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Pecetea A Cincea
` S° ne plec°m capetele acum pentru rug°ciune.
 Gra¸iosule Tat° Ceresc, Atotputernicul Dumnezeu, Care ai
adus iar°²i pe Isus Cristos dintre cei mor¸i, ²i ni L-ai prezentat
în aceste zile din urm°, în Puterea Duhului Sfînt, noi sîntem
recunosc°tori
pentru
aceste
puternice
vizit°ri
ale
nemuritorului Dumnezeu. Iar acum, Tat°, noi întîmpin°m un
alt ceas, un ceas care ar putea schimba destina¸ia Etern° a
multor oameni.
³i s° ne apropiem de aceasta, Doamne, noi sîntem
insuficien¸i. Deoarece, aceasta este în Scripturi, c°, Mielul a
luat Cartea ²i a deschis Pece¸ile.
 O Miel al lui Dumnezeu, vino înainte, noi ne rug°m. Noi Te
chem°m, Doamne, marele R°scump°r°tor. Vino înainte ²i
arat°-ne planul T°u de r°scump°rare care a fost ascuns de-a
lungul anilor, s° rupi aceast° Pecete a Cincea pentru noi în
seara aceasta, Tat°, ²i s° descoperi ce este dedesubtul acelei
Pece¸i pentru noi; ca noi s° putem pleca Cre²tini mai buni de
cît cum sîntem noi acum, s° putem fi mai bine potrivi¸i pentru
sarcina care st° înainte. Noi o cerem în Numele lui Isus. Amin.
A²eza¸i-v°.
 Bun° seara, prieteni. Eu consider acesta un mare privilegiu
s° fiu aici în seara aceasta, cu acest mare eveniment. Eu nu
cunosc altundeva unde a² putea s° m° simt mai bine, decît s°
fiu în lucrarea Împ°ratului. ³i acum venind mai ales asupra
acestor lec¸ii unde noi doar a²tept°m; dac° El nu mi-ar
descoperi Aceasta, eu nu v-a² putea da Aceasta vou°. Eu nu
încerc s° folosesc ceva din propriile mele gînduri sau ceva;
doar a²a cum El va da Aceasta. Asta-i adev°rat. ³i eu_eu sînt
sigur, c° dac° eu nu folosesc propriile mele gînduri, ²i Acesta
vine în felul în care El a venit. ³i prin toat° via¸a Acesta
niciodat° nu a fost gre²it. Acesta nu va fi gre²it nici de data
aceasta.
 Acum, noi sîntem doar glorio²i ²i foarte, foarte mul¸umitori
pentru ceea ce El a f°cut pentru noi, m°rea¸a mîn° misterioas°
a viului Dumnezeu! Ce lucru mai m°re¸ ar putea fi, cît mai
mult am putea noi s° fim un popor privilegiat, decît s° avem în
prezen¸a noastr° pe Regele regilor, Domnul domnilor?
 Noi probabil am sufla fluierele ²i_²i am în°l¸a steagurile,
²i am întinde covoarele ²i fiecare lucru, pentru Pre²edintele
na¸iunii s° vin° în ora². Dar, gîndi¸i-v° doar, aceea ar fi în
ordine, ²i aceea ar fi o onoare pentru ora².
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 Dar gîndi¸i-v°. În micu¸ul nostru, tabernacol umil, în seara
aceasta, noi invit°m pe Regele regilor, Dumnezeu. Iar noi
nu^El nu dore²te s° fie aruncate afar° covoare, ²i a²a mai
departe. El dore²te s° fie întinse afar° inimi smerite, astfel ca
El s° poat° lua aceste inimi smerite ²i s° le descopere_
lucrurile bune pe care El le are în depozit pentru to¸i acei care
Îl iubesc.
 Acum, noi am întrebat^Iar eu am o m°rturisire pe care
mi-ar place s°_s° o dau. Acum, dac° eu sînt gre²it asupra
acesteia; eu tocmai am auzit-o, ²i eu a² putea fi c° eu sînt
gre²it. Dar eu cred c° oamenii sînt aici, ²i la care se aplic°
m°rturisirea.
 ³i atunci, cu cîteva zile în urm°, cînd am fost afar° la casa
mea acum, în_în Arizona, noi am avut o_o chemare care a
spus c° acolo era un b°ie¸a² care avea febr° reumatic°. ³i
aceea merge la inim°. ³i el era a²a un^Tata ²i mama lui sînt
a²a dr°g°la²i, prieteni scumpi de ai mei. Acesta era unul din
diaconii no²tri de aici, din biseric°, Fratele Collins. B°ie¸a²ul
lui, micu¸ul Mikey, colegul de joac° al lui Joe, suferea cu febr°
reumatic° de inim°. Iar doctorii l-au trimis acas°, l-au pus în
pat, ²i le-au spus p°rin¸ilor nici m°car s° nu-l lase sus, nici s°²i ridice capul, s° ia o b°utur° de ap°. O lua afar° cu un pai; el
era a²a de r°u. Iar p°rin¸ii, credincio²i, vin la tabernacol aici,
²i cred.
 ³i cu cîteva seri în urm°, nu încercînd s° a²tept, noi am
anun¸at servicii de vindecare Duminica. Dar, v°zînd c° noi
urma s° avem s° r°spundem la întreb°ri, astfel atunci noi
trebuia s° omitem serviciul de vindecare.
 ³i apoi eu aveam un pic de ceva ce am p°strat în l°untrul
meu, în inima mea.
 Iar mama ²i tata voiau s° ²tie dac° ei puteau s° aduc°
copilul în_camer°. ³i ei au adus pe micu¸ul acolo afar°, iar
Duhul Sfînt l-a pronun¸at vindecat.
 ³i astfel, p°rin¸ii, fiind respecto²i de aceea, au luat pe
micu¸ul acas° ²i l-au trimis la ²coal°, doar l-au trimis înainte
la ²coal°.
 Doctorul a apucat s° afle, astfel doctorul nu a fost prea
mul¸umit cu un astfel de lucru. Astfel, el i-a spus mamei c°ci
copilul ar trebui s° fie în pat, desigur. Iar ea i-a dat lui
povestea. ³i eu cred c° omul este un, eu în¸eleg, este un Cre²tin
credincios, printr-o denomina¸iune. Un_un Adventist de ziua a
³aptea, doctorul este. ³i astfel el a zis, P°i, voi s-ar cuveni^
este timpul pentru copil, ca eu s°-l examinez. A zis, Voi s-ar
cuveni, cel pu¸in, s°-l ave¸i examinat.
Ea a zis, Foarte bine.
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 A dus copilul jos, iar doctorul l-a examinat, din sînge, unde
st° febra reumatic°. ³i eu a²a în¸eleg c° doctorul a fost a²a de
uimit c° el nu a ²tiut ce s° fac°. B°ie¸a²ul este perfect normal,
s°n°tos ²i bine, nici o^?^a fost g°sit.
 Acum, sînt Collinsii aici? Eu poate am spus asta gre²it. Eu
vreau^Este asta adev°rat, Sor° Collins? Da. În regul°. Da.
Acela este micu¸ul Mikey Collins, doar cam în vîrst° de ²ase,
²apte ani.
 ³i aceea s-a întîmplat chiar în camer°, cam cu trei seri în
urm°. Oh, ei^Trebuia s° fie Cineva în camera aceea pe lîng°
fiin¸e umane! Acesta era_marele ²i puternicul Iehova, asta-i
adev°rat, care vine s° onoreze Cuvîntul Lui. Iar eu_eu sînt a²a
de recunosc°tor s° aud asta. Vede¸i? Eu ²tiu c° noi to¸i sîntem.
Nu numai eu, ci to¸i sînt, pentru c° ce dac° acela era_era
b°ie¸a²ul vostru sau b°ie¸a²ul meu?
 ³i, re¸ine¸i, eu dau m°rturisire, chiar cum doar una, ²i aleg
una aici ²i acolo. Aceasta se întîmpl° pretutindeni, îns° doar s°
v° fac de cunoscut c°ci_c°ci slujba mea adev°rat° este asupra
vindec°rii Divine. Îns° voi^Eu sînt aici pentru aceste Pece¸i.
Deoarece, pu¸in mai tîrziu, voi ve¸i în¸elege de ce a trebuit eu
s° fac asta. ³i, astfel, eu nu sînt un înv°¸°tor, eu nu sînt un
teolog. Eu_eu doar m° rog pentru bolnavi, ²i eu iubesc pe
Domnul. Iar acum, acum în aceasta, de²i, c°^
 Seara trecut° noi am dat o m°rturisire despre feti¸a^eu
am numele ei. ³i Billy îl are aici acum, pe undeva, despre
p°rin¸i ²i cine sînt ei. ³i aceast° feti¸° era în ultimul stagiu de
leucemie, doar cam^Doar a²a de r°u încît ei nu au mai putut
s° o hr°neasc° pe gur°; ea trebuia s° fie^sîngele ei în
transfuzie prin vene. Iar ea era o micu¸° dr°gu¸°. Ea era mic°
pentru vîrsta ei, cam ca aceast° doamn° micu¸° aici, eu
presupun. Dar ea era cam a²a înalt°, foarte^Ei erau ca cei
mai mul¸i dintre noi. Tu puteai s° spui cum era copilul
îmbr°cat, c°^²i p°rin¸ii, c° ei erau foarte s°raci, chiar foarte
s°raci, ²i, astfel, îns° foarte reveren¸i. Iar Duhul Sfînt a
pronun¸at pe acea copil° vindecat°.
 Acum, doar gîndi¸i-v° la asta, cu leucemie, copila aceea
micu¸°, iar sîngele era a²a de r°u c° ei nici m°car nu mai
puteau s° o hr°neasc° pe gur°. Ea trebuia s° ia, s° mearg° la
spital ²i s° ia sîngele, sau transfuziile prin vene, s° o
hr°neasc°; eu presupun, c° glucoz°, sau a²a ceva. Eu nu ²tiu ce
termeni medicali fac pentru boala aceea, dar, oricum, ea
trebuia s° fie hr°nit° în felul acela. ³i înainte ca copilul s°
p°r°seasc° locul, a plîns pentru un hamburger.
 Iar p°rin¸ii, dup° ce ei au auzit Duhul Sfînt, despre A³A
VORBE³TE DOMNUL, vede¸i, ei^³i, ei, str°ini, nu au fost
pe aici înainte. Îns° ei^Un_un cuplu b°trîn fiind care doar
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²i-au luat locurile lor aici pentru ei, cu cîteva minute în urm°,
Fratele ²i Sora Kidd, i-au instruit despre ce s° fac°, ²i dup° ce
s° asculte. Iar copila ²i-a mîncat mesele ei pe drum spre cas°.
 Dou° sau trei zile dup° aceea, în ²coal°. ³i ar fi mers la
doctor, iar doctorul era a²a de uimit! El a zis, Nu exist° nici
m°car o urm° de leucemie g°sit° în copil°. Vede¸i? Acum
aceea era instantaneu, la punct, Puterea Atotputernicului
Dumnezeu, s° ia o circula¸ie a sîngelui ²i s° o cur°¸easc°, drept
în felul acesta, ²i_²i s° pun° pulsa¸ia de_de via¸° nou°
în°untru acolo. Deoarece, a voastr°_a voastr° circula¸ie a
sîngelui este via¸a voastr°, muritoare. ³i s° creeze celule noi, ²i
s° le cur°¸easc° pe cele vechi! ³i_²i ce este aceasta, aceasta
este absolut^Eu a² spune asta, c° acesta este un act creativ al
Atotputernicului Dumnezeu; s° ia o_o circula¸ie a sîngelui
care este contaminat° cu cancer, pîn° cînd micu¸a, galben° ²i
gîfîit°, ²i, doar în intervalul cîtorva momente de timp, o
circula¸ie a sîngelui nou nou¸°!
 Eu cred^Eu nu am s° vorbesc aceasta în Numele Lui; eu
am s° vorbesc aceasta în a mea^în descoperirea credin¸ei
mele, ce s-a întîmplat în Sabino Canyon zilele trecute. Eu cred
c° ceasul se apropie, cînd ramurile pierdute vor fi restaurate, ²i
Puterea glorioas° a Creatorului. Eu_eu cred, c° dac° El poate
s° fac° s° apar° o veveri¸°, care nu are^Aici este omul sau
femeia, doar au o parte lips°. Iar acela era animal complet, în
el însu²i. El este Dumnezeu. Eu_eu Îl iubesc.
 P°i, acum, eu ajung s° încep asupra acelor subiecte, iar noi
doar vorbim înainte. Iar oamenii în jurul pere¸ilor, ²i stau în
holuri ²i în s°li, ²i a²a mai departe, astfel eu voi merge chiar
drept la Mesaj.
 ³i eu vreau s° spun asta, ²i eu vreau s°-i dau mul¸umiri la
Acela Care este omniprezent. ³i, c°, ast°zi, ne²tiind un lucru
despre acea Pecete a Cincea, Ea a venit în acela²i fel misterios,
azi diminea¸°, doar cam o or° înainte s° se crape de ziu°, cînd
eu eram afar° în rug°ciune. ³i ast°zi^
 Eu doar am ²ezut aceste ultime cinci sau ²ase zile, doar
într-o camer° mic°, nu v°d pe nici unul. Doar merg afar° ²i îmi
m°nînc mesele cu un_cu un prieten, cu unii din prietenii mei
de aici. ³i, desigur, voi ²ti¸i cine este acel prieten, el este
Fratele ²i Sora Wood. Da. ³i_²i voi ²ti¸i, ²i eu am mers acolo
²i_²i am stat cu ei, ²i fiecare a fost dr°gu¸. Iar acolo nu a fost
ceva, doar simplu^
 Eu încerc s° stau drept cu acel Mesaj despre aceste Pece¸i.
Aceasta este important. Eu cred c° acesta este_acesta este
ceasul timpului de descoperire a Acestuia, a descoperirii
Acestuia.
 ³i acum eu vreau ca voi s° fi¸i siguri acum, devreme,
înainte, îndat° ce voi pute¸i, scrie¸i-v° în¸elegerile necunoscute

PECETEA A CINCEA

321

despre_despre aceste ³apte Pece¸i, dac° voi le ave¸i, ²i
a²eza¸ile pe mas°. ³i poate Fratele Neville sau cineva ar putea
s° pun° o cutie aici sus. [Cineva zice, Aici este cutia._Ed.]
Oh, aici_aici, eu le v°d acum. Asta-i bine. Eu mai degrab° le
am desear°, încît eu pot poate s° le studiez o vreme, pentru
Duminic° diminea¸°. Acum, s° nu, timpul acesta, chiar la
timpul acesta, s° nu face¸i cereri pentru, s° zicem, Este
dovada Duhului Sfînt asta? Vede¸i? Mie_mie mi-ar place s°
²tiu despre, despre ce v-am înv°¸at, vede¸i voi, astfel noi putem
s° lu°m acest subiect (ca epocile bisericii) drept, vede¸i,
deoarece cu aceea avem noi de a face acum.
 Acum, a²a cum noi urma s° ne rug°m pentru bolnavi,
atunci aceea ia poate o_o rug°ciune diferit°. Iar voi sînte¸i
un²i, veni¸i în°untru pentru un lucru diferit, voi ²ti¸i. Iar voi
c°uta¸i pe Dumnezeu, s° afla¸i, Va fi cineva acolo în seara
aceasta, Doamne?
 Da, acesta va fi cineva care poart° o rochie galben°,
²ezînd în col¸ul din dreapta. ³i cînd voi o chema¸i, o chema¸i
aceasta. ³i zice¸i a²a ²i a²a a f°cut ea. Iar ea are a²a-²i-a²a.
Apoi voi merge¸i jos acolo ²i privi¸i, ²i acolo este ea. Vede¸i?
Asta este, vede¸i. Aceasta este deosebit. Vede¸i?
 ³i în felul acesta, eu m° rog, Doamne Isuse, care este
interpretarea despre Aceasta? Descoper°-mi Aceasta. Amin.
Acum s° ne lu°m S°biile noastre_noastre afar° acum din
nou, ²i, Cuvîntul.
 ³i eu apreciez sprijinul spiritual al Fratelui Neville, tot atît
de bine ca ²i iubirea lui fr°¸easc°, înapoi aici în spatele meu,
rugîndu-se pentru mine. ³i al vostru al tuturor, de asemeni.
Iar, acum, în seara aceasta fiind Vineri seara, noi vom încerca,
doar s° o facem a²a^noi^
 Nu este posibil ca tu s° atingi toate lucrurile. Tu^Pentru
c°, tu ai putea lua Asta, doar una din acele Pece¸i, ²i s° stai,
doar_doar s° O aduci drept prin Scriptur°, drept în jos.
Vede¸i? Aceasta ar lua luni ²i luni ²i luni, ²i tu înc° nu ai avea
Aceasta, deoarece_Pecetea Îns°²i leag° întreaga Scriptur°, de
la Genesa la Apocalipsa, o Pecete din Aceasta.
 Astfel ce eu încerc s° fac, este, s° m° ¸in de la a m° dep°rta
de la Aceasta, eu voi nota jos o Scriptur°, sau_sau o noti¸°
mic° aici pe undeva, ²i s° m° ¸in de la^Doar s° o ¸in asupra
acelui singur lucru, eu trebuie s° privesc înapoi, deoarece, eu
numai^Vorbind, eu vorbesc prin_prin felul^Eu_eu sper
c° aceasta este inspira¸ia corect°. ³i atunci cînd eu_cînd eu
m° uit jos s° v°d^³i eu_eu încep s° vorbesc, ²i eu m° simt c°
deviez asupra unui subiect, eu m° voi întoarce înapoi, privesc
înapoi în partea cealalt°, s° încerc s° iau o alt° Scriptur°, s°
ajung pe aceea, voi vede¸i, ca s° o luminez pu¸in pe partea
aceea, în loc s° încerc s° merg înainte cu asta.
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 ³i astfel acum noi urmeaz° s° studiem în seara aceasta,
prin harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Lui, a_a Cincea Pecete.
³i Aceasta este una scurt°. Este pu¸in mai lung° decît cealalt°.
Cei patru c°l°re¸i pe cai, acum, erau dou° versete fiecare, ²i
aceasta este trei versete în aceasta. Acum, Pecetea a Cincea
începe, capitolul al 6-lea din Apocalipsa, versetul al 9-lea.
 ³i, acum, dac° s-ar întîmpla ca tu s° fii un_un str°in care
nu ai auzit ace²ti patru c°l°re¸i pe cai, p°i, tu^Vede¸i, uneori
tu_tu doar te a²ezi înapoi ²i_²i cumva îns°ilezi ceva, ²i, cînd
tu o faci, tu te a²tep¸i ca oamenii s° în¸eleag° Aceasta. Astfel
dac° exist° un pic de ceva care voi nu în¸elege¸i, p°i, doar s°
suferi¸i cumva pu¸in. Sau, lua¸i banda ²i asculta¸i la Aceasta,
²i_²i eu sînt sigur c° voi ve¸i_ve¸i primi o binecuvîntare din
Aceasta. Eu am primit. Eu_eu sper c° voi_c° voi primi¸i.
 Acum, fiecare-i gata, de la al 9-lea verset acum la al 11-lea,
sau incluzînd al 11-lea.
³i cînd el a deschis pecetea a cincea, am v°zut sub
altar sufletele acelora care au fost uci²i pentru
cuvîntul lui Dumnezeu, ²i pentru m°rturia pe care ei
au ¸inut-o:
³i ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pîn° cînd, O
Doamne, sfinte ²i adev°rate, tu nu^judeci ²i r°zbuni
sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe p°mînt?
³i fiec°ruia din ei li s-au dat robe albe; ²i s-a spus
c°tre ei, ca ei s° se odihneasc° înc° pentru o_o scurt°
vreme, pîn° cînd împreun° slujitorii lor de asemeni^
fra¸ii lor, care trebuie s° fie omorî¸i cum erau ei,
trebuie s° se împlineasc°.
 Acum, aceasta este cam misterios. Iar acum pentru binele
benzilor, ²i clericilor ²i înv°¸°torilor care ²ed prezent, acum,
dac° voi ave¸i o vedere deosebit° de Aceasta; eu am avut, de
asemeni. Îns° eu doar iau Aceasta din inspira¸ie, care mi-a
schimbat complet vederea despre Aceasta. În¸elege¸i?
 ³i apoi eu am aflat, a²a cum voi vede¸i acestea descoperite,
Aceasta iese drept înapoi ²i aduce acele epoci ale bisericii ²i
Scripturile drept împreun°, ²i O leag° sus. Vede¸i? ³i acela este
motivul c° eu cred c° Acesta vine de la Dumnezeu. Acum, noi
ne d°m seama de asta.
 ³i eu m° gîndesc c° uneori noi depindem de ceea ce vreun
mare înv°¸°tor ar fi putut s° spun° despre Aceasta. Vede¸i? ³i
aceea este_aceea este în regul°. Eu nu condamn înv°¸°torul,
sub nici o form°. ³i eu nu condamn pe nimeni. Eu doar
condamn p°catul, necredin¸a; nimeni.
 Iar unii oameni au zis, Tu condamni organiza¸ia. Nu, eu
nu condamn. Eu_eu condamn sistemul de organiza¸ie; nu
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oamenii de acolo, grupul de oameni care formeaz° organiza¸ia,
voi ²ti¸i. Ci sistemul de care ei sînt guverna¸i, aceea este ce eu
condamn, Catolic ²i Protestant, la fel. Doamne! Eu am^
 Unii din cei mai buni prieteni de care_care_care eu ²tiu,
sînt Catolici, doar^?^V° da¸i seama^Iar omul poate s°
²ad° aici în seara aceasta, poate este. Singura cale c° noi am
ob¸inut acest tabernacol zidit, este deoarece un Romano
Catolic s-a ridicat în picioare în tribunal acolo, ²i a mers în
fa¸° pentru mine, ²i, b°iete, cum nimeni nu ar face. Asta-i
corect. Iar ei nu au putut s° refuze aceasta. Asta-i adev°rat.
³i a zis, Ei aveau num°rul afar°, Prea mul¸i oameni.
 El a zis, Oh, aceea nu o s° formeze înc° optzeci în biserica
aceea, în felul acesta. A zis, Biserica aceea st° acolo. A zis,
Eu_eu cunosc pe p°stor, ²i pe to¸i în felul acesta. ³i a zis,
Biserica aceea era acolo. A zis, Ceilal¸i dintre voi pute¸i
ad°uga la ea, atunci de ce nu pot ei? Un Romano Catolic, bun
prieten de-al meu. Vede¸i? Da, domnule.
 Un_un b°iat care este un_un Catolic, un adev°rat prieten
royal de-al meu, a discutat cu mine. Avea un anumit magazin
de fier°rie; înainte ca eu s° plec. El a zis, Billy, eu_eu ²tiu c°
tu nu crezi în sistemul nostru de religie. El a zis, Dar eu î¸i
spun chiar acum, a zis, Dumnezeu ¸i-a onorat rug°ciunile
a²a de mult pentru noi! Eu cred, dac° tu ajungi în necaz
oriunde în na¸iune, a zis, fiecare Catolic din ¸ar° va veni la
tine. Astfel, voi vede¸i, aceea este^
 El a zis, Fiecare spate-cruce, a numit el aceasta. Eu am
s° o spun întocmai în felul lui. Desigur, ei pretind s° fie aceea
deoarece Cre²tinii timpurii au purtat cruci pe spatele lor. Noi
²tim asta din istorie. ³i pretind s° fie Cre²tinii timpurii, care ei
erau, îns° sistemul i-a deviat de pe c°rarea aceea, voi vede¸i.
 ³i oamenii aceia, un Catolic, sau Iudeu, sau orice este
acesta, ei sînt o fiin¸° uman° din acela²i pom din care venim
noi. În¸elege¸i? Aceasta-i corect. Ei sînt_ei sînt oameni care
iubesc, care m°nînc°, ²i bea, ²i dorm, ²i doar ca oricare altul.
³i a²a noi trebuie ca niciodat° s° nu condamn°m individuali,
nu, pe nici unul, vede¸i. Dar, noi nu trebuie s° condamn°m
individuali.
 Dar, ca un lucr°tor, eu trebuie s° lovesc ²arpele acela acolo
afar°, care mu²c° în acei oameni, voi vede¸i. ³i eu nici_²i eu
nici m°car^Doar eu, ²i eu însumi, eu nu a² face asta dac°
aceasta nu era o îns°rcinare de la Dumnezeu, încît eu sînt legat
de datorie s° fac aceasta, vede¸i. ³i eu trebuie s° ¸in asta
devotat ²i credincios.
 Dar dac° un Catolic, Iudeu, sau orice era el, vine aici; dac°
el era un Mahomedan, Grec, sau Ortodox, sau orice ar putea el
fi. Dac° vine aici s° se fac° rug°ciune pentru el, eu m-a² ruga
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tot atît de sincer pentru el cum a² face-o pentru ai mei proprii.
Asta-i adev°rat. Desigur, deoarece aceasta este o fiin¸° uman°.
³i eu m-am rugat pentru Budi²ti, ²i pentru Sikhi²ti, Jaini²ti,
Mahomedani, ²i_²i fiecare fel, voi vede¸i, în felul acesta. Iar eu
nu-i întreb nici o întrebare; eu doar m° rog pentru ei, deoarece
ei sînt cineva, o fiin¸° uman° care vrea s° se fac° bine, ²i
încearc° s°-²i fac° via¸a pu¸in mai u²oar° de-a lungul
drumului pentru ei.
 Acum ne d°m seama, c°, în aceasta, ²i mul¸i dintre voi aici
care eu îi cunosc, exist° cel pu¸in doi sau trei ²colari adev°ra¸i
care ²ed aici. ³i_²i ei sînt de²tep¸i, ²i citesc din_din doctrinele
altor oameni despre acest subiect. ³i eu vreau ca ace²ti fra¸i s°
²tie c° eu_eu nu condamn pe ace²ti oameni. Eu exprim numai
ceea ce Domnul îmi arat°. ³i asta este tot ce am eu.
 Acum, noi nu vrem s° gîndim asta niciodat°, deoarece vreo
micu¸° femeie sp°l°toreas° sau_sau un micu¸ b°iat plugar
acolo afar°, nu a putut s° ob¸in° o descoperire de la
Dumnezeu. Deoarece, voi vede¸i, aceasta^Dumnezeu, El de
fapt Se descoper° în simplicitate. Aceea este, noi am avut
aceea Duminic°, asupra c°reia s° pornim aceasta, cum Se
descoper° El în simplicitatea Lui. Asta este ce Îl face m°re¸.
 Acum
l°sa¸i_l°sa¸i-m°
doar^l°sa¸i-m°
doar
s°
revizuiesc asta doar pentru un minut. Ce-l face pe Dumnezeu
m°re¸, este deoarece El Se poate face a²a de simplu. Asta este
ce Îl face mare. Dumnezeu este mare, ²i se poate face pe Sine
într-o form° a²a de simpl° încît în¸elep¸ii din aceast° lume nu
Îl pot afla. Ei doar nu-L pot afla, deoarece El Se face prea
simplu. Acum privi¸i. ³i aceasta, în sine, este taina descoperirii
lui Isus Cristos. În¸elege¸i? Aceasta, în sine, c°^Acolo este^
nu poate fi nimic mai m°re¸ decît Dumnezeu. ³i voi nu pute¸i
face ceva a²a de simplu a²a cum El se face pe Sine. Vede¸i, asta
este ce îl face pe El m°re¸. Vede¸i?
 Acum, un om mare, el poate doar s° ajung° pu¸in mai
mare, sau poate el se poate apleca jos ²i s° zic°, Ce mai faci?
c°tre tine, vede¸i, sau ceva de felul acesta. Îns° el nu se poate
face mic. Exist° doar ceva privitor la el. El este un uman. El
doar nu se poate face mic. Deoarece, cînd el ajunge s° devin°
în jos prea mic, atunci, primul lucru care-l ²ti¸i, el trebuie s° se
refere la ceea ce a f°cut altcineva, ²i în felul acesta. ³i apoi el
începe s° se trag° sus înapoi din nou, voi vede¸i.
Dar, calea în sus este în jos, în Dumnezeu. Da.
 Cei în¸elep¸i din lume încearc°, în în¸elepciunea lor, s°-L
afle. Ei doar se ca¸°r° departe de El, în a face astfel. Vede¸i,
în¸elep¸ii lumii, dac° tu începi s° explici ceva prin ceva
matematici sau ceva. Re¸ine¸i, El a pus chiar aceasta^În
Biblie, în Apoc-^Nu, eu v° cer scuze.
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 Isaia 35, eu cred c° este aceasta, aceea chiar este a²a_este
a²a simplu încît chiar o_o_o persoan° delicvent° ar în¸elege
Aceasta, vede¸i. P°i, Chiar ²i un prost nu se va r°t°ci acolo.
 În¸elep¸ii pierd aceasta departe, prin în¸elepciunea lor,
ducîndu-se mai departe de la El, prin a încerca s°-L g°seasc°
prin în¸elepciune. Acum, s° nu uita¸i asta. Asta va fi pe band°,
vede¸i. Cei în¸elep¸i, în în¸elepciunea lor, se duc a²a departe s°
încerce s°-L afle prin în¸elepciunea lor, c° ei Îl omit, vede¸i.
Dac° ei ar fi destul de mari ca s° fie destul de simpli, ei ar
putea s°-L g°seasc°. Dac° tu e²ti destul de mare s° devii destul
de simplu! Vede¸i asta? ³i, voi ²ti¸i, c° acela_acela este întradev°r Adev°rul.
 Eu am mers în°untru la oameni, în birourile lor, ²i a²a mai
departe, care erau într-adev°r oameni, mari, regi, vede¸i, ²i
potenta¸i, monarhi, ²i de obicei ei sînt oameni mari. Apoi, am
mers în locuri unde un om are un schimb de haine, poate vreun
lucr°tor care a vrut s° se certe cu mine pentru o vreme, ²i tu_tu
te-ai gîndi c° lumea nu ar putea func¸iona f°r° el, vede¸i. ³i
acela_acela era doar înfumurat în cap, vede¸i. Dar, un_un om
mare, un om mare ²ade jos ²i încearc° s° te fac° s° gînde²ti c° tu
e²ti omul mare. În¸elege¸i? Vede¸i, el se poate smeri pe sine.
 ³i, voi vede¸i, Dumnezeu este a²a de mare încît El poate s°
se smereasc° pe Sine, la un loc, la care o fiin¸° uman° nu poate
s° se coboare a²a departe, voi vede¸i. Asta-i tot. ³i în a lor^
 Iar ei încearc° s°-L afle. Acum privi¸i. Ei încearc° s°-L
afle prin a trimite b°ie¸ii la ²coal°, ²i s° ob¸in° un titlu de
Licen¸° în Art°. ³i_²i ei încearc° s°-L g°seasc° printr-o
terminologie teologic° a_a_a_a Bibliei. ³i ei încearc° s°-L
g°seasc° prin programe educa¸ionale, ²i prin programe
organiza¸ionale, ²i prin a înfrumuse¸a lucrurile, ²i încercînd s°
afle. El nu este acolo, deloc. Voi doar v° lupta¸i cu vîntul, astai tot. Voi v°_voi v° îndep°rta¸i de la Acesta.
 Ei ar putea fi destul de mari s° fie_s° fie destul de simpli,
ei ar putea s°-L g°seasc° în direc¸ia aceea, prin a fi simpli. Dar
atît timp cît voi merge¸i înspre în¸elepciune, voi v° duce¸i
departe de El.
 Acum l°sa¸i-m° s° iau asta astfel ca voi s° nu o omite¸i.
Atît timp cît voi încerca¸i s° g°si¸i pe Dumnezeu prin
în¸elepciune, a²a cum a fost în gr°dina Edenului, a²a cum a
fost în zilele lui Moise, a²a cum a fost în zilele lui_lui Noe, a²a
cum a fost în zilele lui Cristos, în zilele lui Ioan, în zilele
apostolilor, ²i pîn° în aceast° zi! Cînd voi încerca¸i s° socoti¸i
Aceasta, ²i încerca¸i s° g°si¸i pe Dumnezeu prin în¸elepciune,
voi v° duce¸i mai departe de El tot timpul. Voi încerca¸i s°
în¸elege¸i Aceasta. Nu exist° nici o cale s° o face¸i. Doar s° O
accepta¸i. În¸elege¸i? Doar crede¸i Aceasta. Nu încerca¸i s°
în¸elege¸i Aceasta.
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 Eu nu pot în¸elege de ce, c°, p°i, o mul¸ime de lucruri. Nu
în¸eleg eu multe lucruri sau pot în¸elege. Eu nu pot în¸elege
cum c° acest tîn°r care ²ade aici m°nînc° aceea²i hran° pe care
eu o pot, ²i_²i, aici este el, ²i are un cap plin de p°r, ²i eu nu
am nimic. Eu nu în¸eleg aceasta. Ei îmi spun c°ci calciul îl
face; iar eu nu-mi pot ¸ine unghiile destul de t°iate, ²i p°r
deloc ca s°-l tai. Eu_eu nu în¸eleg asta. A²a cum este vechea
zical°, eu^
 Doar nu s° schimb cumva pozi¸ia, seriozitatea; dar,
Aceasta este seriozitate, dar eu nu am ajuns la Pecete înc°.
 Cum c° o vac° neagr° poate mînca iarb° verde, ²i d° lapte
alb, care face unt galben! Eu_eu sigur nu am putut s° explic
asta, vede¸i. Pentru c°, voi vede¸i, fiecare este un produs al
celuilalt. ³i cum o face, eu nu o pot explica.
 Nu pot explica cum stau doi crini, sau dou° flori, din
acela²i soi, ²i una ro²ie, ²i cealalt° galben°, ²i una maro, ²i una
albastr°. Eu nu o în¸eleg. Acela²i soare peste ele. De unde vine
culoarea? Vede¸i? Eu_eu nu o pot explica, dar totu²i voi
trebuie s° o accepta¸i.
 Eu doar doresc ca vreun mare teolog s°-mi explice cum st°
lumea aceasta în orbit°. Eu doresc ca voi s° fi putut s°-mi
arunca¸i ²tiin¸ific o minge în aer, învîrtindu-se, ²i s° o l°sa¸i s°
fac° a doua revolu¸ie, în acela²i loc. Voi nu a¸i putea s° o
face¸i. ³i totu²i acesta este a²a de perfect potrivit încît ei pot s°
spun° eclipsa de soare pîn° la minut, dou°zeci de ani de acum.
Ei nu î²i au ceas sau un ceasornic, sau vreo pies° de ma²in°rie,
care este a²a perfect°. ³i totu²i acesta st° acolo. ³i, atunci,
înclinîndu-se înspre înapoi. Ce dac° acesta s-ar fi îndreptat un
picu¸? Da. Tu te faci doar prostu¸, s° încerci, vezi.
 Astfel, voi vede¸i, nu încerca¸i s° ob¸ine¸i în¸elepciune, s°
în¸elege¸i. Doar crede¸i ce zice El. ³i cu cît mai simplu po¸i tu
s° devii, atunci iat°-te acolo, tu vei afla Aceasta. Acum, eu sînt
a²a de mul¸umitor pentru aceasta, mul¸umitor c° El este, s-a
f°cut pe Sine simplu. Acum, noi afl°m, al 6-lea capitol ²i al 9lea verset. L°sa¸i-m° s° încep acum.
³i cînd el a deschis pecetea a cincea, am v°zut sub
altar sufletele acelora care au fost uci²i pentru
cuvîntul lui Dumnezeu, ²i pentru m°rturia^ce ei au
¸inut:
 Observa¸i, acolo nu este men¸iune despre un alt Animal,
sau o F°ptur° vie_vie, la acest anun¸ despre Pecetea a Cincea.
Acum re¸ine¸i, c° acolo era, la Pecetea a Patra. Acolo era, la
Prima Pecete, a Doua, a Treia, ²i a Patra, dar nici una aici.
Vede¸i?
 Acum, dac° voi observa¸i, s° citim doar înapoi, una dintre
Pece¸i. S° mergem înapoi la Pecetea a Patra, vede¸i. ³i acela
este al 7-lea verset.
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³i cînd el a deschis pecetea a patra, am auzit glasul
celei de a patra f°pturi zicînd, Vino^vezi.
^cînd el^a deschis pecetea a treia, am auzit
glasul celei de_celei de a treia f°pturi zicînd, Vino ²i
vezi.
^celei de a doua f°pturi^Vino^vezi.
^²i prima f°ptur° zice, Vino ²i vezi.
 Dar atunci cînd noi ajungem la Pecetea a Cincea, acolo nu
este nici un Animal. Acum doar observa¸i.
³i cînd el a deschis pecetea a cincea, eu am v°zut sub
altar^
 Foarte repede! Vede¸i, acolo nu este_acolo nu este Animal
acolo. Iar un Animal reprezint° putere. Noi ²tim asta, vede¸i.
Acolo nu este nici o F°ptur° vie.
 Acum, una din acele F°pturi, noi afl°m, în a studia_
descoperirea în biserici, c° una din ele avea^era un leu; ²i
cealalt°_cealalt° era un bou; ²i cealalt° era un om; ²i cealalt°
era un vultur. Noi afl°m, în epocile bisericii, c° acele patru
Animale, însemnînd patru puteri, erau adunate în jurul
Faptelor Apostolilor, întocmai în felul în care_tabernacolul
era în pustie. ³i voi în¸elege¸i aceasta, deoarece eu nu voi lua
timp s° intru în aceasta. Cum am desenat-o noi aici, ²i am
ar°tat întocmai exact! Ei vegheau asupra Acestuia, Mielul ²i
Cuvîntul, s° înf°ptuiasc° Cuvîntul întocmai cum au f°cut ei_
chivotul leg°mîntului în Locul Sfînt în pustie, ²i a²a mai
departe.
 Acum, noi am ar°tat chiar pozi¸ional, prin culorile de
semin¸ie din Israel, ²i prin^Cî¸i a¸i auzit cele ²apte_cele
²apte epoci ale bisericii? Eu presupun c° cei mai mul¸i, dou°
treimi dintre voi. Observa¸i, c°ci chiar natura Animalului era
exact o emblem° de semin¸ie, în care fel cele patru^cele
dou°sprezece semin¸ii a²ezate, patru pe fiecare parte, sau_sau
trei semin¸ii pe fiecare parte. Iar cele patru F°pturi ²edeau ²i
priveau, aceste semin¸ii, din toate cele patru c°i.
 ³i, cînd, noi am mers ²i am luat Evangheliile, ²i arat°
exact. Cînd voi intra¸i în chivot, ei str°juiau chivotul,
leg°mîntul. ³i apoi noi afl°m c° leg°mîntul noii Biserici,
reprezentarea Ei pe p°mînt, era Duhul Sfînt. Sîngele a trimis
înapoi, la noi, pe Duhul Sfînt. Iar cele patru F°pturi au
reprezentat, ²i a²a_cele dou°sprezece semin¸ii ale lui Israel,
a²a cum aceasta a vegheat. ³i afl°m acelea²i naturi, ²i luînd
aceea²i natur° ²i aducînd-o la fiecare din acele patru
Evanghelii, exact, erau exact la fel. Una a vorbit c°tre leu,
cealalt° c°tre bou, ²i cealalt°^Cele patru Evanghelii! Acolo
este aceasta. Cele patru Evanghelii sînt protec¸ia Duhului
Sfînt. Amin.
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 Eu doar întotdeauna m-am întrebat^Aceasta s-a ¸inut de
mine. Acum, aceasta este cam ²ase ani, eu presupun, de cînd
am auzit un om mare s° spun° c° era^Faptele Apostolilor
era doar cadrul. Eu am auzit s° se spun° aceasta de multe ori.
Dar s° auzi un om cu statutele lui, ca un predicator ²i ca un
înv°¸°tor, care a scris unele dintre c°r¸ile renumite pe care
oamenii le citesc pretutindeni, ²i s° spun° c° Faptele
Apostolilor nu erau de fapt potrivite pentru înv°¸area
Bisericii!
 Cînd, Faptele Apostolilor este tocmai temelia Acestuia; nu
cadrul. Temelia! Pentru c°, Biblia zice c°_temelia lui
Dumnezeu este zidit° pe Înv°¸°tura apostolilor, corect,
Cristos, Capul, Piatra unghiular°.
 ³i cînd acest om a stat acolo ²i a f°cut remarca aceea,
eu_eu_eu_eu doar^Inima mea doar a sl°bit. ³i m°
gîndeam, Nu-i de mirare. P°i, eu v°d acum, în Pece¸i.
Aceasta doar nu era descoperit. Asta-i tot. Vede¸i?
 Astfel, c°, acolo erau ei, stînd acolo, îns° acolo era ceva
doar spunînd aceea. Acum, observa¸i, ei str°juiesc.
 Acum, cînd noi am luat Matei 28:19, ²i am dus acest lucru în
jos prin Matei, care a reprezentat leul. ³i venind, în°untru
acolo, noi afl°m exact de ce boteaz° ei în Numele lui Isus
Cristos. ³i acolo era El, stînd acolo tocmai cu Scriptura aceea,
s° str°juiasc° datoria sfînt° a botezului, a Numelui lui Isus
Cristos. În regul°. P°i, eu deviez asupra epocilor bisericii
acum.
 Observa¸i. Dar, aici, cînd noi venim la aceast° Pecete a
Cincea acum, acolo_acolo_acolo nu merge nici un c°l°re¸
înainte, ²i acolo nu este nici o F°ptur° s° anun¸e Aceasta. Ioan
doar^Mielul a deschis-O, ²i Ioan a v°zut-O. Acolo nu era nici
unul s° zic°, Acum vino, prive²te. Vino, vezi. Observa¸i, nici
o putere a F°pturii vii. Sau acolo era^
 ³i pe Pecetea a ³asea, acolo nu este nici o F°ptur° s° O
anun¸e. ³i pe Pecetea a ³aptea, acolo nu este nici o F°ptur° s°
O anun¸e. Nici o putere s° anun¸e Aceasta. Vede¸i, nimeni nu o
face. Pe cea^Privi¸i. Pe cea^Dup° Pecetea a Patra, acolo
nu este anun¸ prin vreo putere de F°ptur°, de la a Cincea, a
³asea, sau a ³aptea, nicidecum.
 Acum observa¸i. Eu iubesc aceasta. Ca în timpurile
c°l°re¸ului celor patru cai, c°l°re¸ul (singular) a celor patru cai
diferi¸i, acolo era o F°ptur° care a anun¸at puterea. De fiecare
dat° cînd c°l°re¸ul a înc°lecat alt cal ²i a venit înainte s°
c°l°reasc°, un alt fel de F°ptur° a venit afar° ²i a anun¸at
aceasta, Aceea este o mare tain°. Vede¸i? Aceea este taina.
De ce? Anun¸a taina.
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 De ce nu exist° una aici la Pecetea a Cincea, s° anun¸e
Aceasta? Aici este aceasta, conform cu descoperirea pe care
Domnul Isus mi-a dat-o ast°zi, vede¸i, sau azi diminea¸°,
devreme. Aceea este, c°, taina epocilor bisericii este deja
sfîr²it°, la timpul acesta. Taina despre anticrist este
descoperit°, la timpul acesta. Anticristul ²i-a luat ultima lui
c°l°rie, ²i noi îl g°sim pe calul lui galben, amestecat cu culorile
lui multe, ²i c°l°re²te pîn° la cap°t în pierzare.
 Noi lu°m aceasta la Trîmbi¸e, ²i a²a mai departe, cînd noi
înv°¸°m asta. Eu m-a² duce la aceasta acum, dar noi ne d°m
iar°²i drept jos de pe subiect. Iar noi_noi mergem^el
c°l°re²te^
 Acela este motivul c° nu exist° nici unul acolo. Acum, noi
f°r° cauz° scris°, ceva motive pentru ceva. Acum, v° aminti¸i,
la început, începutul, am spus c° nu poate exista nimic f°r° un
motiv. V° aminti¸i micu¸a pic°tur° de cerneal°? Vede¸i? Acum
voi trebuie s° g°si¸i motivul. Acolo este vreun motiv c° ei nu
trebuiau s° aibe o F°ptur°, sau o putere, s° anun¸e c° aceast°
Pecete se rupe. ³i numai Dumnezeu poate descoperi de ce,
asta-i tot, deoarece Aceasta tot_tot st° în El.
 Dar motivul c° El descoper° Aceasta, dup° cum eu în¸eleg,
aceea este deoarece taina C°r¸ii de R°scump°rare, atît cît
prive²te c° anticristul este descoperit; ²i la acela²i timp,
Biserica este dus°, ²i aceste lucruri nici m°car nu se întîmpl°
în epoca bisericii, deloc. Asta-i adev°rat. Ele sînt_ele sînt
departe de epoca bisericii. Biserica este absolut R°pit°, la
timpul acela. Biserica merge sus, în capitolul al 4-lea din
Apocalipsa, ²i nu se întoarce pîn° cînd Ea vine înapoi cu
Regele Ei, în capitolul al 19-lea. Îns° aceste Pece¸i aici
descoper° ce a fost, ce este, ²i ce va fi. În¸elege¸i? ³i, acum, ce
era s° fie pentru epoca bisericii, a fost descoperit prin aceste
Pece¸i. ³i acum privi¸i ce ia Aceasta.
 Cele_cele patru stagii ale c°l°re¸ului lui au fost
descoperite. Cele patru stagii ale anticristului, c°l°rind, au fost
descoperite la acest timp, de aceea ei nu mai trebuie ca s° mai
aibe.
 ³i acolo erau patru F°pturi vii ale lui Dumnezeu, s° anun¸e
c°l°re¸ul a²a cum ei c°l°reau. Patru Animale sînt patru puteri.
Acum, noi ²tim c° Animal, prin interpretarea termenilor
simbolurilor Bibliei, înseamn° putere. Acum, s° lu°m aceea
de aproape. Cele patru sînt Animale, în Biblie, reprezint° o
putere printre oameni.
 Acum, dac° noi afl°m, ca în Daniel, cînd el a v°zut o
anumit° na¸iune c° se ridic°, aceasta ar fi poate un urs ¸inînd o
coast° lîng° el, în simbol. Apoi el a v°zut o alt° putere
ridicîndu-se, un ¸ap. Acesta a reprezentat ceva. Apoi el a v°zut o
alt° putere ridicîndu-se, ²i_²i acesta era un leopard cu a²a
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multe capete. Acesta reprezenta o anumit° împ°r°¸ie. Apoi el a
v°zut o alta ridicîndu-se, un leu mare cu din¸i, ²i_²i a strivit
r°m°²i¸a. Aceea a reprezentat o putere diferit°, cu totul. Una
era o_o împ°r°¸ie a lui Nebucadne¸ar; ²i alta, model despre_
despre un vis. Daniel a v°zut o vedenie; Nebucadne¸ar a visat un
vis. Dar Daniel i-a interpretat visul, ²i a fost corect cu vedenia.
 Amin! Iuh! Oh! [Fratele Branham bate din palme o
dat°_Ed.] Dac° voi ²ti¸i doar ce s-a întîmplat! Ce s-a întîmplat
înainte ca noi s° plec°m de aici? Voi în¸elege¸i? P°i, ²ase visuri
drepte au venit exact cu vedenia. Amin. Vede¸i? Un vis,
interpretat, este o vedenie. Deoarece o persoan° ne fiind poate
n°scut cu un subcon²tient s° stea, s° fie treaz cînd el o vede,
atunci Dumnezeu intr° acolo în acest subcon²tient ²i îi
vorbe²te. Care, El a promis asta, în visuri, în zilele din urm°, El
va vizita pe oameni, ²i de asemeni în vedenii. Vede¸i?
 Acum, o vedenie este cînd voi sînte¸i treji de tot, stînd
drept în felul acesta, ²i anumite lucruri sînt descoperite. ³i
stai, ²i le spui întocmai corect despre aceasta; vede¸i ce s-a
întîmplat, ²i ce o s° se întîmple, ²i a²a mai departe.
 Dar, acum, un vis este cînd tu e²ti adormit, ²i cele cinci
sim¸uri ale voastre sînt inactive. iar tu e²ti_tu e²ti în
subcon²tientul t°u. Tu e²ti undeva, deoarece, cînd tu vii înapoi,
tu î¸i aminte²ti unde ai fost, î¸i aminte²ti aceasta toat° via¸a ta.
În¸elege¸i? Astfel, acesta este subcon²tientul t°u. Atunci în
ordine, vede¸i^
 A²a cum Congresmanul Upshaw obi²nuia s° spun°, Tu nu
po¸i s° fii ceva ceea ce nu e²ti. ³i aceasta este cam întocmai
exact, vede¸i.
 ³i, atunci, dac° tu e²ti n°scut un v°z°tor. Acum, voi vede¸i,
s° faci asta, acele con²tienturi amîndou° trebuie s° fie chiar
împreun°; nu unul aici cu cinci sim¸uri, active, ²i cel°lalt aici
afar° cînd tu e²ti adormit, ²i cele cinci sim¸uri nu sînt active.
Dar, voi vede¸i, cînd ele amîndou°, tu e²ti n°scut, drept
împreun°, tu nu mergi s° dormi. Tu doar mergi de la unul la
cel°lalt, în felul_felul acesta. Tu nu mergi s° dormi. Nu exist°
loc suficient s° mergi s° dormi. ³i tu nu po¸i s° te faci în felul
acela.
 Astfel, Darurile ²i chem°rile sînt predestinate de
Dumnezeu. Ele sînt_ele sînt darurile ²i chem°rile lui
Dumnezeu, chiar f°r° poc°in¸°, a zis Biblia. În¸elege¸i? Ele
au fost ordinate înainte de întemeierea lumii. Vede¸i?
 Acum, acum, noi afl°m c°^O fiar°, din Daniel, aceasta ar
însemna c° ea era o putere ridicîndu-se printre oameni. În
regul°. ³i_²i vedenia lui Ioan aici, de asemeni, a ar°tat c°
acestea erau puteri, na¸iuni ridicîndu-se. Cum, Statele Unite
apar în Apocalipsa 13, ca un miel. ³i apoi dac° voi vre¸i s° ²ti¸i,
diferit^
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Voi zice¸i, P°i, aceea, aceea vorbe²te despre putere
na¸ional°.
 Aceasta de asemeni reprezint° putere sfînt°, de asemeni, un
animal. A¸i ²tiut voi asta?
 Observa¸i pe Rebeca; cînd_cînd_slujitorul lui Abraham,
Eliazar^Cînd el a venit s° o ia pe -beca_Rebeca, ea^El a
pus-o pe o c°mil°, tocmai c°mila pe care ea a ad°pat-o. ³i ea a
c°l°rit aceast° c°mil°, ca s° întîlneasc° pe mirele ei nev°zut.
Tocmai lucrul pe care ea l-a ad°pat, era lucrul care a dus-o pe
ea la c°minul ²i so¸ul ei viitor.
 ³i acesta este acela²i lucru ast°zi, vede¸i. Tocmai lucrul pe
care Biserica ud°, aceea este S°mîn¸a, S°mîn¸a Cuvîntului.
Acesta este tocmai Cuvîntul care devine viu ²i ne duce pe noi la
Mirele nostru nev°zut. În¸elege¸i? În¸elege¸i?
 ³i privi¸i cît de perfect. Isaac a p°r°sit casa, ²i era afar° în
cîmpii, departe de casa lui, cînd Rebeca l-a v°zut.
 ³i Biserica întîlne²te pe Cristos în aer, ²i atunci El o duce
pe Ea înapoi în Cas°, Casa Tat°lui, unde palatele sînt
preg°tite. Isaac a luat pe Rebeca în acela²i fel.
 ³i, observa¸i, aceasta era iubire la prima vedere. Oh,
Doamne! Ea doar a alergat s°-l întîlneasc°.
 ³i acela este felul cum Biserica va întîlni pe Cristos, în aer,
²i întotdeauna va fi cu El.
 Acum, în termenii Bibliei, aceste Animale sînt puteri.
Observa¸i. Eu vreau, acum, eu vreau ca voi s° observa¸i.
 Diavolul a avut patru ai lui, schimbînd, fiare colorate, pe
care s° mearg° înainte. El ²i-a avut cele patru animale. Acela
era to¸i trei dintre ei, pu²i în culoarea unuia, ²i l-a f°cut pe
acela un_un cal galben; un cal alb, cal ro²u, cal negru. ³i noi
am v°zut, c° fiecare din aceia era un stagiu al slujbei lui, un
stagiu al bisericii timpurii care s-a format într-o denomina¸iune, la Niceea. Biserica Penticostal° original°, peste care a
fost rev°rsat Duhul Sfînt, venind jos, ²i-a luat asupra ei un duh
anticrist, a format o organiza¸ie, a dat na²tere la cîteva fiice de
organiza¸ie. Schimbînd puterea lui, de trei ori, ²i le-a pus întruna, ²i a f°cut un cal galben. ³i apoi li s-a dat un nume chemat
Moarte, ²i l-a c°l°rit în Eternitate. Tot a²a de simplu cum
poate s° fie! Acum, acum observa¸i, lui îi este dat acest_acest
cal, ²i el îl c°l°re²te.
Dumnezeu, Dumnezeu are, de asemeni, ca de fiecare
dat°^
 Acum privi¸i. Cînd anticristul a ap°rut, întîi, în ce a ap°rut
el? Cal alb. Vede¸i, p°i, a²a inocent cît putea el s° fie, doar o
înv°¸°tur° în biseric°. Ei au vrut p°rt°²ie. P°rt°²ia voastr°
este cu Cristos. Dar ei au vrut o p°rt°²ie. Ei doar nu au putut
s° sufere aceasta, ei au vrut s° ob¸in°^

332

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

 P°i, voi ²ti¸i, a²a cum se vor ridica clici micu¸e în biseric°.
Voi, voi ²ti¸i aceasta, voi p°storii. Vede¸i? Ei, a²a cum ei zic,
P°s°ri de acelea²i pene. Dar dac° noi sîntem n°scu¸i din nou,
fra¸ilor, aceea_aceea nu este atitudinea de luat, vede¸i. Nu.
Acum, noi_noi_noi^
 Dac° noi vedem ceva gre²it în fra¸ii no²tri, s° ne rug°m
doar ²i s° ¸inem aceasta înaintea lui Dumnezeu, ²i s° iubim pe
acel om pîn° cînd îl aducem drept în Prezen¸a lui Dumnezeu.
Vede¸i? Acela este felul, într-adev°r felul s° o facem.
 Voi ²ti¸i, c° Isus a zis. Acolo vor fi buruieni în°untru
acolo, deoarece Isus a spus c° acolo o s° fie, dar s° nu le
smulge¸i; voi ve¸i lua ²i grîul cu ea. Vede¸i, Doar l°sa¸i-le în
pace. El va face^S° fac° El separarea cînd vine timpul.
Vede¸i? L°sa¸i ca acestea toate s° creasc° împreun°.
 Observa¸i, a²a cum animalul a mers afar°, anticristul a
mers afar° pe un animal, puterea lui.
 Oh, eu iubesc aceasta! Eu doar încep s° m° simt religios
chiar acum, vede¸i, poate c° stimularea. Observa¸i, cînd
anticristul^Oh, acele_acele descoperiri, în Prezen¸a acelei
mingi de Foc atîrnînd acolo în camer°! Pîn°^Oh, frate! De²i
eu am v°zut Aceasta, de cînd eram un copil, de fiecare dat°
Acesta vine lîng° mine, Acesta m° alarmeaz°. El aproape c°
m° pune într-o condi¸ie incon²tient°. Tu nu te obi²nuie²ti
niciodat° cu Acesta; tu nu po¸i. Acesta este prea sacru.
 Observa¸i, a²a cum anticristul a mers (patru) pe animalele
lui de slujb°, acolo, Dumnezeu a trimis înainte un Animal s° îl
combat°. Vede¸i? Acum privi¸i. Atunci, de fiecare dat° (fiara a
c°l°rit) pe calul lui, anticristul a c°l°rit pe calul lui, pe fiara
lui, s°-²i anun¸e slujba lui; Dumnezeu a trimis Animalul Lui,
de asemeni, iar El era pe Acela, s° î²i anun¸e lupta Lui cu
acesta.
 Acum, Scriptura zice, Cînd vr°jma²ul vine în°untru ca o
rev°rsare, Duhul lui Dumnezeu ridic° un ap°r°tor împotriva
lui.
 ³i astfel cînd vr°jma²ul a mers afar° ca un anticrist;
Dumnezeu a trimis afar° un anumit fel de putere s°-l
întîmpine. ³i atunci cînd ei^
 El a mers afar° din nou, ca un c°l°re¸ pe cal ro²u, o alt°
culoare, o alt° putere, o alt° slujb°; Dumnezeu a trimis alta
dup° el, s°-l combat°, s°-²i ¸in° Biserica Lui.
 A trimis pe a treia; din nou, Dumnezeu a trimis pe a Lui, a
treia F°ptur° a venit ²i a anun¸at aceasta.
 El a trimis pe a patra; Dumnezeu a trimis a Lui pe a patra.
³i atunci anticristul sfîr²e²te, ²i epocile bisericii s-au sfîr²it, de
asemeni, la acel timp. Privi¸i. Acum, oh, aceasta este întradev°r bine!
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 Acum, noi vedem c° diavolul a schimbat, patru_patru
fiare, înseamn° ce putere au descoperit ele la^sau ce putere a
descoperit el la lume, ²i cum au sfîr²it-o ei pe acest cal,
moarte galben.
 Acum s° ne uit°m la puterile lui Dumnezeu, al acestor
F°pturi, ca s° îi combat°.
 Prima F°ptur° a lui Dumnezeu, cu care El a mers afar° s°
întîmpine anticristul, duhul anticrist cînd acesta era doar în
înv°¸°tura lui. Acum re¸ine¸i, cînd anticristul a c°l°rit prima
dat°, el era într-o slujb° de înv°¸°tur°. Anticristul a c°l°rit,
întîi, într-o slujb° de înv°¸°tur°. Acum privi¸i pe acela care a
mers s°-l întîmpine: leul, Leul din semin¸ia lui Iuda, care este
Cuvîntul. Cînd înv°¸°tura lui fals° a mers înainte, Cuvîntul
adev°rat a mers s°-l întîmpine.
 Acela este motivul c° noi am avut un Irineus, ²i un
Polycarp, ²i_²i_²i_²i acei oameni, un Sfîntul Martin.
 Cînd acel anticrist a c°l°rit cu înv°¸°tura lui fals°;
Dumnezeu a trimis Înv°¸°tura Lui afar°, Cuvîntul, Leul din
semin¸ia lui Iuda, care este Cuvîntul f°cut manifest în Duhul
Sfînt. Iar Duhul Sfînt, acolo, s° Se manifeste, care este
Cuvîntul!
 Acela era motivul c° Biserica timpurie avea vindec°ri, ²i
minuni, ²i vedenii, ²i putere, din cauz° c° acesta era Cuvîntul
viu, în forma Leului din semin¸ia lui Iuda, c°l°rind afar° s°
combat° aceea. Amin! Acum a¸i priceput? El trimite puterea
lui, anticristul; Dumnezeu o trimite pe a Lui, Cuvîntul.
Anticrist, înv°¸°tur° fals°; adev°rata Înv°¸°tur° a mers cu
aceasta, s° o combat°! Acum, aceea era prima. Acum, aceasta
era prima Biseric°, apostolic°, care a mers s°-l întîmpine.
 Acum, al doilea animal pe care l-a trimis anticristul afar°,
era un animal ro²u, care era s°^pe care el a c°l°rit, era s° ia
pacea (²i) de pe p°mînt, ²i_²i r°zboi.
 Acum, al doilea care a mers s°-l combat°, era Animalul
bou. Boul înseamn° o munc°, un Animal de povar°.
 ³i acum dac° noi am putea doar s° ne oprim doar un
minut. L°sa¸i-m°, da, l°sa¸i-m°, doar a²a ca voi s° fi¸i siguri s°
vede¸i aceasta acum. Acum, acela este felul care ar putea s° fie
pu¸in° nedumerire pentru voi. Dar s° lu°m Tiatira aici. Privi¸i
²i vede¸i dac° aceasta nu este o_o_o Biseric° truditoare, voi
vede¸i.
³i c°tre îngerul bisericii din Tiatira scrie; Aceste
lucruri le zice Fiul lui Dumnezeu, a c°rui ochi sînt ca
fl°c°rile de foc, ²i picioarele lui sînt ca alama fin°;
Eu cunosc faptele tale,^
 Vede¸i, devenind toate fapte acum, vede¸i, deoarece aceea
era ceea ce c°l°rea cu el.
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^²i dragostea ta, ²i slujba, (vede¸i, aceasta este
toat° doar^) ²i credin¸a, ²i^r°bdarea, ²i faptele
tale (iar°²i, de dou° ori, faptele tale), ²i ultimele a fi
mai multe decît primele.
 Vede¸i, aceea arat° c°, Epoca Tiatira, dup° ce anticristul a
ajuns s° se a²eze jos ²i s° vin° în Epoca Tiatira, micu¸a
Biseric° nu putea face nimic decît doar_doar simplu trudire.
  ³i un alt lucru, boul este, de asemeni, este un Animal de
sacrificiu. Vede¸i? Ei ²i-au dat vie¸ile lor tot a²a de liber cum le
puteau ei da, în epocile întunecoase, o mie de ani acolo în care
Catolicismul a controlat lumea. ³i ei doar au mers drept
în°untru, da sau nu. Lor nu le-a p°sat c° mureau. Dac° aceasta
era moartea, aceea era în regul°. Ei au mers ²i au murit,
oricum. De ce? Tocmai Duhul epocii!
  Acela era motivul c° ei, acela era motivul c° Irineus, acela
era motivul c° Polycarp, Ioan, Pavel, acei oameni mari ²i
puternici acolo afar°, au comb°tut acel lucru!
  Pavel a v°zut aceasta. El a zis, Eu ²tiu, c° dup° plecarea
mea, c° vor intra lupi printre voi, fra¸ilor, înv°¸înd lucruri
perverse, ²i aceasta v° vor atrage departe. Privi¸i la acel
b°trîn apostol, micu¸, stînd acolo neînduplecat, spatele lui
b°tut plin cu dungi, ochii lui umezindu-se. Dar el a putut s°
vad° mai departe decît a lor^acel telescop îndreptîndu-l
acolo afar°, încît ei pot vedea la o sut° ²i dou°zeci de milioane
ani lumin° de lumin° de spa¸iu. El a putut s° vad° drept în
Eternitate. Acolo era el. ³i el a prezis aceasta ²i a spus c° asta
este ceea ce ar lua loc. ³i a zis, de asemeni, a mers înainte în jos
la cealalt° epoc° ca s° vin°. Acum observa¸i, acolo era el.
 Înainte, dup° el, Sfîntul Ioan a tr°it cel mai mult. ³i cînd
Sfîntul Ioan a încercat s° ia toate epistolele sacre, unse cu
Duhul Sfînt, ²i le-a pus laolalt° ²i fac Biblia, imperiul Roman
l-au prins ²i l-au pus pe Insula Patmos. El era acolo afar° pe
Insula Patmos din cauza Cuvîntului lui Dumnezeu. Polycarp la ajutat s° traduc° aceasta.
  Am citit, zilele trecute, scrisoarea pe care Maria îns°²i a
scris-o c°tre Polycarp. ³i dojenind^nu dojenindu-l pe el. Ci
l°udîndu-l pentru c° era un om galant care putea înv°¸a ²i s°
accepte înv°¸°tura lui Isus Cristos, Care a fost n°scut din ea,
de la Dumnezeu. Propria noti¸° a lui Maria pe care ea a scris-o
c°tre Polycarp.
  Polycarp a fost dat hran° leilor, voi ²ti¸i. Nu, el a fost ars.
Aceasta_aceasta era prea tîrziu ca ei s° dea drumul la un leu
în aren°, ²i astfel ei au d°rîmat o camer° de baie, o cas° de
baie veche acolo, ²i l-au pus în_în_în aren° ²i_²i l-au ars.
  ³i pe drumul lui, venind în jos, el p°²ea cu capul în jos.
Suta²ul Roman a zis, Tu e²ti un om b°trîn, ²i bine respectat.
De ce nu denun¸i tu lucrul acela?
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  El doar a continuat s° priveasc° înspre Cer. ³i un Glas a
vorbit de undeva. Ei nu au putut în¸elege unde. A zis,
Polycarp, nu te teme. Eu sînt cu tine. Aha. De ce? El a stat cu
acel Cuvînt.
  ³i cînd ei au început s° îngr°m°deasc° scîndurile peste el,
s°-l ard°, acolo era o muzic° Cereasc° venind jos. ³i_²i
imnurile de la ceva Îngeri pe undeva au cîntat cîntarea. El nici
m°car o dat° nu ²i-a clipit un ochi c°tre batjocoritor.
  Acela era un om distins. Aceia sînt oameni care pot
suporta. Martirii în jos prin epoci, acolo, au suferit îngrozitor.
Dar cum erau ei? Ei erau sub inspira¸ia, Duhului lui
Dumnezeu, puterea. Eu^
 S° nu uita¸i asta, biseric°. ³i voi fra¸ilor, pe benzi, eu vreau
ca voi s° examina¸i aceasta. Cum ar putea oamenii s° fac°
altceva pe lîng° puterea lui Dumnezeu care a fost eliberat°
c°tre ei? Eu am s° a²ez aceast° cutie aici sus, s° reprezinte
aceea. Dac° Dumnezeu trimite un anumit Duh printre ei, acela
este singurul lucru prin care pot s° lucreze, este Duhul care
lucreaz° printre ei. Acum noi v° vom dovedi, prin istoria
Bisericii, ²i prin_deschiderea Pece¸ilor, ²i puterile care se
dezleag°; ²i privi¸i, exact, Biserica a r°spuns la_ungere, ²i ei
nu puteau face nimic altceva.
 Acum, primul a fost leul acela care a urlat, acel pur, Cuvînt
neamestecat.
 Al doilea, în Tiatira, era boul. ³i Acesta era un_un
împov°rat^un Animal de povar°. Scuza¸i-m°. ³i Acesta era
de asemeni un Animal de sacrificiu. ³i nu era aceea exact
s°rmana, Biseric° micu¸°? Roma s-a a²ezat acolo jos, pentru o
mie de ani de epoci întunecoase, ²i orice care nu a profesat de a
fi din biserica Roman° a fost pus imediat la moarte. Iar ei
trebuiau s° trudeasc°, s° mearg° din loc în loc.
 Voi Masonilor, eu v° cer aten¸ia voastr°. V° aminti¸i
semnul crucii? Acum voi_voi ²ti¸i despre ce vorbesc eu.
 Acum observa¸i. Acum, dac° voi_dac° voi observa¸i, aceea
purta ²i p°stra acea Biblie. Vede¸i? Iar ei trebuiau s° trudeasc°
unul cu altul. Ia te uit°, boul. ³i cînd a venit timpul^Noi am
citit aceasta seara trecut°. Vede¸i, cînd acela a mers înainte, ²i
a venit jertfa, ²i ei trebuiau s° se duc°.
El a zis, Tu s° nu vat°mi vinul ²i Uleiul.
 Ce au f°cut ei? Ei de bun° voie au p°²it acolo sus ²i au
murit. Lor nu le-a p°sat, deoarece Duhul Bisericii în ziua aceea
era sacrificiu, trudire. Iar ei au p°²it sus tot atît de liber cît
puteau ei s° p°²easc°, un²i cu adev°ratul Duh al lui Dumnezeu
din epoca aceea, ²i au murit ca eroi, o jertf°; mii de mii, ²aizeci
²i opt de milioane din ei în eviden¸°.
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 Bou, sacrificiu! Oh, Doamne! Voi în¸elege¸i asta? [Adunarea
zice, Amin._Ed.] Bine. În regul°. Acum, sacrificiu, ea putea
s° trudeasc° numai în epoca aceea, s° combat° marea opozi¸ie
pentru acea o mie de ani.
 Acum, al treilea animal care a mers afar° de la Diavolul,
era acest cal negru. Vede¸i?
 Acum, al treilea Animal care a mers afar°, o putere de la
Dumnezeu, ca s°-l combat°, s° combat° puterile calului negru;
era un om, iscusit, de²tept, cu în¸elepciune de la Dumnezeu.
Voi ²ti¸i, un om este mai de²tept, decît oricare dintre animale.
Vede¸i? El este mai de²tept, deoarece el poate s°-l în²ele, cel
mai mult. El este iscusit, ager. Vede¸i? Iar el^
 Epoca, de la epoca întunecoas°, acum venind afar° din
epoca întunecoas°; acum, astalalt° parte, cînd c°l°rea acest cal
negru, cînd ei au încasat pentru a lor_a lor_a lor_a lor
sacrificii ²i tot ce au f°cut ei. Iar banii erau doar^Oh, voi
²ti¸i cum era aceasta.
 Acum, urm°torul lucru care a mers afar°, s° combat° pe
acela, era Animalul cu fa¸° de om; de²tept, educat, ager, fin,
uns cu Duhul din ziua aceea. Voi observa¸i aceasta? Acum, el a
mers s°-l combat°, cu iscusin¸a în¸elepciunii lui Dumnezeu cu
el. Aceea era epoca reform°rii, Martin Luther, John Wesley, ²i
a²a mai departe. Vede¸i, aceasta era reformarea. Zwingli, ²i,
oh, care to¸i, Knox, Calvin, ²i care to¸i, vede¸i, au mers afar°.
Aceasta era o iscusin¸°. Acum, voi privi¸i, exact din epoca
întunecoas°, de la reformare, încoace, privi¸i, aceasta era
dib°cia omului.
 Dac° voi a¸i coborî pu¸in ferestrele doar un picu¸! Eu cred
c° oamenii ajung s° le fie cumva pu¸in cald, da, poate, acolo.
Dac° voi a¸i trage doar ferestrele jos doar un picu¸. C°ci, eu
²tiu, dac° eu stînd aici predicînd, se face cald, eu ²tiu c° ²i
vou° v° este, acolo afar°.
 P°i, observa¸i, aceea era dib°cia omului. Acum, voi
în¸elege¸i?
 Acel al treilea animal pe care Satan l-a trimis afar°, el a
devenit dibaci, de asemeni. Privi¸i, O m°sur° de grîu pentru
un ban. Trei m°suri de orz pentru un ban. Vede¸i? Oh,
Doamne! Vede¸i? Schema de a face bani, viclenia, s° ob¸in°
aurul lumii, ²i bog°¸ia, adus° în aceasta. Aceea este exact s° se
împlineasc°. Aceea era ce a început s° încaseze pentru
rug°ciuni. ³i pentru^Au f°cut un loc numit purgatoriu, ²i sau rugat s° le scoat° afar° str°mo²ii. ³i, oh, voi trebuia s°
l°sa¸i cu testament contractele voastre ²i fiecare lucru,
proprietatea voastr°. Biserica, era ²i statul, erau acela²i, iar
biserica v-a preluat proprietatea.
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 ³i nu vede¸i voi, c° unii din ace²ti evangheli²ti, din aceast°
zi, înc° au aceea²i ungere asupra lor? F°cînd pe oameni b°trîni
s° renun¸e la pensiile lor, ²i s° contracteze casele lor dincolo la
anumite lucruri. P°i, frate, eu_eu nu vreau s° ajung asupra
aceleia, vede¸i. Îns° acum eu voi sta drept cu acesta; eu privesc
înapoi s° v°d unde merg. Acum observa¸i, acei oameni, aceea
depinde de ei. Aceea depinde de ei. Aceea_aceea_aceea nu are
nici un lucru de a face cu mine. Eu sînt doar r°spunz°tor
pentru Acesta aici.
 Acum observa¸i,_F°ptura care a venit s°-l combat°, acum,
era un om. ³i noi to¸i ²tim c° aceast° F°ptur°, de om, aceast°
putere de om, în intelectele lui, a recunoscut c° acel kosher pe
care Martin Luther îl avea în mîna lui, cînd el urca acele
trepte^
 Ei au zis, Acesta este Sîngele lui Isus Cristos. Acesta este
trupul lui Isus Cristos.
 Iar Luther a aruncat aceasta jos, ²i a zis, Aceasta este
pîine ²i vin, Acesta nu este trupul lui Cristos; deoarece, acesta
a fost în°l¸at, ²i ²ade la dreapta lui Dumnezeu, f°cînd
mijlocire. Vede¸i, în¸elepciune; vede¸i, om.
 ³i cînd John Wesley a venit înainte, dup° ce Zwingli a
venit în°untru, ²i Calvin.
 ³i ei au adus biserica la un loc, despre securitate, pîn° cînd
ei nu au mai vrut treziri. Ceea ce urmeaz° s° fie are s° fie.
Asta era totul. ³i ei doar au tr°it orice fel de via¸°. Biserica
Luteran° este a²a sucit°, ²i biserica Anglican°! Oh, Doamne!
Întreaga ¸ar° a devenit corupt°, întocmai cum este ea acum.
Bisericile s-au sucit. Cînd Regele Henry al_al VIII, ²i a venit în
Anglia, ²i dup° sîngeroasa Maria, ²i cînd toate aceste lucruri
au avut loc. ³i, atunci, biserica era a²a de plin° de violen¸° ²i
corup¸ie. Mul¸i au pretins Cre²tinismul, ²i au tr°it cu patru sau
cinci neveste, sau f°ceau orice vroiau ei s° fac°, ²i purtare
u²uratic°, ²i murd°rie.
 John Wesley, studiind Scriptura, urm°rind Aceasta, i s-a
descoperit lui c° Sîngele lui Isus Cristos sfin¸e²te pe credincios.
Iar voi sînte¸i^nu ar trebui^Apoi ce a f°cut el? El a venit
afar° într-o alt° reformare. El a salvat lumea în ziua lui, cum a
f°cut Luther. Vede¸i? Ce era aceasta? Acel om, putere de
Animal, mergînd afar°.
 A dat omului în¸elepciune, de în¸elegere, c° lucrul este
gre²it. Acela nu este Sîngele lui Isus Cristos. Acela nu este_
trupul lui Isus Cristos. Acela reprezint° trupul. Vede¸i?
 Aceea înc° este o mare ceart° între Catolici ²i Protestan¸i
acum. Acela este singurul lucru cu care voi nu pute¸i veni
împreun° chiar acum. La toate celelalte, ei pot s° vin°
împreun°, afar° de acela; acestea în consiliile acelea pe care ei
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le au. Observa¸i acum. Îns°, aceasta, îns° ei_ei nu au putut s°
vin° împreun° asupra acesteia. [Fratele Branham bate în
amvon de trei ori_Ed.] Vede¸i?
 Acela, Este Sîngele, ²i, zice, acesta este literar Sîngele;
c° preotul are putere s° schimbe aceast° pîine în trupul literar
al lui Cristos. Aceea este ceea ce este micu¸ul tabernacol,
în_în biseric°, voi ²ti¸i. Acela este motivul c° ei fac semne ²i
orice fel de ofert° p°gîn° cînd ei trec pe acolo, voi ²ti¸i, ²i se
apleac° pe ei în²i²i, ²i î²i scot p°l°ria, ²i a²a mai departe. Aceea
nu este înspre cl°dire; acesta este înspre acel kosher care este
în_tabernacol. ³i observa¸i cum Satan a tras aceea cu viclenie!
 Dar, vede¸i, la timpul acela, peste fiin¸a uman°, vede¸i,
Dumnezeu a pus un Duh de în¸elepciune asupra omului, s°
în¸eleag° c° aceea era gre²it. Acum, aceea era s° combat° al
treilea animal, care a f°cut biserica a²a corupt°, pe care el îl
c°l°rea, încît aceasta era îngrozitoare. Reformatorii, ce au
f°cut ei atunci, ei în epoca reformatorilor? Ei au adus Biserica,
de la ceremoniile ei p°gîne de idolatrie, iar°²i înapoi la
Dumnezeu. Vede¸i? De aceea a mers F°ptura înainte, acea
dib°cie a omului, c°l°re¸ul, s° fac° aceasta.
 Acum, îns°, citi¸i acum versetul 3 ²i^sau, Apocalipsa 3:2,
doar un minut. Acum, eu am aceasta însemnat aici jos pentru
vreun motiv. Acum aceasta este, vine în°untru acum, epoca
Luteran°, în epoca reformatorilor, din Apocalipsa 3:2.
 Ce au f°cut ei, ei s-au organizat. Îndat° ce Luther ²i-a
pornit biserica lui, ei au organizat-o. În regul°, acela²i lucru la f°cut Wesley. Acela²i lucru l-au f°cut Penticostalii, exact, au
organizat-o. ³i ce fac ei? Ei preiau acela²i sistem din care ei au
ie²it. Vede¸i?
 Acum privi¸i aceasta, Apocalipsa, vorbind despre aceast°
biseric° Sardis. C°tre îngerul bisericii, este 1-ul verset,
desigur. Vede¸i? În regul°.
Fii veghetor, ²i înt°re²te lucrurile care r°mîn,^
 Aceea este, Cuvîntul pe care tu l-ai înv°¸at, vede¸i,
lucrurile care r°mîn.
^care sînt gata s° moar°:^
 El este chiar atunci gata s° porneasc° înapoi într-o
organiza¸ie întocmai ca biserica Catolic° din care el a ie²it.
Vede¸i?
^c°ci Eu nu am g°sit faptele tale des°vîr²ite
înaintea lui Dumnezeu.
 Ia te uit°. Acolo este^Acolo merge el, drept înapoi din
nou. Nu vede¸i voi de ce sînt sistemele organiza¸ionale gre²ite?
Cine a început aceasta? Dumnezeu a început? Apostolii au
început? Biserica Romano Catolic° a f°cut aceasta. Acum doar
l°sa¸i ca orice istoric s° spun° altfel. Aceasta nu este acolo. Ei
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sînt, ei zic c° ei sînt biserica mam°, ²i ei sînt. Dar ei
organizeaz° treaba, ²i pun un sistem, cu capul omului la
acesta. Iar noi nu am luat un om, cum au f°cut ei; noi lu°m un
consiliu întreg de oameni, îi punem împreun°, ²i atunci voi
într-adev°r ave¸i o confuzie. Asta-i adev°rat. Cum poate un
consiliu, oricum?
 Aceasta este întocmai cum, noi ne gîndim c° democra¸ia
este în regul°. Eu cred c° ea este, de asemeni, îns° aceasta
niciodat° nu va lucra corect. Ea nu poate. Cu o gr°mad° de
Rickys pe aici s° o conduc°, cum în lume o s° o face¸i corect?
Voi nu pute¸i. Observa¸i, lucrul real era un rege evlavios.
 Observa¸i F°ptura, a treia F°ptur°, acum, era iscusin¸a
unui om. ³i el a reprezentat pe reformatorii care au mers
înainte.
 De la idolul, de a lua, s° zic°, Aceasta este pîinea.
[Fratele Branham bate din palme de patru ori_Ed.] Acesta
este vinul. [Fratele Branham bate din palme de dou° ori.]
Vede¸i, anticristul înc° are ceva ce simbolizeaz° Cre²tinismul.
El trebuie s° aibe, deoarece el este împotriv°, vede¸i voi. ³i
atunci, dac° el trebuie s° fie împotriv° la ceva^
 Acum, dac° el vine tot înainte, ²i zice, Oh, eu sînt un
Buddha. P°i, aceea nu are nimic. Ei to¸i fac. Acela este doar
un p°gîn, de la început.
 Dar anticristul este viclean. El are tot felul de lucruri care
reprezint° Cre²tinismul acolo. Numai, c° o are deviat pe partea
cealalt°, ceva împotriva Înv°¸°turii originale din Acesta.
Vede¸i, aceea este ceea ce îl face anticrist. Vede¸i?
 Astfel, reformatorii, cînd F°ptura a mers înainte în forma
unui_unui om, s° combat° aceea!
 Acum, s° nu uita¸i aceasta, clas°! Nu uita¸i aceasta! [Fratele
Branham bate în amvon de patru ori_Ed.] Vede¸i? Re¸ine¸i
Aceasta, toate zilele vie¸ii voastre! Vede¸i? Aceste F°pturi sînt
corecte. Aceasta este A³A VORBE³TE DOMNUL. Vede¸i?
Observa¸i, idolatria a adus^
 F°ptura de om a mers înainte cu puterea lui Dumnezeu,
prin în¸elepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, ²i a adus
Biserica de la idolatrie, înapoi la Dumnezeu. Dar în^
 Noi afl°m, c° în aceea²i epoc° a bisericii, cînd ei au început
s° se denomineze, s° fac° acela²i lucru pe care ei l-au f°cut la
început, care l-a f°cut Roma, acum ea urmeaz° s° fac° fiice la
acea biseric°. ³i ce zice ea?
 A zis, Acum c° tu e²ti^Eu nu te-am g°sit des°vîr²it°. Iar
tu trebuie s° înt°re²ti t°ria aceea pu¸in° care ¸i-a r°mas.
Acum asculta¸i la El cum îi avertizeaz°, din nou în Apocalipsa,
3:3. S° lu°m^P°i, eu cred c° am luat aceasta, doar cu cîteva
minute în urm°.
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Ad°-¸i aminte de cum ai primit ²i auzit, ²i ¸ine strîns,
²i poc°ie²te-te.
 Doar, în alt fel, Aminte²te-¸i c° tu ai ie²it dintr-o astfel de
corup¸ie ca aceea. Vede¸i? ³i uite aici.
^Dac° de aceea tu nu o s° veghezi, Eu voi veni la
tine ca un ho¸, (aha), ²i tu vei ²ti^²i tu nu vei ²ti la ce
ceas voi veni Eu peste tine.
 Înainte în jos, El o s° mute sfe²nicul, vede¸i. Astfel, asta
este. Ce este aceasta? Lumina Bisericii.
 ³i ea a mers drept în acela²i sistem organiza¸ional de
întuneric p°gîn din care ea a ie²it, ²i acolo r°mîne ea ast°zi, cu
oameni cu inima cinstit° gîndind c° acela este Adev°rul,
întocmai la fel cum sînt Catolicii. Iar Protestan¸ii rîd de
Catolici; cînd, aceasta este ²ase din una, ²i o jum°tate de
duzin° din cealalt°, exact, conform cu Cuvîntul. În¸elepciunea
omului!
 Acum observa¸i. Oh, cum iubesc eu Aceasta! Asculta¸i la El
acum cum îi avertizeaz°. Acum, acum noi^Voi sînte¸i perfect
de acord, fiecare din voi? Acum, dac° voi nu sînte¸i, scrie¸i-mi
o întrebare. C°, acele F°pturi sînt exact identificate în fiecare
epoc°, a²a cum Biblia le-a identificat aici. Aceea este exact ce
ele au f°cut acolo. Istoria arat° ce au f°cut ele. Noi privim
drept aici ²i vedem ce au f°cut ele.
 ³i aici, acele F°pturi, eu_eu_eu nu am ²tiut asta înainte.
Eu doar ²edeam acolo. Eu puteam doar s° v°d aceasta
mi²cîndu-se sus acolo, întocmai la fel cum voi v° uita¸i la mine.
În¸elege¸i? ³i aceasta trebuie s° fie corect, deoarece aceasta
este chiar aici cu Biblia. Astfel cum ve¸i face voi altceva decît
s° spune¸i c° aceasta este corect? Observa¸i.
 Acum, a patra F°ptur°, aceea a mers înainte s° combat°
anticristul, în aceast° ultim° F°ptur°. Sînte¸i voi gata?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Ultima F°ptur° care a fost
trimis° înainte, sau ultima putere s° combat° anticristul care
era împotriva Înv°¸°turii lui Dumnezeu, pe anticrist, era un
vultur. În¸elege¸i? A patra F°ptur° vie era un vultur. Acum, voi
doar studia¸i epocile, studia¸i Scripturile. Este vulturul! ³i în
Biblie, ultima epoc° era o epoc° a vulturului. Iar Dumnezeu
aseam°n° vulturii cu profe¸ii Lui. Vede¸i? Acesta^Acum
privi¸i. Ultima epoc°, epoca vulturului, un_un descoperitor al
Cuvîntului adev°rat. În¸elege¸i?
 Înainte ca Dumnezeu s° se mi²te la ac¸iune, a²a cum El a
f°cut în zilele lui Noe, El a trimis înainte un vultur. Cînd El a
adus pe Israel, ²i armata lui Faraon era gata s° se duc°, El a
trimis un vultur. De fiecare dat°, El trimite un vultur la urm°,
sfîr²itul acesteia.
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 ³i aici El trimite un vultur, din nou. Asta este exact cu
Cuvîntul. Astfel cum o pute¸i voi face altceva? Trimite un
vultur, (de ce?) un descoperitor al Adev°rului care a c°zut tot
prin epoci.
 Astfel cum în lume putea_boul, sau_sau omul, sau orice
F°ptur° care c°l°rea, cum putea aceasta s° fie vreodat°
descoperit pîn° cînd a venit vulturul? Ei ²i-au avut locul lor; ei
erau evlavio²i, F°pturi trimise, întocmai la fel cum era oricare
altul.
 Leul, acela era originalul. Acolo este unde anticristul a
venit sus în_în lupt°.
 Atunci el a ridicat o alt° putere; El a trimis o putere s°-l
întîmpine.
 Apoi el a ridicat o alt° putere; El a trimis o alt° putere s°-l
întîmpine.
 ³i atunci la ultima putere, El aduce jos vulturul, S°
restaureze pe copii înapoi din nou la Credin¸a original°, a
p°rin¸ilor lor. Epoca vulturului! Atunci, voi observa¸i, c°
acolo nu mai sînt F°pturi. Acelea erau toate din ele. Acela este
sfîr²itul. Acum, dac° voi a¸i lua acum Apocalipsa 10:1, 7. Eu
m-am referit la aceasta. Aminti¸i-v°, în epoca ultimului
mesager, vede¸i, ce urma s° se întîmple? Toate tainele lui
Dumnezeu s° fie descoperite. Vulturul! Amin!
 Acum voi a¸i v°zut cele patru fiare care au c°l°rit. Aceea
era perfect corect. Crede¸i voi asta? [Adunarea zice,
Amin._Ed.] ³i acum aici este fiecare epoc°, sau fiecare
putere care a c°l°rit în spatele ei. ³i acolo este Scriptura care
arat° ce a f°cut c°l°re¸ul vr°jma²ului. Aceea a fost descoperit
în aceste Pece¸i. ³i de asemeni a fost descoperit acum c° fiecare
F°ptur°, putere pe care a trimis-o Dumnezeu afar°, s° o
combat°, atinge exact pe punct, pîn° la timpul vulturului.
Acum, dac° acesta este ultimul timp, acolo va veni un vultur,
corect, ²i la acela. Acum, re¸ine¸i.
 Acum, în zilele în care a venit leul, Cuvîntul original, cam o
sutime dintre ei au ascultat de leu.
 În zilele în care_a venit boul, doar o pic°tur° mititic° din
ei au ascultat la mesajul boului.
 În zilele în care_a venit omul, el a lucrat printre oameni,
vede¸i, astfel El era iscusit. El a scos un grup mic afar°.
 ³i ce au f°cut ei? Satan a v°zut aceea, astfel el doar îi
trimite drept înapoi ²i îi c°s°tore²te în aceasta.
 ³i aminti¸i-v°, cînd în sfîr²it vine vulturul, aceasta va fi o
sutime dintr-un procent care vor asculta. Aceasta este o epoc°
a vulturului. Re¸ine¸i, ace²tia sînt to¸i °²tialal¸i c°l°re¸i^³i
atunci chiar Isus a prezis, Dac° El nu ²i-ar fi gr°bit Venirea
Lui, acolo nu va fi nici o f°ptur°, deloc, salva¸i pentru R°pire.
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^?^Este asta Scriptura? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Vede¸i unde sîntem noi atunci, nu-i a²a, frate ²i sor°?
[Amin.] Vede¸i unde sîntem noi?
 Dumnezeule, eu sînt a²a de bucuros, c° eu_eu_eu nu ²tiu
ce s° fac! Aceasta nu este doar ca eu s° stau aici sus s°_s°
vorbesc. Eu sînt în°untru aici, de asemeni. Eu, eu sînt printre
voi. Vede¸i, eu, Acesta sînt eu. Eu am familie. ³i eu am fra¸i ²i
surori pe care eu îi iubesc. ³i Dumnezeul Cerului, este suficient
de amabil s° coboare ²i_²i s° descopere lucrul acela, prin al
Lui propriu, prin vedenii care s-au dovedit pentru treizeci de
ani, c° este Adev°rul. Noi sîntem aici. Noi sîntem^Noi am
ajuns. Asta-i tot. Cercetarea ²tiin¸ific° a dovedit Aceasta.
Adeverirea Cuvîntului a dovedit Aceasta. Iar noi sîntem aici!
³i aceast° Descoperire vine de la Dumnezeu, ²i Acesta este
Adev°rul!
 A¸i prins voi ceva? [Adunarea, Amin._Ed.] Eu doar m°
întrebam dac° a¸i prins. Vede¸i? Da, domnule. Eu s-ar putea s°
nu trebuiasc° s° v° spun atunci, Duminic°. Observa¸i.
Observa¸i. Minunat! Acum, acum, observa¸i acum.
 ³i atunci conform cu_timpul în care Dumnezeu urma s°
elibereze lumea antideluvian°, El a trimis vulturul.
³i la timpul cînd El urma s° elibereze pe Israel, El a trimis
vulturul.
 Crede¸i voi c° timpul, chiar asupra lui Ioan, pe Insula
Patmos, acest Mesaj era a²a perfect încît El nu a putut s°-L
încredin¸eze cu un Înger? Voi ²ti¸i, c° un înger este un mesager.
Dar ²ti¸i voi c° mesagerul era un profet? Voi crede¸i asta?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] S° o dovedim. Apocalipsa 22, s°
vedem dac° acesta era un vultur. Da. Vede¸i, el era un^
Sigur, el era un înger, el era mesagerul, dar el era un profet
care i-a descoperit aceast° întreag° Carte de Descoperiri lui.
 Apocalipsa, al 22-lea capitol ²i al 19-lea verset, eu cred c°
asta este corect dac° eu am asta scris aici jos^22:19, eu poate
sînt gre²it. Nu. [Cineva zice, Aceasta este 22:9, poate._Ed.]
22:9, asta-i ceea ce este. Eu m° uitam la 22:9. Asta-i corect. Oh,
da, aici.
Atunci el a zis c°tre mine, Vezi ca tu s° nu faci
aceasta: c°ci eu sînt dintre slujitori împreun° cu tine,
²i dintre fra¸ii t°i profe¸i,^
 Privi¸i ce a v°zut Ioan aici.
^eu Ioan am v°zut aceste lucruri, ²i le-am auzit.
 Acum el încheie. Acesta este ultimul capitol.
^³i cînd eu^am auzit ²i am v°zut, am c°zut jos
s° m° închin înaintea picioarelor îngerului care a
ar°tat aceste lucruri, care mi-a ar°tat aceste lucruri.
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 ³i, el, atunci, îngerul, vede¸i.
Atunci el a zis c°tre mine, Vezi ca tu s° nu faci
aceasta:^
 Nici un profet adev°rat nu ar fi venerat, sau mesager de
vreun fel, vede¸i. Aceea este numai pentru Dumnezeu.
Atunci el a zis c°tre mine, Vezi ca tu s° nu faci
aceasta: deoarece eu sînt împreun° slujitor cu tine, ²i
ai fra¸ilor t°i profe¸i, ²i a acelora care p°streaz° cele
zise în aceast° carte: închin°-te lui Dumnezeu.
 Vede¸i? Acum, Cartea era a²a de important°, încît, Acesta
este Cuvîntul lui Dumnezeu. Acum privi¸i. Iar cînd Cuvîntul
lui Dumnezeu este adus înainte, Acesta trebuie s° fie adus de
c°tre profet, deoarece acela este la cine vine Cuvîntul lui
Dumnezeu.
 Eu m° a²teptam s° primesc o întrebare despre asta, în_în
aceast° cutie aici. Eu m° gîndeam doar c° o s° le-o iau înainte,
un picu¸, voi ²ti¸i. Eu doar simt c° exist° una acolo în°untru ca
aceea, asta-i tot. Eu_eu doar m° gîndeam c° am s° ajung la ea,
voi vede¸i. Vede¸i?
 Fiecare Cuvînt al lui Dumnezeu este adus. Biblia nu
schimb° sistemul, deloc, vede¸i. Ea este acela²i lucru. Aceasta
trebuie s° vin° la acest v°z°tor pe care noi îl a²tept°m s°
soseasc°, acum observa¸i, Apocalipsa 10:1, 7.
 Acum s° citim_al 9-lea verset din nou. Acum noi lu°m^
noi^Acum, înainte ca noi s° mergem la acel verset, eu vreau
s° v° întreb ceva.
 Voi vede¸i, perfect, înainte ca noi s° p°r°sim aceste Pece¸i?
Acum re¸ine¸i, acolo nu mai este nici o putere care s° mearg°
afar° dup° acel vultur, vede¸i, nu-i mai. De fiecare dat° cînd
anticristul a trimis înainte ceva, Dumnezeu a trimis o putere.
Anticristul a trimis o alt° putere; Dumnezeu a trimis ceva s° o
combat°. Apoi el a trimis o alt° putere; Dumnezeu a trimis
ceva s° o combat°. Vede¸i? ³i atunci cînd El a ajuns jos la
vultur, acela era Cuvîntul Lui, înapoi cum era El în primul
rînd.
 Acum privi¸i. Nu este profetul pe care noi îl a²tept°m s°
vin°, vreun om uns cu_cu Duhul ca Ilie? Acesta nu va fi Ilie,
desigur. Dar acesta va fi un om, ca acela, va veni jos. ³i tocmai
slujba lui este s° trimit°, s° restaureze înapoi, la acest popor
c°zut prin aceste r°suciri denomina¸ionale, înapoi la Credin¸a
original° a p°rin¸ilor. Acum, dac° asta nu leag° Biblia aceea
împreun°, eu_eu nu ²tiu ce o face. Eu_eu_eu nu pot spune
mai mult despre acesta, pentru c° acesta este. Voi tocmai
ajunge¸i. Acela este Adev°rul. Voi lua¸i ceva de acolo, voi îl
r°suci¸i. Vede¸i? Astfel, aceasta, aceasta trebuie s° fie în felul
acela.
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 Acum observa¸i, acum, în al 9-lea verset, Suflete de sub
altar. Acum, aici este unde eu am s° ob¸in ceva dezacorduri
reale. Îns° doar privi¸i doar un minut. ³i doar^Vede¸i? Eu
am crezut asta, de asemeni, îns° aceasta nu a venit în felul
acela. Noi avem^Eu întotdeauna m° gîndeam c° aceste
suflete sub altar erau_martirii din Biserica timpurie. ³i eu sînt
sigur c° Dr. Uriah Smith, ²i fiecare dintre ei, zic c° ace²tia sînt.
Vede¸i? Dar, m° gîndeam astfel, eu însumi. Dar cînd Duhul
Sfînt a ar°tat vedenia la aceasta, aceasta nu era; acestea nu
sînt sufletele.
Acum, acum voi zice¸i, P°i, acum, eu nu ²tiu despre asta.
 P°i, acum, doar un minut, noi vom afla. Privi¸i. acestea nu
sînt sufletele din_din Biserica Mireas°, nicidecum. Noi
credeam c° aceea era Biserica Mireas° a²teptînd acolo, sufletele
sub altar, vede¸i voi, strigînd, Pîn° cînd, Doamne, pîn° cînd?
L°sa¸i-m° s° o citesc din nou acum, a²a ca noi s° o avem corect.
³i cînd el a deschis a cincea pecete, eu am v°zut sub
altar sufletele acelora care au fost uci²i pentru
cuvîntul lui Dumnezeu, ²i pentru m°rturia pe care ei o
¸ineau:
 Vede¸i, Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i m°rturia pe care ei o
¸ineau. Acum, s° nu_s° nu v° mi²ca¸i de acolo. Doar un
minut, vede¸i.
³i ei au strigat^Pîn° cînd,^Doamne, pîn°
cînd?^(vede¸i?)^sfinte ²i adev°rate, tu s°^judeci
²i r°zbuni sîngele nostru asupra acelora care locuiesc
pe p°mînt?
³i la fiecare dintre ei li s-a dat robe albe; ²i s-a spus
c°tre ei, ca ei s° se odihneasc° înc° pu¸in° vreme, pîn°
cînd împreun° slujitorii de asemeni ²i_²i^fra¸ii lor,
care vor fi omorî¸i cum au fost ei, se va împlini.
 Acum, pentru c° ei, la acest timp, dac° voi observa¸i,
aceast° Pecete a Cincea fiind deschis°, vede¸i, Biserica este
dus°. Aceasta doar nu poate fi, sufletele sub_Biserica
timpurie.
 Acum, acum, v° rog, dac° voi a¸i dat vreodat° aceast°
aten¸ie acum, deoarece aceasta este o mare controver^
controvers°, astfel eu vreau ca voi s° asculta¸i foarte de
aproape acum. ³i voi ave¸i hîrtiile voastre, ²i lucruri cu care s°
scrie¸i. Acum, eu vreau ca voi s° observa¸i.
 Acum, ace²tia nu pot fi sufletele acelea. Deoarece, sufletele
celor_celor neprih°ni¸i, martiriza¸i, ²i oamenii neprih°ni¸i,
Biserica, Mireasa, deja a fost luat° sus, astfel ei nu ar fi sub
altar. Ei ar fi în Slav°, cu Mireasa. Acum privi¸i. C°ci, ei sînt
du²i în R°pire, în capitolul al 4-lea din Apocalipsa. Ei au fost
lua¸i sus.
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 Acum, cine sînt aceste suflete, atunci? Acesta este lucrul
urm°tor. Cine sînt ei, atunci, dac° ei nu sînt Biserica timpurie?
Acesta este Israel care o s° fie mîntuit ca o na¸iune, to¸i acei
care sînt predestina¸i. Acela este Israel. Acela este Israel,
însu²i.
 Voi zice¸i, Oh, a²teapt° un minut. Voi zice¸i, Ei nu pot
fi. Oh, da, ei urmeaz° s° fie mîntui¸i.
 Aici, s° stabilim aceasta, doar un minut. Eu am patru sau
cinci Scripturi. Eu voi lua una. S° lu°m Romani, doar un
minut, ²i s° afl°m dac° ei sînt. S° lu°m Cartea despre Romani,
²i s° mergem la al_al 11-lea capitol din Romani, iar noi vom
afla. Doar^S° citim doar aceasta, ²i atunci noi o vom avea
prin noi în²ine. Romani, al 11-lea capitol, al 25-lea ²i 26-lea
verset. Acum asculta¸i la Pavel aici.
 ³i Pavel a zis, Dac° oricine altul, chiar un Înger, a
predicat vreo alt° evanghelie, (ce?) el urma s° fie blestemat.
Privi¸i.
C°ci eu nu vreau, fra¸ilor, ca voi s° fi¸i ne²tiutori
despre taina (ah!), s° nu v° socoti¸i singuri în¸elep¸i (ia
te uit°); orbirea în parte i s-a întîmplat lui Israel, pîn°
la împlinirea, plin°t°¸ii Neamurilor s° vin° în°untru.
 Ultima Mireas° Neamuri s° fie adus° în°untru, pentru
Mireas°, orbirea a venit la Israel pentru scopul acela.
³i astfel tot Israelul va fi mîntuit: dup° cum este
scris, Acolo va ie²i din Sion un Izb°vitor, ²i va
îndep°rta toat° neevlavia pentru Iacob:
 Corect! Acum, ei sînt Israel, care sînt sub acest altar.
Privi¸i. Israelul a fost orbit tocmai pentru scopul ca noi s° fim
mîntui¸i. Voi crede¸i asta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Acum,
cine i-a orbit? Dumnezeu. Dumnezeu a orbit Proprii Lui copii.
 Nu-i de mirare, c° Isus, stînd acolo la cruce, ²i Iudeii aceia
urlînd dup° Sîngele Lui! Aceia erau Proprii Lui copii. ³i El era
Scriptura. El era, Însu²i, Cuvîntul. ³i aici, El ²tiind c° acei
oameni L-ar fi primit bucuro²i! ³i acela este motivul c° El i-a
orbit, astfel ca ei s° nu-L recunoasc°. El a venit într-un fel a²a
de umilit, ²i i-a orbit la aceasta, ca ei s° nu o primeasc°.
Vede¸i? Scriptura a spus c° ei o vor face. ³i El i-a orbit. Erau
orbi¸i! Isus s-a înduio²at de ei, chiar a²a de mult, dup° cum El
a zis, Tat°, iart°-i. Ei nu ²tiu ce fac. Vede¸i? Ei erau orbi.
Pavel a spus c° ei au fost orbi¸i pentru o cauz°, pentru noi.
 Observa¸i. Acum eu vreau ca voi s° privi¸i aceasta foarte de
aproape. Lor li s-au dat robe. Ei nu le-au avut. Lor li s-au
dat robe, robe albe, la fiecare dintre ei. Acum, sfin¸ii au acum,
deja au una; ei o ob¸in aici. Dar, acolo, Lor li s-au dat robe.
Iar sfin¸ii deja le aveau pe ale lor, ²i au fost du²i. Vede¸i?
Vede¸i? Ei aveau_nu aveau^
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 Ei, vede¸i, ei nu au avut nici o ²ans°, deoarece ei au fost
orbi¸i de Dumnezeu, de propriul lor Tat°; astfel ca harul lui
Dumnezeu s° poat° fi împlinit, astfel ca Mireasa s° poat° fi
luat° de la Neamuri. Este asta adev°rat? [Adunarea zice
Amin._Ed.]
  L°sa¸i_l°sa¸i-m° s° v° ar°t un model frumos aici în Iosif;
Iosif, omul Duh, vulturul. El a fost n°scut printre fra¸ii lui,
întocmai cum Biserica real° este printre celelalte. Iar el putea
interpreta visuri ²i vedea vedenii. Iar ceilal¸i dintre ei îl urau.
Tat°l lui îl iubea.
  Observa¸i, atunci, c° el era afar°, pus afar° de c°tre fra¸ii
lui, nu de c°tre tat°l lui. Afar°, de c°tre fra¸ii lui, ²i a fost
vîndut pentru aproape treizeci de piese de argint. Aruncat întro groap°, ²i presupus a fi mort.
  Luat sus, ²i a²ezat la dreapta lui Faraon. ³i din cauz° c° el
a fost pus afar° de c°tre fra¸ii lui, vede¸i, lui i s-a dat o mireas°
din Neamuri, nu din propriul lui popor. Prin aceea, el a n°scut
pe Efraim ²i Manase, care au fost ad°uga¸i în Israel.
 A²a cum Israel i-a binecuvîntat, prin încruci²area mîinilor
lui, de la cel mai tîn°r la cel mai în vîrst°, s° treac°
binecuvînt°rile de la Iudei, înapoi^sau de la Iudei la
Neamuri. Vede¸i? ³i-a încruci²at mîinile, la fiul mai tîn°r, care
este Biserica mai tîn°r° s° vin° în°untru. Biserica mam° a
stat în soare; ea a n°scut acest prunc. ³i observa¸i, ca s°-l
ob¸in°, Israel ²i-a încruci²at mîinile, ca model. ³i Iosif^
La aceia²i copii, era o mam° din Neamuri.
  Mireasa din Israel, acolo în urm°, a devenit trecut°, de la
vechiul Ortodox, dincolo la calea Cre²tin°, prin Duhul Sfînt
care a încruci²at mîinile lui Israel. El a zis, Dumnezeu mi-a
încruci²at mîinile. El nu a avut nimic de a face cu aceasta.
  Observa¸i. Apoi, Iosif, refuzat de proprii lui fra¸i, propriul
lui popor, a luat o mireas° de Neamuri. Întocmai exact ce a
f°cut Isus; refuzat de c°tre Iudei, a luat o Mireas° dintre
Neamuri.
  Acum s° citim ceva aici. Eu am o Scriptur° scris° jos,
Fapte 15. ³i, oh, aceasta este doar cumva despre ceea ce noi
trebuie s° o înv°¸°m, oricum. Acum, eu cred c° am aceasta
corect, citim Fapte 15:14. În regul°. Eu sper c° aceasta este
corect acum. În regul°. Simeon a declarat cum Dumnezeu^
Nu, s° începem la al 13-lea verset.
³i dup° ce ei ²i-au p°strat t°cerea, Iacov a
r°spuns,^
  Acum, voi vede¸i, ce s-a întîmplat, ei au mers la Neamuri.
Vede¸i? Iar cearta se desf°²ura, pentru c° ei erau Iudei. Vede¸i?
³i dup° ce ei ²i-au p°strat t°cerea, Iacov a r°spuns,
zicînd, B°rba¸i ²i fra¸i, asculta¸i la mine:
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Simeon (acela era Simon Petru) a declarat cum
Dumnezeu mai întîi a vizitat Neamurile, ca s° scoat°
din ei un popor pentru numele lui.
  Iuh! Vede¸i, numele so¸iei mele a fost Broy. Cînd eu am
luat-o, ea a fost o Branham. Vede¸i?
  Isus ia Biserica Lui afar°, sau Mireasa Lui, afar° dintre
Neamuri. Aceasta este Scriptura, tipizat, întocmai ca ²i Iosif.
 Acum observa¸i aceasta, acum, aceste suflete sub altar. P°i,
cei^acesta, Aceste suflete, în¸elegînd acum, care sînt sub
altar, p°i ei au fost martiriza¸i de c°tre oameni p°c°to²i ca
Eichmann. Vede¸i? Ei o ¸in drept înainte, milioane de ei, vede¸i,
îns° ei r°mîn Iudei.
 Acum, re¸ine¸i. Ce era aceasta? Ei au fost omorî¸i din
cauza Cuvîntului lui Dumnezeu, nu pentru m°rturia lui Isus.
A¸i în¸eles voi asta?
 Dar, aminti¸i-v°, c° Biserica vine în°untru, de asemeni,
martirii Bisericii, erau pentru Cuvîntul lui Dumnezeu ²i
m°rturia lui Isus Cristos. Cît de mul¸i cunosc asta, aici la^
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Da. În regul°.


Acum, îns° ace²tia nu aveau m°rturia lui Isus Cristos.
^pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i m°rturia pe
care ei au ¸inut-o:

 Iudeii! Iar Hitler i-a urît, la fel ²i Eichmann, la fel ²i Stalin,
tot restul lumii. Vede¸i? Dar ei au stat devota¸i cu ce au crezut
ei. Iar ei i-au omorît pentru c° ei erau Iudei.
 A¸i ²tiut voi c° Martin Luther a avut cumva aceea²i idee, de
asemeni? Acesta este adev°rul. El a zis, To¸i Iudeii ar trebui s°
fie sco²i afar°. Ei sînt anticrist. Vede¸i? Îns° el era doar sub o
alt° distribuire, ²i nu a v°zut aceasta, nu a v°zut Cuvîntul.
 Acum Cuvîntul, Adev°rul, vine înainte. Cum o s° orbi¸i voi
vreodat° Israelul? Voi nu o pute¸i face. Nu.
 Oh, cum a putut acel profet s° stea sus acolo, în ziua aceea,
²i s° zic°, Tu ar°¸i ca un unicorn, Israele? Cînd ei au încercat
s°-i arate p°r¸ile lui cele mai rele! El a zis, P°i, a zis el,
oricine te binecuvînteaz° va fi binecuvîntat, ²i oricine te
blast°m° va fi blestemat. Asta-i adev°rat. Oh, omule! Cum o
s° faci tu aceasta?
 Odat° ei au crezut c° Dumnezeu o s° uite, cînd profetul a
v°zut lucrul acela întunecat venind pentru Iudei. Omul acela
stînd acolo, iar Cuvîntul lui Dumnezeu s-a turnat c°tre el. El a
zis, O Doamne, o s° p°r°se²ti Tu pe poporul T°u?
El a zis, Ce este aceea de lîng° tine acolo?
El a zis, O pr°jin° de m°surat.
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 A zis Cît de înalt este pîn° la Cer? M°soar° aceasta. Aha.
Cît de adînc° este marea?
El a zis, Eu nu o pot face.
 El a zis, Nici Eu nu pot, nici Eu nu pot s° uit vreodat° pe
Israel. Nu, domnule. El nu are s°-l uite.
 El trebuia s°-²i orbeasc° Propriul Lui copil. Acum, gîndi¸iv° la asta. Orbe²te Propriul Lui copil, s° ne dea nou° o ²ans°,
iar noi O refuz°m. Acum, nu v° face asta s° v° sim¸i¸i cam a²a
de m°run¸i încît voi a¸i putea s° v° tîrî¸i sub un bloc de ciment
cu o p°l°rie de zece galoane pe voi, ²i s° nu atinge¸i aceasta?
Aceea este destul de mic, voi ²ti¸i. Oh, Doamne! Da.
 Ei au ¸inut pentru Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei erau Iudei.
Ei aveau legea lor; ei au stat cu aceasta. V° aminti¸i seara
trecut°, acum? Vede¸i? Ei au stat cu aceea. Iar ei erau Iudei, ²i
ei aveau legea. Iar legea era Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i ei au
stat drept lîng° aceasta. Asta-i adev°rat. ³i pentru m°rturia
ce ei au ¸inut-o, ei au fost martiriza¸i. ³i aici erau suflete sub
altar, dup° ce Biserica a fost dus°.
 Acum privi¸i. Ei, în orbirea lor, au martirizat pe Mesia al
lor, ²i acum ei recoltau pentru aceasta. Ei ²i-au dat seama. Ei
au recunoscut aceasta, dup° ce aceasta s-a dus. Ei L-au v°zut
atunci, cînd ei au venit înaintea altarului lui Dumnezeu. Dar
acum harul lui Dumnezeu este la ei.
 Privi¸i. Acum, ei nu puteau, în nici un fel, s° fie sfin¸i,
deoarece ei ar fi fost deja cu robe. Dar aici sînt ei acum, doar
suflete sub altar, pentru Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i m°rturia
ce ei o ¸ineau, s° fie poporul lui Dumnezeu, Iudeii.
 Dar acum, privi¸i, harul lui Dumnezeu vine la ei. ³i Isus le
d°, la fiecare, o rob° alb°, (oh, Doamne, privi¸i; drept acolo,
dup° ce Biserica este dus°), deoarece ei erau loiali fa¸° de
cauza lor. Iar ei au fost orbi¸i, ²i ei nu au ²tiut aceasta. Ei nu au
²tiut aceasta. Ei au jucat exact partea pe care Dumnezeu a
hot°rît-o pentru ei s° o joace. ³i aici, aici, Ioan prive²te acolo
²i vede suflete sub altar. Acum privi¸i, el vede acele suflete.
Privi¸i cum le nume²te el.
Ei strig°, Doamne, pîn° cînd?
Privi¸i, Înc° mai pu¸in° vreme. Vede¸i?
 S° lu°m asta, a²a cum noi mergem jos, drept prin Scriptur°
acum. Ei ²i-au dat seama c° ei au omorît pe Mesia al lor.
Vede¸i? ³i ei nu au ²tiut-o, îns° apoi ²i-au dat seama. Ei au_ei
au ajuns omorî¸i, înapoi, s° pl°teasc° pentru aceasta, f°cînd
acolo r°ul. ³i acum privi¸i ce lucru trebuiau ei s° fac°! Vede¸i,
ei au fost vinova¸i de omor, astfel ei au ajuns omorî¸i. Vede¸i?
Ei au strigat, Sîngele Lui s° fie peste noi! Vede¸i? Asta-i
adev°rat. ³i ei au fost orbi¸i.
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 Acum, dac° ei nu ar fi fost orbi¸i; Dumnezeu a zis, L°sa¸ii în pace. Ei nu sînt vrednici. Dar fiindc° ei au fost orbi¸i de
Dumnezeu, harul Lui a ajuns jos la ei. Amin! Vorbi¸i despre
har uimitor! ³i le-a dat fiec°ruia o rob°, pentru c° tot Israelul
va fi mîntuit, fiecare care î²i are numele scris. Asta-i adev°rat.
Isus le-a dat robe.
 Cum a f°cut Iosif la fra¸ii lui; un model. Privi¸i, cînd Iosif a
stat acolo, ²i cînd el în final^El s-a f°cut cunoscut acolo
lîng° altar, propriul lui altar, în palatul lui, tronul lui. El a zis,
Fiecare s° m° p°r°seasc°. So¸ia lui era acolo în palat; unde
va fi Mireasa.
 ³i el a zis c°tre ei, el a zis, Voi nu m° cunoa²te¸i? M°i, el
vorbe²te Ebraica acum. Eu sînt fratele vostru, Iosif. Oh,
Doamne!
Ei au zis, Acum, oh, tu o s° ne prinzi.
 A zis, A²tepta¸i un minut. A²tepta¸i un minut. Dumnezeu
a f°cut asta pentru un scop. Voi trebuia s° m° arunca¸i afar°,
pentru ca s° p°stra¸i via¸°. Glorie! Ia te uit°, exact. A zis, S°
nu, s° nu v° mînia¸i pe voi în²iv°. V° aminti¸i c° Iosif a spus
asta? A zis, Nu fi¸i mînia¸i pe voi în²iv°. Totul este în ordine
acum. Totul s-a sfîr²it. Dumnezeu m-a trimis aici, înaintea
voastr°.
 Voi ²ti¸i, Biblia a spus c° ei vor zice c°tre El, cînd ei Îl v°d
venind, au zis, Spune, Tu e²ti Mesia, noi ²tim. Dar, dar, cum
este cu cicatricele acelea? Vede¸i?
 El a zis, Oh, Eu le-am primit în casa prietenilor Mei.
Prieteni?
 ³i atunci cînd ei ²i-au dat seama, acei care au r°mas, cei o
sut° patruzeci ²i patru de mii, Biblia a spus c° ei se vor separa,
o cas° de la cealalt°. ³i vor dura zile, doar s° plîng°, ²i s° se
vaite, ²i s° umble în sus ²i-n jos pe du²umea; s° zic°, Cum am
f°cut noi aceasta? Cum am f°cut noi aceasta? P°i, noi am
r°stignit pe propriul nostru Mesia. A zis, c° vor plînge ca o
cas° pentru singurul lor fiu n°scut, Cum am f°cut noi
aceasta?
 Acei Iudei, ei sînt_ei sînt cei mai religio²i oameni din lume;
ale²ii lui Dumnezeu. Dar El i-a orbit, s° ne ia pe noi, iar noi
refuz°m Aceasta. Ce este judecata bisericii Neamurilor! Ia te
uit°. Vede¸i? Orbi¸i inten¸ionat, de c°tre Dumnezeu, astfel ca
El s° ne poat° lua, o Mireas° pentru Isus. Îi scoate pe ei din^
Vede¸i? ³i dinainte a tipizat aceasta, ²i fiecare lucru.
 Acum voi vede¸i cine sînt sufletele? Ei nu sînt sfin¸ii
martiriza¸i. Ei sînt du²i. Asta-i adev°rat. Observa¸i, c° ei erau,
ei erau deja du²i. Vede¸i?
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 Astfel, la ace²tia li se d° robe, la fiecare din ei. ³i acum eu
vreau ca voi s° observa¸i. Dar acum harul lui Dumnezeu se
apleac° c°tre ei. Isus le d° la fiecare o rob° alb°, cum a f°cut
Iosif, harul lui c°tre fra¸ii s°i.
 Acum privi¸i. De²i ei au încercat s° scape de Iosif, de
asemeni, îns° harul lui a ajuns drept jos la ei. Vede¸i? Oh,
aceasta este în regul°. Aceasta este în regul°. Voi nu a¸i vrut s°
face¸i aceasta. Dar, vede¸i, acela era Dumnezeu care a f°cut
asta. Vede¸i? Dumnezeu v-a l°sat pe to¸i s° face¸i asta astfel ca
El s° poat° s° m° alunge afar°, ²i s° m° aduc° aici jos astfel ca
eu s° pot s° salvez vie¸i pentru oameni, pe aceste Neamuri de
aici, de unde mi-am luat so¸ia. Eu nu a² fi avut nici o so¸ie
dac°_dac° eu a² fi stat înapoi acolo sus. Acum, eu îmi iubesc
so¸ia. Ea mi-a f°cut ace²ti copii de aici. ³i a zis, Eu_eu^³i
acum_acum eu vin s° v° iau pe voi to¸i. Acum voi to¸i urmeaz°
s° ave¸i bine, de asemeni. Eu am s° v° aduc aici jos. Noi to¸i o
s° locuim împreun°, ca o familie mare. Vede¸i? Vede¸i?
Vede¸i? A zis, Un lucru eu vreau s° v° întreb. Mai tr°ie²te
b°trînul meu tat°? Oh!
 ³i privi¸i-l, ce i-a f°cut el la micu¸ul Beniamin, care este un
model al celor o sut° patruzeci ²i patru de mii, a²a cum noi
vom lua mai tîrziu. Vede¸i ce a f°cut el? El doar a alergat
repede spre Beniamin, a c°zut pe gîtul lui ²i a început s°-l
îmbr°¸i²eze. Acel frate micu¸ care a fost n°scut în familie dup°
ce el a fost dus, vede¸i; de c°tre mama lui, prima biseric°,
biserica Ortodox°. Cei o sut° patruzeci ²i patru de mii au fost
n°scu¸i în absen¸a Lui, în timp ce el a fost departe s°-²i ia
Mireasa Lui dintre Neamuri. Oh, Doamne! Nu face aceea doar
ceva pentru voi! Iat-o acolo. Astfel voi vede¸i cine sînt ei?
Acolo sînt ei.
 Observa¸i acum, de²i ei au încercat s° scape de Iosif, harul
lui s-a întins c°tre ei.
 De²i ei au încercat s° scape de Isus, El totu²i vine drept
înapoi în jur (deoarece ei erau orbi) ²i le d°, la fiecare, o rob°
alb°. El urmeaz° s°-i ia drept în°untru, acas°, oricum. Nu
conteaz° cîtu²i de pu¸in, deoarece El a spus, Eu îi voi salva pe
to¸i, oricum. Vede¸i?
Acum versetul 10. Observa¸i, ei au cerut dup° r°zbunare.
Vede¸i?
 Acum, dac° aceea ar fi fost Mireasa, ea ar fi fost ca ³tefan.
Tat°, iart°-i, voi ²ti¸i. Vede¸i?
 Dar ace²tia sînt Iudei care tocmai au venit în°untru, vede¸i.
Ei au cerut dup° r°zbunare. Observa¸i iar°²i, vede¸i, El a zis
iar°²i^Observa¸i, aceasta nu este^El a zis, Ace²tia sînt
fra¸ii t°i, Iudeii. Cei o sut°^Acum ei au vrut r°zbunare. Ei
au zis, Oh, noi o s°^Noi, noi vrem ca Tu s° ne r°zbuni jos
acolo.
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 El a zis, Doar înc° pu¸in° vreme, acum, doar înc° pu¸in°
vreme. C°ci, observa¸i, l°sa¸i-m° s° o citesc aici. Aceasta este
în al_al 10-lea verset. În regul°.
³i ei au strigat cu un glas tare, zicînd, Pîn° cînd, O
Doamne, sfinte ²i adev°rate, nu judeci Tu ²i r°zbuni
sîngele nostru asupra acelora care locuiesc pe p°mînt?
³i la fiecare dintre ei li s-au dat robe albe; ²i s-a spus
c°tre ei, ca ei s° se odihneasc° înc°^pu¸in° vreme,
vede¸i, (ce?) pu¸in° vreme, pîn° cînd împreun° slujitori
cu ei^
 Vede¸i? Acum ce este aceasta? Profe¸ii predic° acum la
Israel. Vede¸i?
^pîn° cînd ai t°i împreun° slujitori de asemeni^
ai t°i împreun° slujitori ²i de asemeni fra¸ii t°i, care o
s° fie omorî¸i^
 Vede¸i, acei predestina¸i s° le fie f°cut astfel. Voi vede¸i?
^s° fie omorî¸i cum erau ei, s° fie împlinit.
 Vede¸i, cu alte cuvinte, aceasta le este predestinat lor.
Aceasta este Scriptura, c° ei trebuie s° o fac°. ³i doar
odihni¸i-v° pentru pu¸in° vreme. Acum voi ave¸i robele
voastre; voi v° duce¸i acas°; ²i doar ²ede¸i acolo pentru pu¸in°
vreme, vede¸i, a²tepta¸i doar un pic.
 Acum observa¸i. Acum observa¸i, Fra¸ii t°i. Fra¸ii t°i
înc° trebuie s° fie omorî¸i, care înseamn° cei o sut° patruzeci
²i patru de mii înc° s° fie chema¸i în Necaz. Cei o sut°
patruzeci ²i patru de mii care sînt chema¸i.
 Doresc ca noi s° fi avut timp. Noi am putea lua aceasta
mîine sear°, dac° Domnul va voi, noi^doar înainte ca noi s°
intr°m în cealalt° Pecete. Vede¸i?
 De asemeni, acum privi¸i, ei trebuie s° fie martiriza¸i de
c°tre anticrist. Noi doar am trecut prin aceasta; ²i observa¸i, în
ultima lui c°l°rie, unde el rupe_rupe acel leg°mînt cu Iudeii
aceia jos acolo. ³i acolo merge ea. Vede¸i?
 Ace²ti Iudei, cei o sut° patruzeci ²i patru de mii, sînt s° fie
chema¸i afar° de c°tre cei doi martori din Apocalipsa 11.
Acum, v° aminti¸i, c° ei urmau s° profe¸easc°.
 Voi a¸i citit asta. Cît de mul¸i a¸i citit asta? [Adunarea,
Amin._Ed.] Sigur, noi to¸i cunoa²tem, citind Scriptura.
 ³i ei profe¸esc, ace²ti doi martori profe¸esc, în timpul celei
de a doua jum°t°¸i din a ²aptezecea s°pt°mîn° a lui Daniel.
Aceea este ultimii trei ani ²i jum°tate.
 V° aminti¸i cum am luat a ²aptezecea s°pt°mîn° a lui
Daniel? Am spus c° noi vom avea nevoie de aceasta cînd noi

352

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

ajungem aici. Eu nu am ²tiut de ce, îns° eu doar^Ceva mi-a
spus c° noi o s° avem nevoie de aceasta, ²i iat°-ne aici. Da.
Vede¸i?
 Observa¸i, în timpul lui Daniel. Acum aminti¸i-v°, c° lui
Daniel i s-a spus c°, Mesia va veni, prin¸ul, Mesia, adic°,
²i El va profe¸i. Israel înc° avea ²aptezeci de s°pt°mîni
r°mase. Iar în mijlocul celei de a ²aptezecea s°pt°mîni, Mesia
va fi stîrpit, ²i jertfa zilnic° va fi luat°. Este asta adev°rat?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Dar acolo înc° erau trei
s°pt°mîni, ²i jum°tate hot°rîte.
În acest bloc, El ia Mireasa Neamurilor.
 Acum, Ea merge sus. ³i cînd Ea merge sus, doi profe¸i se
ridic° la Israel. Vede¸i?
 ³i acele suflete care au fost martirizate, acum, în jos pe
aici, reali, Iudeii adev°ra¸i în jos pe aici; care î²i aveau numele
în Carte, care au tr°it via¸a drept ²i au f°cut lucrul drept, au
tr°it Iudaismul pîn° la punct. Ei, ei au fost martiriza¸i de c°tre
Eichmann ²i mul¸i al¸ii. Oameni cinsti¸i, milioane de ei jos
acolo! ³i Germania aceea i-au pu²cat la moarte, ²i i-au omorît,
²i i-au ucis, ²i i-au spînzurat pe garduri, ²i i-au ars, ²i i-au
incinerat, ²i toate celelalte. Acel f°r° sînge, sau inima de sînge,
Hitler fl°mînd, ²i Stalin, ²i Musolini, ²i to¸i acei oameni care
i-au urît pe acei Iudei!
 Eu cred c° acela este unul din_unul din lucrurile care ¸in
aceast° na¸iune împreun°, pentru c° ei întodeauna au
respectat pe Iudeu, asta-i adev°rat, i-au dat lui un loc. Voi
onora¸i pe Iudeu, ²i Dumnezeu v° va onora pe voi.
 Acum, exist° o gr°mad° de Iudei care sînt renega¸i,
întocmai cum exist° Neiudei în acela²i fel.
 Dar Iudeul adev°rat, Dumnezeu i-a pus numele în Carte
înainte de întemeierea lumii. ³i aici era el, omorît în acest
timp. ³i aminti¸i-v°, gîndi¸i-v° la aceasta acum, cît de perfect
este aceasta. Chiar dup° acele milioane de Iudei m°cel°ri¸i,
oameni nevinova¸i, de c°tre na¸iunile lumii; aici spune
Scriptura, chiar în timpul acesta, c° ei sînt fiecare sub altar,
î²i dau seama ce s-a întîmplat, ²i lor li se d° robe albe.
 ³i ei au zis, P°i, de ce? Putem noi s° mergem înapoi la
împ°r°¸ie chiar acum? Împ°r°¸ia Iudaic° urmeaz° s° fie
a²ezat° pe p°mînt, voi ²ti¸i. Ioan a spus c° împ°r°¸ia era acolo,
vede¸i, s° fie a²ezat°.
Acum, aceasta este Împ°r°¸ia Evangheliei, voi vede¸i.
 Dar împ°r°¸ia Iudeilor va fi predicat° de c°tre ace²ti_
ace²ti doi profe¸i, astfel observa¸i_împ°r°¸ia de pe p°mînt aici.
 Împ°r°¸ia Cerurilor este propov°duit°,^de c°tre Iudei,
sau la^eu vreau s° spun, la Neamuri.
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 Împ°r°¸ia de aici pe p°mînt, este s° fie a²ezat° în Mileniu,
dup°, Mileniul la Iudei.
 Acum observa¸i. Observa¸i aceasta acum, aici, în timp ce
ei_în timp ce ei predic°, vede¸i.
 Înainte ca ace²ti_ace²ti profe¸i s° se ridice pe scen°; ace²ti
Iudei care trebuiau s° moar° sub Eichmann ²i ceilal¸i sînt,
fiecare din ei care au fost predestina¸i, li se d° (prin har) o rob°
alb°. Fiec°ruia din ei li se d° o rob° alb°. Observa¸i.
Acum ce se întîmpl°? Îndat° ce aceea are loc^
 Eu urm°resc ceasul acela în spate acolo, ²i eu ²tiu c° noi
sîntem_noi sîntem întîrzia¸i. Îns° eu nu vreau s°^Vede¸i,
eu_eu^Acei^observînd pe acei s°rmani oameni stînd acolo.
Dumnezeu s° v° ajute, fra¸ilor. Eu sper c° fiec°ruia dintre voi
vi se d° o rob° alb° în ziua aceea, vede¸i. Stînd, schimbînd
înainte ²i înapoi, durîndu-v° picioarele. Iar unii dintre voi a¸i
lucrat toat° ziua. Eu ²tiu ce este aceea. ³i privi¸i aici^³i unele
din s°rmanele femei b°trîne stînd sus. Eu observ pe unii din
ace²ti oameni c° î²i dau locurile lor la femei; ²i altcineva a dat,
la o s°rman° mam° cu un bebi. Iar eu_eu_eu_eu v°d toate
astea, vede¸i, ²i eu sînt sigur c° El vede. Observa¸i. Îns° eu nu
vreau s° v° ¸in prea mult. Dac° eu v° pot face s° vede¸i Mesajul,
asta-i tot ce vreau ca voi s° face¸i, vede¸i.
 Acum observa¸i ace²ti Iudei. Eu trebuie s° fac asta, pentru
ca s° v° las s° vede¸i descoperirea acestei Pece¸i; vede¸i ce este
aceasta, aceste suflete de sub altar, ²i cine sînt ei. Acum
observa¸i.
 În timpul lui Daniel, acum, a doua jum°tate din a
²aptezecea s°pt°mîn°. Acum aminti¸i-v°, Mesia urma s° fie
stîrpit la mijloc. Aceea este mijlocul. P°i, ce este jum°tate din
²apte? [Adunarea zice, Trei ²i jum°tate._Ed.] Trei ²i
jum°tate. Cît timp a predicat Cristos? [Trei ²i jum°tate.]
Asta-i adev°rat. Acum, Dar exist° hot°rît înc°, pentru
popor, (ce?) al¸i trei ani ²i jum°tate.
 P°i, în timpul acesta, p°i, vede¸i, ce se întîmpl°, este,
Biserica Neamurilor este selectat° în cele ²apte epoci ale
bisericii, ²i se duce sus.
 ³i cînd face a²a, to¸i ace²ti Iudei care sînt martiriza¸i peste
tot acolo din cauza orbirii, ²ezînd sub altar, Dumnezeu vine
acolo ²i zice, Voi vede¸i ce a fost aceasta? Acum Eu v° dau la
fiecare o rob°.
Ei au zis, Pîn° cînd, Doamne? O s° mergem în°untru
acum?
 A zis, Nu, nu, nu, nu. Semenii vo²tri, Iudeii, trebuie s°
sufere un picu¸, înc°. Ei trebuie s° fie martiriza¸i cum a¸i fost
voi martiriza¸i. Fiara trebuie s°-i prind° cînd el î²i rupe
leg°mîntul.
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 Acum observa¸i. ³i acum observa¸i, odat°^Acum doar
aminti¸i-v°, ace²ti profe¸i sînt s° profe¸easc° conform cu
Apocalipsa 11. Voi, voi v-a¸i ridicat mîinile, voi a¸i citit
aceasta. Vede¸i? ³i lor li se d° putere.
 Iar noi urmeaz° s° afl°m cine sînt ei, doar într-un minut,
cu voia Domnului. Acum observa¸i cine sînt ace²ti profe¸i. ³i
acum Biblia spune aceasta aici. Sigur, El o face. Sigur! Vede¸i?
 Acum, observa¸i, la mijlocul acestor trei s°pt°mîni ²i
jum°tate acum, în care ei profe¸esc jos aici ²i_Apocalipsa aici
zice^³i ei_ei au profe¸it o mie trei sute ²i patruzeci de zile.
Dac°^
 Acum, calendarul Iudaic obi²nuit, timpul obi²nuit al
calendarului lui Dumnezeu, este exact treizeci de zile într-o
lun°. Calendarul Roman, este ce l-a amestecat. Calendarul
obi²nuit este treizeci de zile într-o lun°.
 Acum, dac° voi vre¸i s° lua¸i treizeci de zile, ²i ad°uga¸i
trei ani ²i jum°tate la aceasta, ²i vede¸i treizeci de zile, ²i, p°i,
ce ave¸i voi? O mie trei sute ²i^sau dou° sute ²i ²aizeci de
zile. O mie dou° sute ²i ²aizeci de zile (²aizeci de zile), exact
trei ani ²i jum°tate.
 Acum, voi vede¸i, nu exist° nici o gre²eal° la aceea. Acolo
este acesta, doar se potrive²te împreun° ca o_o potrivire
venind laolalt°. Observa¸i, acei doi profe¸i au predicat pentru
trei ani ²i jum°tate, la Iudei. În aceea, sînt chema¸i afar°, cei o
sut° patruzeci ²i patru de mii.
 ³i atunci, observa¸i, ace²ti doi profe¸i sînt exact Moise ²i
Ilie. Vede¸i? Vede¸i? Acum privi¸i, privi¸i, a lor^Privi¸i la
slujba lor. Acum privi¸i ce fac ace²ti profe¸i. Ei au putere s°
loveasc° p°mîntul cu o plag°, atît de des cum vor ei. Cine a
f°cut aceasta? Moise. Ei au putere s° închid° cerurile, ²i s° nu
ploaie în ziua slujbei lor. Cine a închis cerurile pentru trei ani
²i jum°tate? [Adunarea zice, Ilie._Ed.] Acolo sînt ei. Aceia
sînt ei. Vede¸i, aceasta este^
 Vede¸i, omul, cînd el moare, el nu-²i schimb° starea lui. El
nu-²i schimb° compozi¸ia lui, vede¸i. Privi¸i, cînd_cînd,
înainte^
 Cînd Saul a alunecat, ²i acolo nu erau profe¸i în ¸ar°, el nu
a putut s° în¸eleag° ce s° fac°_ce s° fac°. El era sus împotriva
acesteia. El mergea la lupt°. El a mers la vr°jitoarea din
Endor.
 Acum, doar sîngele taurilor ²i ¸apilor, ²i ea a putut s° fac°
aceasta. ³i ea a chemat sus duhul lui Samuel.
 ³i cînd a venit Samuel sus, acolo a stat el, în roba lui de
profet. Nu numai aceea, dar el înc° era un profet. A zis, De ce
m-ai chemat tu din odihna mea, vede¸i, el a zis, v°zînd c° tu
ai devenit un vr°jma² al lui Dumnezeu? El a zis, Pe la timpul
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acesta, mîine sear°, tu vei c°dea în b°t°lie. ³i la timpul acesta,
mîine sear°, tu vei fi cu mine. ³i aceea era exact ce s-a
întîmplat. Vede¸i? Nu numai^El înc° era un profet. Vede¸i?
 To¸i ace²ti oameni înc° sînt profe¸i. Acum noi o s° intr°m
pu¸in adînc în aceasta, doar în cîteva minute, cu voia
Domnului. Vede¸i?
 Oh, Doamne, cum iubesc eu acel Cuvînt! Nu-i de mirare,
Omul nu va tr°i numai cu pîine. Fiecare Cuvînt care iese din
gura lui Dumnezeu!
 Ace²ti doi profe¸i sînt Moise ²i Ilie, conform cu lucrarea lor
fiind remodelat° din nou. Aceea, aceea a fost întotdeauna
slujba lor. Acum observa¸i, întocmai cum au f°cut ei. Aceea nu
i-a schimbat. Re¸ine¸i, ace²ti oameni nu au murit. Privi¸i doar
un minut.
 Acum, s° nu confunda¸i, înainte ca noi s° ne dep°rt°m de
la aceasta. S° nu confunda¸i slujba a cincea oar° a lui Ilie cu
slujba lui a patra oar°. Eu v° spuneam vou°, c° Biserica
Neamurilor îl a²teapt° pe Ilie. Corect.
 ³i aici este el dincoace cu Iudeii. Aminti¸i-v°, el nu poate
s° vin° patru; acela este_acela este num°rul vr°jma²ului. El
trebuie s° fie cinci.
 Prima dat° cînd el a venit, el era Ilie, însu²i. Data
urm°toare cînd el a venit, el era Elisei. Data urm°toare cînd a
venit, el era (ce?) Ioan Botez°torul. Data urm°toare cînd el
vine, este pentru îngerul al ²aptelea. ³i cînd el vine a cincea
oar°, el este cu Moise acolo, predicîndu-le lor. Sigur. Da,
domnule. Nu-l confunda¸i. Aha.
 Cinci, dac° voi v° cunoa²te¸i numeralele voastre_voastre
din Biblie, cinci este num°rul de har lucr°tor. ³i aceea este ce
El a f°cut. Acum, privi¸i, voi vre¸i s° ²ti¸i unde este aceasta. A
fost Isus un lucru de har? J-e-s-u-s, cinci, l-u-c-r-u. Este
aceasta corect? Lucru, pentru_pentru iubire pentru voi. ³i
cînd voi veni¸i la El, cum veni¸i voi, prin ce? C-r-e-d-i-n-¸-° în
l-u-c-r-u [în Englez° este F-a-i-t-h_Trans.] Este aceasta
corect? Lucru este num°rul harului, în regul°, c°tre credincios.
 Observa¸i, primul Ilie, acela era el. Al doilea era Elisei. Al
treilea era Ioan. Al patrulea era îngerul al ²aptelea, sau ultimul
mesager la Biseric°, conform cu Maleahi 4 ²i Apocalipsa 10:7.
Acum, a cincea oar°, el este un mesager la Iudei, la cei o sut°
patruzeci ²i patru de mii, la Iudei, dup° ce Biserica este dus°.
 Eu_eu_eu doar m° simt pu¸in ciudat, vede¸i. Vede¸i?
Privi¸i, dac° unii cred^Eu vreau ca voi s° pricepe¸i aceasta
acum, vede¸i. Dac° unii înc° cred c° Maleahi 4, s° restaureze
pe oameni, este acela²i lucru pe care el urmeaz° s°-l fac° jos
aici la Iudei, ²i cred c° acesta este tot la fel, l°sa¸i-m° doar ca
s° îndrept aceasta pentru voi, doar un minut. Vede¸i, aceasta ar
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fi un pic cam confuz. Pentru c°, re¸ine¸i, în Maleahi 4, zice,
Reîntoarce Credin¸a p°rin¸ilor^sau copiii înapoi la
p°rinte. Vede¸i, înapoi la p°rinte!
 Acum l°sa¸i-m° s° v° ar°t deosebirea slujbei. Dac° el vine
s° reîntoarc° Credin¸a copiilor înapoi la p°rin¸i, el ar nega pe
Cristos. El ar merge înapoi la lege. Este aceea corect? P°rin¸ii
au ¸inut legea. Voi pricepe¸i aceasta? [Adunarea zice,
Amin._Ed.]
 Observa¸i, cînd Elisei, cînd el a venit s°-²i împlineasc°
slujba lui în Maleahi 4, vede¸i, ca Maleahi 4, Ilie era singur.
 Dar cînd el a venit s° slujeasc° la Iudei, din Apocalipsa 11,
el avea pe Moise cu el. [Fratele Branham bate din palme de
dou° ori_Ed.] Astfel, acolo nu este nici o confuzie, nici un pic.
Vede¸i? Pricepe¸i aceasta? [Adunarea zice, Amin.]
 Cînd vine Elisei, din Maleahi 4, el este singur. Ilie va
func¸iona; nu Ilie ²i Moise. Ilie se va ridica. Îns° aceea²i
inspira¸ie, c°, a zis c° Ilie va veni pentru ultima parte a epocii
bisericii, s° restaureze Credin¸a copiilor înapoi la Credin¸a
original° a p°rin¸ilor, Credin¸a apostolic°, la care voi trebuie
s° merge¸i înapoi. Iar anticristul i-a tras pe ei to¸i afar°. S°
restaureze înapoi, a²a cum toate celelalte Scripturi s-au
îmbinat împreun°. Vede¸i, el vine singur. Vede¸i?
 Dar cînd el vine la Biseric°, Biblia^sau vine la cei o sut°
patruzeci ²i patru de mii, Biblia declar° clar c° amîndoi el^
Acolo sînt doi dintre ei, nu unul dintre ei. Doi dintre ei! Iar
prima lui slujb° nu putea s°-i ia pe Iudei ²i s°-i pun° înapoi la
lege, devine el^deoarece el vine, predicînd pe Cristos la cei o
sut° patruzeci ²i patru de mii, amin, Acolo este El, acel Mesia
care a fost stîrpit. Amin! Asta este, astfel s° nu o ave¸i confuz.
Aceasta nu este confuzie. Scriptura nu minte, nici un pic.
 Glorie! Oh, cînd am v°zut asta, eu am s°rit în sus! Am zis,
Mul¸umesc ¹ie, Doamne, cînd eu am privit aceasta c° ia loc
acolo. Am v°zut c° Ilie a umblat acolo afar° pentru acea prima
epoc°, singur, ²i el era singur. Apoi cînd l-am v°zut c° vine din
nou, departe înainte acolo pe altundeva, acolo erau doi dintre
ei cînd a avut loc aceea. Am zis, Iat-o acolo. Aceea, aceea o
face, Doamne. Amin! Eu o v°d acum! Aleluia! Aceea este
exact.
 Dac° eu nu a² fi men¸ionat aceasta, aceasta ar fi fost pu¸in
cam confuz pentru cineva. Dar El_El mi-a spus s° o
men¸ionez, astfel eu am f°cut-o.
 Observa¸i, ace²ti oameni sînt ¸inu¸i în via¸° de Dumnezeu,
de la slujba lor original°, pentru serviciu viitor; ei au servit
aceasta a²a de bine. Vede¸i? Doar gîndi¸i, c° acel duh al lui Ilie
sluje²te de cinci ori; Moise, de dou°. Ce? Stau în via¸° pentru
mai departe, serviciu mai departe.
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 Nici unul dintre ei nu erau mor¸i acum; s° nu crede¸i voi
asta. Ei au fost amîndoi v°zu¸i, vii, vorbind cu Isus pe Muntele
Transfigur°rii. Dar, re¸ine¸i, ei trebuie s° moar°.
 Acum, acum, Moise de fapt a murit. Dar el a înviat,
deoarece el era un model perfect al lui Cristos. Vede¸i? Nimeni
nu a ²tiut vreodat° unde a fost el îngropat. Îngerii au venit ²i
l-au luat. Vede¸i? El a avut escort° de Îngeri. Aha. De ce? Nici
un muritor nu-l putea duce unde se ducea el. El doar a trecut
printr-un act, asta-i tot. El avea Îngeri, escortatori, vede¸i,
deoarece Ei l-au dus unde trebuia el s° fie. Nimeni nu ²tie.
 Chiar ²i Satan, nu a ²tiut m°car. El s-a certat cu
Arhanghelul. Asta-i adev°rat. El nu a putut în¸elege ce i s-a
întîmplat lui Moise. Eu l-am v°zut tremurînd acolo. ³i
uitîndu-se afar° peste ¸ar°, ²i uitîndu-se înapoi la copii, ²i a²a
mai departe, eu l-am v°zut tremurînd. Dar el a p°²it sus pe
Stînc°, ²i aceea a fost ultima dat° cînd l-am v°zut.
Aceea era Stînca! Aceea era Stînca! L°sa¸i-m° s° stau pe
Stînca aceea, la cap°tul drumului meu! Da, domnule!
Acum,^Fra¸ii mei de culoare obi²nuiau s° vin° aici sus ²i s°
cînte un cîntec micu¸, Dac° eu a² putea, eu cu siguran¸° a² sta
pe acea Stînc° unde Moise a stat. Da, domnule! Oh, aceea este
Stînca pe care eu vreau s° stau, de asemeni. Prin credin¸° eu
stau acolo.
 Dar aminti¸i-v°, c° Ilie, el doar a obosit, deoarece el avea o
mul¸ime de lucru înaintea lui. [Fratele Branham pauzeaz°.
Adunarea rîde_Ed.] Astfel el era destul de bine epuizat, iar
Dumnezeu doar i-a trimis un voiaj Acas°, asta-i adev°rat, i-a
trimis un car. Este asta adev°rat? [Amin.] L-a luat sus. El nu
a murit, pentru c° El l-a ¸inut în via¸°. El avea o lucrare
viitoare pentru el. L-a l°sat s° ung° un om, de asemeni, vede¸i,
s° vin° înainte în Duhul lui.
 Dar ei trebuie s° guste moartea. Acum Apocalipsa, al 11-lea
capitol. Acum, s° mergem, eu sînt chiar aici oricum. S°
atingem doar aceasta, Apocalipsa 11. Privi¸i ²i vede¸i dac° ei
nu sînt amîndoi uci²i. Da, domnule. Ei amîndoi trebuie s°
guste moartea. Da, domnule. Dup° ce este sfîr²it° slujba lor, ei
gust° moartea. Apocalipsa 11, ²i s° începem la ²apte.
³i cînd ei^au sfîr²it m°rturia lor, fiara care s-a
în°l¸at din groapa f°r° fund^face r°zboi împotriva
lor,^
 Oh, vai, el nu poate suferi aceasta; acei holy-rollers sînt
iar°²i înapoi, vede¸i. În regul°. În regul°.
^afar° din groapa f°r° fund^face
împotriva lor, ²i îi va birui, ²i îi va omorî.

r°zboi

 Dar privi¸i ce se întîmpl°. Ei sînt perfect tipiza¸i acum.
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Iar trupurile lor moarte vor z°cea în strad°_în
strada din cetatea aceea mare,^spiritual^numit°
Sodoma ²i Egipt, unde ²i Domnul nostru a fost
r°stignit, (Ierusalim, vede¸i).
 Acum ei trebuie s° guste moartea, (nu-i a²a?) asta-i
adev°rat, dup° ce slujba lor se sfîr²e²te.
 De ce? Slujba îngerului al ²aptelea, slujba îngerului al
²aptelea, slujba lui Ilie la al ²aptelea înger, nu^De ce nu, de
ce nu poate, adic°, eu încerc s° spun, slujba îngerului al
²aptelea atunci s° fie prin Moise, dac° el este nemuritor, la fel
cum ar putea fi aceasta prin Ilie? De ce ei nu^De ce nu a
trimis Dumnezeu doar, s° zic°, Ilie, tu_tu ai lucrat a²a de
greu, Eu^²i fiecare lucru, toate aceste locuri diferite. Eu_Eu
cred c° Eu doar voi trimite pe Moise jos? De ce?
 Privi¸i la slujba lui Moise. Ilie a fost un profet la toate
na¸iunile; îns° Moise era un d°t°tor de lege numai la Iudei.
Amin. Moise este acolo s° zic°^Motivul c° el vine cu Ilie^
Acei Iudei zic, A²teapt°, noi înc° ¸inem legea aici. Dar aici
st° Moise însu²i; ²i aici este Ilie stînd cu el. Oh! Vede¸i? El vine
numai la Iudei. Vede¸i? Moise a mers numai la Iudei; profetul
Ilie era la toate na¸iunile. Dar Moise a devenit un profet la
Iudei, ²i un d°t°tor de lege. Vede¸i? Acela era mesajul lui,
legea.
 Dar ce era mesajul lui Ilie? C°tre femeile cu p°rul scurt;
denomina¸iuni. Da, domnule. ³i el într-adev°r le-a sfî²iat în
buc°¸i. Fe¸e vopsite; le-a spus, Voi ve¸i fi date hran° cîinilor.
El într-adev°r doar a sfî²iat în ele.
 ³i atunci cînd Duhul lui a venit peste Ioan, el a s°rit drept
afar° din pustie ²i a f°cut acela²i lucru. Corect. A zis, S° nu
v° gîndi¸i c° noi apar¸inem la asta sau aceea. Dumnezeu este în
stare ca din aceste pietre s° ridice copii lui Abraham.
 A p°²it în sus pe drum, ²i el a zis, ³i tu vrei s° spui c° tu
te-ai c°s°torit cu propriul t°u cumnat^? A zis, Aceasta nu
este legal ca tu s° faci aceasta! Oh, frate! Iuh! Hm! El i-a spus
ei. Sigur.
 Observa¸i, aceste suflete urmeaz° s° a²tepte pu¸in° vreme,
pentru cei o sut° patruzeci ²i patru^s° fie martiriza¸i. Oh, nu
este aceasta, nu este^Aceea doar pune Biblia laolalt°.
 Acum timpul meu este exact terminat, dac° eu las afar°
devreme. Îns° eu am doar înc° cîteva lucruri mici s° spun, dac°
voi pute¸i suporta aceasta. [Adunarea zice, Mergi
înainte!_Ed.] Eu ²tiu c° este cald. ³i eu transpir.
 Dar, asculta¸i, eu doar am ceva s° v° spun. Aceasta este
doar a²a de bun°, ea doar arde drept în inima mea. Eu sper c°
voi nu a¸i uitat aceasta, vede¸i. L°sa¸i-m° s° spun asta, în
prezen¸a Lui. Prin harul Lui, El de asemeni m-a l°sat s°-mi
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v°d poporul meu, nu cu mult în urm°, în robe albe. V° aminti¸i
aceasta? [Adunarea, Amin._Ed.] V° aminti¸i? V° aminti¸i
povestea, nu cu mult în urm°? [Amin.] Mireasa Neamurilor,
ei sînt acolo acum. Ei to¸i erau în robe albe.
 Eu m-am trezit. Eu am fost la un miting. Aceasta a fost
cam un an în urm°, sau pu¸in mai mult. M-am trezit într-o
diminea¸°, ²i m-am sculat. ³i am zis, Scumpo? c°tre so¸ia
mea. Ea nu s-a mi²cat. Copiii cam^Trebuia s° m° scol ²i s°-i
duc la ²coal°, chiar aici sus la locul vechi. P°i, eu_eu m-am
ridicat sus în pat, voi ²ti¸i, ²i m-am rezemat. Voi ²ti¸i cum; ²ezi
sus ²i doar î¸i rezemi capul de cap°tul patului. Noi avem unul
din paturile de mod° veche. ³i astfel eu doar m-am rezemat
înapoi în felul acesta.
 ³i m° gîndeam, B°iete, tu ai deja cincizeci ²i trei. Dac° tu
o s° faci ceva pentru Dumnezeu, tu mai bine apuc°-te s° o faci,
pentru c° tu o s° fii prea_prea b°trîn, dup° o vreme.
 ³i m° gîndeam, Tu ²tii, asta-i adev°rat, acum. M°
gîndeam, B°iete, tu ²tii, eu nu sînt prea departe. Eu trebuie s°
m° duc destul de curînd. Am zis, Asta este_asta este cu un
an mai în vîrst° decît a tr°it t°ticul meu. Vede¸i? M° gîndeam,
Eu va trebui s° m° mut departe destul de curînd. Eu am v°zut
aceasta. ³i, aici, eu nu am f°cut nimic pentru Dumnezeu,
înc°. M° gîndeam, Eu întotdeauna am vrut s° fac ceva
pentru El. M° gîndeam, Eu trebuie s° m° gr°besc ²i s° o fac,
dac° eu urmeaz° s° o fac. ³i eu nu ²tiu cum am s° o fac, asta-i
tot.
 M° gîndeam, Omule, eu sper c° eu tr°iesc s°-L v°d
venind. Eu nu vreau s° fiu o stafie, sau un duh.
 Vede¸i, mi-a fost întotdeauna team° de un duh. ³i acum,
voi ²ti¸i, aceea cumva despre un^Eu întotdeauna m°
gîndeam, c° dac° îl întîlnesc pe Fratele Neville iar el va fi un
nor alb micu¸ mi²cîndu-se în jur, voi ²ti¸i. ³i eu a² spune,
Hello, Frate Neville. ³i el ar zice, Hello, Frate Branham,
prin vreun alt sim¸; el nu putea vorbi. Îns° eu a² ²ti doar c°
acesta era Fratele Neville. Da. Eu a² vrea s°-i dau mîna a²a
cum eu fac întotdeauna. Pentru c°, aceea este tot ce ²tiu eu, c°
sînt fiin¸e umane. Vede¸i, eu a² vrea s°-i dau mîna, dar el nu
are nici o mîn°. Ea este jos acolo în mormînt, putrezit°. Vede¸i?
 M° gîndeam, Doamne, eu sper c° nu trebuie s° trec prin
aceea. Acum, eu eram^Acum eu am s° v° spun adev°rul.
Mie_mie mi-a fost team° s° mor; nu team° c° eu a² fi pierdut,
dar eu nu am vrut s° fiu un duh. Eu am vrut s° r°mîn un om.
Eu am vrut s° a²tept pentru R°pire, vede¸i. Eu doar am vrut s°
stau în felul acesta. Eu nu am vrut s° fiu nici un spirit, s° merg
în jur. Eu st°team acolo, gîndindu-m° la asta.
 ³i, dintr-o dat°, acolo s-a întîmplat ceva. [Fratele Branham
î²i pocne²te degetele o dat°_Ed.]
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 Acum, voi ²ti¸i, ²i voi to¸i cunoa²te¸i, despre vedenii. ³i
dac° aceasta a fost o vedenie, eu niciodat° nu am avut una ca
aceasta, vede¸i. ³i eu le-am avut de cînd eram eu un b°ie¸el.
 ³i, dintr-o dat°, ceva s-a întîmplat. ³i m-am sim¸it pe mine
plecînd. M° gîndeam, Ah-oh. ³i m°_m° gîndeam, eu_eu
am murit deja, vezi, ²i eu sînt_eu sînt dus. Vede¸i?
 ³i am ajuns la un loc, ²i m° gîndeam, Eu cred c° m° voi
uita înapoi. Aceasta era tot a²a de real, prieteni, dup° cum eu
stau chiar aici. Vede¸i? ³i m-am întors în jur, s° privesc înapoi.
³i acolo eram eu, întins pe pat. ³i eu eram întins, stînd lîng°
so¸ia mea.
 M° gîndeam, P°i, acesta a fost probabil un atac de inim°.
Vede¸i? M° gîndeam, P°i, vezi, eu tocmai am murit
instantaneu, care ar fi o cale bun° s° te duci. Astfel, m°
gîndeam, Acela era un atac de inim°. Eu nu a trebuit s°
suf°r. Am privit, ²i m° gîndeam, P°i, acum, aceea este
ciudat. Acolo zac eu, chiar acolo; ²i aici stau eu, aici.
 Astfel, m-am întors. Acesta p°rea ca un mare m°re¸_ca un
cîmp mare m°re¸, parc°, sau ceva, doar o întindere mare de
cîmp de iarb°. ³i_²i am zis, P°i, m° întreb ce este aceasta?
 ³i, cu totul dintr-o dat°, cum am privit, aici vin mii de mii
de femei tinere, toate în robe albe, p°rul atîrnîndu-le pîn° la
brîu, descul¸e, ²i ele alergau drept spre mine. M° gîndeam,
Acum ce este aceasta?
 M-am întors în jur, am privit acolo înapoi, ²i acolo eram eu;
²i am privit sus pe aici, acolo veneau ele. Mi-am mu²cat
degetul. Eu_eu_eu_eu nu sînt adormit, în mod exact. Dar,
eu puteam sim¸i. ³i am zis, P°i, atunci, este ceva aici, ciudat.
 ³i aceste femei veneau toate, alergînd. ³i eu niciodat° nu
am v°zut a²a femei frumoase! ³i ele toate veneau, alergînd sus
la mine. ³i cînd ele au alergat la mine^
 Voi ²ti¸i cum sînt eu, un fel de^Ei m° numesc un urîtor
de femei, dar eu nu sînt, vede¸i. Dar, eu_eu doar m° gîndesc,
c° o femeie bun° este una dintre cele^este o nestemat°. Dar,
eu cred, c° una care nu este bun°, este, a²a cum zice Solomon,
ap° în sîngele t°u. Eu desigur nu am nici un folos de_de
femei de faim° rea sau care fac pe de²teptele.
 ³i astfel aceste femei au venit toate. Ele au început s°-²i
arunce bra¸ele lor în jurul meu. Acum, aceea este neobi²nuit.
Voi ²ti¸i c° eu nu a² sta pentru aceea. Astfel, ²i ele erau^
Acum, eu va trebui s° spun aceasta într-un fel, care, eu sînt_eu
sînt într-o mul¸ime amestecat°. Dar, ele erau, ele erau femei.
Ele erau femei. ³i ele_ele m-au îmbr°¸i²at, fiecare, ²i au zis,
Al nostru_al nostru frate pre¸ios! ³i una m° îmbr°¸i²a, ²i
apoi o alta m° îmbr°¸i²a.
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 Eu st°team acolo, privind. M° gîndeam, P°i, acum, ce este
aceasta? Vede¸i? ³i ele st°teau acolo. M° gîndeam, Ce s-a
întîmplat? M-am uitat înapoi în jos. Acolo eram eu, întins
drept jos acolo; ²i aici eram eu, stînd aici. M° gîndeam, Acum,
aceea este ciudat. Eu_eu nu în¸eleg aceasta.
 ³i acele femei strig°, Oh, scumpul nostru frate, ²i m°
îmbr°¸i²au. Acum, ele erau într-u totul, în sim¸iri, femei.
 Acum ierta¸i-m°, surorilor, a²a cum eu spun asta, pentru
c°^Dar voi asculta¸i la doctorul vostru; ²i dac° noi nu avem
min¸i curate, atunci noi nu sîntem Cre²tini. Mie nu-mi pas°^
 Eu întotdeauna am tr°it curat. Dumnezeu ²tie asta. Cînd eu
eram un b°ie¸a², Îngerul Domnului mi-a spus s° nu-mi
pîng°resc trupul, s° nu fumez, sau s° nu beau. ³i acela a fost
adev°rul. Prin harul lui Dumnezeu, eu am ¸inut asta. Cînd am
fost un p°c°tos, eu nu am umblat în jur cu femei. ³i astfel^
 Dar orice b°rbat care las° o femeie s° se îmbr°¸i²eze în
bra¸ele lui, el fiind format din celule masculine, iar ea o
feminin°, acolo este o senza¸ie. Mie nu-mi pas° cine e²ti tu,
acum, s° nu-mi spui mie c° tu nu, dac° tu e²ti o persoan°
s°n°toas°.
 Dar, nu Acolo; deoarece voi nu mai ave¸i, mai mult, celule
diferite. Voi nu ve¸i p°c°tui Acolo. Acolo a fost o schimbare.
Acolo nu era nimic mai mult decît doar o iubire fr°¸easc° c°tre
femeile acelea.
 De²i, în harul la care ele au privit; eu cred, c° o_o femeie, o
femeie pl°cut° care se men¸ine corect, ²i umbl° ca o doamn°,
ea este un_ea este un exemplu de nestemat° pe p°mînt.
Mie_mie îmi place orice care este gra¸ios. Eu cred, c° o_o
femeie care î²i p°streaz° locul ei, ²i încearc° s° fie o doamn°,
este o_este o statuie de onoare. Eu cred asta. ³i m° gîndesc, c°
una care nu este, este întocmai ca ²i_²i Cristosul ²i anticristul,
acela²i lucru.
 Mie_mie îmi place orice care este natural. Ca un cal
frumos, sau orice, acesta doar st° în statuia lui real° de cal
frumos. Sau, orice în felul acesta, un munte frumos, femeie
frumoas°, b°rba¸i frumo²i, orice care st° în facerea lui
Dumnezeu, eu întotdeauna am admirat aceasta.
 ³i acestea erau perfecte. Dar nu conta cît de mult m°
îmbr°¸i²au ele în bra¸ele lor, ²i ele erau femei, voi în¸elege¸i,
dar acolo nu putea fi nici un p°cat. Glandele masculine ²i
glandele feminine, amîndou°, erau duse. [Fratele Branham
bate din palme o dat°_Ed.] Mul¸umesc Domnului! Ele erau
surorile mele, complet.
 Am privit. ³i am început^Am_am privit la mîinile mele;
am v°zut c° ele erau cu totul a²a de tinere. ³i am privit; eu
eram tîn°r, de asemeni. ³i eu^
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 ³i pierzîndu-mi p°rul, ca un om tîn°r; punînd acid carbolic
pe el, un frizer a pus, ²i l-a luat tot afar° cînd eu eram doar un
b°iat. ³i acesta era întotdeauna un fel de_de lucru cu mine, c°
eu_eu_eu r°cesc a²a de repede, din cauz° c° craniul meu este
înc° moale, voi ²ti¸i. Iar r°d°cinile p°rului sînt înc° acolo, dar
acesta a fost ars de acidul carbolic, ²i p°rul nu poate cre²te
niciodat°, vede¸i.
 ³i am mers, so¸ia mea, cînd eu^cu mul¸i ani în urm° ²i
mi-a luat o peruc° s° port, o bucat° mic° de p°r, s° o pun, s°mi acop°r capul. Îns° mi-a fost întotdeauna ru²ine s° o port,
deoarece aceasta ar°ta c° era ceva fals. ³i eu nu am vrut nimic
fals.
 ³i astfel m-am gîndit, Eu îmi voi pune o ²apc° de ciorap.
Atunci, eu am pus-o, pentru o vreme. Voi ²ti¸i ce au f°cut ei? Ei
au vrut s° m° cheme episcop atunci, au zis c° eu am vrut s°
fiu^Vede¸i? Eu doar am spus, Las-o s° se duc°.
 Astfel eu doar suf°r r°ceala rea, ²i o las^Dar, acum, voi
doar ridica¸i ferestrele acelea, orice, acel aer pu¸in vine drept
dincoace în felul acesta, b°iete, eu o am.
 ³i eu am mers la un doctor ²i l-am întrebat, ce gîndea el. El
a zis, P°i, vezi, porii t°i_t°i sînt deschi²i. Tu transpiri, de la
predicare. Aerul acela vine. Acesta_acesta pune un germene de
r°ceal° aici sus în mucoas°, ²i aceasta curge în jos acolo pe
gîtul t°u. Diminea¸a urm°toare tu e²ti r°gu²it. Asta este.
 ³i_²i astfel, oh, Doamne, voi oamenii care ave¸i p°r, voi nu
²ti¸i cît de recunosc°tori ar trebui s° fi¸i, ²i s° îl ave¸i. Asta este
adev°rat. Vede¸i?
 P°i, acum, eu am aflat, atunci, c° eu_eu urmeaz° s°^
Într-una din aceste zile, dac° eu nu-mi fac din¸ii, eu urmeaz°
s° trebuiasc° s° am unii din ei, ²i, astfel, sau s° r°mîn f°r° ei.
 Astfel dac° un om_dac° un om^P°i, eu nu a² crede c°
aceasta ar fi ceva mai mult pentru ca un b°rbat, dac° el ar
vrea, s° poarte o peruc°, decît cum ar fi pentru o femeie s°
poarte unul din ace²ti ²oareci sau ²obolani, sau orice î²i pun ele
în p°rul lor în felul acesta, s°-l formeze. Vede¸i? Dar_dar,
desigur, dac° voi o face¸i, depinde pentru ce o face¸i. Vede¸i?
Aceasta depinde de motivul pentru ce o face¸i. ³i astfel^
 Dar, oricum, stînd acolo, eu am pip°it sus, ²i eu mi-am avut
din nou p°rul meu. Doamne! Eu eram tîn°r. ³i aceste, toate
aceste, tinere! ³i m° gîndeam, P°i, nu este aceasta straniu!
Aici sînt ele. ³i ele toate alergau^
 ³i am privit, venind, ²i eu_eu am v°zut-o pe Hope venind.
Ea ar°ta^Voi ²ti¸i, ea a murit la dou°zeci ²i doi. Ea înc° era
tot a²a de frumoas° ca întotdeauna. Mul¸i dintre voi v°
aminti¸i de ea; ochii aceia mari negri. Ea era German°. P°rul ei
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negru atîrnîndu-i în jos pe spate. M° gîndeam, Acum, cînd ea
ajunge aici, ea va zice_ea va zice, Bill. Eu ²tiu c° ea va zice.
Eu ²tiu c° ea va zice, Bill, cînd ea ajunge aici.
 Eu priveam. ³i fiecare din aceste femei veneau ²i m°
îmbr°¸i²au, zicînd, Oh, frate scump, noi sîntem a²a de
bucuroase s° te vedem! M° gîndeam^Fiecare îmbr°cat°
întocmai la fel, îns° ele î²i aveau p°rul lor diferit, voi ²ti¸i, p°r
ro²u, ²i p°r negru, ²i p°r blond. ³i_²i ele veneau pe acolo, îns°
ele erau toate tinere.
 ³i cînd ea a ajuns la mine, m° gîndeam, Eu doar am s°
v°d ce zice ea.
 ³i ea a privit sus la mine, ²i ea a zis, Oh, fratele nostru
scump! Ea m-a îmbr°¸i²at, ²i ea doar a mers înainte. O alt°
femeie a venit, m-a îmbr°¸i²at, urm°toarea.
 ³i am auzit o g°l°gie. ³i am privit acolo în partea asta, ²i
aici veneau o gr°mad° de b°rba¸i, oameni tineri, to¸i în vîrst°
cam de dou°zeci. Ei aveau p°r închis, ²i p°r blond. ³i ei to¸i
aveau robe albe pe ei, ²i descul¸i. ³i ei au alergat la mine ²i au
început s° m° îmbr°¸i²eze, strigînd, Frate scump!
 M° gîndeam. ³i m-am întors înapoi în jur, ²i acolo eram eu,
înc° întins acolo. ³i m° gîndeam, P°i, acum, aceasta este
straniu.
 ³i tocmai atunci un Glas a început s° vorbeasc° c°tre mine.
Eu nu am v°zut Glasul. Acesta a zis, Tu ai fost adunat, tu_tu
ai fost adunat la poporul t°u. ³i atunci ceva om m-a ridicat
sus, m-a a²ezat sus de tot, pe un lucru mare înalt în felul acesta.
Am zis, De ce ai f°cut tu asta?
A zis, Pe p°mînt tu ai fost un conduc°tor.
³i am zis, P°i, eu_eu nu în¸eleg asta.
 ³i Glasul acela vorbea cu mine. Eu nu am putut s° v°d
Glasul. Acum, Acesta era chiar deasupra mea, vorbind c°tre
mine.
 Am zis, P°i, dac° eu_dac° eu am trecut din via¸°, eu
vreau s°-l v°d pe Isus. Am zis, Eu^El era a²a^El era
toat° via¸a mea. Eu vreau s°-l v°d pe El.
³i astfel El a zis, Tu nu po¸i s°-L vezi acum. El este înc°
mai sus.
 Vede¸i, aceasta era dedesubt de altar, totu²i, vede¸i, al
²aselea loc, unde merg oamenii, vede¸i; nu al ²aptelea, unde
este Dumnezeu, a ²aptea dimensiune. A ²asea!
 ³i ei erau_²i ei erau to¸i acolo, ²i ei treceau pe acolo. ³i am
zis^Se p°rea c° ei erau de fapt milioane de ei. Eu nu i-am
v°zut^³i, cînd am ²ezut acolo, aceste femei ²i b°rba¸i înc°
alergau pe acolo ²i m° îmbr°¸i²au, chemîndu-m° frate. ³i am
²ezut acolo.
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 ³i atunci Glasul acela a zis, Tu ai fost adunat la poporul
t°u, a²a cum Iacob a fost adunat la poporul lui.
Am zis, To¸i ace²tia, poporul meu? Sînt to¸i ace²tia
Branhami?
El a zis, Nu. Ei sînt converti¸ii t°i la Cristos.
 Am privit în jur. ³i acolo era o femeie foarte frumoas°
alerga în sus. Ea p°rea cam la fel. Ea ²i-a aruncat bra¸ele ei în
jurul meu, ²i ea a zis, Oh, fratele meu scump! Ea s-a uitat la
mine.
 M° gîndeam, Doamne! Ea ar°ta ca un Înger. ³i ea a
trecut pe acolo.
Iar Glasul acela a zis, Tu nu ai recunoscut-o?
Am zis, Nu, eu nu am recunoscut-o.
 A zis, Tu ai condus-o la Cristos cînd ea a fost trecut° de
nou°zeci. A zis, Tu ²tii de ce se gînde²te ea a²a de mult la
tine?
Am zis, Fata aceea frumoas° era trecut° de nou°zeci?
 Da. A zis, Ea nu se mai poate schimba acum. A zis,
Acela este motivul c° ea zice, Frate scump.
 M° gîndeam, Oh, Doamne! ³i mi-a fost team° de asta?
P°i, ace²ti oameni sînt reali. Ei, ei nu se duceau nic°ieri. Ei nu
erau obosi¸i, fiind Acolo.
³i am zis, P°i, de ce nu pot eu s° v°d pe Isus?
 A zis, P°i, acum, El va_El va veni într-o zi. ³i El va veni
la tine, întîi, ²i atunci tu vei fi judecat. A zis, Ace²ti oameni
sînt converti¸ii t°i pe care tu i-ai condus.
 ³i am zis, Tu vrei s° spui, prin a fi un conduc°tor, c°
eu^ c° El m° va judeca?
A zis, Da.
 ³i am zis, Fiecare conduc°tor trebuie s° fie judecat în
felul acesta?
A zis, Da.
Am zis, Cum este cu Pavel?
El a zis, El va trebui s° fie judecat cu ai lui.
 P°i, am zis, dac° grupul lui merge în°untru, a²a va
merge al meu, deoarece eu am predicat exact acela²i Cuvînt.
Asta este. Am zis, Unde el a botezat în Numele lui Isus, eu am
botezat, de asemeni. Eu am predicat^
 ³i cu milioanele au strigat, to¸i deodat°, au zis, Noi ne
odihnim pe Aceea!

PECETEA A CINCEA

365

 ³i m° gîndeam, Doamne! Dac° eu ²tiam m°car aceasta
înainte ca eu s° vin aici, eu a² face pe oameni s° vin° aici. Ei
nu-²i pot permite s° piard° aceasta. P°i, prive²te aici! ³i
atunci^
 ³i El a zis, Acum, într-o zi El va veni, ²i atunci^Acum,
aici, noi nici nu mînc°m, bem, sau dormim. Noi sîntem doar
to¸i una.
 P°i, aceasta nu este perfect; aceasta este mai presus de
perfect. Aceasta nu este sublim; aceasta este mai presus de
sublim. Nu exist° nume care poate^Voi nu v° pute¸i
gîndi^Nu exist° cuvinte în vocabular s° spui aceasta. Tu
doar ai ajuns, asta-i totul.
 ³i m° gîndeam, P°i, aceasta, aceasta ar fi perfect. ³i
atunci ce o s° facem noi dup° aceea?
 A zis, Atunci, cînd vine Isus, ²i noi sîntem^²i El te
judec°, sau pentru slujba ta, atunci noi mergem înapoi pe
p°mînt ²i ne lu°m trupuri. P°i, eu_eu nu m-am gîndit despre
aceasta atunci. Aceea este exact Scriptura. A zis, Atunci noi
mergem înapoi pe p°mînt ²i ne lu°m trupuri, atunci noi
mînc°m. Noi nu mînc°m aici, nici nu dormim. A zis, Noi
mînc°m jos acolo, dar noi mergem înapoi pe p°mînt.
 M° gîndeam, Doamne, nu este aceasta minunat! Oh,
Doamne! ³i mi-a fost team° de aceasta. De ce mi-a fost team°
s° mor, s° vin la aceasta? P°i, aceasta este perfec¸iune, plus
perfec¸iune, plus perfec¸iune. Oh, aceasta este minunat!
 Vede¸i, noi eram chiar sub altar. Vede¸i? Asta a fost, vede¸i,
chiar sub altar, a²teptînd pentru Venire, vede¸i, ca El s°
mearg° s° ia pe acei care dormeau în^_trupurile adormite în
pulbere, s° ne învieze iar°²i; vine acolo, s° ne învieze.
 A²a cum Isus a venit prin paradis, ²i a adus sus pe
Abraham, Isaac, ²i to¸i acei, voi ²ti¸i, care a²teptau prima
înviere. Ei au intrat în cetate ²i le-au ap°rut la mul¸i.
 Aceasta este perfect Scriptural. Vedenia era c°, sau orice
era aceasta, aceasta era perfect Scriptural.
 ³i am zis, P°i, nu este asta minunat! ³i apoi m° gîndeam,
Nu este asta minu-^?
 Eu am auzit ceva nechezînd, ca un cal. ³i m-am uitat. ³i
micu¸ul meu cal de c°l°rie pe care eu obi²nuiam s°-l c°l°resc,
micu¸ul Prince, eu m-am gîndit a²a de mult la el. Aici era el,
stînd acolo lîng° mine, ²i ²i-a pus capul peste um°rul meu, s°
m° îmbr°¸i²eze. A²a cum eu obi²nuiam s°-i dau zah°r, voi ²ti¸i,
²i el ²i-a pus^eu mi-am pus bra¸ul în jurul lui. Am zis,
Prince, eu am ²tiut c° tu vei fi aici.
Am sim¸it c° ceva îmi lingea mîna. Acolo era b°trînul meu
cîine de raton.

366

DESCOPERIREA CELOR ³APTE PECE¹I

 Cînd_cînd Dl. Short, de aici jos, l-a otr°vit, am jurat c° eu
îl voi omorî pe Dl. Short pentru aceasta. Eu eram cam în vîrst°
de ²aisprezece ani. El l-a otr°vit, i-a dat o pastil° de cîine. Iar
t°ticul meu m-a prins cu o pu²c°, mergînd jos s°-l pu²c, chiar în
postul de poli¸ie. ³i am zis, Eu îl voi omorî. Am zis, P°i^
M-am dus acolo la mormîntul cîinelui. ³i i-am spus, am zis,
Fritz, tu mi-ai fost ca un tovar°². Tu m-ai îmbr°cat ²i m-ai
trimis la ²coal°. Cînd tu ai îmb°trînit, eu urma s° am grij° de
tine. Acum ei te-au omorît. Am zis, Eu î¸i promit, Fritz, c° el
nu va tr°i. Am zis, Eu î¸i promit, el nu va tr°i. Eu îl voi prinde
pe strad° cîndva, umblînd, atunci eu voi alerga drept peste el,
în¸elegi. ³i am zis, Eu îl voi prinde pentru tine.
 Dar voi ²ti¸i ce? Eu l-am condus pe om la Cristos, l-am
botezat în Numele lui Isus, ²i l-am înmormîntat la moartea lui.
Da, domnule. Eu m-am convertit cam la doi ani dup° aceea. Eu
am v°zut lucrurile altfel atunci. Eu l-am iubit în loc s°-l ur°sc.
 Astfel atunci, îns°, oricum, acolo era Fritz stînd acolo,
lingîndu-m° pe mîn°. Iar eu eram^m-am uitat.
 Nu am putut s° plîng. Nimeni nu a putut s° plîng°. Aceasta
era tot bucurie. Tu nu puteai fi trist, deoarece aceasta era tot
fericire. Tu nu puteai s° mori, deoarece aceasta era tot Via¸°.
Vede¸i? Vede¸i? Nu puteai deveni b°trîn, deoarece era totul
tinere¸e. ³i aceea este ce^Aceasta este doar perfect. M°
gîndeam, Oh, nu este aceasta minunat! Iar milioanele^Oh,
Doamne! Eu eram chiar acas°, vede¸i.
 ³i_²i chiar atunci am auzit un Glas. ³i Acesta a strigat, a
zis, Tot ceea ce tu ai iubit vreodat°^ r°splata serviciului
meu. Eu nu am nevoie de nici o r°splat°. El a zis, Tot ceea ce
tu ai iubit vreodat°, ²i tot ceea ce te-a iubit vreodat°,
Dumnezeu ¸i-a dat ¸ie.
Am zis, Laud° Domnului!
 M-am sim¸it ciudat. M° gîndeam, Care este treaba? M°
simt ciudat. M-am întors în jur ²i am privit. ³i pe pat, trupul
meu se mi²ca. Am zis, Oh, eu nu trebuie s° merg înapoi,
desigur. S° nu, s° nu m° la²i s° merg.
 Dar Evanghelia trebuia s° fie predicat°. În numai o
secund°, eu am fost din nou pe pat, vede¸i, în felul acesta.
 Nu mai mult decît cam cu dou° luni în urm°, c°^Voi a¸i
auzit aceasta a¸i citit-o în_în Business Mens Voice. Aceasta a
mers peste toat° lumea, vede¸i. Iar Fratele Norman, de aici, eu
presupun c° el este aici pe undeva în seara aceasta. El a
tradus-o de acolo, ²i a trimis-o în bro²uri. Aceasta a mers
pretutindeni. Iar lucr°torii au scris, mul¸i dintre ei, ²i au zis^
 Una aici, eu o voi spune doar chiar pe aceasta una. Exist°
sute de ele, desigur. Aceasta una a mers, ²i a zis, Frate
Branham, vedenia ta în Business Mens Voice^

PECETEA A CINCEA

367

 ³i eu apreciez pe Tommy Nickels, de²i el nu este cu
Business Men, mai mult. Eu nu ²tiu de ce, dar el nu este. Dar el
a pus aceasta acolo în°untru întocmai corect, unde eu am spus.
Chiar acolo în acea revist° trinitarian°, el a zis, Unde
eu^Unde Pavel a botezat în Numele lui Isus, ²i a poruncit
oamenilor s° fac° la fel, eu am f°cut la fel. Vede¸i, el a pus-o
întocmai în felul cum a fost. Vede¸i? ³i astfel atunci eu_eu_eu
m° gîndeam, Doamne!
 Acest lucr°tor a scris, a zis, Frate Branham, vedenia
ta^
 Care, ea putea fi o vedenie. A zis^Acum, eu nu vreau s°
spun, str°mutare. Dac° Pavel^Dac° eu am fost apucat sus
în acest primul cer ²i am v°zut asta, dar mai Pavel care a fost
apucat direct sus în al treilea cer? Ce era aceea? El a spus c° el
nici m°car nu putea s° vorbeasc° despre aceasta, vede¸i, dac°
el a fost apucat sus. Dac° aceasta era o apucare sus, eu nu ²tiu.
Eu nu pot spune. Eu nu v-a² putea spune.
 Dar acest lucr°tor a zis, Frate Branham, vedenia ta a
sunat foarte Scriptural ²i în regul° pîn° cînd tu ai vorbit
despre un cal ca fiind acolo. A zis, Un cal în Cer? A zis^
Acum vede¸i acel om ecleziastic, în¸elepciunea, mintea? Vede¸i?
El a zis, Cerul a fost f°cut pentru fiin¸e umane, nu cai.
 P°i, eu am ²ezut jos. Billy, fiul meu de aici, a pus scrisoarea
chiar aici în biroul bisericii vechi, cam cu trei s-au patru luni
în urm°.
  Am zis, Scumpul meu frate, eu sînt surprins de
în¸elepciunea ta, dar, ²i cuno²tin¸a ta despre Scriptur°. Eu nu
am spus c° eu am fost în Cer. Eu am spus c° aceasta era întrun loc ca paradisul, deoarece Cristos era înc° deasupra, vezi.
Dar, am spus, dac° aceasta te-ar putea satisface, tu întoarce
acolo la Apocalipsa 19. ³i cînd Isus a venit afar° din cerurile
Cerului, El c°l°re²te pe un cal alb, ²i to¸i sfin¸ii cu El c°l°resc
pe cai. Corect. Absolut. Da, într-adev°r.
  ³i sus în acela²i Loc, acolo era unul care ar°ta ca un
vultur, iar unul a ar°tat ca un bou, iar unul^P°i, Doamne,
unde sînt acei cai care au venit s°-l ia pe Ilie? Doar merge s°
arate, voi vede¸i, c° mintea uman° doar vrea ceva de ce s° se
lege. Aceasta-i adev°rat.
  Acum observa¸i. Dar eu m° gîndeam doar, a²a cum acest
pre¸ios, frate evlavios, Ioan^Eu m° gîndeam doar c° acesta
ar fi un loc bun s° injectez aceasta, doar înainte de încheiere,
vede¸i. Dac° Ioan s-a uitat Acolo, ²i aceia erau dintre fra¸ii lui,
vede¸i, fra¸ii lui care trebuiau s° sufere pu¸in; atunci, vede¸i,
Domnul Dumnezeu mi-a permis s° v°d pe fra¸ii mei ²i sfin¸ii
care a²teptau dup° Venirea Domnului. Observa¸i, ei nu erau
sub altarul de jertf°; ai mei nu erau. Dar, ace²tia erau, ei erau
martiri. În¸elege¸i? Ai mei nu erau sub altarul martirilor.
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 Acum eu vreau ca voi s° asculta¸i foarte de aproape. ³i eu
voi încheia, cinstit, doar cam în zece minute, la ora zece, chiar
dac° eu trebuie doar s° o întrerup ²i s°-l termin mîine.
  Privi¸i. Ei, ei nu erau ai mei^acei pe care Domnul mi i-a
ar°tat, Mireasa, Ea nu era sub blocul martirilor, nu, altarul de
jertf° al martirilor; ci au primit robe albe, prin a accepta harul
iert°tor al Cuvîntului cel viu. Cristos le-a dat o rob° alb°. Eu
nu cred c°, prin deschiderea^
  Sau, eu cred, adic°, c°ci prin deschiderea acestei Pece¸i a
Cincea, a²a cum eu cred, c° Aceasta este deschis° pentru noi.
Eu am f°cut aceasta cu bun° con²tiin¸°, cu revela¸ie clar°
înaintea lui Dumnezeu. Nu s° încerc doar s° o fac, s° gîndesc,
deoarece eu întotdeauna am fost împotriva organiza¸iei,
niciodat° nu a² apar¸ine la ei. Îns° Aceasta este deschis°
pentru mine acum.
  ³i eu gîndesc un alt lucru. Prin deschiderea acestei Pece¸i a
Cincea, în aceast° zi, îndreapt° o înv°¸°tur° chiar aici, despre
care eu a² putea vorbi, despre adormirea sufletului. Acum, îmi
dau seama c° exist° oameni aici în°untru care cred aceasta,
vede¸i, în adormirea sufletului. Eu cred c° Aceasta dezaprob°
aceea. Ei nu dorm. Ei sînt vii. Trupurile lor, dorm. Dar,
sufletul, nu este în mormînt, ei sînt în Prezen¸a lui Dumnezeu,
vede¸i, sub altar.
  Aici este unde eu difer cu un frate scump, un înv°¸°tor. ³i,
eu observ, eu ²tiu c° eu v°d pe unii din oamenii lui ²ezînd aici.
C°, eu îmi dau seama c° acesta este un mare înv°¸°tor. El este
un doctor, ²i un_un Doctor în Divinitate, ²i un Ph., LL.D.. ³i
el este un_el este un om foarte bun, de asemeni. Eu cred c° el
este dus acum, la timpul acesta. Dar el a fost un om bun, ²i un
scriitor bun. ³i acesta era Fratele Uriah Smith, autorul despre
Daniel ²i Descoperirile. Acum, c°tre voi oamenii care sînte¸i un
urma² al înv°¸°turilor lui, vede¸i, acum eu nu ²tiu^eu nu sînt
doar^nu vreau s° spun aceasta arogant, îns° eu doar^
Vede¸i?
  Dar, Fratele Smith, ²i încercînd s° sprijine, vede¸i, ²i
încercînd s° sprijine adormirea sufletului, acolo el
men¸ioneaz° c°, Sufletul doarme. ³i acolo nu este altar de
jertf° în Cer. C°, singurul altar despre care se vorbe²te este,
care el_el crede c° este în Cer, este altarul de t°mîie. Dar
c°tre voi oameni dragi^³i nu s° difer cu fratele meu. Eu voi
prob-^sper s°-l întîlnesc pe partea cealalt°, vede¸i. Nu s°
difer cu acel mare înv°¸°tor.
  Îns° doar s° v° ar°t cum Aceasta dezaprob° aceea, vede¸i.
Aceasta o dezaprob°. Deschiderea acestei Pece¸i, în aceast° zi
din urm°, aceasta doar ia adormirea sufletului drept afar° din
cale. Vede¸i? Ei sînt vii. Ei nu sînt mor¸i. Vede¸i? Observa¸i.
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 Observa¸i aceasta acum. Acum, dac° acolo nu este altar de
sacrificiu în Cer, unde st° atunci jertfa pentru p°cat, Mielul?
Acolo trebuie s° fie un loc unde Mielul acela ucis, însîngerat,
st° acolo, unde Sîngele^acesta.
 Acum, t°mîia erau mirosurile, lucrul mirositor pe care ei
l-au ars, care Biblia a spus c° erau rug°ciunile sfin¸ilor.
Dac° acolo nu este nici o jertf° pe altar, atunci rug°ciunile nu
pot fi primite. Aceasta este numai prin Sîngele, pe altarul de
jertf°, care las° ca rug°ciunile s° ajung° la Dumnezeu.
 Fratele Smith a fost gre²it, vede¸i. Nu s° fiu în dezacord cu
el; eu cred c° eu m-am f°cut clar, cu iubire fr°¸easc° ²i respecte
pentru marea lui lucrare, vede¸i. Îns° el a fost gre²it.
 Pecetea a Cincea a deschis aceea, vede¸i, vede¸i; multe alte
lucruri, dac° voi a¸i prins aceasta. Vede¸i? Eu a²tept dup°
întreb°rile mele, vede¸i, dac° eu^În regul°.
 Acum, unde era chivotul; cel ucis, r°nit, sîngerînd, Miel
însîngerat pentru isp°²ire, pentru aceste rug°ciuni mirositoare?
 Observa¸i, Biblia zice, Dac° acest cort p°mîntesc al
locuin¸ei noastre va fi dizolvat, noi avem unul care deja
a²teapt°. Aceea este unde am v°zut eu pe acei sfin¸i. Vede¸i?
 Privi¸i cînd un prunc^Scuza¸i-m° din nou, surorilor,
pentru aceast° vorbire clar° înaintea femeilor tinere. Dar,
privi¸i. Cînd o mam° a z°mislit, ²i acea gr°mad° micu¸° de
mu²chi se r°suce²te ²i sare, voi în¸elege¸i, c° acesta este un
trup natural. ³i întocmai cum natura î²i înf°ptuie²te trupul
natural^
 A¸i observat voi vreodat° pe so¸ia voastr° înainte ca cei
micu¸i s° fie n°scu¸i? Ea întotdeauna, chiar înainte, ultima,
devine foarte bun°, blînd°. Dac° ea nu a fost, toat° via¸a ei, ea
va fi atunci. A¸i observat voi vreodat° cît de sfînt, sau un
sim¸°mînt bun, voi observa¸i pe mam°?
 ³i voi vede¸i pe vreun p°c°tos acolo afar°, b°tîndu-²i joc
de o mam° care este o_o femeie îns°rcinat°. Eu cred c° aceea
este ridicol. Aceea este via¸a venind în lume.
 Dar a¸i observat voi, c° în jurul acelei mame pare s° fie un
sim¸°mînt blînd? Ce este aceasta? Acesta este un trup mic
spiritual, via¸° spiritual°, a²teptînd s° vin° în acel trup micu¸
îndat° ce el este n°scut. Acum el este numai procreat; dar, cînd
el este n°scut, el este n°scut. Trupul spiritual se une²te cu
trupul natural.
 ³i, atunci, Biblia înva¸° c° noi sîntem acum n°scu¸i din
Dumnezeu. Noi sîntem n°scu¸i din Duhul Sfînt, c°ci, în noi
este Cristos, un fiu al lui Dumnezeu fiind format în noi. ³i cînd
acest trup p°mîntesc va fi dizolvat, acest trup spiritual vine
din pîntecele p°mîntului, acolo este un alt trup care a²teapt°
s°-l primeasc°. Dac° acest cort p°mîntesc este c°zut, acolo
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este un alt trup ca s°-l primeasc°. Acest trup muritor se
îmbrac° cu nemurire. Acesta terestru se îmbrac° ceresc.
Acesta, vede¸i ce vreau s° spun? Exist° un trup natural care
este p°c°tos; dar, în formarea lui, întocmai ca acesta, este un
alt trup la care noi mergem.
 ³i eu sînt a²a de recunosc°tor lui Dumnezeu c° eu pot
spune, ca pastor ²i frate al vostru, c° eu am v°zut pe acei
oameni, a²a s° m° ajute, în trupul acela, ²i i-am atins cu
mîinile mele. Asta-i adev°rat. Observa¸i.
 Privi¸i. Uita¸i-v° la Moise, Elisei. Dup° ce Moise a murit, ²i
Elisei a fost luat în Cer, el a stat aici pe Muntele Transfigur°rii
cu sim¸urile lui de vorbire, auzire, în¸elegere, ²i a vorbit cu Isus
înainte de r°stignire. Acum, ce fel de trup a avut el?
 Privi¸i la Samuel, dup° ce era mort cam de doi ani. A fost
chemat înapoi în_pe²ter° în noaptea aceea, de vr°jitoarea din
Endor, ²i a vorbit cu Saul cu limbaj; l-a auzit pe Saul, a
r°spuns înapoi, ²i a ²tiut dinainte lucruri care urmau s° se
întîmple. Totu²i, duhul lui nu s-a schimbat. El era un profet.
 Cînd duhul lui Ilie vine peste om, acesta îl va mîna
întocmai ca pe Ilie. El se va duce în pustie. El va iubi
s°lb°ticiunea. El va fi un urîtor al femeilor imorale. El va fi
împotriva organiza¸iei. El nu va cru¸a pe nimeni. ³i aceea este
doar^Acela este, acela va fi duhul lui. Acesta era, de fiecare
dat° cînd acesta a venit, vede¸i.
Moise va fi aceea²i persoan°.
Acum, iar noi afl°m, în Apocalipsa 22:8, acela²i lucru.
 Acum, sau s° stabilim aceasta, pentru acei care^Acele
suflete (acum privi¸i aceasta) sub altar, despre ruperea acestei
Pece¸i, care au fost omorî¸i în timpul dintre moartea lui Cristos
²i plecarea sus a Bisericii; grupul lui Eichmann, ²i to¸i aceia,
acei Iudei adev°ra¸i cu numele lor în Carte. Dac° voi ve¸i
observa, fratele meu, conform cu Scriptura, ei puteau vorbi, s°
strige, s° vorbeasc°, s° aud°, ²i aveau toate cinci sim¸urile. Nu
dormeau în mormînt, incon²tien¸i. Ei erau foarte mult treji, ²i
puteau discuta, vorbi, auzi, ²i orice altceva. Este adev°rat?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Oh, ajut°-ne!
 Dou° minute. Amin. Îmi p°rea r°u c° v-am ¸inut o
jum°tate de or°. Nu, eu nu pot, eu nu ar trebui s° spun asta,
vede¸i. Vede¸i? Asta-i adev°rat, vede¸i.
 Dar, privi¸i, aici este dup° cea mai bun° în¸elegere a mea,
cea mai bun°. ³i conform cu descoperirea care mi-a fost dat°
azi diminea¸° chiar înainte de lumina zilei, de c°tre Domnul
Isus Cristos, acolo este Pecetea a Cincea deschis°, s° mearg° cu
celelalte patru. Prin harul Lui, El mi-a dat-o mie, harul Lui
c°tre voi ²i mine. Noi îi mul¸umim Lui pentru Aceasta. ³i, cu
ajutorul Lui, eu inten¸ionez s° tr°iesc mai aproape de^cît
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pot eu s° tr°iesc, înv°¸înd pe al¸ii s° fac° acela²i lucru, pîn°
cînd eu Îl întîlnesc, cu voi, în Slav°, cînd toate lucrurile sînt
terminate. Eu Îl iubesc pentru aceasta, ²i aceasta este dup° cea
mai bun° cuno²tin¸° a mea la Aceasta.
 ³i eu într-adev°r cred, din toat° inima mea, c° adev°ratele
descoperiri despre descoperirile din Prima, a Doua, a Treia, a
Patra, ²i a Cincea Pecete, sînt acum deschise pentru noi.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
[Fratele Branham vorbe²te încet cu cineva_Ed.]
Pe lemnul Calvarului.
[Fratele Branham începe s° fredoneze Eu Îl Iubesc_Ed.]
 Acum, încet, reverent, înaintea lui Dumnezeu! A²a cum noi
am v°zut aceast° Pecete deschis° pentru noi, Dumnezeu
trebuind s° ia Proprii Lui copii preaiubi¸i ²i s° le orbeasc°
ochii, ²i s°-i trimit°, deoarece Propria Lui dreptate_dreptate
cere judecarea p°catului. Gîndi¸i-v° la aceasta. Dreptatea Lui,
²i sfin¸enia Lui cere dreptate. O lege f°r° pedeaps° nu este
lege. ³i Propriile Lui legi, El însu²i, El nu poate sfida ²i totu²i
s° r°mîn° Dumnezeu.
 Acela este motivul c° Dumnezeu a trebuit s° devin° om. El
nu putea lua un înlocuitor, un fiu care nu era^doar un fiu
obi²nuit pentru El, sau ceva. Dumnezeu a devenit amîndou°,
Isus a devenit ²i Fiu ²i Dumnezeu, singurul fel în care El a
putut s° o fac° dup° dreptate. Dumnezeu trebuia s° ia
pedeapsa, El însu²i. Aceasta nu ar fi drept, s° o pun° asupra
altcuiva, o alt° persoan°. Astfel, Persoana lui Isus era
Dumnezeu, manifestat în trup, numit Emanuel.
 ³i s° fac° asta, ²i s° ia o Mireas°, ²i s° salveze o gr°mad°
pierdut° de Neamuri p°gîne, El a trebuit s° orbeasc° pe
Proprii Lui copii. ³i apoi s°-i pedepseasc° pentru aceasta, în
trup, pentru respingere. Îns° harul Lui a procurat robe. Dar,
Via¸a, vede¸i ce s-a întîmplat.
 ³i dac° El a trebuit s° fac° asta, pentru ca noi s° avem o
²ans°, cum putem noi nesocoti acea ²ans° în dragoste? Dac°
exist° în aceast° cl°dire, în seara aceasta, acea persoan°, tîn°r
sau b°trîn, care a nesocotit pîn° la acest timp acea ocazie care
l-a costat pe Dumnezeu un astfel de pre¸, ²i vou° v-ar place s°
accepta¸i acea ofert° c°tre Dumnezeu, în seara aceasta; c°ci
voi nu trebuie s°, atît cît ²tim noi vreodat°, s° fi¸i un martir,
de²i voi a¸i putea fi. Dar o rob° alb° a fost preg°tit° pentru
voi. ³i dac° Dumnezeu bate la inima voastr° acum, de ce s° nu
accepta¸i aceasta! [Fratele Branham a b°tut pe amvon de trei
ori_Ed.]
Acum s° ne plec°m capetele din nou.
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 Dac° acea persoan°, sau persoane, sînt aici în°untru, care
doresc asta, sau vor s° accepte aceasta pe baza credin¸ei
voastre în Sîngele v°rsat pe care Dumnezeu a trebuit s°-l
verse pentru voi, a suferit pe deasupra a orice decît orice alt
muritor. Nu ar fi putut exista o fiin¸° muritoare s° sufere în
felul acela. Pîn° cînd, Propria Lui mîhnire i-a separat apa
Lui de Sîngele Lui, în venele Lui. Înainte ca El s° mearg° la
Calvar, pic°turi de Sînge ie²eau din trupul Lui, cu a²a
mîhnire ²i inim° frînt° pentru ceea ce El avea de f°cut. Dar,
ar fi putut s° refuze aceasta, de asemeni. Dar, a f°cut aceasta
cu voia pentru tine ²i mine. Pute¸i voi respinge o a²a iubire
f°r° seam°n?
 ³i voi vede¸i asta acum, prin deschiderea acestor Pece¸i;
c° ceea ce voi a¸i f°cut, ²i ceea ce Dumnezeu a f°cut pentru
voi. Iar voi sînte¸i gata s° v° preda¸i via¸a lui Dumnezeu, ²i
dac° El v° va smulge din mîinile anticristului în care voi
sînte¸i acum? A¸i vrea s°-i accepta¸i oferta Lui, doar prin a
ridica mîinile voastre c°tre El, zicînd, Dumnezeule, prin
aceasta, eu semnific. Eu accept oferta aceea de har.
 ³i, Frate Branham, eu doresc rug°ciunile tale, ca eu
întotdeauna s° r°mîn credincios.
 Ridica¸i-v° mîna, iar eu m° voi ruga. Dumnezeu s° v°
binecuvînteze. Dumnezeu s° v° binecuvînteze. Dinadins
acum. S° nu_s° nu o face¸i dac° nu este dinadins. ³i chiar
unde ²ede¸i voi, accepta¸i aceasta chiar acolo. Pentru c°,
re¸ine¸i, voi nu a¸i fi putut s° v° ridica¸i mîna dac° Ceva nu
v-ar fi spus s° o face¸i. ³i nimic altceva nu ar fi putut s° o
fac° decît Dumnezeu.
 Astfel, acum, cînd voi vede¸i Scripturile a²a de perfect
desf°²urate! Voi vede¸i ce s-a petrecut, în jos prin epoci,
ultimii cî¸iva ani, dou°zeci sau treizeci de ani. Voi vede¸i
aceasta perfect adeverit. Voi vede¸i Scriptura spunînd exact
ce s-a întîmplat, ²i ce se preg°te²te s° se întîmple. Apoi, pe
baza credin¸ei în lucrarea lui Cristos, unde voi ²ede¸i chiar
acum, ²i v-a¸i ridicat mîinile, zice¸i, Din acest minut înainte,
aceasta este stabilit. Eu iau pe Cristos acum ca Salvator al
meu. Iar eu voi tr°i pentru El, pentru restul vie¸ii mele. ³i eu
doresc ca Dumnezeu s° m° umple cu Duhul Sfînt. ³i dac°
voi nu a¸i fost boteza¸i în Numele lui Isus Cristos, bazinul v°
a²teapt° pe voi.
S° ne rug°m.
 Doamne Dumnezeule, acolo era ceva num°r mare de mîini
printre oameni, care s-au ridicat. Eu sînt sigur c° Tu e²ti
tocmai acela²i Domn Isus care a f°cut isp°²irea pentru noi, cu
mul¸i ani în urm°. ³i prin a vedea acele Pece¸i descoperite, ²i
lucrurile mari care au avut loc chiar aici în ultimii cî¸iva ani,
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eu cred din toat° inima mea c° u²a milei începe s° se închid°,
²i Tu e²ti gata s°-¹i iei c°l°toria acum s°-¹i r°scumperi
poporul. În timp ce exist° loc, ²i o u²° deschis°, a²a cum a
fost în zilele lui Noe, fie ca aceste suflete pre¸ioase care
tr°iesc în trupul acestui cort care urmeaz° s° fie dizolvat
într-o zi, care au ridicat sus acea mîn° muritoare, în partea
dinl°untru a lor; din cauza convingerii lor_lor ²i profesiunii
lor, c° ei cred ²i vor s° accepte propunerea Ta c°tre ei, pentru
mîntuire, pe aceast° Carte sigilat° deschis° care a fost
deschis° pentru noi. D°-le lor, în seara aceasta, Doamne, o
rob° a neprih°nirii lui Isus Cristos, ²i îmbrac° sufletul lor în
aceea, ca ei s° poat° sta înaintea Ta în Ziua aceea care este
aproape la îndemîn°, perfect, prin Sîngele lui Cristos.
 Doamne Dumnezeule, dac° ei nu au fost boteza¸i în
Numele lui Isus Cristos! ³i asupra descoperirii pe care Tu miai dat-o privind aceasta; ²i v°zînd c° Pavel a poruncit
oamenilor care au fost chiar boteza¸i de Ioan Botez°torul, s°
fie reboteza¸i din nou în Numele lui Isus Cristos, pentru ca s°
primeasc° Duhul Sfînt, în Fapte 19. Eu cer ca Tu s°-i
convingi, Doamne, despre Adev°r, ²i fie ca ei s° se supun°
¹ie.
 ³i apoi în supunerea accept°rii lor, ²i supunere fa¸° de
m°rturisirea lor, ²i c°tre ap°; fie ca Tu, în schimb, s°-i umpli
cu Duhul Sfînt, pentru putere de serviciu, pentru restul vie¸ii
lor. Eu îi predau acum ¹ie, în Numele Mielului jerfit al lui
Dumnezeu, Isus Cristos. Amin. Amin.
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
³i a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
 Acum, c°tre voi care v-a¸i avut mîinile ridicate. Supune¸iv° la porunca Duhului, care ar urma_constitu¸ia Cuvîntului,
pentru un p°c°tos poc°it. Urma¸i aceasta, în fiecare fapt°. Iar
Dumnezeul Cerului v° r°spl°te²te pentru pozi¸ia voastr°
pentru El. Domnul s° v° binecuvînteze.
 Mîine sear°, aduce¸i-v° creioanele ²i hîrtiile, acum, ca ²i
pîn° acum. Noi ne a²tept°m s° fim aici la acela²i timp, la ²apte
treizeci, precis, cu voia Domnului. ³i prin^ruga¸i-v° pentru
mine, ca Dumnezeu s° deschid° Pecetea a ³asea pentru mine,
mîine, ca eu s° fiu în stare s° v° aduc Aceasta vou° a²a cum El
îmi d° Aceasta mie. Pîn° atunci, noi cînt°m din nou. Nu numai
prin imnuri, ci prin laude pentru El care a murit în locul
nostru ²i ne-a r°scump°rat. Eu Îl iubesc. Eu^
Aici este pastorul vostru acum.
^Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi.

`

Descoperirea Celor ³apte Pece¸i
(The Revelation Of The Seven Seals)
Aceste zece Mesaje prin Fratele William Marrion Branham au fost date în Englez°
la 17 Martie pîn° la 24 Martie, 1963, la Branham Tabernacle în Jeffersonville,
Indiana, U.S.A., ²i Pecetea a ³aptea a continuat la 25 Martie la Sherwood Motel.
Ob¸inîndu-se benzi originale mai clare ²i mai complete, aceste Mesaje au fost
ref°cute conform cu formatul prezent. S-a depus tot efortul s° se transfere cu
precizie Mesajul verbal de pe banda de înregistrare magnetic° pe pagina tip°rit°,
²i sînt tip°rite aici neprescurtat de c°tre Voice of God Recordings.
Toate drepturile în aceast° carte sînt rezervate. Aceast° carte nu poate s° fie
vîndut°, retip°rit°, tradus° în alte limbi, sau folosit° pentru solicitare de fonduri
f°r° exprimarea permisiunii în scris de la William Branham Evangelistic
Association.
Publicat° în Englez° în 1967. Retip°rit° în Englez° în 1992
Tip°rit° în Române²te în 1994

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 U.S.A.

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

VOICE OF GOD R ECORDI NGS

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

