.
 Apoi noi avem ³apte Trîmbi¸e aici, s° vin° înc° înainte, voi
vede¸i. ³i ele toate vin în°untru acolo, de asemeni. ³i cele
³apte Urgii, vede¸i, s° fie turnate afar°. Astfel, ²i aceasta totul
se va îmbina drept în°untru aici, dar aceasta înc° este totul
misterios.
 Acum, seara trecut°^Noi afl°m c° Prima Pecete a mers
înainte, ²i c°l°re¸ul^Iar Domnul^A²a s° m° ajute, eu nu
am ²tiut aceasta înainte. Nici unul din aceste lucruri nu le-am
²tiut vreodat° înainte. Asta-i adev°rat. ³i eu doar nu ²tiu.
 Doar merg sus acolo, ²i iau Biblia ²i ²ed jos, ²i ²ed acolo
pîn° cînd Aceasta merge s° se iveasc° înainte în felul acesta.
Eu doar îmi ridic creionul ²i încep s° scriu. ³i doar stau acolo,
poate cu ceasurile, pîn° Aceasta se_Aceasta se termin°.
 Atunci eu merg înapoi, ²i eu aflu, a²a cum eu v°d unde a
zis El Asta. M° gîndeam, P°i, se pare c° eu am v°zut asta
undeva. Eu îmi iau concordan¸a, ²i merg s° m° uit în urm°.
Este acolo ceva ca Aceea? ³i aici este Aceasta chiar aici. ³i
apoi aici este Aceasta aici din nou. ³i aici este Aceasta în urm°
aici, ²i jos aici, ²i aici. Atunci eu doar leg Aceasta drept
în°untru. Eu ²tiu c° acela este Dumnezeu, atît timp cît Acesta
compar° Scriptur° cu Scriptur°. Acela este felul în care Acesta
trebuie s° fac°. Întocmai cum ai pune o cl°dire împreun°,
pietrele trebuie s° se potriveasc°, piatr° cu piatr°.
 Acum, seara trecut° noi am avut deschiderea celei dea_celei de-a Treia Pece¸i. Întîi era un cal alb, ²i urm°torul era
un cal ro²u, ²i apoi un cal negru. ³i noi afl°m c°ci c°l°re¸ii
erau acela²i c°l°re¸, tot timpul; ²i acela era anticristul, de la
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început. El nu avea nici o_nici o coroan°, dar el a primit una
mai tîrziu. ³i apoi noi afl°m c° atunci lui i s-a dat o sabie, s° ia
pacea de pe p°mînt, ²i noi afl°m c° el a f°cut asta. Apoi el a
venit în°untru cu dogmele de a da, biserica cu bani, prin
cînt°rirea unui ban pentru asta, ²i doi bani pentru aceea. Dar
lui i s-a interzis s° ating° Uleiul ²i vinul, care era pu¸in ce a
fost r°mas.
 ³i atunci noi d°m, am r°mas seara trecut°, cu ilustrarea a
ceea ce era Uleiul ²i vinul, ²i care sînt efectele care le-a avut
Acesta. Iar noi^Aceasta ar fi putut s° sune pu¸in dur, dar
eu^acesta este doar exact Adev°rul. Vede¸i? Acum, noi am
r°mas la^Haide¸i, doar cîteva momente, s° revedem aceea
acum. ³i atunci noi am r°mas, la puterea vinului, ce a
reprezentat Uleiul, Duhul. Acum, eu presupun c° voi to¸i ave¸i
toat° aceasta notat. Voi o ve¸i g°si pe band°, dac° voi nu a¸i
notat. ³i unde s° g°si¸i Scripturile, c°, uleiul întotdeauna
simbolizeaz° Duhul Sfînt. Ca fecioarele neîn¸elepte f°r° Ulei,
fecioarele în¸elepte cu Ulei, care este Duhul Sfînt. ³i apoi în
urm°, în_în_profe¸i, ²i a²a mai departe. ³i acum eu^
 Desigur, eu nu încerc s° trag afar° fiecare Scriptur° acolo
în°untru. ³i exist° lucruri despre care tu nici nu po¸i m°car
vorbi; ia prea mult timp. Dar eu încerc s° plasez aici afar°, cu
Scripturi ²i a²a mai departe, doar suficient s° dau la oameni
astfel ca aceasta s°-i fac° s° cunoasc° ²i s° vad° tabloul despre
Aceasta. Dar dac° tu ai ²edea jos cu una din acele Pece¸i, p°i,
Doamne, tu ai putea lua predicile unei luni fiecare sear°, chiar
asupra acelei Pece¸i, ²i înc° nici m°car s° O atingi, vede¸i, pe
una din Ele. ³i aceea este cît_cît de mult exist° despre
Aceasta. Dar, doar atingem punctele înalte din Ea, apoi voi
pute¸i_voi pute¸i vedea cum este cu toat° Aceasta.
 Acum, a²a cum Uleiul simbolizeaz° Duhul Sfînt. Apoi noi
afl°m c° uleiul ²i vinul sînt conectate în închinare, vede¸i,
întotdeauna conectate în închinare.
 ³i vinul, eu am zis, care a venit la mine, c° vinul
simbolizeaz° c° acesta era puterea de_acesta era puterea de
stimulare prin descoperire. Vede¸i? ³i aceea este cînd ceva a
fost descoperit. Acesta d° stimulare la credincios, deoarece
aceasta este prezentat prin descoperire. Vede¸i? Aceasta este
ceva ce Dumnezeu a zis. Aceasta este o tain°; ei nu pot în¸elege
Aceasta, vede¸i. ³i, dup° o vreme, Dumnezeu vine jos ²i
descoper° Aceasta, ²i apoi adevere²te Aceasta.
 Aminti¸i-v°, dac° Adev°rul este descoperit, Adev°rul este
de asemeni adeverit. Dumnezeu, constant, indiferent cît de
în¸eleapt° ar putea fi persoana, cît de briliant ar putea el s° fie
în mintea lui; dac° Dumnezeu nu sus¸ine ceea ce el zice, acolo
este ceva gre²it. Vede¸i? Corect. Pentru c°, acesta este Cuvîntul.
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 Acum, cînd Moise a mers acolo afar° sub inspira¸ia lui
Dumnezeu, a zis, S° vin° mu²te. Au venit mu²te. A zis, S°
vin° broa²te. Au venit broa²te.
 Vede¸i, ce dac° el zicea, S° vin° mu²te, ²i ele nu
veneau? Vede¸i, atunci el_el nu a vorbit Cuvîntul Domnului,
vede¸i; el a vorbit numai, el a vorbit propriul lui cuvînt. El ar
fi putut s° gîndeasc° c° acolo s-ar cuveni s° fie mu²te. Dar,
acolo_acolo nu au venit ceva mu²te, deoarece Dumnezeu nu
i-a spus astfel.
 ³i cînd Dumnezeu î¸i spune ceva, ²i zice, Du-te f° asta, ²i
Eu voi fi chiar cu acesta, c°ci acesta este Cuvîntul Meu, iar El
o arat° în Biblie, atunci Dumnezeu st° drept în spatele aceluia.
³i dac° aceasta nu este scris în Biblie, Dumnezeu st° în spatele
acestuia, oricum, dac° acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu.
Vede¸i?
 ³i atunci dac° aceasta este în afar° de acela, aceasta este
descoperit la profe¸i. Noi ne d°m seama c° toate tainele lui
Dumnezeu sînt f°cute cunoscut la profe¸i, ²i numai lor. Vede¸i,
Amos 3:7.
 Acum, acum, puterea de descoperire aduce stimulare la
credincios. C°ci, puterea vinului, vin natural, este s° stimuleze.
Vede¸i? El este s°_s° aduc° o persoan°, care este tot pr°bu²it
jos, la o stimulare. Vede¸i? Vede¸i? P°i, apoi, acum, exist° o
putere a descoperirii Cuvîntului, d° stimulare de bucurie la
credincios, stimulare de satisfac¸ie, stimularea c° Acesta este
adeverit, Acesta este dovedit.
 Acesta este numit, în Scriptur°, a²a cum noi vrem s° ne
referim la acesta, ca vin nou. Noi întotdeauna ne referim la
el a²a, ca, Ace²tia sînt be¸i de vin nou. Vede¸i? În regul°.
Sau, vin spiritual, eu cred, c° ar fi cea mai bun°
interpretare. Aceasta ar fi, despre vin spiritual. A²a cum
vinul natural se descoper° în putere stimulat°, a²a face vinul
nou, a²a cum Acesta descoper° Cuvîntul lui Dumnezeu, care
este Duh. Oh! Acum exist° un^acela este un^Vede¸i,
Cuvîntul Însu²i este Duh. Voi crede¸i asta? [Adunarea zice,
Amin._Ed.]
 S° citim aceasta. S° citim aceasta, Sfîntul Ioan 6. Haide¸i
doar^Da, atunci voi_atunci voi_voi nu ve¸i zice, P°i, acum,
cineva a spus asta. S°_s° vedem Cine a spus-o, ²i atunci
noi vom ²ti dac° acesta este Adev°r, sau nu. Sfîntul Ioan, al 6lea capitol. ³i al 6-lea capitol, ²i eu cred c° acesta este al
²aizeci-^63-lea verset, în regul°, eu cred c° este acesta. Da.
Acesta este Duhul care însufle¸e²te; carnea nu ajut°
la nimic: cuvintele care Eu vi le spun, ele sînt Duh, ²i
ele sînt via¸°.
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 Cuvîntul Însu²i este Duh. El este Duh în form° de Cuvînt.
³i apoi, voi vede¸i, cînd Acesta este însufle¸it, sau adus la
via¸°, Duhul din Cuvînt merge la lucru ²i ac¸ioneaz°. Vede¸i?
Din cauz° c°^
 Acum privi¸i aici. Un gînd trebuie s° fie un gînd înainte ca
acesta s° poat° fi un cuvînt. ³i atunci cînd un gînd este
prezentat, acesta este un cuvînt. Acum, acesta este gîndul lui
Dumnezeu pe care El l-a pus în Cuvînt. ³i atunci cînd noi Îl
primim de la El, El devine un Cuvînt.
 Dumnezeu i-a descoperit lui Moise ce s° fac°. Moise l-a
vorbit, ²i acesta s-a întîmplat. Vede¸i? Aceea este, cînd aceasta
vine într-adev°r de la Dumnezeu.
 Acum noi afl°m, c°ci_c°ci El_El stimuleaz° ²i El d°
bucurie, deoarece El este Cuvîntul lui Dumnezeu. Iar vinul
nou, vinul nou stimuleaz°^cînd Acesta descoper° Cuvîntul.
Atunci, aduce bucurie peste m°sur°, uneori. Noi am trecut prin
asta, încît acesta aduce a²a bucurie încît tu devii suprainundat.
 Acum, eu ²tiu c° exist° o mul¸ime de fanatism, ²i oamenii
agitîndu-se. Eu ²tiu c° uneori ei fac aceasta cînd muzica sare
în sus ²i-n jos, ²i fiecare lucru. ³i eu ²tiu c° aceea merge. ³i
eu_eu cred asta, de asemeni. Îns° eu am v°zut oameni în ziua
cînd, atît timp cît muzica cînt°, fiecare s°rea ²i ¸ipa; dar cînd
muzica s-a oprit, aceasta s-a oprit. Vede¸i? Eu cred^P°i,
aceea, aceea este înc° în ordine, atît cît m° prive²te pe mine,
voi vede¸i, atît timp cît oamenii tr°iesc corect. ³i^
 Dar, acum, ce, tu începi s° aduci Cuvîntul! Acum, acela
este lucrul care de fapt aduce Via¸°, este Cuvîntul, ²i acela
aduce bucuria de stimulare a vinului nou. Vede¸i? Da. ³i acela
este ceea ce era la Cincizecime, cînd Cuvîntul a fost adeverit.
 Acum privi¸i. Acum, Isus le-a zis, Luca 24:49, Iat°, Eu
trimit promisiunea Tat°lui Meu peste voi; dar voi merge¸i sus
la Ierusalim ²i a²tepta¸i pîn°. Care era promisiunea Tat°lui?
Ioel 2:28, p°i, noi afl°m, c° El urmeaz° s° toarne afar°
Duhul. În Isaia 28:19, cum c° acolo vor fi buze bîlbîitoare, ²i
alte limbi, ²i toate aceste lucruri.
 Ei au mers acolo sus. ³i a²a cum noi am trecut prin aceasta,
poate unul a zis, P°i, eu cred c° noi am a²teptat destul de
mult. Haide¸i doar s°-l accept°m prin credin¸°. Aceea era o
doctrin° Baptist° bun°, dar aceasta nu a mers cu acei fra¸i.
 Astfel atunci, primul lucru care-l ²ti¸i, aceasta trebuia s°
devin° o realitate. ³i ei au a²teptat dup° slujba lor, pentru ca
s° fie Cuvîntul adeverit. ³i cînd voi veni¸i s° c°uta¸i Duhul
Sfînt, voi face¸i la fel.
 Da, voi pute¸i accepta aceasta prin credin¸°. Voi trebuie s°
accepta¸i pe Cristos prin credin¸°. Aceasta este exact corect. ³i
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voi accepta¸i Duhul Sfînt prin credin¸°; dar atunci l°sa¸i
Duhul Sfînt s° vin° ²i s° dea t°ierea împrejur, ca un martor c°
El a acceptat credin¸a voastr°, voi vede¸i. Atunci, vede¸i,
Abraham a crezut pe Dumnezeu, ²i aceasta i s-a socotit ca
neprih°nire. Dar Dumnezeu i-a dat semnul t°ierii împrejur,
ca o confirmare c° El i-a acceptat credin¸a lui.
 Astfel acela este acela²i lucru care noi trebuie s°-l facem.
Noi trebuie s° a²tept°m dup° Duhul Sfînt pîn° cînd El a f°cut
ceva; nu în mod necesar pentru c° noi am vorbit în limbi, nu
pentru c° noi am dansat, sau noi am devenit emo¸iona¸i, noi
am strigat. Pîn° noi am fost schimba¸i; pîn° cînd ceva de fapt
s-a întîmplat! Mie nu-mi pas° în ce form° vine acesta în°untru.
Doar a²a c° aceasta s-a întîmplat, acela este lucrul principal.
Vede¸i?
 ³i eu cred c° vorbirea în limbi ²i toate aceste alte lucruri
sînt în regul°, îns° doar aceea în sine nu va merge. ³i voi ²ti¸i
c° aceasta nu merge. Astfel, aceasta nu o face.
 Eu am v°zut vr°jitoare vorbind în limbi, am v°zut vr°jitori
vorbind în limbi ²i dansînd în duhul. Sigur. A²eaz° jos un
creion ²i acesta scrie în limbi necunoscute. ³i cineva o
interpreteaz°, aceasta-i corect, ²i spune adev°rul. Asta-i
corect. A scris întocmai exact ce s-a întîmplat, ²i aceasta era
întocmai în felul acela. I-am v°zut aruncînd praf pe capul lor,
²i t°indu-se cu cu¸ite, ²i îl acoper° peste tot cu sîngele unei
fiare s°lbatice sau ceva, ²i_²i, sigur, vede¸i, ²i cheam° pe
Diavolul. Astfel, voi vede¸i, aceea nu^
 Vorbirea în limbi nu o rezolv°. De²i eu vorbesc cu limbi
omene²ti ²i Îngere²ti, ²i nu am dragoste, nu-mi ajut° la nimic.
Vede¸i, de²i eu a² putea face aceasta! Vede¸i? Astfel lucrurile
acelea nu înseamn° c° voi ave¸i Duhul Sfînt.
 Dar cînd El, Persoana, Duhul nemuritor al lui Cristos
devine Salvatorul t°u personal, ²i te schimb°, ²i î¸i arunc°
vederile tale chiar drept în Calvar ²i la acest Cuvînt, ceva s-a
întîmplat. Da, domnule. Ceva s-a întîmplat. Nimeni nu va
trebui s°-¸i spun° despre aceasta. Tu vei cunoa²te aceasta cînd
se întîmpl°.
 Iar vinul nou, cînd el aduce descoperire, atunci Acesta_
Acesta este descoperit.
 ³i în felul acesta era la Cincizecime. Ei ²tiau c°ci_c°ci
acolo trebuia s° fie un Duh rev°rsat peste ei, iar ei au a²teptat
pîn° s-a întîmplat aceasta. ³i cînd adeverirea descoperirii a
avut loc, atunci stimularea era peste ei. Ei sigur aveau. Ei s-au
avîntat, de asemeni. Ei, drept afar° în str°zi; unde, lor le era
team°, ²i aveau u²ile încuiate. Iar ei erau afar° în str°zi; unde,
lor le era team° de un grup de oameni; le predicau Evanghelia!
Asta-i adev°rat. Vede¸i? Ceva s-a întîmplat, deoarece Cuvîntul
adev°rat de promisiune a fost adeverit.
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 Acum s° ne oprim aici un minut. Dac° aceea a adus a²a
pozitiv la acei oameni, încît ei_ei^Aproape fiecare dintre ei
²i-au pecetluit m°rturia lor cu sîngele lor. Nu conta ce venea
înainte, atît timp cît ei au tr°it, ei niciodat° nu au trecut peste
Acesta. Acesta a stat acolo, deoarece acesta era Cuvîntul
adev°rat de promisiune, adeverit. Descoperirea a devenit
adeverit°. Iar ei au murit, pecetluindu-²i m°rturia cu propriul
lor sînge.
 Acum privi¸i la promisiunea din ultimele zile. ³i aici noi o
vedem adeverit° chiar înaintea noastr°, venirea prezent° a
Duhului Sfînt ²i lucr°rile pe care El trebuia s° le fac°, ²i noi
g°sim aceasta chiar printre noi. Vede¸i? Oh, noi ar trebui^
Oh, Doamne! Cum putem noi auzi? Ceva are loc, eu v° spun,
prieteni! Cînd realul, adev°rat, sincer, credincios predestinat,
cînd Lumina aceea scap°r° asupra acelei semin¸e, ceva
izbucne²te înainte la o Via¸° nou°. Acea femeie micu¸° la
fîntîn°!
 Cînd, acei preo¸i ²colariza¸i au zis, P°i, acela este
Diavolul. El este un ghicitor. El_El doar le spune la acei
oameni viitorul. Iar El este_El este un drac.
 Dar, cînd, femeia aceea micu¸° cu acea s°mîn¸°
predestinat°! Acum v° gîndi¸i c° aceea nu este corect? Dar Isus
a zis, Nici un om nu poate veni, dac° nu-l atrage Tat°l Meu; ²i
to¸i care Mi i-a dat Tat°l vor veni. ³i El^
 ³i anticristul, ultimele zile, o s° fie în stare^Acel duh
anticrist pe care noi îl studiem, în denomina¸ionalism, ²i
dovedit c° denomina¸ionalismul este anticrist. Acum, dincolo,
orice om poate s° p°²easc° la o parte de aici în felul acesta, el,
acolo este ceva gre²it, ²i totu²i crede c° sistemul
denomina¸ional nu este anticrist. Cînd, aceasta este absolut
dovedit, din istorie, din tot ce exist°, drept prin Biblia lui
Dumnezeu ²i toate celelalte, c° acesta este anticrist. Iar Roma
este capul acestuia. Iar bisericile fiice urmeaz° drept înainte.
³i amîndou° din ele sînt aruncate în iad. Asta-i adev°rat.
Astfel noi vedem acest lucru, anticrist, duhul din acesta.
 Iar ziua în care noi tr°im, ²i, p°i, aceasta ar trebui s° aduc°
bucurie negr°it° ²i plin° de slav°. Acea femeie micu¸°,
îndat° ce a atins-o aceea, Doamne, s°mîn¸a a izbucnit înainte!
 Acum, aminti¸i-v°, Biblia zice, c° în ziua din urm°, c°
acest anticrist va am°gi întreaga lume.
 Acolo vor fi numai un num°r mic, a c°ror nume au fost
puse în Cartea Vie¸ii Mielului înainte de întemeierea lumii. ³i
cînd acea adeverire adev°rat° a Adev°rului Cuvîntului lui
Dumnezeu descoperit atinge acea inim°, el va lovi apa, ²i acolo
afar° cu Duhul Sfînt, tot atît de tare cît poate el. ³i voi nu-l
pute¸i opri de la a face aceasta, deoarece Via¸a nou° a lucrat
înainte.
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 Eu discutam cu o persoan°, nu cu mult în urm°, a încercat
s° discute cu mine, ²i s° zic°, Nu ¸i-e ru²ine s° zici c°
Dumnezeu a creat cerurile ²i p°mîntul în trei zile^sau în
²ase zile?
Am zis, Asta este ceea ce Biblia a spus.
 A zis, P°i, noi avem dovad° ²i putem dovedi c° lumea este
veche de milioane de ani.
 Am zis, Aceea nu a avut nimic de a face cu aceasta. În
Genesa 1:1, Acesta a zis, La început Dumnezeu a creat cerurile
²i p°mîntul. Punct! Asta-i tot, vezi. Acum p°mîntul era f°r°
form°, ²i gol. ³i am zis, Eu cred c° fiecare s°mîn¸° z°cea
chiar acolo, de la vreo alt° civiliza¸ie sau ceva. ³i îndat° ce apa
s-a ridicat sus, ²i lumina a izbit-o, pomii au venit sus ²i fiecare
lucru.
 ³i acela²i lucru cu o fiin¸° uman°, este un model. Cînd
toat°_cea¸a s-a mutat la o parte, ²i Adev°rul descoperit la
acea s°mîn¸° real° care z°cea acolo, este înc° germinizat°,
²i Lumina Evangheliei o poate lovi printr-o adeverire
adev°rat° a Cuvîntului, aceasta va tr°i. Ea are Via¸° în ea. Ea
va crede. În afar° de asta, ea nu poate tr°i; ea nu are nici o
Via¸° în ea.
 Acele nume ce au fost puse în Cartea Vie¸ii Mielului înainte
de întemeierea lumii, vor veni înainte tot atît de sigur ca orice.
³i de aceea ²ade Isus chiar Acolo ²i a²teapt° cu lucrarea Lui de
mediere, pîn° la acea ultim° s°mîn¸°. ³i El va ²ti exact cînd
scap°r° aceasta.
 A²a cum Dr. Lee Vayle^Eu presupun c° el înc° este în
adunare pe undeva. Eu nu l-am v°zut cu zilele. Eu nu cred c°
l-am v°zut. [Un frate zice, El este aici._Ed.] El este aici. P°i,
zilele trecute el mi-a trimis aceast° foaie, despre ce a spus
Irineus. P°i, eu l-am ales pe Irineus, de la o cale lung°, de a fi
îngerul din epoca în care el era. Dar el a zis, Cînd acel ultim
membru al Trupului a venit în°untru, în aceast° ultim°
epoc°, ar trebui s° fie^lucrul va fi descoperit la timpul
acela. ³i iat°-l aici. Aceasta este exact corect. Vede¸i? Noi
sîntem în ziua aceea. În regul°.
 Apoi, Cincizecimea a avut mai presus de bucurie. Ei erau
într-adev°r stimula¸i. Eu cred, c° aceasta o face oricui.
 Haide¸i doar s° lu°m doar un moment. S° ne gîndim despre
David. El_el a ajuns tot stimulat, de asemeni. El a zis, Cupa
mea d° peste. Eu cred c° el într-adev°r a avut un_un mare
eveniment în via¸a lui. Ce, ce l-a f°cut s° fac° asta? Cînd el era
în Duhul^Pentru c°, el era un profet. Noi ²tim c° el era.
Biblia a spus a²a. Profetul David, acum, c°ci el era un profet, ²i
el era în Duhul, ²i el a v°zut învierea. Dac° v-ar place s° citi¸i
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aceasta, aceasta este în Psalmul 16:8 la 11. El a zis, Mai mult
trupul meu mi se bucur°. Doamne! Eu_eu m° odihnesc în
n°dejde, pentru c° Tu nu vei l°sa sufletul meu în locuin¸a
mor¸ilor; nici nu vei suferi Tu ca Cel Sfînt al T°u s° vad°
putrezirea. ³i eu v° spun, c°ci cupa lui a ajuns s° dea peste,
pentru c° el a v°zut. Nu conteaz° ce era aceasta; oh, el a v°zut
învierea, ²i el era într-adev°r^iar cupa lui a dat peste.
 Iar°²i, David avea un alt pahar care d°dea peste, în Doi
Samuel, (fiindc° voi ave¸i creioanele voastre afar°), Doi
Samuel 6:14. Acolo era o vreme de secet°.
 Ei au luat chivotul. Vr°jma²ul a venit în°untru ²i a luat
chivotul Domnului, iar ei l-au luat jos ²i l-au a²ezat sus
înaintea lui Dagon, ²i Dagon a c°zut pe fa¸a lui. ³i l-au luat
într-o alt° cetate, ²i au izbucnit pl°gile. Acesta era^Acela era
cel mai fierbinte lucru pe care l-au avut ei vreodat° în mîinile
lor, jos acolo. Iar ei nu puteau s° scape de el, pentru c° el era
afar° din locul lui.
 Acum, cînd ei l-au pus pe un car cu boi, ²i au pornit înapoi.
³i cînd David a v°zut chivotul venind, voi ²ti¸i ce a f°cut el?
El_el a ajuns a²a de plin, iar paharul lui a ajuns s° dea peste;
stimularea! Cînd el a v°zut Cuvîntul fiind descoperit iar°²i
înapoi în Israel, el a jucat în Duhul, tot roata, roata, roata,
roata, roata, în felul acesta. Da. Paharul lui a ajuns s° dea
peste, voi vede¸i. De ce? El a v°zut Cuvîntul reîntorcîndu-se.
 Eu cred c° aceea ar face pe oricine s° devin° pu¸in stimulat
cînd ei v°d, dup° to¸i ace²ti ani; ²i apoi Cuvîntul adev°rat, prin
promisiunea c° acesta va fi, fiind adus înainte ²i adeverit. Ce
timp! Ce timp!
 Acum s° citim. Eu_eu ajung s° tot vorbesc, eu nu voi
ajunge la aceasta, ²i eu am s° v° am pe to¸i aici pîn° la zece
treizeci. Eu v-am l°sat afar° devreme seara trecut°, astfel c° eu
s-ar cuveni s° v° ¸in un timp bun îndelungat în seara aceasta.
[Adunarea, Amin._Ed.] Da. Da. Nu, eu doar v° nec°jeam.
Vede¸i? Eu sînt^Noi doar vrem întocmai cum Domnul ne va
c°l°uzi acum.
³i cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul
celei de a patra f°pturi zicînd, Vino^vezi.
 Acum, Cînd Mielul a deschis Pecetea a Patra. S° ne
oprim acolo acum. Pecetea a Patra, acum, Cine a deschis-O?
Mielul. Era altcineva vrednic? Nimeni altul nu a putut s° o
fac°. Nu. Mielul a deschis Pecetea a Patra.
 ³i a_a patra Fiar°, F°ptura vie ca un vultur, a zis c°tre
Ioan, Vino, vezi ce era a patra tain° din planul de
r°scump°rare, ascuns° în aceast° Carte, pentru c° Mielul O
deschidea. Cu alte cuvinte, asta este ceea ce el zicea. Exist° o
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a patra tain° aici. Eu v-am ar°tat, în simbol. Acum, Ioan, eu nu
²tiu dac° tu în¸elegi Aceasta, sau nu. Dar, el a scris jos ce a
v°zut el, dar aceasta era o tain°. Astfel, el a scris ce el a v°zut.
 Mielul rupea Pece¸ile, ²i Dumnezeu înc° nu urma s°
descopere Aceasta. Aceasta a fost l°sat pentru zilele din urm°.
Vede¸i? Acum, noi am avut simboluri, iar noi am sondat la ele,
²i am f°cut foarte bine uneori, vede¸i. Dar noi ²tim c° Aceasta
s-a mi²cat drept înainte. Dar acum, în zilele din urm°, noi ne
putem uita înapoi ²i s° vedem unde a fost Aceasta. ³i aceea
trebuie s° fie f°cut, aceea, la sfîr²itul epocii bisericii, tocmai
înainte de R°pire.
 Cum poate cineva s° fac° ca Biserica s° mearg° prin Necaz,
eu nu ²tiu. Dar pentru ce trebuie Aceasta s° mearg° prin
Necaz, cînd Ea nu are_nu are un p°cat? Eu vreau s° spun^
Eu nu vreau s° spun c° biserica; biserica va merge prin Necaz.
Dar eu vorbesc despre Mireas°. Mireasa, nu, Ea nu are nici un
p°cat împotriva Ei, deloc. Ea a fost în°lbit°, ²i acolo nu este
nici m°car un_un^Acolo nu exist° nici m°car un miros din
acesta, ²i nimic r°mas. Ei sînt perfec¸i, înaintea lui Dumnezeu.
Astfel ce este ca vreun Necaz s°-i purifice? Dar ceilal¸i da.
Biserica merge prin Necaz, dar nu Mireasa.
 Acum, acum noi doar am luat aceasta în tot felul de
simboluri acum. Ca_biserica, Noe, modelul celor purta¸i
dincolo, au mers înainte afar° în p°cat. Vede¸i, acum, ei s-au
dus dincolo. Dar, Enoh a plecat întîi, acela era modelul despre
sfin¸ii care vor merge în°untru, ²i înainte de perioada
Necazului.
Acum noi afl°m, c° acest Miel a deschis Pecetea.
 Acum, prima Fiar° noi afl°m, dac° voi observa¸i, prima
Fiar° noi afl°m, era un^Prima Fiar° era un leu, o F°ptur°
vie; g°sim c° în cartea despre pece-^despre epocile bisericii.
³i apoi a doua F°ptur°, eu cred, era_fa¸a unui bou, sau un
vi¸el. ³i a treia F°ptur° era fa¸a unui om. Dar F°ptura a patra
era fa¸a unui vultur. Acum acela este exact felul în care noi le
avem, rotind întocmai exact în felul acesta. ³i acela este exact
felul în care ele sînt chiar plasate în Carte aici.
 ³i atunci cum un mare înv°¸°tor, la un timp în Florida,
înv°¸înd, zicînd c°ci_c°ci^c°ci, Cartea despre Fapte era
doar o_o lucrare de schel° pentru_pentru Biseric°. Biserica a
fost întemeiat° în cele patru Evanghelii.
 ³i noi afl°m, invers de aceea, c° acestea sînt cele patru
Evanghelii care str°juie²te Cartea despre Fapte. Aceasta era
din acele patru Evanghelii c° Cartea despre Fapte este scris°,
faptele Duhului Sfînt în apostoli. ³i noi afl°m, acolo în Carte,
c° acei str°jeri ²edeau acolo veghind; est, nord, vest, ²i sud. V°
aminti¸i cum am desenat noi aceasta aici afar°? ³i cît de
frumos ²i perfect a atins totul întocmai la locul lui!

280

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

 Acum eu vreau ca voi s° observa¸i. A zis, Vino ²i vezi.
Ioan^Acum eu vreau ca voi s° observa¸i din nou, înainte de
aceasta. Acum, acesta aici este ultimul din c°l°re¸i, s°
descopere lucrarea anticristului.
Mîine sear°, d° de sufletele de sub altar.
Seara urm°toare, judec°¸ile.
 Seara urm°toare, plecarea, despre_despre sfîr²itul epocii,
sfîr²itul timpului, al tuturor lucrurilor, vede¸i, cînd Ea este
luat° sus. De aceea, chiar în acea Pecete a ³aptea acolo, toarn°
Urgiile, ²i toate celelalte sînt turnate afar°. Ce sînt ele, eu nu
²tiu.
 Observa¸i. Dar acum, pe aceasta aici, noi afl°m c° insul
acesta aici este un vultur, acest om care^sau aceast° F°ptur°
vie care este turnat înainte aici acum. Sau, cu alte cuvinte,
acolo sînt patru epoci diferite despre Aceasta. Acolo era o
epoc° a leului. ³i, noi afl°m, aceasta fiind epoca a patra.
 ³i el a zis, Vino ²i vezi a patra tain° din Cartea de
R°scump°rare, care a fost ascuns° în aceast° Carte. Vino,
vezi. ³i Ioan a mers s° vad°, ²i el a v°zut un cal galben. ³i,
iar°²i, acela²i c°l°re¸ pe acest cal galben.
 Acum el are un nume numit Moarte. Acum observa¸i. Nici
unul din cel°lalt c°l°re¸, nici unul din ceilal¸i cai, sau la nici
un timp cînd acest c°l°re¸ a c°l°rit vreodat°, ei nu au avut;
acel om nu avea nici un nume. Dar acum el este numit Moarte.
Aceasta nu este men¸ionat. Vede¸i? El este descoperit acum.
Ceea ce el este este moarte.
 P°i, cum am putea noi z°bovi asupra aceleia pentru o
predic°, ²i s° o facem foarte clar! Dar orice care este anti, care
este împotriva realului, trebuie s° fie moarte. Deoarece, exist°
numai dou° subiecte, care este, Via¸° ²i moarte. ³i aceea
dovede²te c° descoperirea Duhului Sfînt despre aceasta, în
aceast° zi, este exact Adev°rul. Cel anti, el este moarte.
Deoarece, Cuvîntul, a²a cum noi vom vedea mai tîrziu aici, este
Via¸°. Vede¸i?
 ³i acest om este numit Moarte. Acum, nu a fost men¸ionat
despre el în timpurile celelalte, despre acest c°l°re¸. Dar, de
moment ce, acum el este men¸ionat, c° el este numit Moarte.
 Dar sub descoperirea leului^Acum privi¸i. Acum eu
vreau s° o citesc atent, astfel ca eu s° fiu sigur; am scris jos,
locul, st° aici. Sub, nu sub descoperirea epocii leului, sau al
primei epoci, epoca timpurie, Aceasta nu a fost descoperit.
Epoca urm°toare era epoca boului, care este epoca
întunecoas°, evul mediu, acesta nu a fost descoprit ca ce a fost
Acesta. Nici F°ptura ca de om, de în¸elepciune, reprezentînd
reformatorii, Luther ²i Wesley ²i a²a mai departe, Aceasta nu a
fost descoprit. Dar în epoca vulturului, ultima epoc°, epoca
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profetic°, unde acolo urmeaz° s° se ridice pronun¸are
profetic°, vede¸i, la care vin întotdeauna secretele! Acum acolo
este unde noi tocmai^
 Noi o s° z°bovim asupra acesteia pu¸in° vreme, în seara
aceasta, astfel ca voi s° în¸elege¸i cu des°vîr²ire. Acum, în cele
mai multe timpuri, voi v° da¸i seama, c° aceste^Eu nu
vorbesc doar c°tre acest grup aici. Aceste benzi merg
pretutindeni, vede¸i, ²i eu trebuie s° o fac clar. Pentru c°,
cineva va ob¸ine doar o band°, ²i atunci, dac° ei nu ob¸in restul
din ele, ei sînt to¸i încurca¸i, vede¸i. Dumnezeu a promis
Aceasta, vede¸i, pentru aceast° zi, pentru ultima, sfîr²ind toate
aceste lucruri diferite care au mers înainte ²i au fost
amestecate. Noi sîntem^
 Noi am avut îmbr°c°mintea lui Ilie. Noi am avut robele lui
Ilie. Oh, au existat oameni care au^John Alexander Dowie
este îngropat sus acolo, înf°²urat într-o_o rob°. El a zis c° el
era Elisei. ³i noi am avut tot felul de lucruri ca acela. Ce este
aceasta, oricum? Aceasta este numai s° ia la o parte un Adev°r
care urmeaz° s° fie prezentat. Vede¸i? Ei au avut cristo²i fal²i
înainte de timpul lui Isus. Vede¸i? Ei întotdeauna fac asta.
Acesta este Satan, dirijînd afar° un fals, s° tulbure min¸ile ²i
credin¸a oamenilor, înainte ca lucrul de fapt s° se întîmple.
Asta-i tot.
 Nu a spus Gamaliel acela²i lucru c°tre Iudei în ziua aceea?
A zis, Nu era acolo un om care s-a ridicat ²i a pretins s° fie
Acesta? ³i ei au dus patru sute afar° în pustie. Ei au pierit, ²i
a²a mai departe.
 A zis, Fiecare ramur° pe care Tat°l Meu Ceresc nu a
plantat-o, a zis Isus, va fi dezr°d°cinat°.
 Gamaliel a zis, L°sa¸i-i în pace. Dac° ei, dac° aceasta nu
este de la Dumnezeu, nu va ajunge aceasta la nimic? Dar dac°
aceasta este de la Dumnezeu, v° ve¸i g°si luptînd împotriva lui
Dumnezeu. Omul a folosit în¸elepciune. El era un înv°¸°tor.
 Acum observa¸i. Acum, s° ispr°vim toate aceste taine,
Dumnezeu a promis c° acolo se va ridica un Elisei veritabil,
ceva om uns cu acel Duh, ²i acesta va descoperi. El a promis
aceasta în Maleahi 4. Iar eu am noti¸e ²i scrisori care spun c°
aceea nu este a²a, dar mie mi-ar place s° vorbesc cu persoana
aceea. Vede¸i? P°i, voi nu pute¸i nega aceasta. Orice teolog, real
bun cunoa²te asta de a fi Adev°rul, c° ei a²teapt° dup° el.
 Îns° va fi doar în acela²i fel a²a cum a venit el prin Ioan,
premerg°torul de prima dat° a lui Cristos. P°i, ei nu l-au
recunoscut, deoarece acolo erau lucruri a²a m°re¸e profe¸ite
despre el. P°i, el era s° fac° toate locurile înalte s° coboare, ²i
toate locurile joase în°l¸ate, toate locurile zgron¸uroase
netezite. ³i, oh, el^Profe¸ii: Isaia, cu ²apte sute ²i
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doisprezece ani înainte de na²terea lui; iar Maleahi, cu patru
sute de ani înainte ca el s° vin° pe scen°; to¸i aceia au profe¸it
despre el. Iar ei au a²teptat ca ceva coridor din Cer s° fie l°sat
jos, iar acest profet s° p°²easc° drept afar° cu toiagul în mîna
lui, de la Dumnezeu.
 ³i ce s-a întîmplat? Un om pe care voi^nici m°car nu
putea ar°ta un carnet de p°rt°²ie. El nu a putut s° arate o
recomandare. A stat afar° în pustie; nici m°car o educa¸ie de
²coal° elementar°. Ni se spune, de c°tre istorici, c° el a plecat
în pustie cînd el era în vîrst° de nou° ani, dup° moartea tat°lui
²i a mamei sale. ³i a fost crescut afar°^Lucrarea lui era prea
important°, ca s° se încurce cu ceva seminar. El trebuia_el
trebuia s° anun¸e pe Mesia.
 Dumnezeu nu putea folosi un om tot îndesat plin de
teologie. El nu poate s° o fac°, deoarece el întotdeauna va
devia drept înapoi. Aceea este linia lui de înv°¸are. El deviaz°
înapoi la aceea. Astfel, el merge s° vad° ceva, el încearc° s°
devieze înapoi la ceea ce au spus înv°¸°torii. Ar fi mai bine
dac° voi v-a¸i ¸inut departe de la acele lucruri, ²i doar crede¸i
pe Dumnezeu.
  Iar noi afl°m c° ei l-au omis. Chiar apostolii stînd acolo, lau omis. P°i, ei au zis, De ce zice Scriptura, c°rturarii, zic c°
Ilie^
  El a zis, P°i, el deja a venit, iar voi nu l-a¸i cunoscut.
  ³i aceea este unde modelez eu învierea, sau R°pirea.
Aceasta se va duce, iar ei vor^Eu ²tiu c° asta sun° straniu.
Dar poate c° voi ve¸i ²ti pu¸in mai mult dup° seara aceasta,
dac° va voi Domnul, doar cum urmeaz° s° fie aceasta, vede¸i.
Aceasta va fi a²a secret, nimeni nu va ²ti despre aceasta, cu
greu. Lumea se va gîndi doar, doar va merge drept înainte
întocmai cum a f°cut întotdeauna, vede¸i, ²i doar^Acela este
felul în care El o face întotdeauna.
 Voi ²ti¸i, eu m° îndoiesc dac° unul_unul^Eu zic, o
nou°zecime la sut° dintre oameni pe p°mînt, au ²tiut vreodat°
c° Isus Cristos era aici cînd El era aici. Voi ²ti¸i, cînd Ilie a
profe¸it, m° îndoiesc dac° deabia a existat cineva s° ²tie c° el
era^Ei ²tiau c° acolo era un capricios sus acolo, ceva fanatic
b°trîn, dar ei l-au urît. Sigur. El era ceea ce ei au numit
ciudat.
  ³i eu cred, c° orice Cre²tin n°scut din nou este un fel de
ciudat, fa¸°_fa¸° de lume, deoarece tu ai fost schimbat. Tu e²ti
dintr-o alt° lume. Duhul t°u este de dincolo de pr°pastie. ³i
lucrul acesta aici este a²a de stricat^Apoi, tu e²ti_tu nu e²ti
deosebit, acolo este ceva gre²it; tu, tu înc° e²ti prea legat de
p°mînt. Tu s-ar cuveni s° fii cu gîndul Ceresc. Iar Cerul
tr°ie²te prin Cuvînt.
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  Acum, noi observ°m c° acest_acest lucru m°re¸ a avut loc.
Acum, noi credem c° acolo urmeaz° s° fie o venire a
adev°ratului Duh al lui Elisei. Este prezis c° acesta va fi,
vede¸i. ³i noi trebuie s° ¸inem minte c° el va fi aici, la timpul ²i
la vremea lui proprie. Noi poate a²ez°m o temelie pentru
aceasta acum. ³i aceasta nu va fi nici o organiza¸ie.
  Eu_eu nu sînt de acord cu un bun prieten de-al meu,
privitor la aceea. El zice c° acesta va fi un grup de oameni. Eu
vreau ca voi s°-mi ar°ta¸i asta prin Scriptur°. Dumnezeu,
neschimbatul Dumnezeu, niciodat° nu schimb° planurile Lui.
Dac° El o face, atunci El nu este Dumnezeu; asta-i adev°rat,
deoarece El este un muritor, ²i El ²tie întocmai cum ²tiu eu, ²i
El face gre²eli.
  Dumnezeu niciodat° nu ²i-a schimbat planul Lui, tocmai
de la timpul din gr°dina Edenului. El a f°cut un plan de
r°scump°rare; acela era Sîngele. Iar noi am încercat cu
educa¸ie. Noi am încercat cu dictatur°. Noi am încercat cu
psihologie. Noi am încercat cu denomina¸ionalism. Noi am
încercat cu toate, s° împingem pe fiecare împreun°, sau s°
iubim pe fiecare împreun°, ²i toate celelalte. Nu exist° nici un
alt loc de p°rt°²ie decît sub Sînge, înc°, singurul teren în care
Dumnezeu întîlne²te pe om.
  Dumnezeu întotdeauna are de a face cu un individ. Doi
oameni au dou° idei. Nu au existat niciodat° doi profe¸i majori
pe p°mînt, profe¸ind la acela²i timp. Privi¸i înapoi ²i vede¸i
dac° au existat. Nu, domnule. Prea mult° ezitare! El trebuie s°
ia un om complet predat, ²i s° foloseasc° persoana aceea. El
caut° dup° persoana aceea.
  Dar acolo va fi unul, cîndva, cineva care va asculta de El,
Cuvînt cu Cuvînt. Mie nu-mi pas° ce zice oricare altul, ei nu se
vor mi²ca niciodat° de la Acesta. Asta-i adev°rat. Ei vor
a²tepta dup° A³A VORBE³TE DOMNUL. ³i, atunci, ei nu se
vor mi²ca pîn° atunci. El va fi adeverit corespunz°tor. Voi
ve¸i^
 Acum, lumea dinafar° va urî aceasta, dar S°mîn¸a aleas°,
S°mîn¸a predestinat°, a²a cum a existat în zilele lui Isus, cînd
Lumina aceea reflecteaz°, acea S°mîn¸° va veni la Via¸° uite
a²a. [Fratele Branham î²i pocne²te degetul o dat°_Ed.] Ei Îl
vor cunoa²te. Ei Îl vor în¸elege. Voi nu va trebui s° spune¸i nici
un cuvînt despre Acesta.
 Ea a zis, Domnule, eu pricep c° Tu e²ti un profet. Eu ²tiu
c°ci cînd vine Mesia, El trebuie s°^
El a zis, Eu sînt Acela.
 B°iete, aceea, aceea era suficient. Ea nu trebuia s°
z°boveasc° toat° noaptea, ²i s° z°boveasc° noaptea urm°toare.
Ea L-a avut chiar atunci. Ea era pe drumul ei. Ea le spunea lor
despre Acesta.
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 Acum aminti¸i-v°, acum, în prima epoc° era o epoc° a
leului. Acela era Leul din semin¸ia lui Iuda, Cristos. Propria
Lui influen¸° a Vie¸ii, a luat epoca aceea. Aceea este prima
Fiar°, care înseamn° Putere, care a r°spuns prin glas uman.
 Urm°toarea epoc° era epoca boului, sau epoca c°l°re¸ului
pe cal negru. Vede¸i?
 Acum, motivul c° aceast° prim° epoc° a fost o epoc° alb°,
era c°^Cum_cum am auzit întotdeauna oamenii zicînd c°
acel primul c°l°re¸, cel alb, era puterea bisericii, a mers înainte
s° biruiasc°. ³i noi am aflat c° lui i s-a dat o coroan°, c° aceea
era ea. Aceasta era biserica. Aceasta era biserica, dar unde s-a
dus el? A mers la Roma. Acolo este unde a mers el. El ²i-a
primit coroana.
 Acum, epoca a doua era un_era un c°l°re¸ pe cal ro²u, care
era epoca întunecoas°.
 ³i acum_acum, epoca urm°toare, era_omul, din epoca
care era c°l°re¸ul pe cal negru. Iar el era epoca reformatorilor,
vede¸i, cînd_Glasul care a vorbit. Acum, c°l°re¸ul pe cal
negru, acela era anticristul. Dar Acela care a vorbit în epoca
aceea a fost reprezentat ca om, ²i acela era în¸elepciune,
de²tept, ²iret. Vede¸i? ³i ei nu au priceput, vede¸i. Ei nu au
chemat^Ei nu l-au numit. Vede¸i? Ei doar au zis c° acesta a
mers înainte.
 Dar acum, cînd vine înainte epoca vulturului, acela este cel
care^Dumnezeu întotdeauna aseam°n° pe profe¸ii Lui cu
vulturi. El se nume²te pe Sine un vultur. Vulturul merge a²a de
înalt, c° nu exist° nimic altceva care-l poate atinge. Nu numai
c° el este sus acolo, dar el este construit pentru pozi¸ia aceea.
Cînd el ajunge sus acolo, el poate vedea unde este el. Unii
oameni pot ajunge sus acolo ²i nu pot vedea unde sînt ei, astfel
nu le face nici un bine s° ajung° sus acolo. Dar dac° voi^
 Dar voi l°sa¸i o cioar° s° încerce s° zboare cu un vultur,
sau un ²oim, oricare, el s-ar dezintegra. El trebuie s° fie sub
presiune pentru unde se duce el.
 Acela este necazul ast°zi, c° unii din noi nu ajung sub
presiune. Noi explod°m prea repede, voi vede¸i, cînd noi s°rim.
³i, îns°, noi trebuie s° fim sub presiune.
 Cînd tu ajungi sus acolo, ²i ai vederea ager° a vulturului,
s° vezi ce vine, ²i s° ²tii ce s° faci. Acum, epoca vulturului a
descoperit Aceasta. Acum noi afl°m, c° epoca vulturului a fost
promis° în Apocalipsa 10:7 ²i în Maleahi^:1, 4. Aceea ar fi în
zilele din urm°, vede¸i, asta-i adev°rat, c° aceasta va fi acolo.
În regul°. Observa¸i.
 Acum, acest individ, noi afl°m c° el c°l°re²te pe un cal
galben. Galben! Oh, Doamne! Dup° ce, observa¸i dup°^
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 ³aizeci ²i opt de milioane de Protestan¸i, a²a cum noi am
luat din_din Reforma Glorioas° a lui Schmucker, din_din
martirologia din Roma, seara trecut°. Noi afl°m c°, sus pîn° la
semnul de 1500, eu cred c° era acesta, sau optsprezece-^eu
nu-mi amintesc exact acum. Dar ace²tia erau ²aizeci ²i opt de
milioane pu²i la moarte, s° protesteze prima biseric° Roman°,
Roma. Nu-i de mirare, c° el s-a putut personifica pe sine în
numele personificat de^²i numit Moarte. El sigur era.
 Acum, numai Dumnezeu cunoa²te pe cî¸i i-a f°cut el s°
moar° spiritual, prin înv°¸°tura lui anti-Biblie, -Cuvînt!
Acesta este cel care a pus ²aizeci ²i opt de milioane la sabie, ²i
i-a omorît. ³i probabil, c° literar, miliarde au murit spiritual,
pe înv°¸°tura lui fals°. Nu-i de mirare c° el a putut s° ia
numele de Moarte!
 Vede¸i c°l°re¸ul? Primul loc, ca un anticrist, el era moarte,
de la început; dar el a fost inocent atunci. Apoi el a primit o
coroan°, una tripl°; ²i cînd el a primit, atunci el va fi unit,
Satan ²i-a unit biserica cu statul, deoarece el era peste ele
amîndou° atunci. Anticristul era Satan, în forma unui om.
 ³i atunci, de asemeni, Sfîntul Matei, eu cred c° este acesta,
al 4-lea capitol, ne spune asta_asta. Satan a dus pe Isus,
Domnul nostru, sus, ²i I-a ar°tat împ°r°¸iile lumii, toate din
ele, într-un moment de timp, ²i slava din ele, i le-a oferit Lui.
³i el a zis^Ele, ele erau ale lui.
 Astfel, voi vede¸i, atunci, dac° el î²i poate uni statul lui ²i
biserica lui împreun°, atunci c°l°re¸ul pe cal ro²u putea
c°l°rii, destul de sigur. Vede¸i? Într-adev°r! Acum, deci, noi
afl°m taina lui aici, în biserica ²i statul lui.
 Al patrulea stagiu din slujba lui, el este numit fiara. Întîi el
este numit anticristul, vede¸i; apoi el este numit profetul fals; ²i
el este numit fiara. Acum noi îl g°sim pe el aici fiind numit ca
fiara. Acum, eu vreau ca voi s° observa¸i, c° aceea este dup° al
patrulea cal.
 ³i în acest al patrulea cal, dac° voi ve¸i observa, to¸i^
Primul era alb; ²i apoi urm°torul era ro²u; ²i cel urm°tor era
negru; ²i al patrulea, to¸i dintre °²tialal¸i trei erau reprezenta¸i
în acesta; deoarece, galben este ro²u ²i_²i alb, ²i astfel,
amesteca¸i laolalt°. Vede¸i? El^Acesta_acesta era tot
amestecat în acest singur cal. Vede¸i? ³i acolo el a devenit
patru, sau, de fapt, cei trei în unul. ³i acesta era tot amestecat
în acel singur lucru.
 Acum eu vreau ca voi s°-i observa¸i pe cei patru din ei.
Observa¸i semnul-deviat, de patru, din matematica spiritual°.
Dumnezeu este treiuri. Acesta este patru. El este în patru, aici.
Întîi, anticrist, alb; al doilea, profet fals, ro²u; al treilea,
loc¸iitor al cerurilor ²i p°mîntului ²i_²i purgatoriului, negru;
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al patrulea, fiara, cal galben, Satan fiind aruncat afar° din
Cer. Voi vre¸i s° citi¸i asta? Apocalipsa 12:13, Satan fiind
aruncat afar° din Cer. Apoi în Apocalipsa 13:1, 8, el este
încarnat în persoana fiarei.
 El este întîi anticristul, doar_doar o înv°¸°tur° numit°
Nicolait°; apoi el devine, din aceea, la un profet fals. Dac° el
este un anticrist, anticrist este împotriva. Orice care este
împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu este împotriva lui
Dumnezeu, deoarece Cuvîntul este Dumnezeu. La început era
Cuvîntul, ²i Cuvîntul era cu Dumnezeu, ²i Cuvîntul a fost f°cut
trup, Cristos, ²i a locuit printre noi. ³i acum el este împotriva
Cuvîntului, a²a ca el s° fie anticrist. Dar un duh nu poate fi
încoronat; acela era motivul c° el nu a primit o coroan°. Doar
un arc, f°r° s°ge¸i.
 ³i atunci cînd el a venit, timpul încoron°rii, atunci el a
devenit profetul fals al înv°¸°turii lui anticriste. Pricepe¸i
aceasta? Atunci el ob¸ine o sabie, deoarece el î²i une²te puterile
împreun°, atunci el nu trebuie s° întrebe pe nimeni. El este
guvernator al statului; el este guvernator al Cerului. Prime²te o
coroan° tripl°. Î²i face o idee numit° purgatoriu. Unde,
dac°_dac° unii din ei au murit în urm° acolo, ²i ei aveau ceva
bani, vrea s° pl°teasc° s°-i scoat° afar°, el putea s° se roage
s°-i scoat° afar°. Pentru c°, el are puterea s° fac° a²a; el este
un loc¸iitor. Desigur, el este. El ia locul lui Dumnezeu, pe
p°mînt. Dac° asta nu este a²a de clar ca orice!
 Noi afl°m aceasta, o tragem înainte în jos, prin Biblie, ²i
socotim numerele lui numerale ²i toate celelalte. Iat°-l
aici^?^ chiar înapoi aici în num°rul patru, nu num°rul
trei. Num°rul patru, vede¸i.
 Acum s° întoarcem, la Apocalipsa 12. S° citim doar aceasta
doar un pic, pentru c° noi_noi vom avea timp s° o facem. ³i s°
citim Apocalipsa al_al 12-lea capitol ²i al 13-lea verset. ³i în
acela²i ceas acolo a fost un mare cutremur de p°mînt^ Nu,
eu am_eu am locul gre²it. Al 13-lea:
³i cînd balaurul a v°zut c° el a fost aruncat afar° pe
p°mînt, el a persecutat pe femeia care a n°scut copilul
de parte b°rb°teasc°.
 Acum, voi vede¸i, el a fost aruncat afar°, de pe p°mînt, ²i
devine încarnat, a²a cum duhul anticrist devine încarnat întrun om. Acel om se schimb° de la un lucru la altul, de la un duh
anticrist la un profet fals, ²i atunci fiara vine în el.
 Întocmai exact cum cre²te Biserica; biserica lui a mers de
la_de la anticrist la profet fals, ²i, în epoca m°rea¸° care vine,
fiara care urmeaz° s° se ridice. Astfel, Biserica vine în acela²i
fel, prin justificare, sanctificare, ²i botezul Duhului Sfînt, este
Cristos fiind în oameni, întocmai exact. Iar el î²i are
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antimodelul Acestuia aici, cel^vede¸i, modelul Acestuia,
adic°. Iat°-l acolo, întocmai exact. Acela este el. El este
aruncat afar° din Cer.
 Acum noi afl°m, în Apocalipsa 13:1 la 8.
³i am stat pe nisipurile din mare, ²i am v°zut o fiar°
c° se ridic°^
 Acum, aici este 12, unde el a fost aruncat afar°. Acum
privi¸i.
^v°zut o fiar° c° se ridic° afar° din mare, avînd
²apte capete ²i zece coarne, ²i pe coarnele lui zece
coroane, ²i pe capul lui numele de hul°.
³i fiara pe care am v°zut-o era ca un leopard, ²i
picioarele lui^
 Oh, dac° noi aveam doar timp acum, noi am lua restul
nop¸ii, drept asupra acelor simboluri acolo, ²i s° ar°t°m, s°
aducem aceasta drept la el iar°²i. Oricine, cei mai mul¸i dintre
voi ²tiu asta, din alte lec¸ii.
^erau^picioarele unui urs, ²i gura lui^gura
unui leu: ²i balaurul i-a dat puterea lui,^scaunul,
²i^autoritatea.
 Ah! Satan încarnat! Vede¸i?
³i am v°zut unul din capetele lui cum acesta^r°nit
de moarte;^
 ³i înainte în jos, a²a cum noi mergem, dac° voi vre¸i, cînd
voi ave¸i o ocazie s° citi¸i înainte în jos. Nu, haide¸i_haide¸i s°
citim doar un pic.
³i am v°zut unul din capetele lui cum era r°nit^
moarte; ²i rana lui mortal° era vindecat°: ²i toat°
lumea se mira dup° fiar°.
 Voi doar privi¸i! S° nu urm°ri¸i niciodat° comunismul.
Acesta nu este nimic decît o unealt°, jucînd în mîinile lui
Dumnezeu, s° v° ajute pe voi cîndva s° ob¸ine¸i, s° r°zbune
sîngele, a²a cum noi vom ajunge mîine sear°. Vede¸i?
Iar ei se închinau balaurului^
 Cine era balaurul? Satan. Este adev°rat? Balaurul ro²u.
În regul°.
^care i-a dat putere fiarei (unde el a ob¸inut
puterea lui, vede¸i): iar ei s-au închinat fiarei, zicînd,
Cine este ca fiara? cine este în stare s° fac° r°zboi cu
el?
³i acolo i s-a dat o gur° care vorbea lucruri mari de
hul°; ²i lui i s-a dat putere s° continuie patruzeci ²i
dou° de luni.
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Iar el ²i-a deschis gura în hul° împotriva lui
Dumnezeu, (Asta este, vede¸i. În regul°.)^s°
huleasc° numele lui, (îi d° lui un titlu)^tabernacolul
lui (care este locul de locuin¸° al Duhului Sfînt),^
 S° îl fac° un loc în Roma, o Cetate a Vaticanului. Voi pute¸i
doar merge înainte în jos:
^²i acei care locuiesc în cer.
 Hulindu-i, prin a zice c° ei erau mijlocitori.
³i lui i s-a dat s° fac° r°zboi cu sfin¸ii (²i el a f°cut),
²i s°-i biruiasc° (el a f°cut-o):^
 I-a ars pe rug! I-a dat hran° leilor! ³i i-a omorît în orice fel
a putut el!
^²i i s-a dat putere peste toate rasele,^limbile, ²i
na¸iunile.
 Aceasta nu a devenit în felul acela în Roma pîn° cînd Roma
p°gîn° a fost convertit° în Roma papal°, ²i puterea Catolic° sa întins în lume, a f°cut biserica Catolic° universal°.
³i to¸i care locuiesc pe p°mînt i se vor închina, a
c°ror nume nu erau scrise în carte^
 Nu atinge Uleiul ²i vinul Meu! Vede¸i?
³i to¸i care locuiesc pe p°mînt i se vor închina, a
c°ror nume nu erau scrise în cartea vie¸ii Mielului ucis
de la întemeierea lumii.
Dac° vreun om are o ureche, el s° aud°.
Cel care conduce în captivitate va merge în
captivitate: cel care ucide cu sabia trebuie s° fie ucis
de sabie. Aici este r°bdarea ²i^credin¸a sfin¸ilor.
 Acum, noi l-am avut venind, seara trecut°, cu sabia lui
mare, s° ucid°.
 Noi afl°m c° el ajunge omorît cu sabia, de asemeni, sabia
Cuvîntului. Cuvîntul lui Dumnezeu, ascu¸it, sabie cu dou°
t°i²uri, îl omoar°, îl pune drept jos. A²tepta¸i pîn° cînd acele
³apte Tunete î²i emit glasurile Lor, al acelui grup care poate
într-adev°r s° ia Cuvîntul lui Dumnezeu ²i s°-L înmîneze
acolo, El va despica ²i t°ia. Iar ei pot închide cerurile. Ei pot
închide asta, sau s° fac° aceea, orice vor ei. Glorie! El va fi
omorît de Cuvîntul care iese din gura Lui, ²i este mai ascu¸it
decît o sabie cu dou° t°i²uri. Ei ar putea chema dup° o sut° de
miliarde de tone de mu²te dac° ei vroiau. Amin. Orice zic ei, o
s° se întîmple, deoarece Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu
venind din gura lui Dumnezeu. Da. Amin. Dumnezeu,
întotdeauna, Acesta este Cuvîntul Lui, dar El folose²te
întotdeauna omul s°-L lucreze.
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 Dumnezeu a putut s° cheme dup° mu²tele acelea, jos la
Egipt, dar El a zis, Moise, aceea este treaba ta. Eu î¸i voi
spune doar ce s° faci, iar tu mergi ²i faci. El a f°cut aceea pe
deplin. Vede¸i? El_El putea s° aleag°_soarele s° le cheme, El
putea s° fac° luna s° cheme aceasta, sau vîntul s° cheme
aceasta. Dar, El_El a zis, Moise. C°ci, c°ci^El a ales omul
Lui. În regul°.
 Acum noi afl°m aici, c° acest Satan, dup° ce a fost dat
afar° din Cer, se întrupeaz° pe sine în fiar°. Iar acum el este o
fiar°; anticrist, profet fals, ²i acum fiar°. ³i i s-a dat numele de
Moarte! ³i Iadul îl urmeaz°! Satan pe deplin, pe tronul lui! Oh,
vai! Pe p°mînt, el este Satan, reprezentativ, pe p°mînt, c° el
este acum capul împ°r°¸iilor din lume, tocmai acelea²i
împ°r°¸ii pe care el le-a oferit Domnului Isus în Matei 4. Satan
devine acum un rege plin.
 Acum, aceasta se întîmpl° mai tîrziu. El este profet fals
acum. El va deveni fiar°, dup° o vreme, cînd el î²i rupe
leg°mîntul acolo cu Iudeii. Voi ²ti¸i cum noi^În regul°,
observa¸i acum, lui i se va da o inim° a unei fiare, la timpul
acela, iar Satan se va întrupa pe sine. Deoarece, cînd Biserica
merge sus, Satan este aruncat afar°. În¸elege¸i? În¸elege¸i?
Aceasta s-a terminat, atunci, toat° acuzarea lui este terminat°.
În¸elege¸i? Acum, atît timp^
 Privi¸i, atît timp cît Mijlocitorul este înc° pe Tron, Satan
poate sta acolo ²i s° acuze, deoarece el este avocatul celeilalte
p°r¸i. El este oponentul lui Cristos. Iar Cristos este^El st°
acolo, oponentul st° acolo, zicînd, Dar, a²teapt°! Adam a
c°zut! Adam a f°cut asta! Eu l-am biruit. Eu am f°cut ca
nevasta lui s° cread° o minciun°. ³i Tu ai spus c° ea va fi
blestemat° prin aceasta. Eu am ob¸inut aceasta!
 Dar aici este Mijlocitorul stînd acolo, amin, R°scump°r°torul Rudenie, amin, st° acolo cu Sîngele care poate lua inima
celui mai josnic p°c°tos ²i s° o schimbe. Mijlocitorul este pe
Tron. Da, domnule.
Satan a zis, Dar ei sînt vinova¸i!
El poate zice, Ei nu sînt.
 Acel Clorox a fost inventat, sau fabricat, s° ia pata, s° ia
culoarea afar° din cerneal° sau orice alt° pat°. Ei îl au. Acesta
o va descompune pîn° voi nu o ve¸i mai g°si din nou. Aceasta
merge înapoi în gaze, ²i înapoi de tot în lumin° cosmic°. ³i
dincolo de molecule ²i toate celelalte, pîn° cînd ea se întoarce
înapoi la originalul de la care a venit. Aceasta este o crea¸iune.
Trebuia^O crea¸iune trebuia s° vin° de la un Creator. Îns°
toate chimicalele care au fost manufacturate ²i puse laolalt°,
ele sînt descompuse, ²i aceea este doar tot ce este din aceasta.
Nu mai exist° nimic din ea. Chiar ²i tocmai_tocmai substan¸a
de ap° ce este, se îmbin° cu Cloroxul, care este cenu²°.

290

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

 Amin! Glorie lui Dumnezeu! Acesta este tot curat. Aceea
este ce face Sîngele lui Isus Cristos la copilul adev°rat al lui
Dumnezeu, cînd el m°rturise²te p°catul acela ²i st° acolo,
justificat în a Lui^Mil°! Doamne! Chiar este a²a de m°re¸
încît Dumnezeu zice, Nici m°car nu mai pot s° Mi-l amintesc.
Iar el este absolut fiul Meu.
 Adev°rat, v° spun Eu vou°, dac° voi zice¸i acestui munte
mut°-te, ²i nu v° îndoi¸i în inima voastr°, ci crede¸i în ceea ce
voi a¸i spus, voi^se va împlini. Voi pute¸i avea ceea ce voi a¸i
spus s° fie. Tu e²ti un fiu r°scump°rat. Amin! Eu ²tiu c° astai adev°rat.
 Eu am v°zut s° apar° veveri¸e acolo, în ²ase timpuri
diferite acolo, ca eu s° nu cunosc pe acela care ar ²edea aici.
Întocmai cum, El poate crea veveri¸e întocmai cum El poate
crea mu²te, sau broa²te, sau orice altceva. El, El este
Dumnezeu, Creatorul. Corect! ³i cînd nici o fiin¸°
muritoare^
 Dar cînd acel p°cat al acelui muritor este m°rturisit ²i
aruncat în acel Clorox, al albitorului lui Isus Cristos, Acesta a
albit tot p°catul. El este pur neamestecat, f°r° p°cat, f°r° vin°.
Cel ce este n°scut din Dumnezeu nu comite p°cat, pentru c°
el nu poate p°c°tui. Albitorul st° între el ²i Dumnezeu. Cum
poate acesta s° ajung° vreodat° acolo, cînd acesta îl
descompune ²i-l trimite drept înapoi la acela care l-a pervertit!
Amin!
 Iuh! M° simt religios. Eu_eu v° spun, eu ob¸in stimulare
acum a²a cum aceasta începe s° se descopere.
 Observa¸i, Satan pe deplin, pe tronul lui. Da, domnule. I
l-a oferit lui Dumnezeu, l-a oferit la Domnul nostru. Iat°-l
aici, ²ezînd aici, cu aceast° inim° de fiar° în el. Acum, aici
este persoana, fiara, Diavolul încarnat. El î²i face apari¸ia lui
aici pe p°mînt, sub preten¸ia fals°. Oh, vai, vai! Sub preten¸ia
fals° a Cuvîntului adev°rat, el se asociaz° pe sine cu
Cuvîntul.
 El a f°cut întocmai acela²i lucru pe care l-a f°cut modelul
lui_lui, care era Iuda, cu dou° mii de ani în urm°. Ce a f°cut
el? Iuda a venit în°untru, ca un credincios, fiind un Drac de la
început. El a fost n°scut fiul pierz°rii. El nu l-a dus cu nimic
pe Isus, deoarece El l-a cunoscut tocmai de la început; amin,
c°ci El era Cuvîntul. În regul°. ³i, aminti¸i-v°, c° Iuda a luat
locul de casier, ²i a c°zut prin bani.
 A²a face biserica din ziua de azi! Biserica Catolic°, a²a
cum am observat seara trecut°, încasînd pentru novena,
încasînd pentru rug°ciuni, ²i încasînd pentru fiecare lucru.
Este aproape la fel, ²i a c°zut acela²i lucru la fiicele bisericii
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Catolice, erau Protestan¸ii. Întregul lucru este înf°²urat în
bani. Acolo este unde a c°zut Iuda, ²i aici este unde el a c°zut,
²i acolo este unde cad Protestan¸ii.
 Privi¸i, c°l°re²te un cal galben a²a cum el apare în c°l°ria
lui, aceast° ultim° c°l°rie. El este pe ultima acum. Acum,
aceea nu este în ziua noastr°. Aceea va fi înainte în jos.
Aceasta este Pecetea, spus° dinainte. Pentru c°, vede¸i,
Biserica s-a dus sus cînd se întîmpl° aceasta. Cînd Cristos
apare aici pe p°mînt, cum_cum_cum^Acest individ apare,
²i devine complet, complet Diavolul; din anticrist, pîn° jos de
tot, prin profet fals, apoi în fiar°, Diavolul însu²i. Iar el
c°l°re²te pe un cal galben, cu totul colorat, ²i amestecat cu tot
felul de culori, s°-l fac° galben ²i de moarte.
 Dar cînd Domnul nostru apare aici pe p°mînt, El va c°l°rii
pe un cal alb ca z°pada. ³i El va fi complet, pe deplin,
Emanuelul, Cuvîntul lui Dumnezeu întrupat într-un Om.
În¸elege¸i? Aceea este doar cît de mult° diferen¸° exist° între
ei. Aceea este diferen¸a dintre ei.
 Observa¸i, anticristul este pe un cal galben, culori
amestecate. Calul este un animal care reprezint° o putere.
Puterea lui este toat° amestecat°. De ce? Aceasta este politic°,
acestea sînt_acestea sînt puteri na¸ionale, acestea sînt puteri
religioase, acestea sînt puteri demonice. Acestea sînt tot felul
de puteri amestecate împreun°, o amestec°tur°, era calul
galben. El are tot felul de puteri.
 Dar cînd vine Isus, El este pe un cal cu o culoare solid°,
Cuvîntul. Amin!
 Acesta î²i amestec° culorile lui, de ro²u, alb, negru; trei
culori în una, reprezentate în una. ³i trei puteri reprezentate în
una; calul alb, calul negru, calul ro²u. ³i trei coroane, în una.
Vede¸i? Sigur.
 Eu am v°zut coroana, eu însumi; am stat, oh, a²a aproape ²i
m-am uitat la ea. Nu m-a l°sat s° ajung la ea, din cauza sticlei,
de pe ea. Astfel acolo era ea, cu un mare lac°t pe ea, ²ezînd
într-o cutie: coroan° tripl°. Astfel eu ²tiu c° acesta este
adev°rul. Aha. Astfel acolo era el, coroan° tripl°, loc¸iitor: cer,
purgatoriu, ²i p°mînt.
 Trei puteri unite împreun°, vede¸i, toate amestecate într-o
culoare, galben°. Moartea vorbe²te în întregul lucru; politic,
²i_²i religios, ²i_²i puteri demonice, amestecate împreun°.
Politicile, el este regele politicilor, Satan este. De²tept! Iuh!
Sigur. Nu încerca¸i s°-l întrece¸i. Doar_doar încrede¸i-v° în
Domnul. Asta-i tot.
 A²a cum eu am, tot, am trecut prin aceasta înainte. To¸i
de²tep¸i, educa¸ii ²i lucruri ca acestea, vin de la partea gre²it°.
Doar urm°ri¸i aceasta prin Scriptur°, afla¸i dac° aceasta este
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corect. Urm°ri¸i pe copiii lui Cain ²i vede¸i ce au devenit ei.
Apoi urm°ri¸i copiii lui Set, ²i vede¸i ce erau ei. Nu c° eu
sprijin ignoran¸a, nicidecum. Nu, domnule. Dar voi lua¸i orice
persoane, cu greu, din Biblie, foarte rar^
 ³i acolo este unul numit Pavel, care era un om de²tept, ²i el
a spus c° el trebuia s° uite tot ce ²tia el, pentru ca s° cunoasc°
pe Cristos. El a zis, Eu nu am venit la voi cu cuvinte
înduplec°toare de în¸elepciune a oamenilor, ci eu am venit la
voi în Puterea de înviere a lui Cristos. Asta-i adev°rat, Putere
a Duhului Sfînt!
 Uita¸i-v° la ceilal¸i. Unii dintre ei nici m°car nu-²i
cuno²teau mîna dreapt° de cea stîng°. ³i_²i, oh, privi¸i în jos
prin epoca profe¸ilor, ²i de unde au venit ei, ²i a²a mai departe.
Vede¸i ce vreau eu s° spun?
 Vede¸i, el este un de²tept, intelectual, ²i în¸elepciune.
În¸elepciunea este exact întocmai lucrul care v° duce la o parte
de la Dumnezeu.
 El avea trei puteri, sau trei_trei jurisdic¸ii: p°mîntul,
Cerul, ²i purgatoriul.
 El este, însu²i, o trinitate. Din aceea este el alc°tuit. Iar el
c°l°re²te într-o trinitate. Puterea lui este într-o trinitate.
Coroana lui este într-o trinitate. Calul lui este într-o trinitate.
Aceea era c° el este, o trinitate; o putere de trinitate, o coroan°
de trinitate, un cal (c°l°rind) de trinitate; aceea este de func¸ii,
un patru iar°²i, vede¸i, un patru iar°²i. În regul°.
 Trei stagii ale slujbei lui, îl face o persoan°, Satan
încarnat. Trei stagii ale sluj-^anticristului, profet fals, ²i
fiar°. Acei trei, tipizînd, vede¸i. Acum acolo sînt trei tipuri,
acum, acolo îl face pe el.
 Dumnezeu, Dumnezeu Se face cunoscut, de asemeni, în
ap°, Sînge, Duh; îl face pe un Cre²tin un fiu de Dumnezeu,
prin Cuvîntul lui Dumnezeu. În¸elege¸i? Iar aceste trei puteri
îl fac pe el un Diavol. Vede¸i? Oh, Acesta aici, este ap°, Sînge,
²i Duh, care este din Dumnezeu. Iar aceea este politic°,
religie, ²i putere demonic°, amestecate împreun°, îl face pe el
Diavolul.
 Prima venire a lui Cristos, un muritor. El vine de trei ori.
Cristos este în trei. Vede¸i? (Privi¸i cum vine el; el este patru.)
Privi¸i pe Cristos. Prima venire, El vine un muritor, s°
sîngereze ²i s° moar°. Este asta adev°rat? Aceea este prima Lui
venire. A doua venire este R°pirea; noi Îl întîlnim în ceruri,
nemuritor. A treia Lui venire, El este Dumnezeul întrupat.
Amin! [Fratele Branham bate din palme o dat°_Ed.]
Dumnezeu, Emanuel, s° domneasc° pe p°mînt! Asta-i
adev°rat, numai trei.
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 Al patrulea stagiu al c°l°re¸ului, privi¸i. Al patrulea stagiu
al acestui c°l°re¸ este numit Moarte. Moarte înseamn°
separare Etern° de Dumnezeu. Aceea este ce înseamn°
moarte, s° fii separat Etern de Dumnezeu.
 Acum, dac° noi l-am plasat pe acest individ afar°, clas°,
dac° noi am ar°tat prin Biblie, cine este omul acela; iar noi am
luat chiar ²i dealurile, locul ²i pretutindeni, întocmai exact în
detaliu, drept înainte în jos. Iar acum el este numit, de c°tre
vultur, Moarte. Asta este ceea ce El îl nume²te. ¹ine¸i minte,
aici, vede¸i, moartea este separare Etern°.
 ¹ine¸i minte, c° sfin¸ii nu mor. Ei dorm, nu mor. Cel ce
aude Cuvintele Mele, ²i crede în Cel ce M-a trimis, are Via¸°
Etern°. Asta-i adev°rat. Nu va veni la judecat°; este trecut
de la moarte la Via¸°. Eu sînt învierea ²i Via¸a, a zis Isus. Cel
ce crede în mine, chiar dac° el era mort, totu²i el va tr°i. ³i
oricine tr°ie²te ²i crede în Mine nu va muri niciodat°. Laz°r,
mort? El doarme.
 Nu v° teme¸i, fata nu este moart°, ci doarme. Ei au rîs de
El în batjocur°. Este asta adev°rat? Oh, Doamne! Vede¸i,
sfin¸ii nu mor.
 Separarea de Dumnezeu este moarte, moarte Etern°. ³i
acest om este numit Moarte, a²a c° sta¸i departe de el. Ce
este el? Un sistem organizat, organiza¸ional; prima, num°rul
unu, biserica, organizat°, ²i cînd el a luat_în¸elegerea lui
Constantin, la Consiliul Niceea.
 Noi am adus femeile acelea, seara trecut°, ²i am ar°tat cum
c° Eva, prima mireas°, înainte ca b°rbatul ei s° ajung°
vreodat° la ea, ea a c°zut, prin a nu crede Cuvîntul lui
Dumnezeu în Eden. Mireasa spiritual° care a fost n°scut° în
Ziua Cincizecimii din Cristos, înainte ca El s° poat° ajunge la
ea, ce s-a întîmplat? Ea a c°zut, la Roma. Ce? ³i-a pierdut
virtutea Cuvîntului, pentru dogm°. Amin. Oh, Doamne!
 Eu_eu_eu simt c° vine stimularea din nou peste mine, da,
domnule, gîndind c° aceea este^Eu nu vreau s° ac¸ionez
nebune²te. Eu nu vreau asta. Ci eu doar^Voi nu v° da¸i
seama ce face asta pentru mine. Eu am ²ezut în aceasta pentru
patru zile acum. Doar^²i eu trebuie doar s° spun ceva,
cumva m° face s° m° simt din nou uman. Voi ²ti¸i ce vreau s°
spun. Da. În regul°. Începi s° vorbe²ti în felul acesta, ²i tu vezi
vedenii izbucnind peste tot locul. Asta-i adev°rat. Vede¸i, acela
este motivul c° eu zic ceva ca s° m° aduc înapoi din nou, ²i m°
scutur iar°²i înapoi. În¸elege¸i?
 M-a¸i observat voi vreodat° cînd eu am un rînd de
discern°mînt? Eu voi spune ceva, care va face pe oameni s°
rîd°; apoi eu voi spune ceva, care face pe oameni s° plîng°;
apoi eu voi spune ceva, care îi face mînio²i. Eu am ceva
localizat. Iar eu voi spune ceva, s° v°d cum ia aceasta, apoi eu
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v°d ce fel de lumin° este peste ei, ce are loc. Eu ²tiu unde este
aceasta, ²i eu ²tiu dac° Acesta cheam° sau nu. Dac° nu^³ade
acolo, un credincios veritabil, în regul°. Tu îi chemi, atunci,
zici, Tu, A²a-²i-a²a.
 ³i cînd tu ajungi jos, Duhul începe s° ung°, atunci începi
s° vezi reflectarea aceea venind pretutindeni, vede¸i, în felul
acesta, în jur, în jurul înc°perii. Astfel, acela este motivul c° eu
spun ceva, cumva încep iar°²i înapoi, încep iar°²i din nou,
vede¸i.
 Înc° de Duminica trecut°, eu doar ²ed drept într-o camer°,
doar m° rog, asta-i tot, ²i sub ungere. ³i eu ²tiu c° Acesta este
corect. Voi crede¸i pe Dumnezeu. Eu ²tiu c° voi crede¸i. Voi
doar privi¸i la sfîr²itul s°pt°mînii. Aha. Vede¸i? Vede¸i? În
regul°. Vede¸i?
 Acum, moarte înseamn° separare Etern° de Dumnezeu. ³i
¸ine¸i minte, acum, c° sfin¸ii nu mor.
 Aminti¸i-v°, c° miresei lui i s-a dat un cal galben^Eu
vreau s° spun, c° acestui c°l°re¸ i s-a dat un cal galben, cu care
s°_s° mearg° înainte. Lui i s-a dat acest_acest cal galben, cu
care s° mearg° înainte. ³i el a c°l°rit acest cal galben, de
moarte. Acum noi ²tim ce era acela. Noi ²tim ce biseric° era
aceea.
 ³i aminti¸i-v°, în seara trecut°, ea nu era numai o curv°,
ea era mama curvelor.
 Iar noi afl°m c°, ceea ce a f°cut-o pe ea o curv°, era, o
femeie care este acel fel de femeie. Eu sînt doar^Acesta este
un cuvînt pe ²leau, s°-l spui într-o audien¸° amestecat°. Dar
Biblia spune asta, voi vede¸i. Astfel, atunci, noi ne d°m seama
c° aceea este o_aceea este o femeie care tr°ie²te nedevotat fa¸°
de leg°mîntul ei de c°s°torie. ³i voi vede¸i, ea trebuie s° fie,
spune ea îns°²i, se nume²te pe sine, Regina Cerului. (Aceea
ar fi Mireasa lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cristos.) Iar noi
afl°m c° ea s°vîr²e²te preacurvie, ²i ea face ca regii p°mîntului
s° s°vîr²easc° preacurvie, ²i to¸i oamenii boga¸i, ²i oameni
mari. Întregul p°mînt a mers dup° ea. Vede¸i?
 ³i atunci noi afl°m c° ea a produs ceva fiice, iar ele erau
desfrînate. Ce este o desfrînat° decît o curv°, acela²i lucru; o
preacurv°, preacurvii, rea, adulter°, care comite. Ce au f°cut
ei? S-au organizat, au luat un sistem, au înv°¸at sistemele
f°cute de om, Penticostalii ²i întreaga gr°mad°!
 Acum, s° nu l°sa¸i a voastr°_a voastr° con²tiin¸° s° cad°
în buzunarul vostru, Penticostalilor. L°sa¸i-m° s° v° spun
ceva. S° privim lucrul direct în fa¸°. Noi sîntem prea tîrziu în
jos pe drum acum, s° mergem s° umbl°m cu m°nu²i. Uita¸i-v°
aici.
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 Noi tr°im în Epoca Bisericii Laodicea. ³i aceea era cea mai
ridicol° epoc° a bisericii dintre toate celelalte, una c°ldicic°, ²i
singura la care Cristos era în afar°, încercînd s° intre înapoi. ³i
acela era mesajul Penticostal mergînd, a zis, Eu sînt bogat!
B°iete, tu ai fost s°rac, întîi. Acum tu într-adev°r ai ajuns
bogat, vezi. Nu am nevoie de nimic! ³i_²i, oh, ce erai tu!
 El a zis, Tu e²ti gol, mizerabil, orb, s°rac, nenorocit, ²i nici
m°car nu o ²tii.
 Acum, dac° un om era gol, afar° acolo pe strad°, ²i a ²tiut
aceasta, p°i, el ar încerca s° se ajute. Dar cînd el_el nu o ²tie,
²i tu nu-i po¸i spune altfel, atunci el este într-o stare rea.
Dumnezeu s° aibe mil° de el. Corect. Observa¸i. Oh, Doamne!
  Acum, ¸ine¸i minte, c° acest anticrist, însu²i, este omul;
mireasa lui, care este biserica lui, i s-a dat un timp s° se
poc°iasc°, ²i ea nu a f°cut-o, în acea epoc° a bisericii, Tiatira.
V° aminti¸i aceasta? Pute¸i voi^
  P°i, s° mergem înapoi doar un minut. Aceasta nu ne stric°
s° mergem înapoi doar un minut. S° mergem înapoi, pentru
capitolul al 2-lea, doar un minut. Noi doar vom citi aceasta, al 2lea capitol din^acum, Tiatira. Acum privi¸i aceasta, foarte
repede acum. Doamne, noi sîntem chiar cam la timpul de
încheiere, ²i nu am ajuns s° începem. Dar, observa¸i, Tiatira.
Acum, aceasta începe la al 18-lea verset din_din al 2-lea capitol.
^c°tre îngerul (acela este mesagerul) bisericii din
Tiatira scrie-i; Aceste lucruri le zice Fiul lui
Dumnezeu, care î²i are ochii ca fl°c°rile^²i
picioarele lui sînt ca alama fin°;
Eu cunosc faptele tale, ²i dragostea ta, ²i slujba ta, ²i
credin¸a ta,^r°bdarea ta, ²i faptele; iar tu trebuia s°
fii mai mult decît^²i cele din urm° s° fie mai multe
decît cele dintîi.
Totu²i eu am cîteva lucruri împotriva ta, deoarece tu
suferi pe femeia aceea Izabela,^
  Asta este. Voi o cunoa²te¸i, în Biblie. Ea era nevasta lui
Ahab. ³i aici este femeia, biserica, Izabela, nevasta profetului
fals, care este presupus de a fi profetul veritabil al lui
Dumnezeu, papa; corect, profetul veritabil ²i nevasta lui,
Izabela. Acum, Ahab era presupus a fi un Iudeu veritabil, dar
el era un tic°los, voi ²ti¸i asta, deoarece nevasta lui l-a condus
doar în orice fel a vrut el. Noi afl°m, c° Izabela î²i ia banii ei ²i
îi conduce pe ace²tia în felul în care ei vor, de asemeni.
^care se cheam° pe sine o proroci¸°, (pricepe¸i
aceasta?), s° înve¸e ²i^supune pe slujitorii mei
(vede¸i, acea înv°¸°tur° a Izabelei doar a bîntuit ¸ara)
s° comit° preacurvii ²i^s° m°nînce lucruri jertfite la
idoli.
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^Eu i-am dat timp s° se poc°iasc° (vede¸i?) de
preacurviile ei; ²i ea nu s-a poc°it.
 Privi¸i versetul acesta urm°tor.
^Eu o voi arunca într-un pat (acela este iad), ²i pe
cei care comit adulter cu ea spre mari necazuri,^
(Aceea este de a merge în Necazul cel mare. Nu
Biserica, acum.)^dac° ei nu se poc°iesc de faptele
lor.
  Acum fi¸i aten¸i, aici.
^Eu îi voi omorî copiii (desfrînatele ei) cu moarte
(moarte spiritual°);^
  Voi crede¸i aceasta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Acela
este Cuvîntul. Eu îi voi omorî cu moarte. Iar dac° ei sînt
omorî¸i, ei sînt separa¸i Etern. În regul°. Aminti¸i-v°, c° El i-a
dat un timp s° se poc°iasc°.
  Epoca Tiatira era epoca întunecoas°. C°l°re¸ul pe cal
negru a c°l°rit în timpul acela, cînd pentru toate liturghiile ²i
fiecare lucru trebuia s° se pl°teasc°, ²i rug°ciunile, ²i_²i
novenas, ²i a²a mai departe. Acum vede¸i calul lui negru,
atunci, dup° ce el a refuzat s° se poc°iasc° în Tiatira, (ce?) î²i
schimb° c°l°ritul lui de la un cal negru la unul galben, moarte,
pentru ultima lui slujb°.
  Acum, eu a² putea s°-i dau la individ pu¸in° zguduire aici.
A refuza pe Dumnezeu, a refuza chemarea lui Dumnezeu, tu o
vei face pentru ultima dat° cîndva. ³i, întocmai cum a f°cut
biserica aceea, aceasta s-a sfîr²it. Dumnezeu, r°bdarea, nu se
va str°dui întotdeauna cu omul. În¸elege¸i?
  ³i cînd ea L-a refuzat, ²i a refuzat s°-L accepte, atunci ea
s-a schimbat ²i a mers^Acum ea are un nume chemat
Moarte, separare. Dumnezeu a zis, Eu îi voi lua chiar ²i
copiii, Protestan¸ii, ²i pe fiecare din ei Eu îi voi omorî cu
separare Etern°. Ia te uit°, Epoca Tiatira, epoca întunecoas°.
Calul lui negru se schimb° acum în moarte, pentru ultima lui
slujb°.
  Vede¸i cum se îmbin° în°untru epocile bisericii cu Pece¸ile?
Doar perfect. ³i noi ²tim c° Aceasta este corect. Duhul Sfînt nu
face gre²eli. El ne-a dat o mare adeverire, ultima dat°, cînd noi
am terminat epocile bisericii în urm° acolo, voi ²ti¸i.
 Vede¸i iubirea, îndelunga r°bdare a lui Dumnezeu! Înainte
ca El s° treac° judecat° asupra ei, El i-a dat un loc de
poc°in¸°. ³i aceasta este în Numele Domnului c° eu spun
aceasta: El i-a dat bisericii Protestante acela²i lucru, ²i ea nu
vrea s° o fac°. Mesajul a zguduit pretutindeni, iar ea nu vrea s°
o fac°. Ea o s°-²i aibe propriile ei dogme ²i crezuri, mie nu-mi
pas° cît de mult explici Aceasta.
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 A²a cum am spus acolo în Chicago, ziua cealalt°, la mai
mul¸i predicatori de cum exist° oameni care ²ed aici! ³i acolo
ei m-au avut ¸intuit, despre Înv°¸°tur°, s°mîn¸a ²arpelui ²i tot
acest alt lucru. Am zis, Careva lua¸i-v° Biblia, ²i veni¸i aici ²i
sta¸i lîng° mine atunci. ³i nimeni nu a zis nimic.
 Tommy Hicks a zis, Eu_eu niciodat° nu am auzit Asta în
felul acesta înainte, Frate Branham. Eu vreau trei sute din
acele casete. Eu am s° le trimit la to¸i predicatorii mei.
 Acolo erau cam cincizeci, sau ²aptezeci ²i cinci, au zis, Eu
vin acolo jos s° fiu rebotezat. Au venit ei? Nici unul din ei. De
ce? El le-a dat timp s° se poc°iasc°! Iar El î¸i va arunca copiii
la moarte, moarte spiritual°.
 Noi vom lua aceea mîine sear°, cu voia Domnului, sau
Sîmb°t° seara, despre acele Pl°gi care trec peste. Voi urm°ri¸i
ce ia loc acolo.
 Cum El i-a dat la Egipt, El i-a dat la Egipt loc s° se
poc°iasc°. ³i care era acea ultim° plag°? Era moartea.
 Aceea este ultima plag° care a lovit biserica Penticostal°,
este moarte spiritual°. Ea este moart°. Aceea este în Numele
Domnului. Ea este moart° spiritual. El i-a dat ei un loc s° se
poc°iasc°, ²i ea L-a refuzat. Acum ea este moart°. Ea nu se va
mai ridica.
 ³i oamenii aceia acolo afar°, încercînd s° aduc° în°untru
Episcopalieni ²i preo¸i, ²i a²a mai departe, ²i îi numesc,
Sfîntul P°rinte A²a-²i-a²a. P°i, lor s-ar cuveni s° le fie
ru²ine. Cît de orb poate s° ajung° omul! Nu a spus Isus? Cînd
fecioara aceea adormit° a venit s° cumpere Ulei, ea nu L-a
ob¸inut!
 Fiecare, voi auzi¸i pe oameni zicînd, Eu am Duhul Sfînt.
Eu am vorbit în limbi. Dar ei nu vor s° vin° pe la o biseric° ca
aceasta. Oh, voi ²ti¸i, eu nu cred c° eu vreau s° merg pe la un
loc ca acela. ³i atunci zici c° tu ai Duhul Sfînt?
 Dar voi vre¸i c°ile voastre demne. Voi vre¸i s° sta¸i în
Babilon ²i înc° s° v° bucura¸i de binecuvînt°rile Cerului. Voi
trebuie s° v° face¸i alegerea. Voi nu pute¸i sta acolo afar° în
lume ²i s° sluji¸i pe Dumnezeu în acela²i timp. Isus a zis c° voi
nu a¸i putea s° sluji¸i pe Dumnezeu ²i mamona. Astfel dac° voi
nu o s° v° a²tepta¸i^
 Dac° tu într-adev°r ajungi mîntuit, tu te vei bucura de
adun°ri unde Duhul Sfînt se adevere²te pe Sine ²i arat° c°ci
Cuvîntul lui Dumnezeu este a²a.
 Cineva a zis, Oamenii fac prea mare g°l°gie. Aceasta m°
face agitat. Tu vei ajunge agitat dac° tu ai ajunge în Cer. ³i
doar gînde²te-te, cînd ei to¸i sînt acolo, atunci cum este cu
aceasta? Oh, Doamne! Cum vrea Domnul s° ob¸in°^
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 El este îndelung r°bd°tor, a²a cum el a fost în zilele lui
Noe. El a încercat din greu. El a îndurat mult, pentru o sut° ²i
dou°zeci de ani, s°-i fac° s° se poc°iasc°. Ei nu au vrut s° o
fac°.
 În zilele Egiptului, El a trimis pl°gi ²i toate celelalte. Ei nu
au vrut s° o fac°.
El a trimis pe Ioan. Ei n-au vrut s° se întoarc°.
 El a trimis pe Isus, s° moar°, s° mîntuiasc° întregul grup
care ar asculta Cuvîntul.
 Iar acum, în ultimele zile, El a promis iar°²i ca El s°
trimit° un Mesaj s° o cheme pe Ea afar°, ²i s° restaureze
Credin¸a original° înapoi la Acesta, înapoi la Cuvînt. Iar ei nu
vor s°-L primeasc°. Ei sînt a²a de dogmatici, în dogmele ²i
crezurile lor, încît ei nu-L vor. Oh, ei se gîndesc c° dac° ei
aveau un^dac° un Înger ar fi p°²it jos; dar Dumnezeu nu
face asta.
 El ia ceva ignorant ²i stupid, ceva care de abia cunoa²te
ABC-ul vostru sau_sau orice. ³i atunci El ia acel fel de
persoan°, deoarece El poate lua ceva care nu este nimic. ²i
atunci lucreaz° prin acesta. Atît timp cît ceva gînde²te c° ei
sînt ceva, atunci ei nu pot face nimic cu acesta. El întotdeauna
a f°cut asta. Tu trebuie s° devii nimic, ca s° devii cineva cu
Dumnezeu. Oh, Doamne!
 Observa¸i, totu²i, El i-a dat un timp s° se poc°iasc°, dar
ea nu a f°cut-o.
 El a f°cut aceasta din nou; ea nu vrea s° o fac°. Refuzul ei,
o cale, o face^Sau, refuzul ei face calea perfect° pentru
Satan s° vin° în ea ²i s° fie încarnat. Asta-i adev°rat. S-a
încarnat pe sine drept în ea, deoarece ea a respins Cuvîntul. ³i
acela este exact acela²i lucru ce devine biserica Protestant°, o
desfrînat°, este deoarece ea respinge Adev°rul adeverit al
Cuvîntului lui Dumnezeu, ²i aceea îi d° Diavolului un loc s°
vin° drept în°untru ²i s° se încarneze. ³i el va face un chip la
fiar° cînd ei s-au consolidat împreun°, chiar acolo acum, ²i
merge întocmai exact cum El a spus. Asta-i adev°rat. Amin.
 Dac° eu aveam o educa¸ie, eu a² putea s° aduc Aceasta
afar°. Eu nu am nici o educa¸ie. Eu doar a²tept ca Duhul Sfînt
s° v° descopere Aceasta vou°. ³i El va descoperi, la aceia
care^Aceasta-i corect. El o va face. Da. Observa¸i.
 Privi¸i cum, ce a f°cut ea aici. Ea a respins Mesajul lui
Dumnezeu ca ea s° se poc°iasc°. Ea a pornit-o, un anticrist, ²i
asta este ceea ce ea era. Ea a venit, un profet fals, un Diavol
încarnat, ²i, cînd ea a f°cut-o, cu înv°¸°tura ei fals°. Apoi, în
toate acestea, Dumnezeu i-a dat un timp s° se poc°iasc°, a
încercat s° o ob¸in°.
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 Vede¸i ce îndelung° r°bdare? Ce iubire minunat°! Nu
exist° iubire ca aceea! Privi¸i la aceia, chiar care au scuipat în
fa¸a Lui ²i alte lucruri, El i-a iertat. Acela este Dumnezeu,
vede¸i. S° nu^
 Respinge Mesajul lui Dumnezeu! Privi¸i, i s-a cerut s° se
poc°iasc°, s° mearg° înapoi de unde ea a c°zut.
 ³i de unde a c°zut ea? De la Cuvînt. Corect. De unde a
c°zut Eva? [Adunarea zice, De la Cuvînt._Ed.] Cuvînt! De
unde au c°zut denomina¸iunile? [De la Cuvînt.] Ia te uit°.
Vede¸i? Nu-i alt° cale. Doar, de fiecare dat°, vine drept înapoi
la Cuvînt, drept înapoi la Cuvînt. Vede¸i? ³i ei intr° într-un
sistem care îi duce înapoi departe de Cuvînt, îi duce pe ei de la
Cuvînt în loc s°-i duc° la Cuvînt. Observa¸i.
 Privi¸i, ei i s-a dat un timp s° se poc°iasc°, s° mearg°
înapoi. Poc°i înseamn° s° mearg° înapoi, întoarc° înapoi,
stînga-împrejur. Poc°i, merge înapoi. ³i ei i s-a dat un timp
s° mearg° înapoi de unde aceea^
 Acum aminti¸i-v°, c° ea era originala, Biseric° penticostal°
peste care a fost turnat Duhul Sfînt, în Ziua Cincizecimii. Cî¸i
studen¸i ai Bibliei cunosc asta? Sigur, ea era. Vede¸i de unde a
plecat ea? Ea a c°zut de la Cuvînt, ²i a acceptat dogme. Ea
a²teapt°^În loc de Duhul Sfînt, ea a vrut un om sfînt,
Doctor LL., Ph., Q.U. ²i apoi l-a f°cut un pap°. Vede¸i?
Sigur. Dar, ea, aceea este ceea ce ea a vrut, ca cineva s°-i fac°
rug°ciunea. Cineva^Ea doar î²i pl°tea banii ei, ²i asta era tot
ce ea avea de f°cut. Vede¸i?
 Acum, este acela²i lucru ast°zi. Atît timp cît ei au o stran°
s° ²ad° în°untru, s° pl°teasc° greu la farfuria de colect°, aceea
este destul de bine. Ei sînt un membru al acelei biserici. S° nu
le spune¸i nimic altceva despre Acesta; ei nu vor s° ²tie. Acelea
sînt fiicele ei.
 Acum, de unde a c°zut ea? De la Cuvîntul original al
apostolilor ²i profe¸ilor apostolici. De acolo a c°zut ea. De
acolo au c°zut protestan¸ii.
 Poc°i¸i-v°! Merge¸i înapoi! Întoarce¸i-v° înapoi înainte s°
fie prea tîrziu. Aceasta nu este deja prea tîrziu. Într-una din
aceste zile acel Miel î²i va p°r°si locul Lui, ²i atunci totul s-a
terminat. A²a li s-au cerut fiicelor ei acum, înainte s° fie
judecate cu ea, s° se întoarc° înapoi.
 Acum, ultimul Mesaj care ei îl primesc, este cînd acest
profet despre care eu am vorbit. Care, eu am citit multe c°r¸i
despre aceasta. ³i eu ²tiu c° oameni reali, buni, sensibili, cu
gîndire spiritual° ²tiu c° acela vine. Ei ²tiu asta. Ei ²tiu c°
acesta vine, vede¸i. Ei^Dar necazul despre aceasta, este, ei
continu° s° zic°, Noi avem nevoie de acesta. Acesta urmeaz°
s° fie. ³i cînd Acesta vine, încît ei vor fi a²a de smeri¸i; ei
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probabil c° Îl vor omite a²a cum ei au f°cut în alt timp. Asta-i
adev°rat. Oamenii vor scrie despre Acesta, ²i fiecare lucru,
zicînd, Oh, da, este necesar s° fie. ³i atunci l°sa¸i ca Acesta
s° fie ar°tat chiar înaintea lor, ²i doar merg drept înainte,
vede¸i. Astfel, ei întotdeauna au f°cut a²a.
 Privi¸i acum, Cuvîntul original. Ei se po-^ei^Ea
trebuie s° se poc°iasc°, s° mearg° înapoi, înc°, astfel fiicelor ei
li s-a cerut. S° fie for¸a¸i^ei vor fi judeca¸i, ²i arunca¸i în
acela²i pat ²i omorî¸i cu ea. Lor li s-a cerut s° se întoarc°
înapoi la Cuvîntul original, s° mearg° înapoi la Înv°¸°tura
apostolic°. Dar, ei sînt a²a de lega¸i cu crezurile ²i lucrurile lor,
c° ei nu o vor face. Ei doar î²i bat joc de Acesta.
 Apoi ce fac ei? Ei în final se formeaz° în chipul fiarei, o
alt° putere; observa¸i, ²i ac¸ioneaz°, c°tre Mireasa Mielului,
a²a cum ea a f°cut în Apocalipsa 13:14. Asta este ceea ce ei fac,
doar persecut°, întocmai acela²i lucru. Bisericile fac doar a²a
b°taie de joc de Mireasa adev°rat° a lui Cristos, cum a f°cut
Roma întotdeauna. Întocmai exact. Da, domnule. Ac¸ioneaz°
c°tre_Mireasa real° a Mielului întocmai exact cum a f°cut ea
în Apocalipsa 13:14.
 Acum observa¸i. Noi vedem, prin Cuvîntul lui Dumnezeu de
promisiune, c° El va_El va omorî copiii ei, denomina¸iunile,
fiicele ei, cu moarte spiritual°. Acum, aceea este Apocalipsa
2:22. S° nu uita¸i aceasta. A omorî, este a pune la moarte. Iar
moarte este separare Etern° de la Prezen¸a lui Dumnezeu.
Gîndi¸i-v° la asta, prieteni. Gîndi¸i-v° la asta. S° nu v°
încrede¸i în ceva crezuri f°cute de om. Orice care este contrar la
Cuvînt, voi ¸ine¸i-v° departe de aceasta.
 Acum privi¸i, privi¸i în Biblie aici. Aceasta spune c°
numele lui era Iad, ²i^Eu vreau s° spun:
^numele lui era Moarte, ²i iadul a urmat dup° el.
 Acum, iadul întotdeauna urmeaz° moartea, în natural.
Cînd omul natural moare, iadul îl urmeaz°; acela este
mormîntul, locuin¸a mor¸ilor, vede¸i, aceea în natural. Dar în
spiritual, acesta este Lacul de Foc, vede¸i, în regul°, în
separare Etern°, unde ei sînt ar²i.
 ³i_²i Maleahi 4 a zis, Nici m°car nu le las° miri²te, sau
ramur°, sau nimic altceva. Acesta este felul în care lumea
trebuie s° se purifice pe sine din nou, pentru Mileniu. Vede¸i?
 A¸i observat voi, c°ci c°l°re¸ul este un el? ³i el avea în
mîna lui: om, profet fals. Dar mireasa lui este numit°
biserica, ea, Izabela. Ahab; Izabela. P°i, este tot a²a de
perfect ca orice. Vede¸i? Vede¸i?
 Fiice este ea, de asemeni, dar niciodat° nu prime²te
c°petenie de un om; Protestan¸i, la aceea, dar totu²i desfrînat°
în principiu, despre doctrina lor, denomina¸iune, sisteme.
Aceea este doar^Aceea este ceea ce spune acesta.
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 Observa¸i. La ce ajunge toat° aceasta? Acum, noi avem
doar cam doisprezece, patrusprezece minute aici, eu presupun.
Privi¸i la ce ajunge toat° aceasta. Ce este aceasta? Ea merge
drept înapoi în felul în care ea a f°cut-o, ²i a început în Cer.
Aceasta ajunge la b°t°lia din timpul sfîr²itului.
 Primul lucru, în Cer, era o b°t°lie. Lucifer a fost aruncat
afar°, ²i a venit pe p°mînt. Apoi el a poluat Edenul; atunci el a
poluat de atunci încoace. ³i acum, de la b°t°lia în Cer, aceasta
ajunge la b°t°lia pe p°mînt; ²i aceasta este s° fie sfîr²it° la, pe
p°mînt, la timpul sfîr²itului, într-o b°t°lie numit° Armaghedon.
Acum, oricine ²tie asta. B°t°lia a început în Cer, sfînt°, ²i astfel
ei l-au dat afar°. Mihail ²i Îngerii Lui l-au r°sturnat, a fost
alungat afar°. ³i cînd ei au f°cut-o, a c°zut drept jos la Eden, ²i
aici a început b°t°lia aici jos. A întîlnit^
 Dumnezeu î²i are copiii Lui tot fortifica¸i prin Cuvîntul
Lui. Iar Eva ²i-a scos gîtul afar°, a zis, Eu cred c° tu ai
dreptate, poate. ³i acolo a mers aceasta. ³i aceasta era, de
atunci încoace. Atunci Dumnezeu a venit jos, ²i acum El trebuie
s°^El a venit jos s° r°scumpere pe acei care ar veni jos.
 A²a cum am spus, Dumnezeu este ca un mare contractant.
El î²i a²eaz° tot materialul Lui pe p°mînt, ²i atunci El î²i
cl°de²te cl°dirile Lui. Acum aminti¸i-v°, c° înainte ca acolo s°
fie un bob de_de s°mîn¸° pe p°mînt, înainte ca acolo s° fie un
soare care s° ating° vreodat° p°mîntul, trupul vostru era
a²ezat pe p°mînt, deoarece voi sînte¸i pulbere din p°mînt.
Vede¸i? Voi sînte¸i. Dumnezeu este contractantul.
 Acum, felul în care El urma s° fac° aceasta, era s° se
întind° în jos ²i s° ia (cum a f°cut El cu Adam) o gr°mad° mic°
de calciu, potasiu, ²i lumin° cosmic°, ²i, Iuh! Zice, Acolo
este cel°lalt fiu al Meu. În¸elege¸i? Atunci El ar aduce sus
ceva mai mult, ²i, Iuh! Acolo este un altul.
 Dar ce a f°cut Eva? Ea a corupt în felul acela. ³i ea a adus
aceasta printr-un act sexual, atunci moartea a atins-o.
 Acum ce face Dumnezeu? El are atît de multe din acele
semin¸e jos pe acolo, care sînt predestina¸i; atît de mul¸i, cei
predestina¸i. ³i apoi, la timpul sfîr²itului, El nu o s° spun°,
Eva, vino ²i poart° un alt copil. El va (Iuh!) chema, iar eu
voi r°spunde. Asta-i tot. Asta este. Aceea este ideea. Cînd acel
ultimul este adus în°untru, acela o stabile²te.
 Acum, b°t°lia a început în Cer. Ea va fi sfîr²it° pe p°mînt,
în forma de Armaghedon.
 Acum s° privim ²i s° o vedem desf°²urîndu-se. ³i poate c°
noi o putem desf°²ura. Domnul s° ne ajute chiar acum s°
facem aceasta acum. Privi¸i aceasta desf°²urîndu-se.
 C°l°re¸ul misterios, privi¸i ce face el acum; s-a opus, a
refuzat s° se poc°iasc° ²i s° mearg° înapoi la Cuvîntul Sînge
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original. Cuvîntul a devenit Sînge ²i trup. Vede¸i? El a refuzat
s° mearg° înapoi la Acesta. Este anticrist! Mireasa Cuvînt
adev°rat°, este op-^el este opus la Mireasa Cuvînt
adev°rat°. Î²i ia propria lui mireas°! El se opune la aceast°
Mireas° adev°rat°, de asemeni. Iar el î²i ia propria lui mireas°,
²i o aduce la el, într-o form° de religie numit° crezuri ²i
dogme. Vede¸i? ³i acum, v°zînd sfînta Mireas°, el este
împotriva Ei. Dar el î²i formeaz° propria lui mireas°, numit°
anticrist, printr-o înv°¸°tur° anticrist°, care este contrar° lui
Cristos. Vede¸i cît de ²iret este el? Iar acum, în loc s° aibe o
uniune de dragoste, controlînd, s° se închine sub Sînge, el are o
denomina¸iune. În loc s° aibe Cuvîntul, el a luat crezuri,
dogme, ²i a²a mai departe.
 Ca, ²i Protestan¸ii zic, Crezul Apostolilor. Eu vreau ca
voi s° g°si¸i un cuvînt despre acesta în Biblie. Apostol, nu
exist° nici un Crez al Apostolilor în Biblie.
 A²a cum am spus aici, acum, nu cu mult în urm°, sau pe
undeva. Dac° apostolii aveau un crez, acesta este Fapte 2:38.
Întocmai exact tot ce ²tiu eu c° el a avut vreodat°. Aceea este
la ce ei au chemat s° fac° fiecare. Cînd el a g°sit pe unul din ei
care ar°ta de parc° ei erau Cre²tini, el a zis, A¸i primit voi
Duhul Sfînt de cînd a¸i crezut?
Au zis, Noi nu ²tim dac° acolo ar fi^
A zis, Atunci cum a¸i fost voi boteza¸i?
 Acum, fiind botezat în Numele lui Isus, sau în Numele
Domnului nostru Isus Cristos, adic°, aceea, aceea este în
regul°, dar aceea nu este totul din acesta înc°. Nu, domnule.
Tu ai putea fi botezat de cincizeci de ori, în felul acesta, ²i nu¸i va face nici un pic de bine pîn° cînd inima aceea este
schimbat° de Duhul Sfînt. Toat° aceasta trebuie s° mearg°
împreun°. Observa¸i, acesta este_acesta este Cristos!
 Anticristul refuz° Înv°¸°tura Miresei adev°rate, ²i de aceea
el î²i ia propria lui mireas° acum ²i o f°ure²te, printr-un crez
de al lui propriu. Î²i ia propria lui mireas° ²i o face o
denomina¸iune! Ea d° na²tere la alte denomina¸iuni, cum este
citat în aceast° Sfînt° Scriptur°; d° na²tere la fiice. ³i ea
nu^Ea devine întocmai ca mama ei, natural, lumeasc°,
denomina¸ional; opunîndu-se Miresei spirituale, Cuvîntul.
 Ei nu zic c° ei nu apar¸in la biseric°. Voi vorbi¸i cu o
persoan° denomina¸ional°. Sigur, eu apar¸in la biseric°. Tu
e²ti un Cre²tin? Eu apar¸in la biseric°! Aceea nu are nimic
de a face cu Acesta! Ei zic^Voi nu apar¸ine¸i la Bise-^Voi,
voi a¸i putea apar¸ine la ce se cheam° o biseric°, vede¸i,
apar¸ine¸i la o biseric°. Aceea nu este o Biseric°. Acelea nu sînt
Biserici. Acelea sînt loje unde oamenii vin împreun°, ²i oameni
ca, p°s°ri cu acela²i penaj.
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 Dar voi sînte¸i numai o Biseric°, ²i aceea este Trupul tainic
al lui Cristos. ³i voi nu adera¸i la Aceea. Voi sînte¸i n°scu¸i în
Ea.
 Cum am spus întotdeauna, eu sînt cu familia Branham de
cincizeci ²i trei de ani, ²i nu am aderat la ea. Eu am fost n°scut
în ea. Vede¸i?
 Acum observa¸i. Aceasta este doar tipizat frumos. Eu_eu
am o^Scriptur° scris° aici jos, îns° eu^noi nu avem timp
s° o lu°m; a²a cum Esau ²i Iacob.
 Acum, Esau era un om religios. El nu a pretins s° fie un
necredincios. El a crezut în acela²i Dumnezeu în care a crezut
Iacob, în acela²i Dumnezeu în care t°ticul lui a crezut. Dar el
era doar un necinstit, sau scuza¸i expresia, doar^El doar nu
era bun. El_el era, acum, atît cît prive²te a fi moral, el a fost
într-adev°r un_un om ac¸ionînd mai bine moral decît cum era
Iacob. Dar, voi vede¸i, el nu se gîndea^ Oh, ce are acel drept
de întîi n°scut de a face cu Acesta? ³i el ²i-a vîndut dreptul de
întîi n°scut lui Iacob. Vede¸i?
 Dar, Iacob, el nu a avut lucruri mari, ²i a²a cum a avut
Esau. El nu avea mo²tenirea pe care o avea el. Dar acolo era un
lucru ce Iacob a vrut, era acel drept de întîi n°scut. Lui nu i-a
p°sat cum trebuia el s°-l ob¸in°; el urma s°-l ob¸in°. Iar
Dumnezeu a avut respect fa¸° de el.
 ³i, atunci, acela este acela²i lucru ast°zi, cu omul natural,
cu minte fireasc°, cu mintea lumeasc°. P°i, eu apar¸in la
biserica de stat. Eu apar¸in la aceast° biseric°. Eu apar¸in de
aceea. Aceea nu are un lucru de a face cu Acesta, nici un
lucru.
 Privi¸i, îi adun° acum pe calul lui cu culori amestecate. El
îi adun° laolalt°, pe calul lui cu culori amestecate, deoarece el
are putere politic°.
 Voi nu crede¸i c° el are? Cum a ajuns în°untru acest
Pre²edinte chiar acum? Cum a putut acela vreodat° s° se
strecoare sus? Aha! A¸i venit aici pentru libertatea religiei; ²i
voi gr°mad° de democra¸i care v-a¸i vinde dreptul vostru de
întîi n°scut la politic°! Eu nu am^partidul Democrat este în
regul°; ele amîndou° sînt putrede. Eu vorbesc despre
Cre²tinism. Dar voi v° vinde¸i dreptul de întîi n°scut, pe un
buletin de vot democrat, s° pune¸i ceva de felul acesta
în°untru. Ru²ine s° v° fie!
 Nu v° da¸i seama c° aceast° na¸iune, exact, este în modelul
Israelului? Ce a f°cut Israel? Ea a venit acolo într-o ¸ar°
str°in°, ²i a scos afar° ocupan¸ii ²i i-a omorît, ²i au intrat
în°untru ²i au st°pînit ¸ara. Asta este ce noi am f°cut; Indienii.
Acela este singurul American adev°rat care exist°, sînt
prietenii no²tri Indieni.

304

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

 ³i atunci ce au f°cut ei? Israel a avut cî¸iva oameni mari.
Primul lucru care-l ²ti¸i^Ei l-au avut pe David, ²i ei l-au
avut pe Solomon. Ei au avut oameni mari. ³i în final ei au avut
un renegat sus acolo, Ahab, care s-a c°s°torit cu o Izabel°, o
necredincioas°.
 P°i, acesta este acela²i lucru ce noi am f°cut. Noi am avut
un Washington ²i un Lincoln, dar privi¸i ce avem noi acum. ³i
tocmai lucrul despre acesta, este, el este c°s°torit, ²i s-a
înmuiat ²i s-a înduplecat la Izabela. El s-ar putea s° fie un fel
de om destul de bun, îns° ea o s° dirijeze afacerile. ³i voi
vede¸i aceasta chiar acum, întreaga familie vine în°untru.
 Ce mi-a spus mie Duhul Sfînt, cam cu treizeci ²i cinci de
ani în urm°? ³i voi to¸i cei de demult cunoa²te¸i asta, despre
²apte lucruri care au s° se întîmple înainte de sfîr²it. ³i acesta
este ultimul, penultimul lucru, venind sus. Toate celelalte au
lovit întocmai exact la punct, la r°zboaie ²i toate celelalte.
Vede¸i? ³i acum ea este chiar în mîinile, unei femei, s° dirijeze
na¸iunea. Izabela! Vede¸i?
 Dar, aminti¸i-v°, c° în zilele Izabelei, cineva într-adev°r
le-a spus culorile lor. Vede¸i?
 Strîngerea, pe calul lor cu culori amestecate. ³i, vede¸i, el
adun° acest lucru laolalt°, amestecat cu crezuri, denomina¸iune, înv°¸°turi f°cute de om. Este asta adev°rat? [Adunarea,
Amin._Ed.] Sigur, o culoare amestecat°, culoarea amestecat° a mor¸ilor, calul galben al lumii! Acum, aceasta-i corect.
Culori amestecate a mor¸ilor, forma lumeasc° a calului galben,
oh, Doamne, nu Sîngele sfînt al Cuvîntului, deloc!
 ³i privi¸i. De la col¸^ De la cele patru col¸uri ale
p°mîntului, ei îi adun°; îi adun° la Armaghedon, Biblia a
spus. Eu încerc s° m° gîndesc la Scripturi, a²a cum le am eu
scrise aici jos. Eu nu le numesc; ci doar unde sînt ele scrise jos,
s° vedem ce sînt ele. Îi strînge laolalt°, la marea zi a b°t°liei
Domnului Dumnezeu. Privi¸i. Acum, pe acesta de culoare
amestecat°, lumesc, galben, cal bolnav, doar gîndi¸i-v° la
aceasta; voi ²ti¸i, acela este un lucru r°u. Acum privi¸i unde îi
strînge el, De la cele patru col¸uri ale p°mîntului. Ei se
strîng acum pentru demonstrare de putere. Demonstrarea de
putere va fi la Armaghedon, conform cu Cuvîntul. Vede¸i?
 Pe calul galben, c°l°rind pe el, cu o Moarte prins^cu
numele prins de el, Moarte, anticristul! Asculta¸i. Anticrist,
prima din denomina¸iune (aceea nu poate fi disputat); cu
Izabela lui, o prostituat° fa¸° de Cuvînt; cu fiicele ei, cu ea,
Protestan¸i; adunîndu-se împreun° acum în unitate!
 A¸i auzit voi pe oamenii Bapti²ti vorbind zilele trecute aici,
voi ²ti¸i? Hî? Oh, noi nu ne vom uni cu ei, ci noi vom_noi vom
fi prieteno²i ²i cumva ne potrivim cu ei. Noi nu va trebui s°
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ader°m la biserica lor, dar^ Ia te uit°. Ia te uit°, întocmai
exact ce a spus Cuvîntul. Vede¸i? Vede¸i? Desfrînat° b°trîn°, în
primul rînd, vede¸i.
 Acum aici sînt ei, unindu-se împreun°, venind la acea
demonstrare de putere, la Armaghedon, ²i c°l°rind pe un cal de
culoare amestecat°; un cal de alb, un cal de ro²u, un cal de
negru. Cei trei, diferi¸i: politic°_putere politic°, putere
spiritual°, controlat° de putere demonic°, care este anticristul.
Amestecînd toat° aceea împreun°, ²i voi ave¸i un lucru galben,
cu ar°tare boln°vicioas° pe care el c°l°re²te. Corect. Acum
observa¸i. Privi¸i pe ce c°l°re²te el, pe acest cal cu ar°tare
galben°, de culoare c°runt°, amestecat cu negru, ro²u, ²i alb;
venind la b°t°lie, adunîndu-²i supu²ii din fiecare na¸iune de
sub Cer! Nu a interpretat Daniel visul, ²i a v°zut acea
tr°s°tur° de fier mergînd în fiecare împ°r°¸ie, a Romei? Aici
vin ei, adunîndu-se.
Acum ²ede¸i lini²ti¸i pentru încheiere, doar un minut, ²i
asculta¸i de aproape.
 Ei se strîng în°untru acum s° fac° aceasta, aducîndu-²i
supu²ii lui din cele patru col¸uri ale p°mîntului; c°l°rind un
cal galben, boln°vicios, în trei culori, amestecat. Acela²i om!
 Acum, în Apocalipsa 19, nu numai c° el se preg°te²te, ci
Cristos se preg°te²te s°-l întîlneasc°. B°t°lia urmeaz° s° fie
fierbinte ²i grea. Cristos, în Apocalipsa 19. Cristos i-a adunat
pe ai Lui, nu din cele patru col¸uri ale p°mîntului, deoarece
acolo urmeaz° s° fie o r°m°²i¸° mititic°. Ce face El? El îi
adun° din cele patru col¸uri ale Cerului. Noi o s°-i lu°m pe ei,
sufletele de sub altar, mîine seara, ²i voi ve¸i vedea dac°
aceasta este corect, sau nu. Patru col¸uri ale Cerului; pe un cal
alb ca z°pada!
 El de asemeni are un Nume, nu moarte, ci, Cuvîntul lui
Dumnezeu, Via¸°. Amin. Dumnezeu a scris drept pe coapsa
Lui aici, Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceea este singura Via¸°,
deoarece Dumnezeu este singura surs° de Via¸° Etern° care
exist°. Zoe! Este adev°rat? [Adunarea, Amin._Ed.]
 ³i El are scris, Via¸°, c°l°rind pe un cal alb; ²i aici este
un om cu trei puteri diferite amestecate, numit Moarte.
Adunîndu-²i delega¸ii lui lega¸i de p°mînt; iar Cristos î²i
adun° supu²ii Lui n°scu¸i din Cer, sfin¸ii. El are Moarte
scris pe el; Cristos are Via¸° scris pe El.
 Aceia cu El sînt pe cai albi, de asemeni, ²i ei sînt numi¸i,
Ale²ii dinainte de întemeierea lumii. Amin! ³i ei sînt
credincio²i Cuvîntului. Amin! Iuh! Mie îmi place aceea.
Chema¸i, ale²i, înainte de întemeierea lumii. ³i apoi,
credincio²i Cuvîntului, prin alegerea lor, to¸i stimula¸i cu vin

306

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

nou ²i Ulei, doar c°l°rind drept înainte, venind în jos s°-l
întîlneasc° pe el. Ei ²tiu c° Tunetele vor emite lucrul pentru
noi, destul de curînd. În¸elege¸i?
 Privi¸i. Cum face el? Astfel, dac° El este Cuvîntul, ²i
Numele Lui este Cuvîntul, atunci Cuvîntul este Via¸°.
Anticristul; orice anti este împotriv°, astfel anti este
împotriva lui Cristos, Cuvîntul. Astfel, acesta trebuie s° fie
un crez, sau o denomina¸iune, care este împotriva Cuvîntului.
 P°i, eu nu v°d cum o s° omite¸i voi aceasta. Dac° voi_voi
în¸elege¸i aceasta, cum pute¸i s° o omite¸i? Eu nu ²tiu cum o s°
omite¸i.
 ³i aceea este adev°rat. Anti este împotriv°. Nu este asta
adev°rat? S° scoat° de la. Aceea este ce era el. El î²i
c°l°re²te calul lui amestecat. Noi am v°zut aceasta chiar aici în
Cuvîntul lui Dumnezeu.
 Noi am v°zut aceasta chiar acolo în cele ²apte epoci ale
bisericii. Aici El o aduce drept înapoi în Pece¸i, le deschide ²i
arat° lucrurile acelea care s-au petrecut, sub epocile bisericii.
 Anti este împotriva Cuvîntului. Vede¸i de ce, crezurile,
de ce sîntem noi a²a împotriva crezurilor ²i denomina¸iunilor?
Deoarece ele sînt împotriva Cuvîntului. Vede¸i?
 Aici noi vedem Via¸a ²i moartea venind la lupta final°.
Calul alb, al Vie¸ii adev°rate; calul galben, de crez amestecat.
Ei v°d lucrul venind la_la reala demonstrare de putere.
 Acum eu vreau s° spun ceva aici. Voi a¸i putea s° nu
crede¸i aceasta. Dar eu am c°utat aceasta, s° fiu sigur. Exist°
numai o culoare original°, ²i aceea este alb. Cî¸i cunosc asta?
Exist° numai o culoare original°. Orice altceva, este amestecat.
 Cristos este pe un alb consistent, Cuvînt neamestecat, de la
început. Amin! Amin! Fiecare culoare ar fi alb° dac° vreun
chimical nu s-ar fi descompus în aceasta. Amin! Glorie! Fiecare
biseric° ar sta pe Înv°¸°tura apostolic° a Cuvîntului lui
Dumnezeu, ²i Dumnezeu confirmînd Aceasta, dac° el nu ar fi
avut crezuri ²i denomina¸iuni amestecate în Aceasta. Asta este.
Oh, Frate Evans, eu m° simt bine chiar acum! Da,
domnule. Da, domnule.
 Numai o culoare original°, aceea este alb°. Aceasta nu_
aceasta nu s-a amestecat cu denomina¸iuni sau crezuri. Nu,
domnule.
 ³i, ¸ine¸i minte, c° sfin¸ii Lui sînt îmbr°ca¸i în robe albe,
nu amesteca¸i cu denomina¸iuni ²i crezuri. Acum noi afl°m,
crezurile de denomina¸iune, aici este unde v° ob¸ine¸i voi
culoarea amestecat°. Dar aceasta este culoarea original° ce El
o c°l°re²te. Culoarea original° este pe poporul Lui. Iar ei au
fost înmuia¸i în Sînge, care a cur°¸it îmbr°c°mintea aceea, ²i a
trimis-o drept înapoi acolo. Vede¸i? Asta-i adev°rat.
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Acei care sînt amesteca¸i, s-au îng°lbenit ²i se duc la
moarte.
 Aceasta este o pervertire, o perversiune, s° amesteci
culorile cu alb; tu perverte²ti culoarea original°. Este
adev°rat? Dac° culoarea original°, singura culoare, este alb°,
²i tu amesteci ceva cu ea, tu perverte²ti cauza ei real°. Amin.
Este asta adev°rat?
 ³i, cînd, dac° El este calul alb, ²i El este Cuvîntul; atunci,
s° amesteci ceva cu Acela, orice fel de crez, s° adaugi un cuvînt
la El, s° sco¸i un Cuvînt din El, este s° perverte²ti întregul
lucru. Oh, Doamne! ¹ine-m° cu Cuvîntul, Doamne!
 Adev°r ²i eroare! Oh, Doamne! Nu conteaz° cît de bine c°
acesta este^Adev°rul ²i eroarea nu se pot amesteca. Aceasta
nu se poate amesteca. Aceasta este sau A³A VORBE³TE
DOMNUL sau aceasta este gre²it. Nu conteaz° ce sfînt p°rinte
a spus-o, Sfîntul Bonifer, sau_sau arhiepiscopul de
Canterbury; eu nu ²tiu cine a spus aceasta. Dac° aceasta este
contrar la Cuvînt, aceasta este o perversiune. Ea nu se va
amesteca. Zice¸i, P°i, acest om a f°cut^ Mie nu-mi pas° ce
a f°cut el, cît de mult este el sfînt, sau orice de felul acesta.
Acesta este singurul Adev°r direct pe care noi îl avem. Nici o
biseric°, nici un crez, nu are Adev°r, dac° acesta este în afara
Acestuia.
 ³i ar°ta¸i-mi una care-L are. Doar, eu vreau ca voi s°-mi
spune¸i. Eu voi întoarce o pagin° în Biblie, ²i v° ar°t ceva.
Vede¸i? Doar numi¸i pe acea una. Voi zice¸i, Penticostal°.
Oh, Doamne! Eu tocmai am prins acel gînd de la cineva acolo.
Acesta-i motivul c° eu am spus asta. Mai bine o las în pace,
chiar acum, deoarece am v°zut c° a început un punct dureros
chiar acolo. Eu nu am_nu am vrut s° te r°nesc, ci eu_eu doar
am vrut ca tu s° ²tii c° eu ²tiu la ce te gîndeai tu. Vede¸i?
 Cei ce s-au amestecat, s-au schimbat (cei anti) la moarte. Ei
se schimb° în culoarea mor¸ii, cînd tu amesteci orice fel de
ceva cu originalul.
 Aceasta este cum a spus Cristos despre s°mîn¸a de mu²tar.
De²i, ea este cea mai mic° dintre toate semin¸ele, dar ea nu se
amestec° cu nimic. Mu²tarul nu se va amesteca. El este mu²tar
veritabil. Astfel dac° tu ai doar atît de mult° credin¸°, doar
¸ine-te de ea.
 Observa¸i. Via¸a a urmat, c°l°re¸ pe cal alb, Care era
Cuvîntul, Via¸°, adeverit° prin sfin¸ii Lui învia¸i pe care El îi
avea cu El. Acum cum urmeaz° s° mearg° b°t°lia?
Isus a zis, Cel ce crede în Mine, chiar dac° el era mort,
totu²i el va tr°i. El a zis, Dac° voi crede¸i în Mine, chiar dac°
voi_voi era¸i mor¸i, totu²i ve¸i tr°i. ³i oricine tr°ie²te ²i crede
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în Mine nu va muri niciodat°. Iar°²i, El a zis, Cel ce crede în
Mine^El îi va da Via¸° Etern°, îl va învia în zilele din urm°.
Aceea este Scriptura Lui promis°.
 Aici vine Satan, cu toate cele patru col¸uri ale p°mîntului,
cu Protestan¸ii ²i cu Catolicii lui_lui, ²i to¸i împreun°, în mar²
drept sus la B°t°lia din Armaghedon. În regul°.
 ³i aici vine Isus, venind jos din Cer, cu sfin¸i învia¸i,
Cuvînt adeverit.
 Am zis, dac° Dumnezeu vorbe²te, sau te trimite, El este^
El_El sus¸ine ce spui tu. Vede¸i? Observa¸i, dac° tu e²ti un
ambasador din Cer, tot Cerul este în spatele t°u. Iar Cerul
const° din Cuvînt. Aha.
 Observa¸i, acum, El a venit cu sfin¸i învia¸i, adeverind c°ci
Cuvîntul Lui este adev°rat.
 Astfel Satan ²tie, atunci, c° groapa f°r° fund este gata
pentru el. Vede¸i? Oh, Doamne! În timp ce, moartea a c°l°rit pe
calul galben, a amestecat crezul ²i denomina¸iunile, ²i l-au
urmat, oh, vai, la separare Etern° de la Dumnezeu. Acolo este
unde i-a dus el, la separare Etern°.
Cristos a dus Biserica Lui drept în Slav°, în înviere.
 Observa¸i versetul 8 acum, întocmai corect^ultima parte
a versetului 8, în timp ce noi încheiem, vede¸i.
^lor li s-a dat putere^
 Cine este lor? Vede¸i? În regul°. Anticristul, numit
Moarte. Iadul a urmat. Privi¸i schema lui de patru puncte.
 Anticrist, cal alb; ucide prin duh, fiind anticrist; ucidere
spiritual°.
 Num°rul doi, cal ro²u; ucide prin sabie; putere politic°,
cînd biserica ²i statul se unesc.
 Cal negru; suflete, cînd el î²i d° afar° înv°¸°tura, ²i ea a
f°cut acolo cu preacurviile ei. Iar el le-a cînt°rit hrana, printro^²i-au vîndut^ce au dat ei de hran°, pentru o balan¸°, ²i
b°nu¸ii, ²i a²a mai departe.
 Al patrulea, un cal galben; separare Etern° de Dumnezeu.
Iar°²i, patru, vede¸i. Oh, vai!
Laud° s°-i fie lui Dumnezeu!
 Acum, ultimul, aici în încheiere. C°tre acei^Ave¸i voi^
Eu sînt trecut de timp, dar îmi ve¸i da voi cam înc° zece
minute? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Eu am a²a multe
chem°ri, ast°zi, despre_despre mine vorbind aici.
 Acolo a pornit a²a de mult fanatism afar°, despre Ilie, încît
aceea este doar^Acesta este_acesta este cioc°nit de moarte.
Iar voi pute¸i^P°i, doar l°sa¸i^Doar fie ca Dumnezeu s°
m° ajute s° v° ajut s° vede¸i la ce m° uit eu. Voi vre¸i? Haide¸i
doar s° încerc°m, vede¸i.
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 Acum aici este, în încheiere, c°tre acei care nu cred c°
ultimul mesager la epoca bisericii este Ilie profetul, un om uns
în linia aceea.
 Dup° moarte^Privi¸i. Dup° moarte, din aceast° ultim°
epoc° a bisericii^Acum, voi observa¸i ce s-a întîmplat,
vede¸i. Dup° moarte, trupurile lor moarte sînt nimicite de fiare
s°lbatice. Voi ²ti¸i asta. Acum, asta-i adev°rat. Ca a lor, aveau
modelul Izabelei.
 Acum întoarce¸i la Apocalipsa 2:18 ²i 20. Eu cred c° noi am
luat aceea doar cu cîteva minute în urm°. Nu-i a²a? Da, eu cred
c° noi tocmai am luat aceea. Eu am avut-o scris° aici jos
pentru ceva^Da. Timpul de descompunere moral°, asta-i
ceea ce era. Vede¸i cum era aceasta, cum a venit Izabela
în°untru. Acum, Izabela este bisericile, aceast° biseric°
modern°; nu Mireasa, acum. Izabela, în Vechiul Testament,
este un model al bisericii ast°zi, conform cu Cuvîntul lui
Dumnezeu, din Apocalipsa 2:18, 20.
^tu o suferi pe femeia aceea Izabela, care s-a
chemat pe sine o proroci¸°,^
 Vede¸i? Este asta corect? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Acum, aceasta este tipizat° perfect la Izabela. Acum, prima^
 Noi am putea doar s° v° d°m Scriptur° dup° Scriptur°,
vede¸i, c° ultima epoc° este un Mesaj profetic c°tre Biseric°,
chemîndu-i înapoi la Cuvîntul original. Acum observa¸i. Este
asta corect? [Adunarea, Amin._Ed.] Maleahi 4 a spus a²a, ²i
altele, Apocalipsa 10:7, ²i înainte în jos. Vede¸i? Isus Însu²i a
prezis aceasta, în jos, în jos, în jos. A²a cum era în zilele lui
Lot, ²i a²a mai departe în felul acesta, ²i înainte în jos.
Aceasta doar continu° s° vin° înainte în jos.
 Izabela este modelul bisericii moderne de ast°zi deoarece
Catolicii ²i Protestan¸ii sînt uni¸i laolalt° acum. Acolo_acolo
nu este nici o evitare. Ele amîndou° sînt denomina¸iuni, astfel
aceasta este doar_aceasta este doar mam° ²i sor°, asta-i totul.
Ele se ceart° ²i argumenteaz° una cu alta, îns° ele sînt acela²i
lucru, amîndou° desfrînate. Acum, eu nu spun asta eu însumi.
Eu citez din A³A VORBE³TE DOMNUL. În¸elege¸i? În regul°.
 Acum noi observ°m, omorît° printr-o porunc° a lui
Dumnezeu, era Izabela, a fost omorît° deoarece Dumnezeu l-a
avut pe Iehu s° mearg° jos acolo ²i s° o aibe pe ea aruncat°
afar° pe fereastr°, ²i s° omoare pe Izabela. Iar cîinii i-au
mîncat carnea, (este asta corect?) Izabela literar. [Adunarea a
zis, Amin._Ed.] Ahab, regele ei, capul; cîinii i-au lins
sîngele, a²a cum a prezis primul Ilie. Vede¸i unde mergem noi,
nu-i a²a?
 De ce? Primul Ilie era un om respins, de c°tre biserici. Iar
Izabela ²i Ahab erau capul acelor biserici, biserica ²i statul,
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toate împreun°. Iar Elisei i-a descoperit p°catele lui Ahab, ²i a
poruncit la întreaga biseric° s° se întoarc° înapoi la Cuvîntul
adev°rat.
 Dac° aceea nu este exact ceea ce trebuie s° fac° al doilea
Ilie cînd el vine la aceast° biseric° în aceast° zi, restaureaz°
înapoi Credin¸a original°! Eu nu v°d cum o s° v° strecura¸i la
o parte de la Aceasta. Asta-i adev°rat. Întoarce¸i-v° înapoi la
Cuvîntul adev°rat! Asta-i adev°rat.
 Acum dac° voi vre¸i s° vede¸i trupurile lor, s° întoarcem
aici la Apocalipsa 19, dup°_dup° ce Cuvîntul îi ucide. Acum,
Cuvîntul urmeaz° s°-i omoar°. Voi ²ti¸i asta. În regul°. Acum
voi privi¸i doar ²i vede¸i ce se întîmpl° cînd Vine Cristos, în
Apocalipsa 19, începînd cu al 17-lea verset.
³i am v°zut un înger stînd în soare;^
 Acum, aceasta este chiar dup°, privi¸i deasupra aici, Iar
ve²mîntul Lui era înmuiat cu sînge. Iar El este chemat REGE
AL REGILOR, ³I DOMN AL DOMNILOR. În al 13-lea verset,
El este chemat Cuvîntul lui Dumnezeu. Vede¸i? Acum, aici
este El, REGE AL REGILOR, ³I DOMN AL DOMNILOR.
³i am v°zut un înger^
 Acum privi¸i. El merge înainte.
³i din gura lui merge o sabie ascu¸it°, încît cu ea el
s° loveasc° na¸iunile:^
 Afar° din gura Lui, ca de la gura lui Dumnezeu la gura
lui Moise. Vede¸i?
^iar el îi va st°pîni cu un toiag de fier: ²i^calc°
teascul_scul înver²un°rii ²i mîniei Atotputernicului
Dumnezeu.
Iar el are pe ve²mîntul lui un nume^pe coapsa lui
un nume scris, REGE AL REGILOR, ³I DOMN AL
DOMNILOR.
³i am v°zut un înger^
 Acum privi¸i. Acum el vine înainte, lovind. Pe cine love²te
El? Pe Izabela ²i Ahabul ei, profetul fals.
³i am v°zut un înger stînd în soare; ²i el a strigat cu
un glas tare, zicînd c°tre toate p°s°rile din aer în
mijlocul cerului, Veni¸i ²i aduna¸i-v° laolalt° la cina
marelui Dumnezeu;
 El îi d° hran° la fiare ²i p°s°ri. Acum privi¸i dincoace în
cel°lalt capitol aici, din Cartea despre Apocalipsa. ³i, doar un
minut, Omoar° cu o sabie, ²i moarte, ²i fiarele p°mîntului.
Vede¸i? Biserica Izabel°, trupul ei (actual), urmeaz° s° fie
mîncat de c°tre p°s°rile ²i fiarele de pe p°mînt. Întocmai exact
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cum a fost Ahab ²i Izabela, în natural, a²a urmeaz° ei s° fie, în
form° spiritual°, o biseric°. Voi vede¸i ce vreau eu s° spun?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] În regul°.
 Ilie era^Oh! Ilie era profetul în zilele lui Ahab ²i Izabela,
natural. ³i el este promis s° fac° acela²i lucru, conform cu
A³A VORBE³TE DOMNUL, în Cuvîntul, c°tre Izabela,
spiritual; forma lui de Duh de slujb°.
 Privi¸i. Ilie, de²i, în ziua lui, adeverit corespunz°tor ²i
profund, nu a putut s°-i întoarc° înapoi la Cuvînt. Este asta
adev°rat? De²i, Ilie a încercat, cu fiecare lucru. El a f°cut totul.
El_el le-a ar°tat semne ²i minuni; iar ei i-au rîs în fa¸°. Ei vor
face acela²i lucru cu cel spiritual aici, vede¸i. El nu a putut s°-i
întoarc° înapoi la Cuvînt. Afar° din milioanele^
 Acum asculta¸i, biseric°, cu aten¸ie acum, voi care sînte¸i
pu¸in confuzi asupra acesteia.
 Afar° din milioanele din lume, în zilele lui Ilie, cînd au
domnit Izabela ²i Ahab, în_în modelul antimodelului de
ast°zi; din întreaga lume, acolo erau numai ²apte sute salva¸i,
din propov°duirea lui Ilie. Este asta corect? Asta este exact.
 Privi¸i, Ilie nu ²tia nici m°car pe unul din ei c° era în felul
acela. El credea c° el era singurul mîntuit, pîn° cînd
Dumnezeu a deschis una din Pece¸i ²i i-a ar°tat taina în Carte,
c° El avea ²apte sute care nu s-au aplecat jos la acele crezuri
pe care le aveau ei. Cînd Dumnezeu a deschis Cartea Lui la
Ilie, a zis, Acum a²teapt° un minut, fiule. Eu am ²apte sute
care sînt pu²i deoparte, afar° acolo, care-²i au numele în Carte
de la întemeierea lumii. Ei sînt ai Mei. Iuh! Dumnezeu a
deschis Pece¸ile.
 Acesta-i motivul c° eu cred c° Ioan a strigat foarte mult
seara cealalt°. El trebuie c° ²i-a v°zut numele Acolo, voi
vede¸i. Vede¸i?
Într-o zi Dumnezeu a deschis^
 Elisei, el a predicat. El a f°cut totul, ²i_²i_²i ²i-a predicat
inima afar°. El a f°cut tot ce a putut el, ²i totu²i ei doar l-au
huiduit, l-au numit de toate, ²i au zis, Tu e²ti cauza la toate
acestea. Tu e²ti un spiritualist. Tu e²ti acela care faci s° vin°
tot necazul acesta. Tu e²ti vinovat, ²i fiecare lucru ca acesta.
El a zis fiecare lucru c°tre el. Izabela l-a amenin¸at s°-i taie jos
capul, ²i toate celelalte. Asta-i adev°rat. Fiecare era împotriva
lui.
 ³i atunci el a zis, Doamne, dup° ce am f°cut asta, tot ce
mi-ai spus Tu s° fac! Eu am stat exact cu Cuvîntul T°u. Cînd
Tu mi-ai spus ceva, eu am fost f°r° fric°. Am p°²it drept în
fa¸a împ°ratului, ²i toate celelalte, ²i le-am spus, A³A
VORBE³TE DOMNUL. Iar Tu nu mi-ai spus un lucru, ²i eu nu
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le-am spus un lucru, decît ceea ce s-a întîmplat. ³i acum iat°m° aici, singurul r°mas, din întreaga gr°mad°. Eu sînt
singurul r°mas, iar ei încearc° s° m° omoare.
 Dumnezeu a zis, Eu am s° deschid una din Pece¸i ²i î¸i
ar°t ceva. El a zis, Tu ²tii, eu am ²apte sute în spate acolo,
care nu ²i-au plecat un genunchi la^nu au aderat la vreunul
din acele crezuri totu²i, denomina¸iuni. Acolo sînt ²apte sute
dintre ei gata pentru R°pire, în¸elegi. Oh! Oh! El a zis c°tre
profetul Lui, la care El descoper° Cuvîntul Lui, vede¸i, prin
Scriptur°. Eu am înc° ²apte sute de nume preg°tite, afar° din
aceast° genera¸ie; ²apte sute din ei. Ei nu ²i-au plecat
genunchii lor la ceva (dac° eu a² spune aceasta în aceast° zi)
organiza¸ii religioase, ²i s° vin° cu crezuri, în ei.
 Voi vede¸i ce vreau s° spun? Atunci, aceasta simplu trebuie
s° fie. Aceasta doar trebuie s° fie. ³i aceasta este conform cu
Cuvîntul. Cînd omul apare pe scen°, el va fi un profet. Tot atît
de sigur cum eu stau la acest amvon. Vede¸i? ³i el va sta drept
cu acel Cuvînt. El nu va lua jos pentru crezul nim°nui sau
nimic altceva. Asta-i adev°rat. El va fi un fel de om al p°durii,
cum era Elisei, el^²i cum a venit Ioan. El va_el va urî
femeile, (b°iete!) femeile imorale! Iuh! B°iete, el va intra în
ele! Ilie a f°cut-o, ²i a²a a f°cut Ioan. Vede¸i? Vede¸i? ³i el va fi
chiar drept cu acel Cuvînt. El va fi_fi împotriva organiza¸iilor.
Organiza¸ie? Nu v° gîndi¸i s° spune¸i în voi, Noi avem de tat°
pe Abraham, c°ci eu v° zic c° Dumnezeu este în stare din
aceste pietre s° ridice copii lui Abraham. Vede¸i? Sigur a
f°cut-o.
 Acum, asta este, prieteni. Aici este Pecetea a Patra,
deschis° ²i c°l°re¸ii celor patru cai sînt descoperi¸i, dup° cît de
bine cunosc eu. Acum, aceasta este tot ce a avut loc pe p°mînt.
 Urm°toarea Pecete, noi vedem, este în Cer, unde sufletele
sînt sub altar.
 Acum, doar în încheiere, eu vreau s° spun aceste dou°^
doar cîteva cuvinte, chiar aici, eu le am scrise jos. Noi am omis
pe aici, asupra acestor patru Pece¸i, primele patru Pece¸i.
 Acum, mîine sear°, noi_noi schimb°m scena, de la p°mînt
lucrurile merg înainte. El prive²te aici sus ²i vede sufletele sub
altar, cei sacrifica¸i, altar.
Seara urm°toare, love²te judecata.
 Iar seara a patra, sau ultima sear°, Duminic° seara, eu nu
²tiu ce. Eu nu ²tiu ce înseamn° astealalte. Eu doar le citesc, a²a
ca voi. Dar, Acolo era lini²te de o jum°tate de or°, dar acolo
era ceva ce a avut loc. Eu m° a²tept ca El s°-mi descopere
Aceasta. El o va face. Eu sînt satisf°cut c° El o va face.
 Noi a trebuit s° mergem, din diferite locuri din Scriptur°,
la Apocalipsa 19, s° ar°t°m c° Venirea lui Cristos va ucide pe
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anticrist. Acela este motivul c° eu a trebuit s° las acestea, doar
s° iau cele dou° versete. Eu a trebuit s° merg la diferite p°r¸i
ale Scripturii, s° dovedesc aceste lucruri. Astfel acesta-i
motivul c° am mers la Apocalipsa 19, s° ar°t c° sfîr²itul
anticristului, va fi uciderea; despre Cristos, cînd El vine, El va
ucide pe anticrist.
 La Apocalipsa 10, s° ar°t c° Mesajul îngerului al ²aptelea
va fi o persoan°, în aceste ultime zile, uns de Dumnezeu pentru
o slujb° întocmai cum avea Ilie profetul, a²a cum este prezis în
Maleahi 4, s° descopere adev°ratul Cuvînt (original) al lui
Dumnezeu în aceast° genera¸ie, Cuvîntul original al lui
Dumnezeu în aceast° genera¸ie. Cum el a f°cut la Izabela
natural°, a²a o va face acest om la Izabela spiritual°, bisericile
denomina¸ionale. Eu trebuia s° merg la al 7-lea capitol^al
10-lea capitol, versetele 1 la 7, s° dovedesc c° aceasta era
corect. ³i acolo la Maleahi, ²i Amos, ²i a²a mai departe, s°
dovedesc asta.
 Ilie a fost un profet care a profe¸it ²i a condamnat pe
Izabela, în acea anume genera¸ie.
 Iar Ilie nu a murit niciodat°. El desigur nu a murit. El a
ap°rut iar°²i, cam opt sute de ani mai tîrziu, lîng° Isus Cristos,
pe Muntele Transfigur°rii. El nu este mort.
 Acum, noi afl°m c° Duhul lui urmeaz° s° ung° un om,
conform cu promisiunea lui Dumnezeu, în zilele din urm°; a
promis s° fac° la fel în Izabela duh, a²a cum el a f°cut în
Izabela natural°, în zilele din urm°.
 De aceea eu_eu am mers la a²a de mult din Biblie, s°
dovedesc aceasta, astfel ca s° nu v° fie r°mas nici o întrebare
în mintea voastr°. Dac° exist°, face¸i-mi de cunoscut. P°i,
scrie¸i-mi o scrisoare sau o noti¸°.
 ³i aceasta se îmbin° a²a de perfect, chiar pîn° la fiarele
care distrug trupurile lor naturale în zilele din urm°,
nimicindu-le a²a cum au f°cut ele atunci.
 Dup° cea mai bun° descoperire a mea, asta mi-a fost dat de
c°tre Dumnezeu ²i prezis c° aceasta va fi f°cut, acesta este
Adev°rul despre cei patru c°l°re¸i pe cai, dup° cît de bine
cunosc eu.
 Ce crede¸i voi despre Isus? [Adunarea se bucur°_Ed.]
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Pentru c° El m-a iubit întîi
³i a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
 Acum ¸ine¸i minte, cu nici^(Aceasta este; d°-i înainte;
asta este bine.) Nu cu sim¸°minte rele înspre ceva oameni în
vreo organiza¸ie! Pentru c°, Dumnezeu are copii în sistemul
Catolic. El are copii în sistemul Metodist. El are copii în
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sistemul Baptist. Cît de multe din acelea, toate acele sisteme
diferite, sînt reprezentate aici în seara aceasta, care au ie²it
afar° din acestea cînd voi a¸i v°zut Lumina? S° v° v°d mîinile.
[Adunarea zice, Amin_Ed.] Acum, aminti¸i-v°, exist° oameni
acolo întocmai ca voi. Îns° acesta este sistemul care ucide,
vede¸i. Acesta este duhul anticrist care îi aduce în final într-un
loc încît ei nu vor auzi nici un Adev°r.
 ³i aminti¸i-v° seara trecut° cînd eu am trecut prin
pecetluire? Dac° un om a auzit chemarea jubileului, ²i el a
refuzat s° se duc° liber, el a fost dus la stîlp ²i o sul° i-a
însemnat urechea. Urechea este unde voi auzi¸i. ³i credin¸a
vine prin auzire. Atunci dac° el Îl aude, ²i refuz° s°-²i accepte
libertatea, atunci el este^trebuie s°-²i slujeasc° st°pînul lui
denomina¸ional tot restul vie¸ii lui. Amin.
 Oh! Oh, Doamne! Nu este El minunat? [Adunarea zice,
Amin._Ed.]
Eu Îl iubesc, eu^
S° ne ridic°m doar mîinile acum ²i s°-L vener°m.
Pentru c° El m-a iubit întîi (Glorie!)
³i a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
 [Fratele Branham începe s° fredoneze Eu Îl Iubesc_Ed.]
Acum doar pleca¸i-v° capul, ²i s°-L vener°m acum a²a cum îl
fredon°m. [Fratele Branham continu° s° fredoneze Eu Îl
Iubesc.]
 Doamne, cît de mul¸umitori sîntem noi! Eu sînt a²a
bucuros, Doamne, a²a de fericit pentru Tine ²i poporul T°u. O
Doamne, Tu ai procurat salvarea noastr° pe Calvar. Noi
bucuro²i o accept°m, Doamne.
 Acum încearc°-ne, Doamne, prin Duhul T°u. ³i dac° exist°
ceva r°u printre noi, Doamne, ceva necredin¸° a Cuvîntului,
vreo persoan° aici, Tat°, care nu ar puncta fiecare promisiune
a lui Dumnezeu cu un amin; fie ca Duhul Sfînt s° vin° jos
acum, C°l°re¸ul pe cal alb, în timp ce Duhul Lui, Duhul lui
Cristos, în fa¸a anticristului, ²i s°-i cheme pe ai Lui Proprii.
Cheam°-i afar°, Doamne.
 Fie ca ei s° se poc°iasc° acum, s° vin° repede la Tine ²i s°
fie umplu¸i cu Uleiul ²i vinul; ²i s° fie schimba¸i din roba aceea
denomina¸ional° a mor¸ii lui Cain, într-o rob° alb° ca z°pada
a Vie¸ii Eterne, împ°r¸it° de c°tre Mire. ³i atunci ei vor merge
la Cina de Nunt° într-o zi, în Cuvîntul adeverit al învierii.
Admite aceasta, Doamne. Cerceteaz° inimile, în timp ce
oamenii a²teapt° dup° Tine. Prin Numele lui Isus!
[Fratele Branham începe s° fredoneze Eu Îl Iubesc_Ed.]
 Acum, cerceteaz°-¸i doar inima, fratele meu, sora mea,
prietenul meu. Eu am fost cu voi pentru mult timp. Aceasta
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este cam treizeci ²i trei de ani. V-am spus eu vreodat° ceva în
Numele Domnului în afar° de ceea ce s-a împlinit? [Adunarea
zice, Nu._Ed.] C°uta¸i pe Cristos acum în timp ce voi ave¸i o
²ans°. Aceasta poate s° vin° destul de curînd unde voi nu o
pute¸i face. Vede¸i? El ar putea p°r°si scaunul, oricînd, de
mijlocire a Lui; atunci tu ai putea plînge din toat° inima ta, tu
ai putea s°ri, tu ai putea vorbi în limbi, tu ai putea alerga în
sus ²i-n jos pe du²umea, tu ai putea face orice ai vrea, ²i s°
aderi la fiecare biseric° în lume, nu exist° nimic, nu mai este
albitor pentru al t°u_t°u p°cat. Atunci ce faci tu, unde e²ti tu
atunci?
 P°i, eu cred, din toat° inima mea, c° scaunul este înc°
deschis. Eu cred c° El înc° este pe Tronul lui Dumnezeu. Dar
curînd El urmeaz° s° se ridice acum, ²i s° vin° înainte, s°
pretind° ce El a r°scump°rat. El face lucrarea de
R°scump°r°tor Rudenie, în timp ce Rut a²teapt°.
 Dar curînd, voi ²ti¸i, dup° ce Boaz a f°cut lucrarea de
rudenie, atunci el a venit ²i ²i-a pretins posesiunea lui. ³i aceea
este exact ce Biblia a spus c° El a f°cut, El a venit înainte ²i a
luat Cartea. Atunci mijlocirea este terminat°; El este jos de pe
Tron; acolo nu mai este Sînge pe Scaunul Milei. ³i atunci ce
este acesta? Scaunul Judec°¸ii.
 Nu l°sa¸i s° se spun°, într-una din aceste zile, Eu credeam
c° R°pirea trebuia s° vin°. ³i auzi¸i Glasul c° zice, în spate,
Aceasta este în trecut. Dumnezeu s° v° ajute!
Acum s° ne plec°m capetele.
 Frate Neville, vino, pentru eliberare sau orice ai tu de
f°cut. Dumnezeu s° v° binecuvînteze, pîn° mîine sear°.
`
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