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Pecetea A ¦aptea
` Î¸i mul¸umesc, frate. În timp ce noi r°mînem în picioare,
s° ne rug°m.
 Atotputernicule Dumnezeu, autor al Vie¸ii, ²i d°t°tor al
tuturor bunurilor, daruri spirituale, noi sîntem într-adev°r
recunosc°tori acum pentru acest foarte minunat, remarcabil,
timp de p°rt°²ie în Prezen¸a Ta; marcheaz° o însemn°tate în
vie¸ile noastre, Doamne, un timp pe care noi nu-l vom uita,
indiferent cît de mult vom sta noi. ³i ne rug°m, Dumnezeule,
ca în aceast° sear° de încheiere^Noi observ°m Scriptura, la
încheierea zilei de s°rb°toare, Isus a stat în mijlocul lor ²i a
strigat, Dac° vreun om înseteaz°, el s° vin° la Mine! ³i m°
rog, Tat° Ceresc, ca aceea s° se repete iar°²i în seara aceasta,
ca noi s° putem auzi Glasul Domnului nostru chemîndu-ne, ²i
chemîndu-ne în serviciu pentru El, umbl°ri mai apropiate. Noi
sim¸im c° noi am auzit deja Glasul Lui, în deschiderea acestor
Pece¸i, vorbind c° aceasta este ultima zi, iar timpul este
aproape. Admite aceste binecuvînt°ri pe care noi le cerem,
Tat°, în Numele lui Isus Cristos, ²i pentru slava Lui. Amin.
A²eza¸i-v°.
Mi-ar place s° adaug asta, c°, din toate serviciile pe care
le-am avut vreodat° în via¸a mea, eu cred c° aceast° s°pt°mîn°
a fost cel mai glorios timp din toat° via¸a mea în serviciu. Nu
conteaz° ce eu am^Eu am v°zut s°vîr²ite minuni m°re¸e,
desigur, înainte, ²i servicii de vindecare, dar acesta este mai
presus de acela. Acesta a fost unul din cele mai m°re¸e timpuri,
moment important din via¸a mea, este s° fiu aici. ³i v°zînd
micu¸ul tabernacol c° î²i pune aceast° ar°tare deosebit°; nu
numai asta, dar interiorul î²i pune o ar°tare deosebit°!
 ³i, acum, l-am întrebat pe Billy; i-a durat a²a de mult, ca
s° vin° ²i s° m° ia. El mi-a spus c° acolo a fost un alt grup
botezat. Care, aceasta trece peste o sut°, s°pt°mîna aceasta, de
oameni fiind boteza¸i în Numele Domnului nostru Isus Cristos.
Astfel, noi sîntem_sîntem mul¸umi¸i. ³i Dumnezeu s° v°
binecuvînteze!
 ³i, acum, dac° voi nu ave¸i o biseric° cas°, noi v° invit°m
aici, s° veni¸i ²i s° v° închina¸i cu noi. Doar aminti¸i-v° c°
biserica este deschis°. Noi nu sîntem denomina¸iune, ²i eu sper
²i sînt încredin¸at c° aceasta niciodat° nu va fi o
denomina¸iune. Doar o p°rt°²ie unde b°rba¸i ²i femei, ²i b°ie¸i
²i fete, se întîlnesc în jurul mesei lui Dumnezeu, ²i au p°rt°²ie
în jurul Cuvîntului, ²i noi avem toate lucrurile în comun.
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 Acum, ²i noi avem un pastor minunat, un om adev°rat al
lui Dumnezeu, ²i eu sînt a²a de recunosc°tor pentru asta. Dac°
v° ve¸i aminti, o vedenie, cu un an în urm°, c° Hrana a fost
depozitat° sus în locul acesta. ³i aceasta este exact corect. Iar
noi sîntem^
 Noi avem locul acum, potrivit, pentru clasele de ²coal°
Duminical°, pentru toate vîrstele, ²i noi sîntem chiar foarte
recunosc°tori pentru aceast° ocazie. Unii au spus, cîndva, dac°
ei ar avea doar clase de ²coal° Duminical° unde ei s°-²i poat°
trimite copiii. Acum, voi, ei le au acum. Astfel, acum, astfel
doar veni¸i drept înainte ²i fi¸i cu noi dac° voi nu ave¸i o
biseric° cas°.
 Desigur, dac° voi ave¸i o biseric° bun° la care voi merge¸i,
²i predic° Evanghelia, ²i a²a mai departe, p°i, acela este_acela
este doar un alt grup dintre noi, vede¸i voi, în alt° parte. Dar
dac° voi nu ave¸i nici o cas°, ²i voi sînte¸i^
 Eu în¸eleg c°ci cî¸iva s-au, s-au mutat în°untru din alte
p°r¸i ale ¸°rii, ca s° fac° aceasta biserica cas° a lor. ³i noi
desigur c° v° zicem bun venit aici la Cuvîntul Domnului. ³i
îmi amintesc, eu presupun, cînd am plecat, eu v-am spus
c°ci_c°ci serviciile, atît cît m° privea pe mine, vor fi aici la
tabernacol.
 Eu nu ²tiu înc° cîte toate are Domnul pentru mine în viitor.
Eu încredin¸ez aceea în mîna Lui, nu ceva supersti¸ie sau ceva.
Eu doar a²tept, zi de zi, ca El s° m° c°l°uzeasc° înspre locul
unde eu a² putea s° fiu de mai bun serviciu pentru El. ³i cînd
El a terminat cu mine, atunci sînt încredin¸at c° El m° va
primi Acas°, în pace.
 ³i, acum, eu sînt foarte recunosc°tor pentru cooperarea
oamenilor din tabernacol. A²a cum Billy mi-a spus s°pt°mîna
aceasta, c°, eu cred, fiecare cas° care este reprezentat° aici în
jurul acestui tabernacol are pe cineva cu ei. Ei au deschis,
casele ²i locurile voastre, ²i au luat în°untru oameni care nu ar
fi avut vreun loc la care s° mearg°. Acum, acelea sînt
adev°rate fapte Cre²tine. Iar unele case doar au b°gat pe
fiecare în fiecare col¸i²or în care ei au putut, ca s° le dea
oamenilor un loc s° stea.
 Deoarece, acesta a fost un timp foarte greu, din cauza
aceasta, vreun fel de o afacere care se desf°²ura, despre
sporturile mondiale, un fel de basketball sau ceva, ²i_²i au fost
f°cute rezerv°ri. Plus un grup mare de la^
 Eu cred, c° sînt reprezentate aici în aceast° biseric° mic°,
cam, în jur de dou°zeci ²i opt sau treizeci de state reprezentate
chiar aici în biseric°, pe lîng° dou° na¸iuni str°ine, astfel, ²i
aceast° mic° trezire. Astfel, aceea cam ia un pic de loc, îns°²i.
³tim despre^
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 Eu am întrebat ast°zi, cu unii oameni. Am zis, Am în¸eles
c° acolo nu erau prea mul¸i oameni din Jeffersonville pe aici,
în adunare.
 Cineva a vorbit, a zis, Noi nu putem intra în°untru. P°i,
asta, asta a fost. Acela era motivul. Unii de la poli¸ie, ²i a²a
mai departe, au vrut s° vin° la adunare, dar au zis, se discuta
pe aici, au zis, îns° ei au venit sus ²i ei nu au putut intra
în°untru, c° aceasta era deja plin° chiar înainte de timpul cînd
ei puteau intra în°untru. Astfel ei ²i-au avut timpul, poate, mai
tîrziu, ²i ei nu au venit. Astfel acum oamenii vin din alte locuri,
a²a c° noi sîntem foarte recunosc°tori.
 Acum, eu nu ²tiu. Urm°torul lucru care va urma aceasta,
vor fi cele ³apte Trîmbi¸e, într-un alt mesaj. Dar, în Pece¸i,
practic fiecare lucru este inclus. Epocile bisericii vin în jos, ²i
noi le-am a²ezat primele, care era cel mai_care era cel mai
important, îns°^din acel timp. Acum, deschiderea Pece¸ilor
arat° unde merge Biserica, ²i cum o sfîr²e²te Ea. Iar acum, m°
gîndesc, c° Tat°l Ceresc este cu certitudine îndur°tor fa¸° de
noi, c° ne-a l°sat s° vedem ce am v°zut.
 ³i eu spun asta, uitîndu-m° peste toate noti¸ele despre care
am predicat, cu mul¸i ani în urm°, eu veneam doar în°untru ²i
spuneam ce eu gîndeam c° este drept, ²i mergeam înainte. Eu
eram departe jos de pe linie. ³i acum, toate patru dintre acele
Pece¸i, eu am avut aceasta cam într-o predic° de dou°zeci de
minute, toat° din aceasta. Cei patru c°l°re¸i pe cai, din
Apocalipsa, eu i-am aruncat pe to¸i laolalt° ²i am zis, Un cal a
mers în alb, am zis, probabil c° aceasta era_epoca timpurie.
³i calul urm°tor a mers în foamete, ²i atunci înainte în felul
acela. Dar, Doamne, cînd Cuvîntul a fost într-adev°r deschis,
Acesta a fost cu o sut° de mile dep°rtare de aceasta.
 Astfel, se cuvine ca noi s° veghem ²i s° a²tept°m. ³i poate
c° aceasta trebuia s° fie timpul acesta s° o fac°. Acolo pot fi
multe lucruri care au fost spuse, care ar putea s° fie în
dezacord cu al¸i oameni. Dar eu cred, cînd vine marele timp de
încheiere, ²i noi întîlnim pe Domnul nostru, noi vom afla c°
Acesta era corect. Acesta_Acesta_Acesta într-adev°r este.
 Acum, oamenii care sînt din afara ora²ului, de prin jur din
diferite locuri, vin în°untru din state ²i na¸iuni diferite, cum
apreciez eu sinceritatea voastr° s° c°l°tori¸i toat° distan¸a, ²i
s° v° lua¸i concediile voastre. Iar unii dintre ei chiar f°r°
locuri s° stea! Eu_eu ²tiu, pentru c° am fost în stare s° ajut pe
unii din ei s° ob¸in° loc s° stea. Chiar f°r° bani din care s°
m°nînce, sau orice altceva, ²i astfel^²i chiar vin, oricum,
a²teptînd ceva s° se întîmple, ca s° poarte de grij° de aceasta.
³i cu o a²a credin¸° mare în aceea, încît nu conteaz° dac° ei
trebuie s° mearg° f°r° hran°, sau chiar un loc s° stea, ei vor s°
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vin° s° aud° acelea, lucrurile acelea c° se întîmpl°, oricum.
Aceea este într-adev°r distins, voi ²ti¸i. ³i fiecare au fost doar
a²a sut° la sut°!
 L-am întîlnit pe cumnatul meu înapoi acolo, care era cel_
cel^care a a²ezat c°r°mizile la biseric°, ²i a²a mai departe.
³i eu i-am spus cît îi apreciez eu munca lui. Eu nu sînt un_un
zidar de c°r°mid°, sau nu ²tiu nimic despre aceasta. Îns° eu
²tiu ce este un unghi de col¸, ²i dac° acesta este aranjat cumva
corect.
 ³i el a zis, Eu o s°-¸i spun. El a zis, Niciodat° nu a
existat un astfel de timp, abia dac°, în care tu ai v°zut
vreodat° o astfel de armonie printre oameni, cînd ei to¸i
lucreaz° împreun°.
 Fratele Woods, Fratele Roberson, ²i fiecare doar a²ezau în
locurile lor, fiecare lucru. Iar fratele care_care a pus acustica,
cea^eu vreau s° spun echipamentul de adresare public° ²i
fiecare lucru, în biseric°. Ei au zis, Fiecare lucru a mers
întocmai corect. Cînd ei au nevoie de ceva, acolo st°tea omul
care s° o fac° acolo. Astfel aceasta este^Dumnezeu este în
tot programul întreg. Noi sîntem foarte mul¸umitori pentru
aceasta.
 Mul¸i donatori mari în biseric°, s° ajute s° o fac°, a²a ca
Fratele nostru Dauch ²i sora Dauch care ²ed aici, ²i mul¸i al¸ii
care au donat din greu pentru cauza aceasta. ³i eu cred, c°
tocmai la timpul acela, lor nu le lipse²te nici un pic ²i pentru
totul s-a pl°tit. Astfel noi sîntem foarte recunosc°tori pentru
asta.
 Re¸ine¸i, aceasta este biserica voastr°, c°ci voi sînte¸i un
slujitor al lui Cristos. ³i pentru aceasta este ea zidit° aici, o u²°
deschis° s° fac° slujitori, ²i pentru slujitorii care sînt deja
slujitori ai lui Cristos, s° vin° în°untru ²i s° se bucure în jurul
p°rt°²iei lui Isus Cristos. ³i noi vrem ca voi s° ²ti¸i c° fiecare
este binevenit.
 ³i acum cînd voi m° auzi¸i uneori, sub timpul de ungere,
cumva c° zgînd°resc în jos perdeaua pe organiza¸ie, eu_eu nu
vreau s° spun asta împotriva pastorului vostru, sau împotriva
vreunui frate, sor°, în biseric°. Deoarece, pîn° la urm°,
Dumnezeu are oameni în fiecare organiza¸ie care exist°. Dar El
nu accept° organiza¸ia; El accept° persoana din organiza¸ie.
Nu este nevoie de o organiza¸ie.
 De aceea, cînd oamenii ajung a²a lega¸i în jurul
organiza¸iei, atunci ei nu pot s° vad° nimic altceva decît numai
ce spune biserica aceea, vede¸i voi. ³i aceea face s° nu fie
p°rt°²ie cu al¸ii, ²i acesta este un sistem cu care Dumnezeu nu
este mul¸umit, ²i aceasta este o afacere lumeasc° care nu a fost
ordinat° de Dumnezeu.
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 Astfel, acum, eu nu vreau s° spun c° vreo persoan°.
Catolic, Iudeu, orice ar putea s° fie el, sau_sau Metodist,
Baptist, Prezbiterian, orice organiza¸ie, f°r° organiza¸ie, ²i_²i
ne denomina¸ionali, ²i to¸i, Dumnezeu î²i are copiii Lui ²ezînd
în°untru acolo. Vede¸i? ³i de multe ori eu cred c° ei sînt acolo
pentru un scop, s° dea Lumin°, s° trag° afar° pe predestina¸ii
aceia de peste tot în jur pretutindeni. ³i_²i în ziua aceea
m°rea¸°, noi vom vedea atunci, c° Biserica Domnului Isus
Cristos va fi chemat° la_la m°re¸ul timp de întîlnire în aer, ²i
noi to¸i vom merge sus s°-L întîlnim. ³i eu_eu a²tept dup°
ceasul acela.
Acum, acolo este a²a de mult s° se spun°!
 Iar în seara aceasta, asupra finalului, seara de încheiere, ca
de obicei, fiecare este^Într-un serviciu de vindecare, eu
g°sesc, sub a²tept°ri dup° lucruri m°re¸e ca s° fie f°cute în
serviciul de vindecare, care le face o tensiune, nervoas°. ³i apoi
eu g°sesc acela²i lucru în seara aceasta, c° fiecare este sub
a²teptare de a vedea cum^³i fiecare sear°, a fost în felul
acela, pentru deschiderea acelor Pece¸i.
 Acum eu vreau s° fac aceasta foarte clar. De fiecare dat°,
de fiecare dat° c° aceste Pece¸i au venit la loc; fiecare lucru pe
care eu l-am crezut vreodat° despre Ele, ²i am citit de la al¸i
oameni, a fost contrar fa¸° de ce a venit la mine în camer°.
 ³i mintea mea, la acest timp^Motivul c° am avut acel
serviciu de vindecare azi diminea¸°, era din cauz° c° mintea
mea uman° devine a²a îndep°rtat° de la propriul meu fel de
gîndire. Eu am încercat s° stau într-o_într-o camer° cu
jaluzelele trase în jos, ²i un bec aprins. Aceasta este a opta zi.
³i nici m°car nu am urcat în ma²ina mea, s°_s° merg undeva.
 Eu a trebuit s° merg cu ni²te fra¸i, jos la b°nci, s° semnez
ceva facturi ²i lucruri, asupra banilor ²i a lucrurilor care au
fost împrumuta¸i pentru aceast° biseric°. Dar eu_dar eu am
venit chiar drept înapoi, ²i am mers drept la studiu.
 ³i lucrul ciudat, acolo nu era nici o persoan° s° zic° ceva.
Sau, de obicei, ei bat, ²i trag, ²i prin jur. Acolo nu a fost nici un
lucru. Aceasta a fost foarte fenomenal.
Unde eu am mîncat, la al lui Fratele Woods. De obicei locul
acela este înc°rcat în jur cu ma²ini. ³i ei aveau opt sau zece
oameni diferi¸i care urmau s° vin° s° stea cu ei în decursul
acestui timp, ²i nici unul dintre ei nu a venit.
 Apoi, azi diminea¸°, eu niciodat° nu voi uita diminea¸a
aceasta, harul Mîntuitorului nostru fa¸° de obositul Lui,
slujitor ostenit. Cînd, eu am r°spuns la întrebarea unei
s°rmane persoane, ²i, cît a putut mintea mea de bine,
gîndindu-m° c° am f°cut bine. ³i, cu totul dintr-o dat°, de
parc° eu am_eu am luat ceva de la un copil, eu eram a²a de
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condamnat, ²i nu ²tiam ce era aceasta. ³i m° gîndeam, poate
fiindc° eu am presat s° ajung la acel serviciu de vindecare,
poate cineva este a²a de disperat de bolnav, c° trebuia s° se
fac° rug°ciune pentru el chiar atunci. ³i am întrebat audien¸a.
În cîteva minute, aceasta a fost descoperit. ³i cineva a zis, Nu
ai vrea ca tu s° cite²ti_cite²ti textul t°u din nou? sau ceva. ³i
la timpul acela, eu am ridicat buc°¸ica de hîrtie ²i am citit-o
din nou, s° v°d ce a spus aceasta. ³i m-am uitat jos în Carte, ²i
aceasta era întru totul diferit, întrebarea la care am r°spuns.
Vede¸i?
 Pot eu s° v° transmit aceasta c°tre voi. Cînd
Supranaturalul vine în°untru, acela este gîndul lui Cristos. Tu
devii a²a de departe de la propria ta gîndire, pîn° cînd, în
mintea ta proprie, eu^Aceasta, voi^eu nu^Nu m° l°sa¸i
s° încerc s° explic asta, deoarece eu nu pot. Vede¸i? Eu nu a²
putea s° o fac. Nu exist° nimeni care ar putea s° o fac°.
 Cum putea omul acela, care era Ilie, s° stea sus acolo pe
munte, sub Prezen¸a lui Dumnezeu, ²i s° trag° în jos foc din
cer, ²i apoi s° ploaie chiar în spatele focului? ³i apoi s° închid°
cerurile, ²i nu a plouat pentru trei ani ²i ²ase luni, ²i merge
drept înapoi ²i cheam° ploaia, în aceea²i zi! ³i sub ungerea
aceea, cum^³i a dus patru sute de preo¸i afar° ²i i-a omorît;
²i apoi a fugit în pustie, ¸ipînd pentru via¸a lui, din cauza unei
amenin¸°ri a unei femei. Vede¸i? Izabela, ea a jurat c° ea îi va
lua via¸a. Cînd, Ahab ²i to¸i dintre ei erau acolo, s° vad°
Prezen¸a lui Dumnezeu ²i marea minune f°cut°. Vede¸i, el^
Duhul l-a p°r°sit. În felul lui natural de gîndire, el nu ²tia cum
s° gîndeasc°, vede¸i. El nu putea s° gîndeasc° pentru el însu²i.
 ³i, aminti¸i-v°, c° Îngerul l-a pus s° doarm°, ²i l-a odihnit.
L-a trezit, i-a dat ceva pl°cinte; apoi l-a pus înapoi s° doarm°,
²i l-a odihnit; ²i l-a trezit, ²i i-a dat ni²te pl°cinte din nou. ³i
noi nu ²tim ce i s-a întîmplat omului, pentru patruzeci de zile.
Apoi el a fost tras înapoi într-o pe²ter°, pe undeva, ²i
Dumnezeu l-a chemat.
 S° nu încerca¸i s° explica¸i aceea din Supranatural. Voi nu
o pute¸i face. Vede¸i? Singurul lucru care este de f°cut, este
doar s° merge¸i drept înainte. ³i eu încerc s° m° fac cît pot eu
de clar, îns° de acum înainte eu voi^eu cred c° eu nu voi
încerca aceasta din nou. Voi doar absolut ve¸i crede, sau nu. ³i
eu sînt^Voi ve¸i vedea, pu¸in mai tîrziu, de ce.
Acum, eu am încercat s° fiu cinstit. Dumnezeu cunoa²te
asta.
 ³i întrebarea aceea de azi diminea¸°. Eu am încercat s° o
r°spund tot atît de cinstit cît am ²tiut eu cum. Eu am citit doar
prima parte a versetului, ²i aceasta era o^nu ar fi fost corect.
Dar Duhul Sfînt, în¸elegînd c° eu^mintea mea^Vede¸i,
privi¸i, ultimele dou° sau trei zile, ce s-a întîmplat. Vede¸i,
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eu_eu am numit ²apte sute^ ²apte mii, ²apte sute. Azi
diminea¸°, am încercat, ²i aceasta a fost observat de c°tre
oameni, vede¸i, ²i aceea a ar°tat c° voi a¸i urm°rit. Acum, o
alta, unde eu am încercat s° spun porumbelul, ²i eu l-am
numit mielul; îns° eu am prins asta imediat. ³i apoi, aici, una
care eu nu am prins-o pe aceea, Duhul Sfînt s-a întors drept
înapoi în jur ²i m-a chemat la aceea.
 Aceea este o dubl° confirmare c° aceste lucruri sînt
corecte. Ele sînt^Dumnezeu vegheaz° asupra, s° vad° c°
Aceasta este corect. Asta-i adev°rat. El vrea a²a. El vrea ca voi
s° ²ti¸i c° Acesta este Adev°rul.
 El este Acela care-L trimite, pentru c° acesta sigur c° nu a
fost^Acesta a fost tot a²a de mult pentru mine, o înv°¸are,
a²a cum a fost pentru voi. ³i astfel noi sîntem^Eu sînt foarte
recunosc°tor pentru_cuno²tin¸a, s° cunoa²tem acum de la
Domnul, în ce ceas tr°im noi; vede¸i, tr°im chiar în timpul
sfîr²itului, înainte de plecarea Bisericii. Acum doar^
 Noi am vorbit, a²a c° s° cerem doar din nou
binecuvînt°rile Lui asupra Cuvîntului.
 Tat°l nostru Ceresc, aici vine seara aceea m°rea¸°, un ceas
m°re¸ atunci cînd s-a întîmplat un lucru m°re¸. Acesta era
peste tot în jurul oamenilor. ³i, Tat°, m° rog ca în aceast°
sear° aceasta s° fie f°cut cunoscut, dincolo de o umbr° de
îndoial°, c°tre inimile ²i mintea oamenilor, ca ei s° ²tie c°
Dumnezeu înc° este pe Tron, ²i c° El înc° iube²te pe poporul
Lui.
 ³i acesta este ceasul, ceasul pe care lumea a tînjit s°-l
vad°, se apropie acum, deoarece aceasta strig° dup°
r°scump°rare. Noi putem vedea elementele gata s° o aduc°
înapoi. Noi putem vedea elementele gata s° aduc° Biserica în
Prezen¸a lui Cristos. Noi putem vedea_Mireasa luîndu-²i
form°, punîndu-²i haina de nunt°, preg°tindu-se. Noi putem
vedea luminile lic°rind. Noi ²tim c° noi sîntem la sfîr²it.
 Acum, Tat° Ceresc, a²a cum aceasta merge înainte acum s°
predic°m, sau s° înv°¸ asupra acestui m°re¸, eveniment
puternic care a avut loc în Slav°, cam cu dou° mii de ani în
urm°, ²i i-a fost dat la marele apostol preaiubit, Ioan. Iar în
seara aceasta noi urmeaz° s° vorbim asupra Acestuia. Las° ca
Duhul Sfînt s° vin° înainte acum în Puterea Lui puternic° de
descoperire, ca El s° ne poat° descoperi acel lucru pe care El
vrea ca noi s°-l cunoa²tem, a²a cum El a f°cut-o în ultimele
cîteva seri. Noi ne pred°m la Tine, cu Cuvîntul, în Numele lui
Isus. Amin.
 Acum, a²a cum voi vre¸i s° întoarce¸i, poate, în Bibliile
voastre. ³i acesta este doar un verset scurt, un verset de
Scriptur°. Dar, acesta este ultimul verset, acesta se g°se²te^
ultima Pecete, adic°.
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Acum, seara trecut° noi am vorbit despre Pecetea a ³asea.
 Prima Pecete, fiind anticristul prezentat. Timpul lui a mers
dincolo, ²i noi vedem cum a mers el afar°.
 Cum F°ptura care a fost prezentat°, în Puterea lui
Dumnezeu care a mers înainte cu puterea anticristului, s° o
combat°! Eu nu cred c° ar putea s° existe o întrebare în
mintea cuiva despre aceasta.
 Atunci noi afl°m, c° aceasta este imediat dup° acea, acea
epoc° a bisericii, acele F°pturi au mers.
 Au terminat, noi afl°m, noi am schimbat, întregul tablou
acolo, nu au mai ie²it F°pturi afar°. Vede¸i? Dar, aceasta
prezenta, venind înainte, dincolo în perioada Necazului, dup°
ce Biserica a mers afar°.
 Cît de perfect s-a potrivit aceasta drept în°untru cu epocile
bisericii! Eu nu v°d o iot°, un lucru care nu s-a potrivit
perfect, chiar pîn° la epoci ²i fiecare lucru, ²i vremurile.
Gîndi¸i-v° la aceasta. Aceea arat°, c° trebuia s° fie Dumnezeu
s° o fac°. Mintea uman° nu putea s° p°trund° aceasta. ³i
acum noi afl°m c° aceea, de asemeni, noi^
 Domnul ne-a l°sat s° lu°m Scriptura, Sfînta Scriptur° ce
Isus a spus c° va avea loc. ³i cum am fi aflat noi asta vreodat°?
³i aici, vine dincoace ²i descoper°, ²i o aduce întocmai exact.
Predica Lui acolo, r°spunzînd la aceea, aduce afar° exact pîn°
la punct, ²ase dintre Pece¸i, dar El a omis pe a ³aptea.
În¸elege¸i?
 Atunci cînd Pece¸ile au fost deschise, Dumnezeu, observa¸i
aici, El a omis s° descopere chiar vreun simbol al Celei de a
³aptea. Vede¸i? Acesta este un secret perfect cu Dumnezeu.
Observa¸i. Acum noi urmeaz° s° citim în Biblie, în a_a ³aptea
Pecete. Aceea se afl° în Apocalipsa, capitolul al 8-lea.
³i cînd el a deschis pecetea a ²aptea, acolo a fost
t°cere în cer cam pe o durat° de o jum°tate de or°.
 ³i asta este tot ce avem noi despre aceasta. Acum noi
urmeaz° s° observ°m.
 ³i încerc s° nu ¸in prea mult, pentru c° mul¸i dintre voi au
s° fie pe drum, înc°, în seara aceasta, mergînd acas°. ³i m°
gîndeam iar°²i, c° avînd un serviciu de vindecare azi
diminea¸° care v° va l°sa s° pleca¸i diminea¸a, s° nu fi trebuit
s° a²tepta¸i aici. ³i acum noi^
 ³i eu, de asemeni, eu trebuie s° c°l°toresc înainte la_la
Tucson, Arizona, unde eu locuiesc. ³i aceasta este casa mea
acum. ³i apoi eu_eu vreau s° fiu înapoi aici, cu voia
Domnului, în jur^Familia vrea s° vin° înapoi pentru cîteva
zile în Iunie. ³i, acum, poate eu ajung s° v° întîlnesc pe voi to¸i
jos aici, la o întîlnire în data aceea.
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 Urm°torul meu serviciu stabilit este la Albuquerque, New
Mexico. Eu cred c° acesta este pe nou°, zece, ²i unsprezece. Eu
voi fi acolo Joi ²i Vinerea Mare. Astfel, eu urma s° am întregul
lucru, ²i eu am alte întîlniri unde eu nu am putut s° fac aceasta
pîn° la acel timp, astfel eu voi avea Joi seara ²i Vineri seara, la
Albuquerque, New Mexico.
 ³i apoi_²i apoi_urm°torul, cunoscut, aproape, este
poten¸ial. Noi nu ²tim sigur. Acela este s° fie cu bunii mei
prieteni, cu_cu grupul despre Strig°tul la Miezul Nop¸ii, la^
sus la Southern Pines, North Carolina.
 ³i ei sînt la telefon în°untru acolo acum, care, ei au trimis
telegrame, mesaj, ²i fiecare lucru, ²i venind a²a de aproape,
pentru un alt grup, la Little Rock; despre oamenii în Numele
lui Isus cu care eu am avut întîlnirile, acolo la Cow Palace vara
trecut°. Ei î²i au conven¸ia lor la Little Rock, Arkansas. ³i ei,
de anul trecut, au vrut cel pu¸in o sear°. Sau, vor toat° din
aceasta, dar ei o s° fie chiar gata pentru o sear°. ³i astfel eu leam spus, ne²tiind doar ce s° fac, am spus c° ei ar putea s°
anun¸e aceasta, poten¸ial. Apoi ei vor face aceasta cunoscut
pu¸in mai tîrziu.
 El tocmai a chemat? Aha. În regul°. Ce zici? [Un frate zice,
Hot Springs._Ed.] Hot Springs, este acesta? Eu am gre²it.
[Dou°zeci ²i patru.] Dou°zeci ²i patru din^[Mai.] Mai?
[Cineva zice, Dou°zeci ²i patru la dou°zeci ²i opt Iunie.]
Dou°zeci ²i patru la dou°zeci ²i opt Iunie. Acum aceasta este
anun¸at, Poten¸ial, aceea este, dac° aceasta este voia
Domnului. Vede¸i? Eu voi^
 Iat° motivul de ce mie îmi place s° fac acele lucruri. Voi
ve¸i înv°¸a pu¸in mai tîrziu, acum, vede¸i. Cînd eu merg la un
loc eu vreau s°-mi pun piciorul acolo jos, ²tiind c° Dumnezeu a
spus, Mergi acolo. Atunci dac° vr°jma²ul se ridic° pe
undeva, eu zic, Eu sînt aici în Numele Domnului Isus. Doar
d°-te înapoi! Vede¸i? Vede¸i? Vede¸i? ³i tu e²ti_tu e²ti sigur,
de terenul t°u, vede¸i. Cînd El te trimite undeva, El va avea
grij° de tine. În¸elege¸i? Dar dac° tu mergi, presupunînd,
atunci eu nu ²tiu; El ar putea s° nu fie acolo. Astfel eu_eu
vreau s° fiu cît se poate de sigur. Eu am luat multe pe care El
nu mi-a spus s° le iau, dar eu_eu îmi place s° fiu a²a de sigur
cît este de posibil. Domnul s° v° binecuvînteze pe to¸i acum.
 Acum, acum noi observ°m, acesta fiind doar un verset aici,
ne-ar place s° facem ceva doar un pic_un pic înainte aici. Voi
observa¸i, c° noi am s°rit capitolul al 7-lea. Al 6-lea capitol
sfîr²e²te a ³asea, a ³asea Pecete. Dar, între Pecetea a ³asea ²i
Pecetea a ³aptea, acolo are ceva loc. Vede¸i? ³i cît_cît de
dr°g°la² aceea s-a plasat întocmai la locul ei potrivit, între, al 6lea ²i al 7-lea capitol. Acum voi observa¸i în al 7-lea capitol, noi
observ°m, între a ³asea ²i a ³aptea, acolo este un interval. Un
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interval, între, al 6-lea ²i al 7-lea capitol din Cartea Apocalipsei,
²i aceasta este între a ³asea ²i a ³aptea Pecete c° acest interval
este dat. Acum noi vrem s° observ°m asta. Aceasta este foarte
important ca noi s° observ°m acest timp pu¸in.
 Acum re¸ine¸i, dup° al 4-lea capitol din Apocalipsa,
Biserica este dus°. Dup° ce acei_acei patru c°l°re¸i pe cai au
mers afar°, Biserica este dus°. Vede¸i? Fiecare lucru care i s-a
întîmplat Bisericii, s-a întîmplat pîn° sus la al 4-lea capitol din
Cartea Apocalipsei. Fiecare lucru care s-a întîmplat în
mi²carea anticrist°, a mers sus pîn° la al 4-lea capitol. ³i a
Patra Pecete din Apocalipsa, ²i pentru anticrist ²i Cristos, s-a
sfîr²it. ³i anticristul vine la pieirea lui, ²i cu armata lui; ²i
Cristos vine cu armata Lui.
 Aceasta este o lupt° veche care a început departe înapoi,
dincolo de timp. ³i atunci ei erau^Satan ²i îngerii lui au fost
arunca¸i afar°, ²i atunci ei au venit pe p°mînt. ³i lupta s-a pus
în°untru din nou, deoarece Eva a rupt jos bariera de unde ea a
fost izolat°, înapoia Cuvîntului lui Dumnezeu. ³i chiar din
ceasul acela, Satan a cî²tigat lupta asupra Cuvîntului lui
Dumnezeu, deoarece unul din supu²ii Lui, cel mai slab, a l°sat
jos barele. ³i asta este exact cum a cî²tigat el b°t°lia de fiecare
dat°, a fost deoarece unul din supu²ii Lui las° jos bara de la
Cuvînt.
 ³i aceasta s-a f°cut în aceast° ultim° epoc° a bisericii,
printr-un sistem organiza¸ional. Care, adev°rata, veritabil°,
sfînt° biseric° a viului Dumnezeu, cu un c°l°re¸ mincinos, nu a
vrut s° accepte Cuvîntul, ²i a întors biserica de la Cuvînt la
dogm°.
 Acum, cî¸i cunosc c° aceasta este dogma pe care biserica
Romano Catolic° este zidit°? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Admite ei aceasta? Absolut. Sigur. Cu certitudine, ei admit
aceasta. Asta nu este tot. Catolicii, sigur, aceasta nu le-ar r°ni
sim¸urile lor nici un pic, deoarece ei ²tiu asta. Ei doar au
ad°ugat una nou°, aici nu cu mult în urm°, c° Maria a fost
înviat°. V° aminti¸i aceasta, aici cu cî¸iva ani în urm°, cam
zece ani. Cî¸i î²i amintesc asta? [Amin.] Ziarul, în°untru
acolo. Sigur. Vede¸i? Fiecare lucru, noua dogm°. Vede¸i,
aceasta este toat° dogm°, nu Cuvînt. Vede¸i?
 Un preot, la un interviu recent, el a zis, D-le Branham, el
a zis, Dumnezeu este în biserica Lui.
Eu am spus, Dumnezeu este în Cuvîntul Lui.
El a zis, Noi nu trebuie s° ne cert°m.
 Am spus, Eu nu m° cert. Eu doar fac o declara¸ie.
Dumnezeu este în Cuvîntul Lui. Asta-i adev°rat. Oricine care
va lua ceva din Acesta, sau va ad°uga ceva la Acesta, a spus
Cuvîntul.
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 El a zis, P°i, Dumnezeu a dat^Cristos a dat bisericii Lui
putere, ²i le-a spus: orice leag° ei pe p°mînt, va fi legat în Cer;
²i ce^
Am spus, Acela este exact Adev°rul.
 El a zis, Noi avem, pe^asupra acestui principiu, c° noi
avem putere s° dezleg°m p°catul.
 ³i am zis, Dac° voi ve¸i face aceasta în felul în care a fost
dat° la Biseric°, ²i în felul în care ei au f°cut-o, eu voi accepta
aceasta. Dac° voi o face¸i, exist° ap° aici, s° fii botezat în
Numele lui Isus Cristos pentru iertarea p°catelor voastre,
vede¸i, nu c° cineva v° spune c° p°catele voastre sînt iertate.
Vede¸i? Vede¸i? Aceea este exact.
 Privi¸i pe Petru cu cheile, în Ziua Cincizecimii. Aminti¸iv°, c° el avea cheile despre care ei vorbesc. ³i_oamenii au zis,
Oamenilor ²i fra¸ilor, ce putem noi face s° fim mîntui¸i?
 Petru a spus, Poc°i¸i-v°, fiecare din voi, ²i fi¸i boteza¸i în
Numele lui Isus Cristos (pentru ce?) pentru iertarea
p°catelor, ²i apoi voi ve¸i primi darul Duhului Sfînt. C°ci
promisiunea este c°tre voi, ²i c°tre copiii vo²tri, acei ce sînt
departe, chiar a²a de mul¸i cî¸i va chema Domnul Dumnezeul
nostru. Asta-i adev°rat. Astfel asta o stabile²te pentru
totdeauna. Totul s-a sfîr²it. Aceea a f°cut-o.
 Acum, îns°, voi vede¸i, anticristul vine în°untru, a²a cum
noi l-am înf°¸i²at ²i l-am ar°tat. O ce descoperire! Doamne,
Doamne! ³i s° te gînde²ti, c° to¸i ace²ti ani, noi am v°zut
aceasta mi²cîndu-se în sus. ³i aici este aceasta absolut, direct,
A³A VORBE³TE DOMNUL.
 Acum, ²i noi observ°m acest interval acum, între, al 6-lea ²i
al 7-lea capitol. Acum, al 7-lea capitol din Apocalipsa, aici este
o_o^descoper° o întîmplare. Aceasta nu este aici în°untru
doar pentru nimic. Aceasta nu este pus° în°untru, între acesta,
pentru nimic. Vede¸i? Aceasta este aici pentru un scop, ²i ea
este o descoperire care descoper° ceva. Observa¸i cît de
misterios ²i cît de matematic se potrive²te aceasta drept în
Scriptur°! Vede¸i? Exact.
 Crede¸i voi în matematica lui Dumnezeu? [Adunarea zice,
Amin._Ed.] Dac° voi nu, voi sînte¸i sigur pierdu¸i în^Voi
v° ve¸i pierde sigur în Cuvînt, dac° voi începe¸i s° pune¸i un
patru sau ²ase, sau_sau ceva, pe lîng° cuvintele matematice
doar care merg în ordine. Voi sigur ve¸i avea în peisajul vostru,
o vac° p°scînd iarb° pe vîrful unui pom, pe undeva. Voi cu
certitudine ve¸i merge afar°. Deoarece, Dumnezeu nu face^
Cuvîntul Lui întreg merge complet în_în_în matematici. Da,
domnule. Perfect, cel mai perfect! Nu exist° nici o alt°
literatur° scris° ca Acesta, ca Acesta, a²a de perfect în
matematic°_matematici.
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 Acum, al_al 8-lea capitol descoper° numai scena despre_
scena despre Pecetea a ³aptea, unde nimic altceva nu este
descoperit, acum, nimic. Aceasta nu este descoperit în Pecetea
a ³aptea^acum, nu are nimic de a face cu al 7-lea capitol
din_din Apocalipsa. Descoperirea acestuia, despre Pecetea a
³aptea, este perfect mut°. ³i dac° eu aveam numai timp^Eu
voi încerca cîteva locuri, s° v° ar°t.
 Pîn° înapoi de tot, de la Genesa, acest al ³aptelea capi-^
sau aceast° Pecete a ³aptea se_se_se vorbe²te de ea. Chiar de
la început, în Genesa, aceast° a ³aptea Pe-^
 Aceste Pece¸i sau mutat drept sus. Nu v-a¸i putut aminti,
azi diminea¸°, aducînd sus aceste lucruri? ³i privi¸i, în seara
aceasta, aducîndu-le sus. Iar voi afla¸i, cînd se ajunge la acea
Pecete a ³aptea, ea se întrerupe. [Fratele Branham î²i pocne²te
degetul o dat°_Ed.] Da.
 Isus Cristos, în vorbire, El însu²i, a spus despre timpul
sfîr²itului. ³i cînd El a luat^A spus toate ²ase Pece¸ile. Cînd
El a ajuns la a ³aptea, El s-a oprit. Aici este aceasta, vede¸i.
Acesta este un lucru m°re¸.
 Acum, acum, noi o s° vorbim aici acum despre acest capitol
al 7-lea, doar un minut, s°_s° îl leg°m cumva în°untru, între a
³asea ²i a ³aptea Pecete. Deoarece, acela este singurul
material pe care noi îl avem s° mergem înainte, chiar acum,
este a ³asea^între a ³asea ²i a ³aptea Pecete, este chemarea
afar° a lui Israel.
 Acum, eu am mul¸i prieteni buni Martorii lui Iehova care
²ed aici, aceia sînt to¸i^sau au fost. Poate unii dintre ei înc°
sînt Martorii lui Iehova. Îns° ei întotdeauna au aplicat, Dl.
Russell, ace²ti o sut° ²i patruzeci ²i patru de mii, ca fiind
Mireasa lui Cristos supranatural°. Vede¸i? Ei^Aceasta nu
este.
 Aceasta nu are nimic de a face în epoca bisericii, deloc. Ei
sînt absolut Israelul. Acum, noi urmeaz° s° citim în cîteva
minute. Acum, acest interval, între a ³asea^Pece¸ile, este o
chemare ²i sigilare a celor o sut° patruzeci ²i patru de mii de
Iudei, chema¸i în perioada Necazului, dup° ce Biserica este
dus°. Vede¸i? Aceasta nu are nimic de a face cu epoca bisericii,
deloc. Oh, este chemat, ²i perfect în armonie cu Scriptura.
Ultimele trei s°pt°mîni ²i jum°tate ale lui Daniel, împ°r¸ite la
poporul lui Daniel, vede¸i, nu Neamurile. La poporul lui
Daniel, iar Daniel era un Iudeu!
 Acum observa¸i, Israel, Israel crede numai profe¸ii lui, ²i,
dup° ce ei sînt adeveri¸i.
 ³i nic°ieri prin epoca bisericii, de la Biserica apostolic°
timpurie, nu a avut biserica Protestant° vreodat° un profet.
Spune¸i-mi cine a fost acesta, ²i s° mi-l ar°ta¸i. Niciodat°! Ei
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au avut, în epoca apostolic° timpurie, pe unul numit Agab,
care a fost un profet adeverit. Dar în^Cînd Neamurile au
venit în°untru, în mo²tenirea lui Dumnezeu, ²i Pavel s-a întors
c°tre Neamuri. Dup° ce Petru, a²a cum am citit seara trecut°, a
primit de la Domnul, c°, El ia un_un popor de la Neamuri,
pentru Numele Lui, Mireasa Lui, atunci ei niciodat° nu au
fost, pe paginile istoriei, un profet Neiudeu. Acum voi doar
merge¸i înapoi prin istorie ²i g°si¸i. De ce? Exact, aceasta ar fi
contrar la Cuvînt. Exact.
 Cînd primul a mers înainte, era un leu, acela era Cuvîntul
profetului.
Urm°torul a mers înainte, a fost munca, jertfa.
Urm°torul a venit înainte, era iscusin¸a unui_unui om.
 Dar ni s-a promis, în ziua din urm°, acela s° se întoarc° la
Biseric° din nou, pentru beneficiul de a îndrepta tot ceea ce a
fost r°t°cit, pierdut, nef°cut, r°mas nef°cut. Pentru c°, aceasta
este prezis aici c° Mesajul îngerului al ²aptelea va sfîr²i tainele
lui Dumnezeu. ³i, atunci, noi am trecut prin toat° Aceasta. Noi
vedem c° Aceasta este în perfect° armonie cu Scriptura. Acela
este motivul.
 Acum, v° pute¸i imagina, cînd aceast° persoan° vine pe
scen°? Cînd el vine, aminti¸i-v°, acesta va fi a²a de smerit ²i
altele, încît bisericile vor pierde aceasta mult de tot. ³i v°
pute¸i imagina, bisericile, înc° sub tradi¸ia reformatorilor, o s°
primeasc° vreodat° un profet de la Dumnezeu, care va fi ferm
împotriva înv°¸°turilor ²i organiza¸iilor lor?
 Acum, exist° numai o persoan° care ar putea împlini asta,
numai un Duh care a fost vreodat° pe p°mînt, de care ²tiu eu.
Ar fi sau^Acesta ar trebui s° fie Ilie, în timpul lui. ³i a fost
prezis c° acesta va fi, care nu este nimic decît Duhul lui
Cristos.
 Cînd a venit Cristos, El era plin°tatea. El era Profetul. El
era_Dumnezeul profe¸ilor. Vede¸i? Vede¸i?
 Cristos, privi¸i cum L-au urît ei. Dar El a venit exact în
felul în care Cuvîntul a spus c° El o s° vin°. Dar fiindc° El era
un Profet, ei s-au hulit pe ei în²i²i departe de la Împ°r°¸ia lui
Dumnezeu, prin a numi Duhul lui Dumnezeu, care discernea ²i
a²a mai departe, un duh necurat. Au zis, El era un_El era
un ghicitor, sau un drac, asta este.
 Un ghicitor este un drac, vede¸i, spirit al Diavolului. Cu
certitudine. A¸i ²tiut voi asta? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Absolut. A spune viitorul este o personificare a unui profet,
care este absolut hul° înaintea lui Dumnezeu.
 Acum observa¸i. Chema¸i, în perfect° armonie cu
Scripturile, despre ultimii trei ani ²i jum°tate ai lui Daniel.
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 Observa¸i, credinciosul_credincio²ilor lui Israel li se spune
numai, în Vechiul Testament, s° cread° profe¸ii lor dup° ce
profetul a fost adeverit. Dac° exist° unul printre voi, care este
duhovnicesc sau un profet, eu Domnul M°-^Dumnezeul t°u
M° voi face cunoscut lui, ²i vorbesc c°tre el în vedenii, prin
vise, interpretez visuri. Cineva are un vis, profetul va fi în
stare s°-l interpreteze. ³i dac°_dac° el are o vedenie, el o
vorbe²te. Eu M° voi face cunoscut lui prin vedenii ²i visuri,
M° fac cunoscut. ³i dac° ce el spune se împline²te, atunci
asculta¸i de acel profet, pentru c° Eu sînt cu el. Dac° aceasta
nu se împline²te, atunci nu v° fie team° de el deloc. Da. Astai adev°rat. Da¸i-v° la o parte, doar l°sa¸i-l în pace, vede¸i.
Acum aceea este^
 Acum, Israel întotdeauna o s° cread° asta. ³i voi nu vede¸i?
Pentru c° de ce?
Acum eu vreau ca voi s° prinde¸i bine aceast° lec¸ie, în
seara aceasta, acum.
 De ce? Deoarece, aceea este o porunc° de la Dumnezeu,
c°tre ei. Mie nu-mi pas° cîte bro²uri pe care Neamurile le pot
duce acolo ²i s° le r°spîndeasc°. Mie nu-mi pas° cît de mult
merge¸i voi prin Israel cu o Biblie sub bra¸ul vostru, dovedind
asta, aceea, sau cealalt°; ei nu vor primi niciodat° nimic decît
un profet. Asta este exact corect. Pentru c°, un profet este
singurul care ar putea s° ia Cuvîntul Divin ²i s°-L pun° în
locul Lui, ²i s° fie un profet adeverit. Ei vor crede aceasta.
Asta-i adev°rat.
 A²a cum eu discutam cu un Iudeu sus aici la Benton
Harbor, cînd acel John Rhyn, fiind orb toat° via¸a lui, aproape,
²i-a c°p°tat vederea. Ei m-au dus acolo, în acea cas° a lui
David. ³i acest rabin a venit afar° cu barba lui lung°. El a zis,
Prin ce autoritate i-ai dat lui John Rhyn vederea lui?
Am zis, În Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.
 El a zis, Departe s° fie aceasta de la Dumnezeu s° aibe un
Fiu! Vede¸i? ³i el a zis, Voi oamenii nu-l pute¸i t°ia pe
Dumnezeu în trei buc°¸i ²i s°-L da¸i unui Iudeu. Face¸i trei
Dumnezei din El; voi sînte¸i o gr°mad° de p°gîni!
 Am zis, Eu nu Îl tai în trei buc°¸i. Am zis, Rabinule, ar
fi acesta un lucru ciudat ca tu s° crezi c° unul din profe¸ii
vo²tri a spus ceva gre²it?
El a zis, Profe¸ii no²tri nu spun nimic gre²it.
Am zis, Despre cine a vorbit Isaia 9:6?
El a zis, Mesia.
 Am zis, Atunci, Mesia va fi un Profet-Om. Este asta
adev°rat?
A zis, Da, domnule. Asta-i adev°rat.
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 Am zis, Arat°-mi unde a omis Isus aceasta. El a zis^Eu
am zis, Ce rela¸ie va fi Profetul-Mesia cu Dumnezeu?
El a zis, El va fi Dumnezeu.
Am zis, Asta-i adev°rat. Acum tu ai aceasta pe Cuvînt.
 A²a s°-mi ajute, acel Iudeu st°tea acolo ²i lacrimile îi
curgeau de pe obrajii lui, a zis, Eu te voi asculta cîndva mai
tîrziu.
Am zis, Rabinule, tu crezi asta?
 ³i el a zis, Uite, el a zis,  Dumnezeu este în stare din
aceste pietre s° ridice copii lui Abraham. Eu ²tiam c° el era
în Noul Testament.
Am zis, Corect, Rabinule! Acum ce-i cu asta?
 El a zis, Dac° eu am predicat asta, eu a² fi jos acolo, voi
²ti¸i unde ²ade locul lor pe deal acolo, jos acolo în strad°,
cer²indu-mi pîinea.
 Am zis, Eu mai degrab° a² fi jos acolo cer²indu-mi
pîinea. Iudeul înc° î²i are mîinile lui pe bani, voi ²ti¸i. Vede¸i?
Vede¸i? Eu mai degrab° a²^ Iar numele lui în aur,
pe^Am zis, Eu mai degrab° a² fi jos acolo, s° m°nînc
s°r°¸ele ²i s° beau ap° de pîrîu, ²i s° ²tiu c° eram în armonie
cu Dumnezeu, ²i devotat; decît s° fiu aici cu numele meu pe
cl°direa aceea, în litere de aur ca acelea, ²i s° ²tiu c° eu eram
departe de Dumnezeu. Eu ²tiu asta. El nu a vrut s° m° mai
asculte, astfel el a intrat în°untru.
 Dar asta era. Voi nu-l pute¸i t°ia pe Dumnezeu nici în dou°
sau trei buc°¸i, numit Tat°, Fiu, ²i Duh Sfînt, ²i s° face¸i trei
Dumnezei ²i s°-i da¸i aceasta unui Iudeu. Chiar porunca Lui
este, Tu s° nu ai al¸i dumnezei înaintea Mea. Eu sînt Domnul
Dumnezeul t°u. Ce a spus Isus? Isus a zis,  Auzi¸i voi, O
Israel, Eu sînt Domnul Dumnezeul t°u, un Dumnezeu. Nu
trei; voi niciodat° nu le ve¸i da lor asta. Nu. Nici un profet nu
va vorbi vreodat° despre trei Dumnezei. Nu. Nic°ieri. Voi
niciodat° nu ve¸i auzi de asta. Nu, domnule. Aceea este p°gîn
²i barbar ca ²i de unde a venit aceasta. Da, domnule.
 Observa¸i. Dar ace²ti profe¸i vor veni. Nu numai asta^
Profe¸ii, acum, este Apocalipsa 11. Noi am citit ceva din
aceasta. ³i eu vreau ca voi s° citi¸i aceasta a²a cum studia¸i, pe
benzi ²i a²a mai departe. Ei sînt absolut profe¸i adeveri¸i, prin
semnul de profe¸i. Atunci Israel o s° asculte de acela.
 Acum, c°tre voi, prietenii mei Martori ai lui Iehova,
în¸elege¸i acum c° ace²tia, o sut° patruzeci ²i patru de mii, nu
au nimic de a face cu Mireasa. Nu exist° nici un pic de
Scriptur° s° suporte asta. Nu, domnule. Ei nu sînt. Ei sînt
Iudei. Ale²ii care sînt chema¸i afar° în decursul timpului din
ultimii trei ani ²i jum°tate din cele ²aptezeci de s°pt°mîni ale
lui Daniel. Acum aceea este^
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 Eu_eu continui s° citez aceasta mereu. Nu a²a de mult
pentru voi to¸i de aici, dar, vede¸i, aceste benzi merg
pretutindeni, voi vede¸i. ³i voi în¸elege¸i asta. Voi m° auzi¸i
citînd înapoi. Aceasta este pentru scopul acela.
 Observa¸i. Acum vede¸i cum trebuiau ei s°, orbi, vede¸i voi
cum trebuiau ei^Isus, sau^Dumnezeu trebuia s° orbeasc°
pe Iudei, ca s°-i ¸in° de la a recunoa²te pe Isus. Dac° ei ²tiau,
numai c° acela^V°zînd semnul pe care El l-a f°cut, dac° ei
erau în starea lor corect°, a²a cum ei erau în urm° sub lege
cînd Dumnezeu le-a poruncit despre un profet, ²i ei au v°zut c°
Isus a f°cut aceea, ei ar fi spus, Acesta este Mesia. De ce era
aceasta?
 Acei în epoca aceea, care î²i aveau numele scrise în Cartea
Vie¸ii Mielului, apostolii Lui ²i a²a mai departe, ei l-au v°zut ²i
l-au recunoscut.
 De ce nu au f°cut-o ceilal¸i? Vede¸i, ei au fost orbi¸i. Ei nu
au putut s° vad° aceasta. Ei nu v°d aceasta, înc°. ³i ei nu o vor
vedea pîn° cînd ea este n°scut° ca o na¸iune, dintr-o dat°.
C°^
 Cuvîntul nu poate da gre². Re¸ine¸i Cuvîntul nu poate da
gre². Nu-mi pas° cît de multe senza¸ii ave¸i voi, ²i cîte toate au
loc, totu²i acel Cuvînt nu poate da gre². Aceasta urmeaz° s° fie
exact în felul în care Dumnezeu a spus c° era. Vede¸i? Acum,
noi ne d°m seama c° aceste lucruri trebuie s° se întîmple.
 ³i acela era motivul, c° ei nu au recunoscut pe Isus cînd El
S-a identificat perfect de a fi Profetul.
 Chiar ²i micu¸a_micu¸a femeie Samariteanc° stînd acolo
afar° la fîntîn°. El nu a fost niciodat° în Samaria; El doar a
mers sus, a spus c° El avea nevoie s° mearg° pe calea aceea, ²i
El a mers sus acolo. ³i acolo era acea femeie micu¸°. ³i ea, în
starea ei, ea era în stare mai bun° s° primeasc° Evanghelia
decît acei preo¸i religio²i ²i lucrurile din ziua aceea. Ea a f°cuto. Cu certitudine. Acum, vede¸i?
 Dar, în fa¸a tuturor respingerilor, totu²i unul dintre cei mai
nobili oameni ai lor a admis c° ei ²tiau c° El era un înv°¸°tor
trimis de la Dumnezeu.
 Eu am vorbit cu unul dintre cei mai buni doctori care
exist° în statele din sud, în oficiul lui, nu de mult. Foarte bun
specialist în Louisville, un om foarte distins. ³i am zis c°tre el,
am zis, Doctore, eu vreau s°-¸i pun o întrebare.
El a zis, În regul°.
 Am zis, Eu am observat semnul t°u medical, toiagul. Voi
ave¸i un ²arpe înf°²urat în jurul unui stîlp. Ce reprezint°
aceea?
El a zis, Eu nu ²tiu.
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 ³i am zis, Acesta reprezint° asta: acesta era un simbol de
vindecare Divin°, unde Moise a ridicat ²arpele de alam° în
pustie, vede¸i care era numai un simbol, numai un simbol al
adev°ratului Cristos.
 Acum, ast°zi, medicina este un simbol al vindec°rii Divine.
³i de²i mul¸i dintre ei nu cred aceasta, adev°ra¸i doctori buni
cred aceasta. Dar unii dintre ei nu cred aceasta. Dar tocmai
emblema pe care ei o ¸in sus m°rturise²te spre Puterea
Atotputernicului Dumnezeu, dac° ei vor s° o cread° sau nu.
Vede¸i? Asta-i adev°rat. Acolo este ²arpele de alam° atîrnînd
pe un stîlp, pe emblema medical°.
 Acum observa¸i pe ace²ti Iudei. Acum, solzii de orbire erau
pe ochii acestor oameni. Ei, ei nu puteau face nimic; aceasta
era acolo, ²i Dumnezeu a pus-o acolo. ³i ei sînt acolo pîn° la
epoca în care le sînt promi²i, ace²ti profe¸i care vin. Voi pute¸i
trimite misionari, voi pute¸i face orice vre¸i voi; Israel nu va fi
niciodat° convertit pîn° cînd ace²ti profe¸i nu vin pe scen°, ²i
asta va fi dup° R°pirea Bisericii Neamurilor.
 Nici mai mult decît cum epoca boului nu putea primi o
chemare a leului, pentru c° Dumnezeu a spus în Cuvîntul Lui
c° un Duh bou a mers afar°. ³i în epoca reformatorilor, un om
a mers afar°. Vede¸i? Voi doar^
 Acela este singurul lucru voi^ei îl pot primi. Aceea
este^ ³i, în°untru acolo acum, ei sînt orbi¸i. Aceea este doar
tot ce este de aceasta. Acum observa¸i.
 Dar vine epoca cînd cu Neamurile se va termina. Acolo este
un pom, ²i r°d°cinile erau Iudaice, ²i acesta a fost t°iat jos; iar
Neamurile au fost altoite în°untru, s°lbaticul, pom de
m°slin, ²i î²i produce roadele lui. Acum, cînd acea Mireas° a
Neamurilor este t°iat° jos, acel pom al Miresei despre care eu
am vorbit, ²i este luat° sus în Prezen¸a lui Dumnezeu;
Dumnezeu le va ²terge pe acele Neamuri necredincioase,
dincoace la o parte (fecioara adormit°), ²i altoie²te din nou. El
a promis s° o fac°.
 ³i pîn° la acel timp, voi doar trebuie s° ²ti¸i unde^Dac°
voi ²ti¸i încotro v° duce¸i, p°i, în regul°. Dac° voi nu ²ti¸i, p°i,
voi v° poticni¸i în întuneric.
 Acum, aceea este cînd Iudeii vor fi converti¸i, în timpul
acelei epoci. Acum, ca epoca bisericii, sub puterea promisiunii
unse, ei vor primi pe Cristos; dar, acum, nu în timp ce
Neamurile sînt în°untru. Acum noi putem vedea ce fel de
mesaj pe care ace²ti doi profe¸i, din Apocalipsa capitolul al 11lea, vor predica. Acum voi pute¸i clar vedea exact ce urmeaz°
ei s° fac°. C°ci, r°m°²i¸a, sau cei o sut° patruzeci ²i patru de
mii, predestina¸i, primesc Pecetea lui Dumnezeu.
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 S° citim doar. Acum asculta¸i foarte aten¸i acum. Acum eu
vreau ca voi s° citi¸i cu mine, dac° voi pute¸i, pentru c° eu am
s° m° refer înapoi la aceasta doar dup° pu¸in. Al 7-lea capitol,
acum, acesta este între a ³asea ²i a ³aptea Pecete.
^dup° aceste lucruri_dup° aceste lucruri (aceste
Pece¸i)^
 Pecetea a ³asea a fost dezlegat°, ²i aceea este perioada
Necazului. Fiecare în¸elege asta acum? [Adunarea zice,
Amin.] A ³asea Pecete a fost dezlegat°, ²i Necazul se
petrecea. Dup° acesta, ce?
^dup° aceste lucruri am v°zut patru îngeri stînd
pe cele patru col¸uri ale p°mîntului, ¸inînd cele patru
vînturi ale p°mîntului, ca acesta s° nu sufle asupra
p°mîntului, nici pe mare, nici pe vreun pom. (Patru
Îngeri!)
³i am v°zut un alt înger în°l¸îndu-se de la r°s°rit,
avînd pecetea viului Dumnezeu: ²i el a strigat cu un
glas tare c°tre cei patru îngeri, c°rora li s-a dat s°
vat°me marea, p°mîntul^marea,
Zicînd, S° nu v°t°ma¸i p°mîntul, nici marea, nici
pomii, pîn° noi am sigilat slujitorii^
 Nu Mireasa. Slujitorii. Nu fiii. Slujitorii. Israel
întotdeauna au fost slujitorii lui Dumnezeu. Biserica este fii,
vede¸i, prin na²tere. Israel este slujitorul Lui. Privi¸i, fiecare
loc, aceasta este întotdeauna. Abraham era slujitorul Lui. Noi
nu sîntem slujitori. Noi sîntem copii, fii ²i fiice. Da.
^al^al Dumnezeului nostru în fruntea lor.
  Acum privi¸i.
^Dumnezeului nostru în fruntea lor.
³i am auzit num°rul acelora care erau sigila¸i:^
  Acum eu vreau ca voi s° asculta¸i aten¸i la citirea despre ei.
^²i acolo erau sigila¸i o sut° patruzeci ²i patru de
mii dintre toate semin¸iile copiilor lui Israel.
  El îi nume²te perfect. Acum, dac° acolo se întîmpl° s° fie
un discern°tor British-Israel ²ezînd aici, asculta¸i cum ia
aceasta vîntul afar° din acesta, vede¸i.
Din semin¸ia lui Iuda au fost sigila¸i doisprezece mii.
(Numi¸i, semin¸ia.) Din semin¸ia lui Ruben au fost
sigila¸i doisprezece mii. Din semin¸ia lui Gad^
doisprezece mii.
 Privi¸i a voastre_privi¸i semin¸iile voastre acum.
³i din semin¸ia lui A²er au fost sigila¸i doisprezece
mii^semin¸ia lui Neftali au fost sigila¸i doisprezece
mii^semin¸ia lui_lui Manase^doisprezece mii.
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³i semin¸ia lui Simeon^sigila¸i doisprezece mii.
Din semin¸ia lui_lui Levi au fost sigila¸i doisprezece
mii. Din semin¸ia lui Isahar^doisprezece mii.
(Isahar, eu presupun c° voi pronun¸a¸i asta.)
^doisprezece mii.
^semin¸ia lui Zabulon^doisprezece mii. ³i
semin¸ia lui Iosif erau sigila¸i doisprezece mii. Din
to¸i^Din semin¸ia lui Beniamin erau sigila¸i
doisprezece mii.
  Acum, acolo sînt dou°sprezece semin¸ii, dou°sprezece mii
dintr-o semin¸ie. De doisprezece ori doisprezece^este ce?
[Adunarea zice, O sut° patruzeci ²i patru de mii._Ed.] O
sut° patruzeci ²i patru de mii. Acum privi¸i. Acelea erau, toate,
din semin¸iile lui Israel.
  Acum privi¸i, Dup° aceasta^ Acum aici vine un alt
grup. Acum, Mireasa este dus°, noi ²tim asta. Dar privi¸i acest
grup care vine sus.
Dup° aceasta am privit, ²i, iat°, o gloat° mare, pe
care nici un om nu o putea num°ra, din toate
na¸iunile, ^neamuri, ²i popoare, ²i limbi, au stat
înaintea tronului, ²i înaintea Mielului, îmbr°ca¸i în
robe albe, ²i finici în mîna lor;
³i au strigat cu un glas tare, zicînd, Mîntuirea la
Dumnezeul nostru care ²ade pe tron ²i la Mielul.
³i toate na¸iunile^au stat roata pe lîng° tron, ²i pe
lîng° b°trîni ²i cele patru f°pturi, ²i au c°zut înaintea
tronului pe fe¸ele lor, ²i s-au închinat lui Dumnezeu,
Zicînd, Amin: Binecuvînt°ri,^slav°,^în¸elepciune,^mul¸umiri,^onoare,^putere,^t°rie, s° fie
c°tre Dumnezeul nostru pentru veci ²i veci.
³i unul dintre b°trîni^
  Acum el este înaintea b°trînilor aici. A²a cum, noi l-am
v°zut, peste tot prin Pece¸i.
³i unul dintre b°trîni a r°spuns, zicînd c°tre mine,
Ce sînt ace²tia^
  Acum, Ioan, fiind un Iudeu, ²i-a recunoscut propriul lui
popor. El i-a v°zut în form° de semin¸ie. Este asta adev°rat? El
a recunoscut ²i a chemat pe fiecare dintre semin¸ii.
  Dar acum, cînd el vede pe ace²tia, este cumva nedumerit.
³i b°trînul cunoa²te aceasta, astfel el zice:
^Cine sînt ace²tia care sînt îmbr°ca¸i în robe albe?
²i de unde vin ei?
  Ioan, r°spunzînd acum:
³i eu am zis c°tre el, Domnule, tu ²tii.
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 Ioan nu i-a cunoscut, vede¸i; toate neamurile, limbile, ²i
na¸iune.
^³i el a zis c°tre mine, Ace²tia sînt^
^el a zis c°tre mine, Ace²tia sînt acei care vin din
necazul cel mare, (cu alte cuvinte, Necazul cel mare),
²i ²i-au sp°lat robele lor,^le-au f°cut albe în sîngele
Mielului.
De aceea ei sînt înaintea tronului lui Dumnezeu, ²i îl
slujesc zi ²i noapte în templul Lui: ²i ei^cel care a
²ezut pe tron va locui printre ei.
Ei nu vor mai înfometa, nici nu vor mai înseta ei; nici
nu va mai lumina soarele peste ei_lumina soarelui
peste ei, nici vreo c°ldur°.
C°ci Mielul care este în mijlocul tronului îi va hr°ni,
²i-i va conduce spre izvoare de ap° vie: ²i Dumnezeu
va ²terge^toate lacrimile din ochii lor.
 Acum noi deschidem^ajungem la Pecete.
A¸i observat voi, ei erau^Întîi, noi începem acum, Israel.
 ³i atunci noi vedem biserica cur°¸it°, nu Mireasa; biserica
cur°¸it°, prin Necaz, vede¸i, vede¸i, venind sus aici, mare
num°r de inimi adev°rat sincere vin sus afar° din_din marele
Necaz. Nu Biserica; Ea este dus° înainte, Mireasa. Acolo este
biserica.
 Acum noi afl°m, aici pu¸in mai tîrziu, Isus a spus c° Tronul
o s° se a²eze, ²i cum^ei stau în judecat°, fiecare.
 Acum, noi afl°m acum c° ace²ti oameni au fost sigila¸i cu
Pecetea viului Dumnezeu (este asta adev°rat?), ace²ti Iudei. Ce
este Pecetea viului Dumnezeu?
 Acum, eu nu chem ceva, s° vat°m vreo sim¸ire. Eu doar
spun, vede¸i. Voi ²ti¸i, c°, citind dup° mul¸i dintre ²colari care
scriu despre aceasta, pretind c° acest grup aici, sp°lat cu sînge,
sînt de fapt Mireasa?
 ³tia¸i voi c° mul¸i ²colari de asemeni pretind c° cei o sut°
patruzeci ²i patru de mii sînt Mireasa? Ce o^Exist° ceva ce
trebuie s° se potriveasc° afar° aici, gre²it^în°untru aici
chiar, c°ci acolo este ceva gre²it acum.
 Observa¸i, c° fra¸ii no²tri Adventi²ti zic, c°, Pecetea lui
Dumnezeu, este ¸inerea zilei de sabat. Voi ²ti¸i asta. Dar eu
vreau un pic de Scriptur° despre aceasta, s° arate c° sabatul,
sau ¸inerea zilei de sabat, este Pecetea lui Dumnezeu. Vede¸i?
Aceasta este doar c° cineva a tras acea idee.
 Dar dac° voi ve¸i citi Efeseni 4:30, acesta zice, Nu
întrista¸i Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care voi sînte¸i
pecetlui¸i pîn° în ziua cînd voi^r°scump°r°rii voastre, da,
domnule, cînd lucrarea de mijlocire este f°cut°, ²i voi sînte¸i
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veni¸i; Cristos vine s°-i r°scumpere pe ai Lui Proprii. Voi
sînte¸i pecetlui¸i; nu pîn° la trezirea urm°toare. Cînd voi
sînte¸i odat° pecetlui¸i cu Duhul Sfînt, aceasta este o lucrare
terminat°, c° Dumnezeu v-a primit, ²i nu exist° nici o
îndep°rtare de la aceasta.
 Voi zice¸i, P°i, eu L-am avut, ²i m-am îndep°rtat. Nu,
tu_tu nu L-ai avut.
 Dumnezeu a spus c° Acesta merge înainte pîn° la Ziua
R°scump°r°rii. Acum, aha, voi doar certa¸i-v° cu El ²i voi
vede¸i ce înseamn° acesta. Pîn° în Ziua R°scump°r°rii
voastre.
 Observa¸i. A²a cum erau acolo^A²a cum ei erau o
r°m°²i¸° conform cu alegerea, ace²ti Iudei sînt acum r°m°²i¸a
conform cu alegerea. În zilele primei slujbe a lui Ilie c°tre
Iudei, unde ²apte mii de credincio²i au fost ¸inu¸i departe prin
mîna lui Dumnezeu, acum acolo este în timpul acestei r°m°²i¸e
venind la timpul lor, s° fie o sut° patruzeci ²i patru de mii
conform cu alegerea. C°, Mesajul la acel timp, s° cread°
Mesajul, vor fi o sut° patruzeci ²i patru de mii.
 Acum, voi zice¸i, Oh, acum doar un minut, frate, eu nu
²tiu despre aceast° treab° de alegere. P°i, eu nu am citit
aceasta acolo.
 În regul°, acum s° vedem dac° aceasta este corect, sau nu.
S° ne întoarcem înapoi la Matei, ²i s° mergem în jos aici ²i s°
afl°m dac° noi putem g°si un pic de ceva despre aceasta pe
undeva. Eu cred acum c° eu sînt corect. Eu nu am aceasta
scris° aici jos, ci doar mi-a venit în minte. S° lu°m, la sfîr²it,
al 30-lea verset; unde noi am mers seara trecut°, sfîr²itul celei
de a ³asea Pece¸i, în al 30-lea verset. Acum s° citim asta ²i s°
vedem acum unde ajungem noi, al 31-lea verset. Vede¸i? Ei
vor vedea pe Fiul omului venind în slav°. Acum al 31-lea
verset.
³i el î²i va trimite îngerii lui cu un mare sunet de
trîmbi¸°, iar ei vor aduna împreun° pe ale²ii lui din
cele patru vînturi, de la un cap°t al cerului pîn° la
cel°lalt.
 Cei ale²i vor veni afar°. Ce este aceasta? ³i perioada
Necazului. Dumnezeu va chema pe ale²ii Lui, ²i aceia sînt
Iudeii în decursul acelui timp, cei ale²i. Biblia vorbe²te despre
aceasta. Pavel vorbe²te despre aceasta, Conform cu alegerea.
Acolo vor fi o sut° patruzeci ²i patru de mii conform cu
alegerea, care vor crede Mesajul, afar° din literar milioane care
vor fi acolo.
 Acolo erau milioane în Palestina, în zilele profe¸iei lui Ilie,
²i ²apte mii au fost mîntui¸i afar° din milioane.
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 Acum, conform cu alegerea. Unde, milioane de Iudei se
adun° în patrie. Ea a devenit o na¸iune. Acolo vor fi milioane
în°untru acolo, dar numai o sut° patruzeci ²i patru de mii din
cei ale²i vor fi lua¸i. Ei vor auzi Mesajul.
 Aceasta este acela²i lucru în Biserica Neamurilor. Acolo
este o Mireas°, ²i Ea este aleas°. ³i el va fi chemat conform cu
alegerea. Observa¸i, tot aceasta tipizeaz° Biserica, perfect, pe
credincio²ii ale²i.
 Al¸ii nu cred. Voi pute¸i doar s° o spune¸i. Tu îi spui unui
om un Adev°r, ²i la²i ca acesta s° fie dovedit prin Cuvînt, ²i
apoi adeverit; el zice, Eu nu cred Aceasta. Tu po¸i doar^
 Nu v° mai ocupa¸i de acesta. Isus a spus s° nu. A zis,
Aceasta este de parc° ai arunca m°rg°ritare înaintea
porcilor. Vede¸i? A zis, Doar l°sa¸i-i în pace. Ei se vor
întoarce ²i v° vor c°lca sub picioarele lor. Ei î²i vor bate joc de
voi. Doar pleca¸i la o parte ²i l°sa¸i-i. Dac° orbul c°l°uze²te
orbul^
 Am mers la un om, nu de mult; el a venit la mine, adic°. El
se certa, peste tot în jur, pretutindeni, împotriva vindec°rii
Divine. ³i el a venit sus, ²i el a zis, Eu nu cred vindecarea ta
Divin°.
 Am zis, A mea, eu presupun, nu ar fi bun° de ceva, pentru
c° eu nu am vreuna. ³i el^Am zis, Dar a lui Dumnezeu
este perfect°.
El a zis, Nu exist° un astfel de lucru.
 Am zis, Tu e²ti prea tîrziu s° spui asta, prietene. Da, tu
ai_tu ai a²teptat prea mult pentru asta. Tu ai fi putut s° te
cer¸i, cu cî¸iva ani în urm°, dar exist° o alt° epoc° în
desf°²urare acum. Acolo sînt cu milioanele s° m°rturiseasc°,
vezi. Am zis, Tu e²ti_tu e²ti prea tîrziu acum, omule, s° spui
asta.
 El a zis, el a zis, P°i, eu nu cred aceasta; mie nu-mi pas°
ce faci tu.
Am zis, Cu certitudine nu. Tu nu po¸i. Vede¸i?
 El a zis, Love²te-m° cu orbire! A zis, Dac° tu întradev°r ai Duhul Sfînt, ca Pavel, a zis, love²te-m° cu orbire.
 Am zis, Cum pot eu s° o fac cînd tu e²ti deja orb? Am zis,
Tat°l t°u te-a orbit fa¸° de Adev°r. Am zis, Tu, tu e²ti deja
orb.
 ³i el a zis, Eu nu o s° cred; mie nu-mi pas° ce ai putea tu
s° faci, cît de mult° dovad° po¸i tu dovedi, sau ceva de felul
acela. Eu totu²i nu cred aceasta.
 Am zis, Cu certitudine. Aceasta nu a fost pentru
necredincio²i. Aceasta a fost numai pentru credincio²i. Asta
este. Vede¸i?
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 Ce era aceasta? Vede¸i, voi ²ti¸i chiar atunci, alegerea este
departe. Doar nu v° ocupa¸i de acesta, deloc. Isus a f°cut
acela²i lucru, El a zis, L°sa¸i-i în pace. Dac° orbul c°l°uze²te
pe orb, nu vor c°dea ei to¸i în groap°?
 Dar cînd El a venit la o micu¸° prostituat°, [Fratele
Branham î²i pocne²te degetul o dat°_Ed.] aceasta a aprins
focul! Ce era aceasta? Aceasta era o s°mîn¸° aleas° ²ezînd
acolo, vede¸i, care a v°zut Aceasta chiar acum. Cînd Acesta a
venit la Petru, acolo era s°mîn¸° aleas° a²ezat° acolo, vede¸i, ²i
ei au v°zut Aceasta. ³i to¸i pe care Mi i-a dat Tat°l, i-a
(timpul trecut) dat Mie, ei vor veni. Ei vor veni la Mine. Oh,
Doamne! Eu iubesc asta! Da, domnule. Observa¸i, credincio²ii
cred Aceasta.
 Necredincio²ii nu pot s° cread° Aceasta. Astfel, acum, dac°
cineva vrea s° se certe despre s°mîn¸a ²arpelui ²i alte lucruri,
²i voi încerca¸i s° le ar°ta¸i, ei nu vor asculta la Aceasta; doar
pleca¸i la o parte. Doar l°sa¸i-i în pace. Vede¸i, Dumnezeu nu
se ceart°, ²i nici copiii Lui.
 Acum, cei o sut° patruzeci ²i patru de mii de Iudei ale²i ai
lui Dumnezeu nu se închin° la fiar°, denomina¸ionalismul lui,
sau statutele, sau orice, de²i na¸iunea lor este într-un leg°mînt
cu aceasta la timpul acela. Israel este într-un leg°mînt, dar aici
sînt cei o sut° patruzeci ²i patru de mii care nu o s° fac°
aceasta. Aceia sînt cei ale²i.
 Acela²i lucru este acesta chiar aici în Biserica Neamurilor
acum, este un grup ales. Voi nu-i pute¸i trage în felul acela de
treburi. Ei nu vor crede aceasta. Nu, domnule. Cînd i-a lovit o
dat° Lumina, aceea o stabile²te chiar atunci. Ei v°d^v°d
aceasta c° se întîmpl°, atunci o v°d adeverit° ²i dovedit° în
felul acesta. ³i ei se uit° aici jos în Biblie, vede acel Cuvînt
doar mergînd. P°i, voi doar_voi doar a¸i putea tot atît de bine
s° înceta¸i s° v° ocupa¸i de ei, pentru c° ei cred Aceasta. Asta-i
tot. Asta-i tot. De²i ei nu pot explica Aceasta, dar ei ²tiu c° ei
au Aceasta. Astfel, a²a cum zic, exist° o mul¸ime de lucruri pe
care eu nu le pot explica, dar eu_eu ²tiu c° aceasta este real
oricum. Aha. În regul°.
 Acest timp a fost între a ³asea ²i a ³aptea Pecete, în care
El cheam° pe ace²ti oameni, despre care s-a vorbit de c°tre
Isus în Matei al 24-lea capitol ²i al 31-lea verset, pe care noi
tocmai l-am citit, vede¸i. Trîmbi¸ele aici, cei doi martori din^
Cînd trîmbi¸a sun°, este trîmbi¸a celor doi martori din epoca
harului pentru Iudei. O trîmbi¸° sun°, voi observa¸i, o trîmbi¸°
sun°. El a zis, ³i sun° trîmbi¸a. Acum observa¸i aici, al 31lea.
³i el va trimite înainte pe îngerii lui (nu unul, vede¸i;
acolo sînt doi dintre ei) cu un sunet m°re¸ al unei
trîmbi¸e,^
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 Ce este aceasta? Cînd Dumnezeu se preg°te²te s°
vorbeasc°, acolo este un sunet al unei trîmbi¸e. Acela este
întotdeauna Glasul Lui. Acesta cheam° la lupt°, vede¸i.
Dumnezeu vorbe²te. Ace²ti îngeri vor veni înainte cu sunetul
de trîmbi¸°.
 ³i voi observa¸i, la Mesajul ultimului înger, trîmbi¸a sun°.
Mesajul primului înger, o trîmbi¸° sun°; al îngerului al doilea,
o trîmbi¸° a sunat, cînd El l-a trimis afar°. Observa¸i, îns° cînd
Pece¸ile au fost anun¸ate, ele erau toate într-un lucru, m°re¸
Divin, s° cheme afar° un grup de oameni; acolo era un sunet de
trîmbi¸°, ²i ³apte Pece¸i au fost rupte.
 Observa¸i, Adun° pe Iudeii Lui ale²i din cele patru p°r¸i
ale cerului.
 El a men¸ionat cele ²ase Pece¸i, a²a cum noi am v°zut, dar
nu Pecetea a ³aptea. El nu a spus nimic în°untru aici despre
Pecetea a ³aptea, nic°ieri.
 Vede¸i, imediat, al 32-lea verset, se schimb° în pilde, din
timpul de chemare a Iudeilor ale²i. Acum urm°ri¸i aici, vede¸i.
 ³i El va trimite îngerii cu o trîmbi¸° ²i va aduna pe ale²i
de la cele patru col¸uri ale cerului. Acum El începe^
 Vede¸i, El nu zice nimic despre Pecetea a ³aptea aici.
Vede¸i? El a vorbit despre Pecetea a ³asea; Prima, a Doua, a
Treia, a Patra, a Cincea, ²i a ³asea.
 Dar observa¸i:
Acum înv°¸a¸i o pild° de la pomul de smochin; Cînd
ramurile îi sînt înc° fragede, ²i îi d° frunzele, voi ²ti¸i
c° vara este aproape:
Tot la fel voi, cînd voi ve¸i vedea toate aceste lucruri,
s° ²ti¸i c° aceasta este aproape, chiar la u²°.
 Acea ultim°, acea întrebare care ei L-au întrebat, ³i care
va fi semnul sfîr²itului lumii?
 Cînd voi vede¸i ace²ti Iudei^Cînd voi vede¸i lucrurile
astealalte c° iau loc, voi ²ti¸i ce are loc. Acum, cînd voi vede¸i
pe ace²ti Iudei^ Vorbe²te c°tre Iudei! Acum privi¸i. C°tre ce
adunare vorbe²te El, Neamuri? Iudei! Iudei! Vede¸i?
 Acum El a zis, Voi ve¸i fi urî¸i de toate na¸iunile pentru
Numele Meu, ²i a²a mai departe, la fel.
 Acum, Cînd, El a zis, voi vede¸i pe ace²ti Iudei c° încep
s° înmugureasc° acolo, cînd acel Israel începe s° se întoarc°
înapoi, mergînd în ¸ara lui. Cînd el ajunge acolo, (Biserica este
gata pentru R°pire), acolo sînt numai trei ani ²i jum°tate
r°ma²i pîn° la sfîr²itul lumii vechi, ²i ea merge afar° în haos, ²i
în°untru vine Mileniul, la noul_noul p°mînt. Vede¸i, Chiar la
u²°! Acum, o mie de ani pe p°mînt este numai o zi cu
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Dumnezeu. Iar trei ani ²i jum°tate, la ce o s° mearg° aceasta?
Cîteva secunde, în timpul lui Dumnezeu. Acela este motivul c°
El a zis, Aceasta este la u²°.
Adev°rat v° zic Eu vou°, c°, Aceast° genera¸ie nu se
va sfîr²i, termina cu ea, acest popor, pîn° cînd toate
aceste lucruri sînt^
 Cu ce, cu ce nu se va termina? Ei au încercat s° omoare pe
Iudeu, de pe p°mînt, tot timpul. Ei niciodat° nu vor fi în stare
s° o fac°.
 Dar observa¸i. Tocmai genera¸ia de Iudei care au v°zut
reîntoarcerea, înapoi în Palestina, acea genera¸ie o s° vad°
aceste lucruri c° se întîmpl°. ³i doar ultimii doi ani, ea a
devenit pe deplin o na¸iune, cu proprii ei bani ²i cîte altele.
Acolo este ea.
 Acum unde sîntem noi, prieteni? Pece¸ile ²i fiecare lucru se
deschid; acum noi lu°m aceasta între ele aici. Acolo este
aceasta. Vede¸i unde ²edem noi? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
 Eu sper c° voi pricepe¸i Aceasta. Eu nu am nici o educa¸ie.
Eu ²tiu despre ce vorbesc eu, dar poate eu nu pot explica_
explica Aceasta, s° fie pe în¸elesul vostru. Dar eu sper c°
Dumnezeu ia Cuvintele care sînt amestecate, ²i le împarte
afar° corect, vede¸i, ²i v° las° s° ²ti¸i ce este Aceasta. Pentru
c°, aceasta este, noi sîntem la u²°. Noi sîntem aici la timpul
acela. Acum observa¸i.
 Vede¸i, imediat acum, El se întoarce la ace²ti Iudei, ²i la_
timpul sfîr²itului. El spune ce urmeaz° s° aibe loc. Noi ²tim
chiar asta acum^Noi ²tim, noi sîntem bine con²tien¸i, c°
semin¸iile sînt risipite. Ele au fost, de dou° mii cinci sute de
ani. Lor li s-a profe¸it s° fie risipi¸i c°tre cele patru vînturi. A¸i
²tiut voi asta? Noi ²tim asta.
 Desigur, noi nu va trebui s° mergem înapoi ²i s° lu°m,
lu°m asta, pentru c° eu am ceva aici foarte important ce eu
vreau ca voi s° vede¸i, înainte s° fi¸i prea obosi¸i, iar eu devin
epuizat.
 Observa¸i. Noi ²tim, chiar fiecare semin¸ie, care este
cronologia semin¸iei, sau oricum vre¸i voi s° o numi¸i, sau
geologia, sau pozi¸iile semin¸iei, nu mai sînt împreun°. Ele sînt
risipite, pretutindeni.
 Iudeii, se adun° în Ierusalim, nu este^Ei nici m°car nu-²i
cunosc semin¸iile lor. Ei nu mai au steaguri de semin¸ie sau
ceva. Tot ce ei ²tiu, atunci, c° ei sînt Iudei. Lor li s-a profe¸it c°
ei vor fi în felul acela, în toat° lumea. Acum, c°r¸ile lor au fost
nimicite. Ei nu ²tiu.
Voi zice¸i, Din ce semin¸ie e²ti tu?
Eu nu ²tiu.
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Ce semin¸ie?
Eu nu ²tiu.
 Unul din Beniamin, unul din asta, ²i unul din aceea. Ei nu
²tiu de unde sînt ei. C°r¸ile lor au fost nimicite, ²i pentru dou°
mii cinci sute de ani. Singurul lucru ce ei îl ²tiu, c° ei sînt
Iudei. Asta-i tot. Astfel, ei ²tiu c° ei sînt înapoi în patria lor. Ei
înc°^Observa¸i, de²i ei nu cunosc semin¸iile lor, dar
Dumnezeu le cunoa²te.
 Eu doar iubesc asta! Voi ²ti¸i, c° El chiar a spus c°
exist°^ Fiecare fir de p°r pe capul vostru este num°rat.
Hm! Observa¸i, El nu pierde nimic. Eu îl voi învia din nou în
ziua de apoi.
 De²i ei au pierdut steagul lor_lor_lor de semin¸ie, ²i care
cine este, ²i dac° ei sînt acesta sau acela; ei nu ²tiu dac° ei sînt
din Beniamin, sau dac° ei sînt din Ruben, sau_sau Isahar, sau
de unde sînt ei. Dar, oricum, Dumnezeu îi cheam° aici.
 Acum observa¸i, în Apocalipsa 7, noi citim aceasta.
Doisprezece mii din fiecare semin¸ie, din cei ale²i, afar° din
toate din acestea. Acolo sînt doisprezece mii afar° din fiecare
semin¸ie, care sînt ale²i, ²i sînt a²eza¸i chiar aici în ordine. Oh,
Doamne! Ce sînt ei? Ei sînt în ordinea semin¸iei. De²i, ei nu
sînt acum, dar ei vor fi. Ei sînt în ordinea semin¸iei. Ce va fi în
ordinea semin¸iei? Nu Iudeul obi²nuit, nu. Ci aceia care sînt
ale²i, cei o sut° patruzeci ²i patru de mii, vor fi a²eza¸i în
ordinea semin¸iilor. Oh, Doamne!
 Cum mi-ar place s° v° ar°t! Noi nu vom intra în aceasta.
Îns° aceea este exact ceea ce Biserica trebuie s° fie, aha, chiar
în ordine.
 Acum eu vreau s° urm°ri¸i foarte aten¸i ²i s° citi¸i cu mine,
pentru un minut. Acum aici este ceva care poate voi nu a¸i
observat în_chemarea semin¸iilor. Eu v-am spus, cu un timp în
urm°, s° citi¸i Apocalipsa 7. Citi¸i cu mine, ²i urm°ri¸i acele
semin¸ii. În Apocalipsa 7, Dan ²i Efraim lipsesc ²i nu sînt
num°ra¸i cu ei. A¸i observat voi asta? Iosif ²i Levi au fost
înlocui¸i în locul lor. A¸i observat voi asta? Dan ²i Efraim nu
sînt acolo. Nu, domnule. Dar, Iosif ²i Levi au fost înlocui¸i în
locul lui_lui_lui Dan ²i Efraim.
 De ce? Ei^Ve²nic-amintitorul Dumnezeu î²i aduce
aminte de fiecare promisiune din Cuvîntul Lui. Oh, mi-ar place
s° predic despre asta. Vede¸i? Dumnezeu nu uit° nimic, de²i
aceasta se pare a²a.
 Cum El i-a spus lui Moise. Israel a fost acolo jos, patru
sute de ani. Ei trebuiau s° mearg° sus la timpul acela. El i-a
spus lui Abraham, ³i s°mîn¸a lui va pribegi într-o ¸ar°
str°in° pentru patru sute de ani, apoi El îi va aduce afar° cu
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un bra¸ puternic. Dar apoi El i-a spus lui Moise, Eu Mi-am
adus aminte de promisiune, ²i Eu am venit jos s° îndeplinesc ce
Eu am spus.
 Dumnezeu nu uit°. El nu uit° blestemele Lui, nici nu uit°
El binecuvînt°rile Lui. Dar, fiecare promisiune pe care El a
f°cut-o, El st° cu aceasta.
 Aici este de ce ei lipseau, acum, dac° voi urm°ri¸i. Acum
citim. Eu vreau ca voi s° citi¸i cu mine acum. Mergem dincolo
la Deuteronomul, al dou°zeci-^al 29-lea verset acolo, sau 29lea capitol, adic°. Acolo este un motiv c° aceste triburi nu sînt
acolo. Fiecare lucru are un motiv pentru el. Deuteronomul, noi
vrem s° lu°m al_al 29-lea capitol, la al 16-lea verset. Acum
asculta¸i. Moise vorbe²te.
(C°ci voi ²ti¸i cum noi am locuit în ¸ara Egiptului; ²i
cum am venit noi prin na¸iunile pe lîng° care noi am
trecut;
³i voi a¸i v°zut urîciunile, ²i idolii lor, lemn^
piatr°, argint^aur, care erau printre ei:)
 Fiecare purta un lucru sau altul micu¸, o mic° statuie a lui
Sfînta Cecilia. Voi ²ti¸i, ceva ca aceea, vede¸i. Ca nu cumva de
aceea^ Asculta¸i.
Ca nu cumva s° fie printre voi un om,^femeie, sau
o familie, sau o semin¸ie, a c°rui inim° se întoarce la o
parte în aceast° zi de la DOMNUL Dumnezeul nostru,
s° mearg° s° slujeasc° pe dumnezeii acestor na¸iuni;
ca nu cumva s° fie printre voi o r°d°cin° care poart°
fiere ²i pelin;
³i a venit s° se împlineasc°, cînd el aude cuvintele
din acest blestem, ca el_ca el s° se binecuvînteze în
inima lui, ²i s° zic°, eu^am pace, de²i eu umblu în
imagina¸ia propriei mele inimi,^
 Vede¸i, oamenii zic, Oh, el se binecuvînteaz°. Voi ²ti¸i, î²i
face o cruce mic° sau ceva, a²a cum ei fac acum, voi vede¸i;
acela²i lucru, vede¸i. ³i voi vede¸i c° acela este o tr°s°tur°
p°gîn°, vede¸i, cea_cea p°gîn°.
^el se binecuvînteaz° în propria lui inim°,^
propria lui imagina¸ie în mintea lui proprie, s° adauge
be¸ia la sete:
 Doar be¸i, aceea nu conteaz° nimic; atît timp cît voi
merge¸i la biseric°, voi sînte¸i în regul°.
Atunci DOMNUL nu-l va cru¸a, dar atunci mînia
DOMNULUI^gelozia lui va fumega împotriva acelui
om, ²i a tuturor blestemelor care sînt scrise în aceast°
carte (S° nu lua¸i un Cuvînt din Acesta, sau s°
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ad°uga¸i unul la Acesta, vede¸i.) se vor a²eza peste el,
²i DOMNUL îi va ²terge a lui^²terge afar° numele lui
de sub ceruri.
 Asta este în timp ce el este aici pe p°mînt, vede¸i, sub
ceruri.
Iar DOMNUL va desp°r¸i pentru el r°ul afar° din
toate semin¸iile lui Israel, conform cu tot blestemul din
acest leg°mînt care este scris în aceast° carte a legii:
 De aceea, Dac° vreun om va sluji unui idol, sau p°streaz°
un idol asupra lui, sau se binecuvînteaz° în propria lui
imagina¸ie a min¸ii lui, ²i sluje²te idolilor, Dumnezeu a zis,
b°rbat, femeie, familie, sau o semin¸ie, numele lui va fi
complet ²ters afar°, de printre oameni. Acum, este asta
adev°rat? [Adunarea, Amin._Ed.] Cît de adev°rat!
 Idolatria a f°cut acela²i lucru în biseric°, cu ani în urm°, ²i
o face ast°zi. ³i am observat^Privi¸i cum anticristul a
încercat s° fac° o anti-mi²care. Cî¸i ²tiu c° Diavolul tipizeaz°
²i modeleaz° dup°_dup° sfin¸ii lui Dumnezeu?
 Ce este_ce este p°catul? Este lucrul corect pervertit. Ce
este o minciun°? Este adev°rul prezentat gre²it. Ce este
adulterul? Este actul corect, actul legal, f°cut gre²it. Vede¸i?
 Acum, în a încerca s° fac° asta, s° ²tearg° afar° un
nume, a¸i observat voi în epoca bisericii, aceea²i fiar° care
serve²te chipurile oamenilor mor¸i, ²i a²a mai departe, a
încercat s° ²tearg° afar° Numele Domnului Isus Cristos, ²i a
dat titluri ca Tat°, Fiu, ²i Duh Sfînt. Acela²i lucru, cu acel
blestem în spatele lui, în felul acesta.
 Dan ²i Efraim au f°cut tocmai aceea, sub un f°¸arnic de
rege în Israel, un impostor, Ieroboam. Acum, observa¸i, în Întîi
Regi al 12-lea capitol. Eu ²tiu c° noi sîntem^Aceasta, pentru
mine, aceasta_aceasta_aceasta a²eaz° un cadru de care noi
putem depinde, ceea ce noi vedem. Întîi Regi, eu vreau s°
mergem la al 12-lea capitol, al 25-lea ²i al 30-lea verset.
Atunci Ieroboam^Sehem în muntele lui Efraim, ²i
a locuit acolo; ²i a mers afar° în^²i a zidit Penuelul.
³i acum Ieroboam a zis c°tre^în_în inima lui,
(vede¸i, imaginea inimii lui), Acum s° se întoarc°
împ°r°¸ia la casa lui David:
 Lui îi era fric°, voi vede¸i, pentru c° oamenii se puteau
duce afar°.
Dac° ace²ti oameni merg sus s°^jertfeasc° în casa
DOMNULUI la Ierusalim, atunci inima acestui popor
se va întoarce din nou înspre domnul, chiar spre
Rehoboam rege al lui Iuda, iar ei m° vor omorî, ²i
merg^la Rehoboam_Rehoboam regele lui Iuda.
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Dup° care regele a luat hot°rîre, ²i a f°cut doi vi¸ei
din aur, ²i a zis c°tre ei, Aceasta este prea mult pentru
voi s° merge¸i sus la Ierusalim: iat° dumnezeii vo²tri,
O Israel, care te-au adus^afar° din ¸ara Egiptului.
³i el a a²ezat sus pe unul în Betel, ²i pe cel°lalt l-a
pus în Dan.
³i acest lucru a devenit un p°cat: c°ci poporul a
mers s° se închine înaintea aceluia, chiar la Dan.
 Vede¸i, Efraim la Betel, ²i Dan, ²i ei au a²ezat sus idoli. ³i
ace²tia au mers afar° s° se închine la acesta.
 ³i aici sîntem noi, direct jos în epoca Mileniului, aproape,
²i Dumnezeu înc° î²i aminte²te p°catul acela. Ei nici m°car nu
sînt num°ra¸i acolo în°untru. Hei! Glorie! [Fratele Branham
bate din palme o dat°_Ed.] Tot a²a de sigur cum El î²i
aminte²te fiecare promisiune bun°, El î²i aminte²te fiecare rea,
de asemeni. Doar aminti¸i-v°, cînd^
 Acela este motivul c° eu cred, prieteni, eu întotdeauna am
încercat s° stau cu acel Cuvînt, indiferent cît de ciudat pare
Acesta.
 Vede¸i, acum, ei nu se gîndeau despre asta atunci acolo. Ei
nu s-au gîndit despre acesta atunci. Ei se gîndeau, P°i, ei au
sc°pat cu aceasta. În regul°.
 Dar aici sînt ei aici în aceast° epoc° a Mileniului care se
a²eaz° în°untru, cînd numele lor ²i semin¸iile sînt ²terse
afar° din aceasta, deoarece ei au servit idolatria, pe care
Dumnezeu a blestemat-o.
 Nu a spus El c° El a urît pe Nicolai¸i ²i acea Izabel°?
Sta¸i departe de aceasta. Nu a spus El c° El o s° omoare pe
fiicele Izabelei cu omorîrea de moarte, care este separare
Etern° de la Prezen¸a Lui? Nu v° încrede¸i în ea, deloc. Da¸i-v°
la o parte de la ea. Astfel, Dumnezeu î²i aminte²te. Observa¸i.
 Dar a¸i observat voi acolo, aceasta urma s° fie ²tears°
afar°? De ce? Sub Cer acolo nu era Jertf° imediat° care-i
putea da Duhul Sfînt, ca s°-l lase s° vad° aceste lucruri. Dar el
a f°cut aceasta, oricum, în propria lui minte egoist°.
 Îns°, Ezechiel, în vedenia lui, în Mileniu, el îi vede pe ei din
nou în perfect° ordine. Ezechiel, dac° voi a¸i vrut s° citi¸i
aceasta. Doar nota¸i-o jos, ²i voi o pute¸i citi, s° economisim
timp. Ezechiel 48:1 la 7, de asemeni citi¸i 23 la 29. Ezechiel a
v°zut pe fiecare semin¸ie întocmai exact în ordine. În regul°.
 ³i, de asemeni, în Apocalipsa 14, Ioan i-a v°zut din nou în
ordinea semin¸iilor, asta-i adev°rat, fiecare semin¸ie la locul ei.
Ce s-a întîmplat?
 V° aminti¸i, c° El a zis, Sub ceruri, c° numele lui va fi
²ters afar° din afacerea semin¸iilor. Atît timp cît el a fost
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sub ceruri, acolo nu va mai fi. ³i ace²ti o sut° patruzeci ²i
patru de mii sînt jos aici în partea semin¸iei, înc°. Corect.
Dar, vede¸i voi, ei au fost orbi¸i. Ei aveau numai jertfele de
tauri ²i ¸api. Vede¸i? Acum observa¸i, El i-a ²ters afar°, de
sub ceruri.
 Dar Neiudeul, în zilele Duhului Sfînt, împotriva Aceluia;
numele t°u a fost luat complet de pe Cartea Vie¸ii, ²i nu ar
putea niciodat° s° aibe iertare, în lumea aceasta sau în lumea
viitoare. Este adev°rat? Astfel acolo este unde st°m noi.
 Israel, sub ¸api, oi, ei_ei aveau un loc. Atît timp cît ei erau
pe p°mînt aici, semin¸iile lor lipseau. Ei niciodat° nu puteau fi
inclu²i. Acum, to¸i^Cînd El i-a chemat, acolo, cei o sut°
patruzeci ²i patru de mii, ei erau lips°. Asta-i adev°rat. Ei nici
m°car nu sînt num°ra¸i în°untru acolo. Iar Iosif ²i Levi sînt
pu²i în locul lui Dan ²i Efraim. Acum voi v° pute¸i uita la asta.
Chiar acolo este aceasta, înaintea voastr°, vede¸i. ³i aici este
promisiunea lui Dumnezeu, înapoi de tot acolo, sute ²i sute de
ani înainte de aceea. [Fratele Branham bate în amvon de cîteva
ori_Ed.]
 Acum, ce s-a întîmplat? Ei au fost cur°¸i¸i în decursul
timpului perioadei îngrozitoare a Necazului.
 Acum, dac° Dumnezeu urmeaz° s° cur°¸easc° acea_acea
fecioar°, care era o femeie bun°, dar ea doar a omis s° ob¸in°
ulei în lampa ei, ²i El urmeaz° s° o cur°¸easc° prin persecu¸ie
în°untru acolo. El pune acele semin¸ii drept în°untru acolo,
pentru acela²i lucru, ²i-i cur°¸e²te în decursul timpului
perioadei Necazului. Deoarece, aceasta este o_o cur°¸ire.
Aceasta este judecat°. Dar, voi vede¸i, ei, dup°^³i, uita¸i-v°
aici, aici vin sus cei o sut° patruzeci ²i patru de mii, dup°
cur°¸irea lui Israel. ³i aici vine sus de asemeni fecioara
adormit°, vine sus, cur°¸it°, ²i are pe ea robe albe. Vede¸i? Cît
de perfect! Cît de frumos este asta!
 Întocmai ca Iacob, în timpul necazului, vede¸i. Ei^Iacob,
în timpul de necaz. El a f°cut r°u. Dar el a mers prin timpul de
cur°¸ire deoarece el a f°cut r°u fratelui s°u, Esau. Vede¸i? El a
în²elat, s°-²i ia dreptul lui de na²tere. Dar el a trecut printr-o
cur°¸ire înainte ca el s° poat° s°-²i aibe numele schimbat de la
Iacob la Israel, care este un model al ordinei lui Dumnezeu,
modelat ast°zi.
 Acum, noi vom întoarce acum la al 8-lea verset din^sau
1-ul verset, eu vreau s° spun, din al 8-lea capitol; din
Apocalipsa 8:1.
  Eu ²tiu c° voi sînte¸i obosi¸i. Dar, acum, doar încerca¸i s°
asculta¸i doar pentru cîteva minute acum. ³i, Dumnezeu din
Ceruri s° ne ajute, este rug°ciunea mea.
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  Noi trebuie s° re¸inem c° aceast° Pecete a ³aptea este
sfîr²itul timpului, a tuturor lucrurilor. Asta-i adev°rat.
Lucrurile scrise în Cartea cu ³apte Pece¸i, pecetluit°, despre
planul de r°scump°rare dinainte de întemeierea lumii, fiecare
p°rticic° din aceasta se sfîr²e²te. Acesta este sfîr²itul; acesta
este sfîr²itul lumii care se zbate. Acesta este sfîr²itul naturii
care se zbate. Acesta este sfîr²itul fiec°rui lucru. În°untru
acolo, acesta este sfîr²itul Trîmbi¸elor. Acesta este sfîr²itul
Potirelor. Acesta este sfîr²itul p°mîntului. Acesta este^
Acesta este chiar sfîr²itul timpului.
  Timpul se termin°. Biblia a spus a²a. Matei, al 7-lea
capitol^eu vreau s° spun, Apocalipsa, al 7-lea cap-^10-lea
capitol ²i al^²i 1 la al 7-lea verset. Timpul se termin°. Îngerul
a zis, Timp nu va mai fi, cînd acest, în zilele cînd acest lucru
m°re¸ se întîmpl°.
 Fiecare lucru se termin°, în acest timp, sfîr²itul celor_
celor^la sfîr²itul acestei Pece¸i a ³aptea. Observa¸i. Acesta
este sfîr²itul epocii bisericii. Acesta este_sfîr²itul Pece¸ii a
³aptea. Acesta este sfîr²itul Trîmbi¸elor. Acesta este sfîr²itul
Potirelor, ²i chiar sfîr²e²te introducerea în°untru a Mileniului.
Aceea este în Pecetea a ³aptea.
  Aceasta este întocmai cum ar trage o rachet° în aer. ³i
racheta aceea explodeaz° aici, ²i ea merge sus ²i atunci
explodeaz° din nou. Ea pune afar° cinci stele. Una din acele
stele explodeaz° ²i sufl° afar° cinci stele din ea; ²i apoi una din
acele stele explodeaz° ²i sufl° afar° cinci stele din ea. Vede¸i,
aceasta se ²terge înainte afar°.
  Aceea este, ce, Pecetea a ³aptea. Ea doar sfîr²e²te timpul
pentru lume. Aceasta sfîr²e²te timpul pentru asta. Aceasta
sfîr²e²te timpul pentru aceea. Aceasta sfîr²e²te timpul pentru
asta. Aceasta sfîr²e²te timpul. Fiecare lucru doar s-a sfîr²it sus
la acea Pecete a ³aptea.
  Acum, cum o s° fac° El aceasta? Asta este ceea ce noi nu
²tim. Nu-i a²a? Noi nu ²tim.
  Acesta este chiar timpul pentru toate aceste lucruri, ²i
introducerea în°untru a Mileniului.
  Observa¸i, c° deschiderea acestei Pece¸i era a²a m°rea¸°,
încît, Cerul a fost t°cut prin Aceasta, în t°cere, pe durata de o
jum°tate de or°. Acum, este Aceasta m°re¸! Ce este Aceasta?
Acesta a fost t°cut, Cerurile. Acolo nu s-a mi²cat un lucru,
pentru o jum°tate de or°.
  Acum, o jum°tate de or° ar putea s° nu fie lung° dac° voi
ave¸i un timp bun. Dar, în nesiguran¸a între moarte ²i Via¸°,
aceasta p°rea ca un Mileniu. Aceasta era a²a de m°re¸!
Isus nu a men¸ionat Aceasta. Nici restul dintre ei.
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 Ioan nici m°car nu a putut s° scrie despre Aceasta. Nu, lui i
s-a interzis s° scrie aici. [Fratele Branham bate pe Biblia lui de
dou° ori_Ed.] Vede¸i, acolo este doar o^doar^El nu a scris
Aceasta, dar aceasta este t°cere.
 ³i cei dou°zeci ²i patru de b°trîni care st°teau înaintea lui
Dumnezeu, Acolo, dînd din harfele lor; ei au încetat s° cînte
din harfele lor.
Îngerii au încetat cîntarea lor, în Cer.
 Gîndi¸i! Sfin¸ii Heruvimi ²i Serafimi, pe care Isaia I-a
v°zut în templu, cu ²ase perechi^sau trei perechi de aripi.
Trei^Dou° peste fa¸a lui, ²i dou° peste picioarele lui, ²i
zbura. ³i zi ²i noapte, Ei sînt înaintea lui Dumnezeu, cîntînd,
Sfînt, sfînt, sfînt, este Domnul Dumnezeu Atotputernic! ³i
chiar cînd Ei au p°²it în°untru, sau au venit în templu, stîlpii
templului s-au mi²cat, cu a lor_lor prezen¸°.
 ³i ace²ti sfin¸i Serafimi au t°cut. Îngerii au încetat s° cînte.
Aha. Iuh! Zburînd în Prezen¸a lui Dumnezeu, cîntînd, Sfînt,
sfînt, sfînt, Ei au t°cut. Nici un Înger nu cînta. Nici laude.
Nici_nici serviciu de altar. Nici, nimic. Acolo era lini²te;
t°cere, lini²te mortal° în Cer, pentru o jum°tate de or°.
 Toat° o²tirea Cerului era t°cut° pentru aceast° jum°tate de
or°, cînd aceast° tain° a Pece¸ii a ³aptea în aceast° Carte de
R°scump°rare a fost desf°cut°. Gîndi¸i-v° la aceasta. Dar, Ea
este rupt°. Mielul O rupe. Voi ²ti¸i ce? Ei erau sfio²i de Aceasta,
eu cred. Ei nu au ²tiut; acolo era Aceasta! Ei doar s-au oprit.
 De ce? Ce este Aceasta? Acum, nici unul din noi nu ²tim.
Dar eu am_eu am s° v° spun, în descoperirea mea_mea despre
Aceasta.
 ³i, acum, eu nu sînt înclinat s° fiu un fanatic. Dac° eu sînt,
eu nu ²tiu despre aceasta, vede¸i. Eu sînt^eu nu sînt dedat la
astfel de agita¸ii goale ²i lucruri imaginare.
 Eu am spus unele lucruri, care ar fi putut fi cumva ciudate
pentru unii oameni. Dar cînd Dumnezeu vine în jur, în spatele
Acestuia, ²i Îl adevere²te ²i zice c° Acesta este Adev°rul, atunci
acela este Cuvîntul lui Dumnezeu. Vede¸i? Aceasta ar putea
p°rea straniu, în felul acela. Vede¸i?
 Iar acum, tot a²a de sigur cum eu stau în platform° în seara
aceasta, eu am avut descoperirea care a descoperit. Aceasta
este într-un fel întreit. Care eu v° voi vorbi vou°, cu ajutorul
lui Dumnezeu, despre o fa¸et° din Aceasta. ³i atunci voi^S°
mergem peste asta, întîi. Aici este descoperirea, s° încep ceea
ce eu vreau s° v° spun, ce este Aceasta. Ce se întîmpl°, este
c°^Acele ³apte Tunete pe care el le-a auzit tunînd, ²i a fost
oprit s° scrie; aceea este ceea ce este taina, stînd înapoia acelor
³apte Tunete consecutive rulîndu-se afar°. [Fratele Branham
bate în amvon de cîteva ori_Ed.]
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 Acum, de ce? S° dovedim aceasta. De ce? Acesta este
secretul despre care nu ²tie nimeni. Ioan a fost oprit s° scrie
despre Acesta, chiar_chiar s° scrie un simbol despre Acesta.
De ce? Aceasta este de ce acolo nu era activ în_activitate în
Cer: aceasta ar putea da secretul. Vede¸i voi aceasta acum?
[Adunarea zice, Amin._Ed.]
 Dac° Aceasta este a²a de m°re¸, Aceasta trebuie s° fie
inclus°, deoarece Aceasta trebuie s° se întîmple. Dar cînd cele
³apte Tunete^
 Acum observa¸i. Cînd cei ²apte Îngeri au venit înainte s°
sune Trîmbi¸ele lor, acolo era un tunet. [Fratele Branham bate
în amvon o dat°_Ed.] Cînd Israel a fost adunat, acolo era o
trîmbi¸°. Cînd timp nu va mai fi, ultima trîmbi¸°, un tunet.
 Dar aici sînt ³apte Tunete drepte, chiar într-un rînd: unu,
doi, trei, patru, cinci, ²ase, ²apte, acel num°r perfect. ³apte
Tunete într-un rînd, au emis, nu^f°cînd doar_doar unu, doi,
trei, patru, cinci, ²ase, ²apte, drept. [Fratele Branham bate în
amvon de ²apte ori_Ed.] Atunci, Cerurile nu au putut scrie
Aceea. Cerurile nu pot cunoa²te despre Aceasta, nimic altceva,
deoarece nu exist° nimic pe ce s° se mearg°. Acesta era un
timp de relaxare. Acesta era a²a de m°re¸, încît, Acesta a fost
¸inut secret de Îngeri.
 Acum, de ce? Dac° Satan ar ajunge s° apuce Aceasta, el ar
putea s° fac° mare pagub°. Exist° un lucru pe care el nu-l ²tie.
Acum, el poate s° interpreteze orice vrea el, ²i s° personifice
orice fel de dar, (eu sper c° voi înv°¸a¸i), dar el nu poate s° ²tie
Aceasta. Aceasta nici m°car nu este scris° în Cuvînt. Acesta
este un secret total.
 Îngerii, totul, a t°cut. Dac° ei au f°cut o mi²care, aceasta ar
putea s° dea ceva afar°, astfel ei doar au t°cut, au încetat
harfele. Totul s-a oprit.
 ³apte, num°rul perfect al lui Dumnezeu. ³apte, [Fratele
Branham bate în amvon de ²apte ori_Ed.] doar drept în jos pe
rînd. ³apte Tunete au emis drept împreun°, de parc° ele
pronun¸au ceva. Observa¸i, la timpul acela, Ioan a început s°
scrie Aceasta. El a zis, S° nu scrii Aceasta.
 Isus nu a vorbit despre Aceasta. Ioan nu a putut s° scrie
Aceasta. Îngerii nu ²tiu nimic despre Aceasta. Ce este Aceasta?
Acesta este lucrul care, Isus a zis, Chiar Îngerii din Cer nu au
²tiut nimic despre Aceasta. Vede¸i? Vede¸i? El nu a ²tiut
Aceasta, El însu²i. A zis, Numai Dumnezeu ar ²ti Aceasta.
 Dar El ne-a spus, cînd noi începem s° vedem aceste semne
ap°rînd.
Acum
voi
ajunge¸i
undeva?
[Adunarea,
Amin._Ed.] În regul°. Observa¸i, noi începem s° vedem c°
apar aceste semne. Vede¸i?
Dac° Satan ar putea s° apuce din Acesta^
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 Dac° voi vre¸i ca ceva s° se întîmple^Acum, voi va trebui
s° lua¸i cuvîntul meu pentru aceasta. Dac° eu planific s° fac
ceva, eu ²tiu mai bine ca s° nu spun la nimeni despre aceasta.
Nu c° persoana aceea ar spune aceasta, ci Satan o va auzi.
Vede¸i? El nu o poate ob¸ine, în inima mea acolo, atît timp cît
Dumnezeu a închis-o cu Duhul Sfînt, astfel c° încît este între
mine ²i Dumnezeu. Vede¸i? El nu ²tie nimic despre aceasta pîn°
cînd tu o vorbe²ti, atunci el o aude. ³i eu am încercat^eu
spun oamenilor c° eu voi face un cutare-cutare lucru, ²i privi¸i
pe Diavolul cum întrerupe fiecare roat° pe care el o poate, s°
ajung° acolo, vede¸i, s° ajung° înaintea mea. Dar dac° eu ob¸in
descoperirea de la Dumnezeu, ²i doar nu spun nimic despre
aceasta, atunci aceasta este altfel.
 Re¸ine¸i, c° Satan va încerca s° personifice. El va încerca
s° personifice fiecare lucru pe care Biserica îl va face. El a
încercat s° o fac°. Noi observ°m aceasta, prin anticristul.
 Dar acesta este un lucru pe care el nu-l poate personifica.
Acolo nu va fi nici o mimic° la acesta, vede¸i, pentru c° el nu
cunoa²te Aceasta. Nu exist° nici o cale ca el s° cunoasc°
Aceasta. Aceasta este a Treia Tragere. El doar nu ²tie nimic
despre Aceasta. Vede¸i? El nu în¸elege Aceasta.
 Îns° acolo este un secret care zace dedesubtul Aceluia!
[Fratele Branham bate în amvon o dat°_Ed.] Glorie lui
Dumnezeu în locurile Prea înalte! Eu nu mai pot gîndi la fel,
tot restul vie¸ii mele, cînd am v°zut. Acum, eu nu ²tiu ce^Eu
cunosc urm°torul pas acolo, dar eu nu ²tiu ce, cum s°
interpretez aceea. Aceasta nu va fi mult. Eu am scris aici jos,
cînd s-a întîmplat aceasta, dac° voi pute¸i vedea aici, Stop.
Nu merge mai departe decît aceasta chiar aici. Eu nu sînt
înclinat s° fiu un fanatic. Eu doar spun Adev°rul.
 Dar v° aminti¸i de ghetu¸°, care eu întotdeauna am
încercat s° explic cum c° sufletul st°tea lîng° a²a-²i-a²a, ²i
con²tiin¸a l°untric°, ²i tot felul acela de lucru? Care, aceasta a
f°cut numai o mare gr°mad° de personific°ri s° înceap° dup°
aceasta. Cum ei trebuie s° ia sus mîna, ²i s°-i ¸in° pe oameni, ²i
s° aibe vibra¸ii? Fiecare a avut vibra¸ii în mîinile lor.
 Dar v° aminti¸i, cînd El m-a dus sus acolo, ²i a zis,
Aceasta este acea a Treia Tragere, ²i nimeni nu va ²ti
Aceasta. V° aminti¸i asta? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
Vedeniile niciodat° nu dau gre². Ele sînt perfect Adev°rul.
 Acum observa¸i. V° aminti¸i vedenia despre constela¸ie?
Charlie, eu^Aici e²ti tu.
 Ceva se petrece, eu v-am spus, s°pt°mîna aceasta, c°
voi^Aceasta era peste tot în jurul vostru, dar m° întreb dac°
voi a¸i observat aceasta.
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 V° aminti¸i constela¸ia, despre vedenia Îngerilor, cînd am
plecat de aici s° merg la Arizona? [Adunarea zice, Amin.] V°
aminti¸i Cît Este Ceasul, Domnilor? [Amin._Ed.] V°
aminti¸i aceea? Observa¸i, acolo era numai o mare explozie de
tunet, ²i au ap°rut ²apte Îngeri. Este adev°rat? [Amin.] O
explozie de tunet, ²apte Îngeri au ap°rut.
³i am v°zut Mielul cînd el a deschis prima pecete, ²i
am auzit, de parc° era glasul unui tunet, ²i una dintre
cele patru f°pturi a zis, Vino ²i vezi.
 Observa¸i, un tunet, ³apte Mesaje care au fost pecetluite ²i
nu pot fi descoperite pîn° în ultima zi, din aceast° epoc°.
Vede¸i ce vreau s° spun? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
 Acum, a¸i observat voi partea misterioas° din aceast°
s°pt°mîn°? Asta-i ceea ce este Aceasta. Asta-i ceea ce era
Aceasta. Aceasta nu era o fiin¸° uman°, un_un om. Ace²tia
erau Îngerii Domnului. Observa¸i.
 Acolo sînt martori, din trei, ²ezînd în°untru aici, c°ci cu o
s°pt°mîn° în urm°, cu pu¸in peste o s°pt°mîn° în urm°, eu
eram sus, departe înapoi în mun¸i, aproape la Mexico, cu doi
fra¸i care ²ed aici. Culegînd sc°iete, sau sc°ie¸i de nisip, de pe
cracul pantalonului meu; ²i o explozie a izbucnit, care aproape,
se p°rea c°, a zguduit mun¸ii jos. Acum, asta-i adev°rat. Eu nu
le-am spus fra¸ilor mei, dar ei au observat o deosebire.
 ³i El a zis c°tre mine, Acum fii gata. Mergi spre est. Iat°
interpretarea despre vedenia aceea. Vede¸i? Acum, ca voi s°
²ti¸i, Fratele Sothmann nu a ob¸inut vînatul dup° care el a
mers. Noi am încercat s°-l ob¸inem pentru el. ³i El a zis,
Acum, disear°, ca un semn pentru tine, el nu are s° o fac°. Tu
trebuie s° te consacrezi la timpul acesta pentru vizitarea
acestor Îngeri. ³i m-am sim¸it în afara mea, v° aminti¸i.
 Iar eu eram în vest. Îngerii veneau spre est. ³i a²a cum Ei
veneau pe acolo, eu am fost ridicat sus cu Ei, (v° aminti¸i asta?)
venind spre est. [Adunarea zice, Amin._Ed.]
 ³i Fratele Fred, aici în seara aceasta, este un martor, ²i
Fratele Norman. A²a cum noi am mers jos, eu aproape c° l-am
l°murit pe omul acela s° stea ²i s°-²i ob¸in° vînatul. Este asta
adev°rat, Frate Sothmann? [Fratele Fred Sothmann,
Amin._Ed.] Da, acolo, st° chiar acolo. L-am l°murit; dar,
totu²i, El a zis, El nu o s° o fac°. Eu nu am spus nimic; am
mers înainte.
 Ceva, ²ezînd lîng° marginea cortului, în ziua care^Î¸i
aminte²ti, Frate Sothmann. ³i eu, îndat° ce unele lucruri au
fost spuse, c° eu te-am pus pe tine ²i Fratele Norman^Unde
este Fratele Norman? Înapoi acolo. I-am pus sub jur°mînt, c° ei
nu vor men¸iona ce avea loc. Este asta adev°rat? [Fra¸ii zic,
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Amin. Acela este adev°rul._Ed.] M-am întors eu în jur ²i am
p°²it la o parte de la acel cort, în felul acesta? Este asta
adev°rat? [Asta-i adev°rat.]
 Deoarece, aceasta este ceea ce era, exact ceea ce era, ²i
²tiam c° eu nu puteam s° o spun pîn° s-a întîmplat, s° v°d
dac° oamenii o s° în¸eleag° aceasta.
 ³i voi a¸i observat? Acel un Înger, am zis, în°untru
acolo, era un Înger straniu. El s-a uitat mai mult la mine decît
oricare din restul din Ei. V° aminti¸i asta? [Adunarea,
Amin.] Ei erau într-o constela¸ie; trei pe o parte, ²i unul pe
vîrf. ³i acel chiar de lîng° mine aici, num°rînd de la stînga la
dreapta, ar fi fost al ²aptelea Înger. El a fost mai str°lucitor, a
însemnat mai mult pentru mine decît restul din Ei. V°
aminti¸i? Eu am spus, El avea pieptul lui afar°, în felul acesta,
²i zbura spre est (v° aminti¸i) în felul acesta. Am zis, El ma ridicat sus; m-a ridicat sus. V° aminti¸i asta? [Amin.]
 Aici este Acesta, acela cu Pecetea a ³aptea, lucrul despre
care eu m-am întrebat toat° via¸a mea. Amin! Celelalte Pece¸i
au însemnat mult pentru mine, desigur, dar, oh, voi nu ²ti¸i ce
a însemnat Aceasta, pentru o dat° în via¸°! [Fratele Branham
bate în amvon de cîteva ori_Ed.]
 M-am rugat, am strigat c°tre Dumnezeu. Eu_eu_eu^
Dup° acel miting de la Phoenix^Oricare din oamenii, de
acolo cu mine, ²tiu. Eu m-am întins în mun¸i.
 Într-o diminea¸°, m-am sculat ²i am mers sus în Sabino
Canyon, acei mari, zgron¸uro²i, mun¸i înal¸i. ³i eu am mers sus
acolo. ³i acolo este o c°r°ruie de mers pe jos, dup° ce tu mergi
la o parte, mergi înainte în sus în Lemmon Mountain, care este
treizeci de mile pe jos, aproape cam treizeci de picioare de
z°pad° sus acolo. Astfel, sus în mun¸i, foarte devreme înainte
de ziu°, mergînd sus prin aceast° c°r°ruie, pietrele
rostogolindu-se înainte. M-am sim¸it c°l°uzit s° m° întorc pe
aici. ³i m-am întors, ²i am mers sus în ceva mari, stînci
zim¸ate, oh, Doamne, sute de picioare în°l¸ime.
 ³i am îngenunchiat jos între acele stînci. Am a²ezat jos
Biblia aceasta, ²i am a²ezat jos aceast° carte^acest carne¸el.
[Fratele Branham î²i arat° Biblia ²i carnetul_Ed.] Am zis,
Doamne Dumnezeule, ce înseamn° vedenia aceasta? Eu_eu
sînt_eu sînt^ Am zis, Doamne, aceasta^Înseamn°
aceasta moartea mea?
 V° aminti¸i, eu v-am spus, M-am gîndit c° aceasta ar
putea însemna moartea mea, pentru c° ceva a explodat încît
aceasta m-a zguduit doar în buc°¸i. V° aminti¸i aceasta. Cî¸i
²tiu asta, au auzit aceasta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] P°i,
sigur, vede¸i, to¸i dintre voi. ³i eu credeam c° aceasta ar putea
însemna moartea mea.
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 ³i atunci în camer°, am zis, Era^Ce_ce_ce a fost
aceasta, Doamne. Ce_ce înseamn° aceasta? Înseamn° c° eu am
s° mor? Dac° da, în regul°, eu nu am s° spun familiei mele.
Doar las°-m° s° m° duc, vezi, dac° lucrarea mea este
terminat°. ³i am zis^
 Acum, ce era aceasta? Dar El a trimis un martor înapoi, v°
aminti¸i c° eu v-am spus asta, c° nu asta era. Aceasta era
înaintarea lucr°rii mele. Oh, oh, oh! Voi pricepe¸i aceasta?
[Adunarea, Amin._Ed.] Vede¸i? ³i ²ezînd sus în Sabino
Canyon^
 Tat°l Ceresc cunoa²te aceasta. Doar a²a de adev°rat dup°
cum voi vede¸i aceasta venind la îndeplinire, acei Îngeri au
venit drept jos ²i au adeverit fiecare Mesaj de a fi la fel. Atunci,
voi ²ti¸i dac° Acesta vine de la Dumnezeu, sau nu. Acesta a fost
spus dinainte, vou°, printr-o vedenie. Eu nu am putut s° v°
spun pîn° cînd s-a terminat serviciul, deoarece mi s-a interzis.
 În Sabino Canyon, ²ezînd sus acolo în diminea¸a aceea, miam avut mîinile sus. ³i a mea^Vîntul mi-a suflat jos p°l°ria
mea neagr° veche. Cînd^Eu st°team acolo, cu mîinile mele
ridicate, rugîndu-m°. Am zis, Doamne Dumnezeule, ce
înseamn° asta? Eu nu pot s° în¸eleg aceasta, Doamne. Ce o s°
fac eu? Dac° acesta este timpul meu de plecare Acas°, las°-m°
s° m° duc aici sus, aici este unde ei nu m° vor g°si niciodat°.
Eu nu vreau pe nimeni s° jeleasc° pe aici, dac° eu m° duc.
Eu_eu vreau doar ca familia s° cread° c° eu am luat doar o
plimbare. Iar ei nu m° vor g°si. Ascunde-m° departe pe
undeva. Dac° eu urmeaz° s° m° duc, p°i, las°-m° s° m° duc.
Poate Joseph va g°si Biblia mea a²ezat° aici, într-o zi, ²i las°-l
s° O foloseasc°. Vezi, dac° eu am s° m° duc, las°-m° s° m°
duc, Doamne. ³i mi-am avut mîinile întinse. ³i, dintr-o dat°,
ceva mi-a lovit mîna.
 Eu nu ²tiu. Eu nu pot spune. Am adormit? Eu nu ²tiu. Mam dus într-o trans°? Eu nu ²tiu. A fost aceasta o vedenie? Eu
nu v° pot spune. Singurul lucru pe care eu îl pot spune este ce
eu^ Întocmai acela²i lucru cum erau Îngerii aceia!
 ³i aceasta mi-a lovit mîna. ³i am privit, ²i aceasta era o
sabie. ³i ea avea mînerul de perl°, foarte frumos; ²i avea o
gard° peste acesta, din aur. Iar lama p°rea ca ceva ca un crom,
ca argintul, numai c° aceasta era foarte str°lucitoare. ³i ea era
a²a rombic ascu¸it°, oh, Doamne! ³i m° gîndeam, Nu este
acesta cel mai frumos lucru! Doar se potrivea în mîna mea!
M° gîndeam, Asta este grozav de frumoas°. Dar, am zis,
m°i, mie întotdeauna îmi este team° de lucrurile alea, o
sabie. M-am gîndit, Ce voi face eu cu asta?
 ³i doar atunci un Glas s-a zguduit în jos pe acolo, care a
cl°tinat stîncile. A zis, Aceasta este Sabia Regelui! ³i atunci
am ie²it afar° din aceasta.
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 Sabia Regelui. Acum, dac° Acesta a zis, O sabie a unui
rege^ Dar El a zis, Sabia Regelui. ³i exist° numai unul
Regele, ²i acela este Dumnezeu. ³i El avea o Sabie, care este
Cuvîntul Lui, prin care eu am tr°it. Aceea, a²a s° m° ajute,
Dumnezeu; stînd peste amvonul Lui sfînt aici, cu acest Cuvînt
sfînt a²ezat aici! Acesta este Cuvîntul! Amin! Oh, în ce zi tr°im
noi! Ce lucru m°re¸! Vede¸i taina ²i secretul? A Treia^
 Stînd acolo cînd aceasta m-a p°r°sit, Ceva doar a venit la
mine ²i a zis, Nu te teme. Acum, eu nu am auzit nici un glas.
Parc° înl°untrul meu, a vorbit. Eu trebuie doar s° v° spun
adev°rul, întocmai exact ce s-a întîmplat. Ceva a atins, ²i a zis,
Nu te teme. Aceasta este acea a Treia Tragere. [A Treia
Faz°_Trans.]
 A Treia Tragere! V° aminti¸i Aceasta? [Adunarea,
Amin._Ed.] El a zis, Tu ai avut a²a de mul¸i imitatori la
aceasta, ceea ce tu ai încercat s° explici. Dar, a zis, nici
m°car s° nu încerci, Aceasta. V° aminti¸i aceasta? Cî¸i î²i
amintesc vedenia aceea? [Amin.] P°i, aceasta este peste tot.
Aceasta este pe band°, ²i pretutindeni. Aceasta era cam cu ²ase
ani în urm°, ²apte ani în urm°. Era ²apte ani în urm°. A zis,
S° nu încerci s° explici Aceasta. A zis, Aceasta este a Treia
Tragere, dar Eu te voi întîlni în°untru acolo. Este adev°rat?
[Amin.] El a zis, S° nu încerci^
 Eu st°team cu o_o ghetu¸° de bebelu², cînd El mi-a spus. A
zis, Acum f° Prima ta Tragere. ³i cînd tu o faci, pe²tele va
fugi dup° momeal°. A zis, Atunci urm°re²te a Doua ta
Tragere, a zis, deoarece Acesta va fi numai pe²te mic. El a
zis, Atunci a Treia Tragere îl va prinde.
 ³i to¸i acei lucr°tori au venit în jurul meu, au zis, Frate
Branham, noi ²tim c° tu po¸i s° o faci! Aleluia! Frate
Branham! Acolo este unde eu m° leg întotdeauna, cu o
gr°mad° de predicatori. Vede¸i? Eu iubesc oamenii. Ei vor ca
tu s° explici totul, asta, aceea.
 ³i am zis, P°i, uh, uh, uh, am zis, Eu nu ²tiu. Am zis,
Eu am în¸eles pescuitul. Acum, am zis, acum, primul lucru
care-l faci^Iat° cum se face aceasta. Tu vezi to¸i pe²tii în jur;
tu trebuie s° smuce²ti momeala. P°i, aceea este exact tactica
pescuitului. Astfel am zis, Smuce²te momeala. Acum, voi
vede¸i, cînd am smucit momeala, prima dat°, acum pe²tele o ia
dup° aceasta. Dar ei erau cei mici. ³i asta era doar cum ei
prindeau.
 Astfel atunci eu_eu am zis, Atunci voi ve¸i_voi ve¸i
a²eza^ ³i am smuls-o afar°, pe mal. ³i eu aveam un pe²te,
dar acesta ar°ta ca o piele peste momeal°, acesta era doar^
acesta era a²a de mic.
 ³i atunci eu st°team acolo, ²i Ceva a zis, Eu ¸i-am spus s°
nu faci asta!
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 Am început s° plîng. Tot firul a fost încîlcit în jurul meu, în
felul acesta. ³i eu am^st°team acolo, plîngînd, cu capul în
jos în felul acesta. Am zis, Dumnezeule! Oh, eu^Iart°-m°!
Eu_eu sînt o persoan° proast°. Doamne, s° nu^Iart°-m°. ³i
eu_eu am avut firul acesta.
 ³i aceea, ce eu aveam în mîna mea, era o ghetu¸° de
bebelu², cam a²a de lung°. ³i eu aveam sfoara aceea, era cam
a²a de mare rotund° ca degetul meu, cam o jum°tate de ¸ol,
parc°. ³i ochiul în aceast° gheat° era doar cam de m°rimea
unei^mai mic° decît o_o o ²aisprezecime, probabil, dintr-un
¸ol, în ochi [cam doi milimetri la gaura ²iretului_Trans.]. ³i eu
am încercat s° bag ²iretul în aceast° ghetu¸°, cu aceast° mare
sfoar° de ¸ol. Ah!
 A venit un Glas, a zis, Tu nu po¸i s° înve¸i pe bebelu²i
Penticostali lucruri supranaturale. A zis, Acum, las°-i în
pace!
 ³i tocmai atunci El m-a ridicat sus. El m-a dus sus, ²i m-a
a²ezat sus departe de tot, unde se desf°²ura o adunare. P°rea
ca un cort sau o catedral°, de vreun fel. ³i am privit, ²i acolo
era o cutie mic°, parc°, un loc mic acolo pe o parte. ³i am
v°zut c° Lumina aceea vorbea c°tre cineva, deasupra mea,
Lumina aceea pe care voi o vede¸i acolo pe fotografie. Ea s-a
învîrtit într-o parte de la mine, în felul acesta, ²i a mers peste
cortul acela. ³i a zis, Eu te voi întîlni acolo. ³i a zis,
Aceasta va fi a Treia Tragere, ²i tu nu o s° spui Aceasta la
nimeni.
³i în Sabino Canyon, El a zis, Aceasta este a Treia
Tragere.
 ³i acolo sînt trei lucruri mari care merg cu Aceasta. ³i unul
s-a desf°²urat ast°zi^sau ieri; cel°lalt s-a desf°²urat ast°zi;
²i acolo este un lucru pe care eu nu îl pot interpreta, deoarece
acesta este într-o limb° necunoscut°. Dar eu am stat drept
acolo ²i m-am uitat chiar drept la El. ³i aceasta este a Treia
Tragere care vine sus. [Fratele Branham bate în amvon de trei
ori_Ed.] ³i Duhul Sfînt al lui Dumnezeu^Oh, Doamne!
Acela este motivul c° tot Cerul a fost t°cut.
 Acum, eu_eu mai bine m° opresc chiar aici, vede¸i. Eu
doar_eu doar m° simt controlat, s° nu mai spun nimic despre
Aceasta. Vede¸i?
 Astfel, doar re¸ine¸i, Pecetea a ³aptea, motivul c° Aceasta
nu a fost deschis°. [Fratele Branham bate în amvon de ²ase
ori_Ed.] Vede¸i, motivul c° El nu a descoperit Aceasta, nimeni
nu trebuie s° ²tie despre Aceasta.
 ³i eu vreau ca voi s° ²ti¸i c° înainte chiar ca eu s° cunosc
vreun Cuvînt despre Aceasta, vedenia aceea a venit cu ani în
urm°. V° aminti¸i asta? [Adunarea zice, Amin._Ed.] ³i aici
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este Ea, întocmai cum a fost astalalt°, alunec° chiar drept în
Cuvînt exact unde era Ea. [Fratele Branham bate pe amvon de
dou° ori.] ³i Dumnezeu cunoa²te inima mea, eu niciodat° nu
m-am gîndit la un astfel de lucru ca Acela, ²i aici era Acesta.
Este mai tîrziu decît ne gîndim. Aha. Oh, Doamne!
 Asta arat° c° Aceasta este de la Dumnezeu, c°ci, vede¸i,
Aceasta se potrive²te exact în promisiunile lui Dumnezeu, de la
sfîr²itul_Mesajului. Voi observa¸i. Observa¸i acum, pentru
Mesajul sfîr²itului de timp, aceast° Pecete. De fapt, El_El a
descoperit cele ²ase Pece¸i, dar El nu spune nimic despre a
³aptea. ³i Pecetea timpului sfîr²itului, cînd Aceasta începe, va
fi absolut un secret total, conform cu Biblia, înainte de a ²ti
Aceea. ³i aminti¸i-v°, Apocalipsa 10:1-7, 1 la 7, capitolul 10:1 la
7, La sfîr²itul Mesajului îngerului al ²aptelea, toate tainele lui
Dumnezeu vor fi cunoscute. Noi sîntem la timpul sfîr²itului,
deschiderea celei de a ³aptea Pece¸i.
 Acum, cum am ²tiut eu? Zilele trecute, Duminica trecut°,
azi este o s°pt°mîn°, cînd eu am predicat despre Fi¸i smeri¸i!
Fi¸i smeri¸i! Aminti¸i-v°, Dumnezeu lucreaz° în lucrurile
mici. Eu nu mi-am dat seama despre ce vorbea într-adev°r
aceasta. ³i acum eu o v°d. Aceasta este într-un fel a²a de
smerit! Voi v-a¸i gîndi c° ceva de felul acesta ar fi descoperit la
Vatican sau^ Dar Acesta vine întocmai ca Ioan Botez°torul.
Aceasta vine ca na²terea Domnului nostru, într-un grajd.
Glorie lui Dumnezeu! A²a s° m° ajute, ceasul este aproape!
Amin! Noi sîntem aici. Oh, Doamne!
 Acum vede¸i voi aceasta, Adev°rul despre vedenia lui
Dumnezeu, cei ²apte Îngeri aducîndu-m° de la vest? Ei veneau
de la vest, venind înapoi la est, aducînd aici pentru acest Mesaj
din seara aceasta. [Fratele Branham bate în amvon de dou°
ori_Ed.] Oh, Doamne!
 Acum, Glasul acelui mare tunet, ²i misiunea care a fost
adus° aici, a fost descoperit, c° Aceasta^²i dovedit c°
Aceasta era de la Dumnezeu. Doar gîndi¸i-v° acum. Eu nu am
²tiut aceste Pece¸i, ²i ele au fost descoperite s°pt°mîna aceasta.
S-a gîndit cineva la asta, despre acei ²apte Îngeri fiind Acesta,
fiind Mesajul care venea înainte, acei Îngeri aducîndu-m°
înapoi aici pentru Asta? Vede¸i?
 Aminti¸i-v°, Mesagerul al ²aptelea era^Cei ²apte
Mesageri erau^Acel Unul cunoscut mie, al ²aptelea Înger,
Acesta mi-a ap°rut mai mult decît oricare. Acum, vede¸i, ei
st°teau în felul acesta. Acum, noi doar vrem ca voi s°
observa¸i. Iar eu st°team aici, iar eu îi priveam pe ceilal¸i^
 Vede¸i, una, primul grup, de p°s°ri mici, penele toate
b°tute jos. V° amiti¸i de ele? ³i ele toate au zburat spre est. ³i
al doilea grup, au fost mai str°lucitoare, p°s°ri mai mari,
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ar°tau ca porumbeii, cu aripi ascu¸ite. Ele au zburat spre est.
Prima Tragere, a Doua Tragere, ²i apoi urm°toarea erau Îngeri.
³i cum^
 Eu st°team chiar acolo, ²i aceast° explozie a plecat. Iar eu
m° uitam încoace, înspre vest, ²i Ei au venit ²i doar m-au
ridicat sus, în°untru Acolo. Eu am mers direct afar° din
con²tiin¸a mea. ³i unul dintre Ei, venind, era Acela care s-a
uitat a²a ciudat la mine, era Acela pe a mea^Ar fi la stînga,
unde eu am intrat în constela¸ie. Dar num°rînd de la stînga la
dreapta, acesta ar fi fost al ²aptelea Înger, vede¸i, venind
dincoace. Acum, re¸ine¸i, cei ²apte Mesageri.
 V° reaminti¸i piramida de Stînc° alb°, din visul lui Junior
Jackson pe care eu vi l-am interpretat? [Adunarea zice,
Amin._Ed.] Vede¸i? Observa¸i, în seara în care eu am plecat,
²i eu^Acolo au venit ²ase visuri, ²i fiecare din ele direct la
acela²i lucru. Apoi a început vedenia, ²i m-a trimis în vest. ³i,
Junior, el privea în timp ce^Observa¸i. Privi¸i cît de perfect!
 Acum, eu_eu sper ²i m° încredin¸ez c° voi oamenii v° da¸i
seama c° eu încerc s° pun acest har pe Isus Cristos, Care este
Autorul la toat° Aceasta. ³i singurul motiv c° voi nu m-a¸i
auzit niciodat° înainte s° vorbesc în felul acesta, în via¸a
voastr°, îns° ceasul acesta se apropie. În¸elege¸i? În¸elege¸i?
Observa¸i.
 Acum s° o facem sigur, pentru voi, astfel ca aceasta s°
poat° fi p°truns° jos. Eu m° preg°tesc s° v° p°r°sesc din nou.
Eu nu ²tiu unde m° voi duce. Eu trebuie s° predic Evanghelia
în alte locuri. Dar acum, c°^
 Voi a¸i putea zice, Eu am auzit tot felul acela de
fanatism. Eu nu ²tiu ce; eu nu pot judeca vreun alt om.
 Eu trebuie numai s° r°spund fa¸° de Dumnezeu pentru
ceea ce eu^pentru_pentru mine însumi. Dar a existat
vreodat° c° eu v-am spus vou° ceva în Numele Domnului, care
nu era adev°rat, în to¸i ace²ti ani? [Adunarea zice, Nu._Ed.]
Nimeni altul nu poate spune astfel, deoarece eu întodeauna am
spus aceasta întocmai în felul în care El a spus-o.
 Acum l°sa¸i-m° doar s° v° ar°t c° aceasta este exact
adev°rat, ²i s° o confirm.
 Acum aminti¸i-v°, Dac° acolo va fi unul spiritual sau un
profet, Eu Domnul voi vorbi c°tre el în vedenii, ²i îi voi face
cunoscut lui prin visuri. Interpretînd visuri, este asta. Iosif, el
putea interpreta visuri, ²i s° vorbeasc° ²i_²i s° vad° vedenii.
Este asta adev°rat? [Adunarea zice, Amin._Ed.]
 Acum observa¸i aceasta. C°, acum, cînd aceasta a avut loc,
Junior st°tea într-un cîmp care avea un_avea o mare piramid°
pe acesta, în felul acesta. ³i acolo era ceva scris pe pietre, ²i eu
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am descoperit Aceea pentru oameni. Este asta adev°rat,
Junior? [Fratele Junior Jackson zice, Asta-i adev°rat._Ed.]
Cam cu un an înainte s° se întîmple.
 ³i observa¸i urm°torul lucru acum. Eu am luat un fel de
bar° ²i am t°iat Aceasta jos, ²i în interior era Piatr° alb° care
nu avea nimic scris pe Ea. ³i, la timpul acela, eu am pornit-o
spre vest. ³i eu le-am spus la to¸i, am zis, S° nu merge¸i afar°
în vest. Sta¸i aici ²i privi¸i la Aceasta pîn° m° reîntorc. Am
mers în vest, pentru explozie; m-am întors înapoi la est, cu
Duhul Sfînt interpretînd acest Cuvînt nescris. Acum, dac°
aceea nu este perfect Dumnezeul Atotputernic, eu vreau ca voi
s° ²ti¸i ce este.
 Pentru ce încerc eu s° spun asta, prieteni? Este ca s° v°
ar°t c° noi sîntem la timpul sfîr²itului. Acum, dac° celelalte
sînt perfect la ¸anc cu Cuvîntul, a²a este Aceasta perfect la
¸anc cu Cuvîntul! Noi sîntem aici. Noi sîntem la sfîr²it,
prietenilor.
 Curînd aceasta va fi timpul s-a terminat. Milioane î²i vor
pierde vie¸ile lor. Milioane vor fi, care cred acum c° ei sînt
mîntui¸i, vor fi socoti¸i carne de tun pentru epoca atomic°. Noi
tr°im în ultima or°. Prin harul Atotputernicului Dumnezeu,
prin ajutorul Lui la poporul Lui, ca ei s° poat° s° priveasc°
înainte la apara¸ia în curînd a lui Cristos! Pîn° cînd, Frate
Branham? Poate dou°zeci de ani; poate în cincizeci de ani;
poate într-o sut° de ani. Eu nu ²tiu. ³i poate c° diminea¸°;
poate înc° în seara aceasta. Eu nu ²tiu. ³i dac° cineva zice c°
ei ²tiu, ei sînt gre²i¸i. Vede¸i? Ei nu ²tiu. Dumnezeu, numai,
²tie.
 Acum observa¸i. A²a s° m° ajute, prin Dumnezeu, eu spun
Adev°rul, c° Acestea îmi sînt discernute spiritual, discernute
de c°tre Duhul Sfînt. ³i, prin fiecare din Ele, ²i-a identificat
locul Ei în Biblie.
 Acum, ce este acest mare secret care zace sub aceast°
Pecete, eu nu ²tiu. Eu nu cunosc aceasta. Eu nu am putut s°-mi
dau seama. Eu nu am putut s° spun Aceasta, doar ce Aceasta_
doar ce a spus Aceasta, dar eu ²tiu c° Aceasta era acele ³apte
Tunete exprimîndu-se chiar aproape împreun°, doar b°tînd în
²apte timpuri diferite. ³i Aceasta s-a desf°²urat în altceva ce
eu am v°zut. Atunci, cînd eu am v°zut Asta, eu m-am uitat
dup° interpretare. Aceasta a zburat acolo peste, ²i eu nu am
putut s° pricep Aceasta. Aceasta este exact corect. Vede¸i? Înc°
nu este tocmai ora pentru Aceasta.
 Dar, Aceasta se mut° în acel ciclu, vede¸i. Aceasta vine sus
aproape. Astfel, lucrul de f°cut pentru voi este s° v° aminti¸i
c° eu v° vorbesc în Numele Domnului. Fi¸i preg°ti¸i, pentru c°
voi nu ²ti¸i la ce timp se poate întîmpla ceva.
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 Acum, cînd asta ajunge pe band°, care Aceasta este, aceea
probabil c° va trimite zece mii dintre prietenii mei departe de
la mine. Pentru c°, ei o s° spun°, c°, Fratele Branham
încearc° s° se pun° pe sine, ²i s° se fac° pe sine, un_un slujitor
sau un profet, sau ceva, înaintea lui Dumnezeu. L°sa¸i-m° s°
v° spun, fra¸ii mei, c° aceea este o eroare.
 Eu v° spun numai ce eu am v°zut ²i ce mi s-a spus. ³i acum
voi_voi face¸i ce vre¸i voi. Eu nu ²tiu cine urmeaz° s°^ce
urmeaz° s° aibe loc. Eu nu ²tiu. Eu doar ²tiu c° acele ³apte
Tunete ¸ine taina aceea. Cerurile au fost lini²tite. Fiecare
în¸elege? [Adunarea zice, Amin._Ed.] Acesta ar putea fi
timpul, acesta ar putea fi ceasul acum, c° aceast° persoan°
mare pe care noi o a²tept°m s° se ridice pe scen° ar putea s°
r°sar° pe scen°.
 Poate aceast° slujb°, cu care eu am încercat s° duc pe
oameni înapoi la Cuvînt, a a²ezat o temelie; ²i dac° aceasta a
a²ezat, eu am s° v° p°r°sesc, de-a binelea. Acolo nu vor fi doi
dintre noi aici la acela²i timp. Vede¸i? Dac° aceasta este, el va
cre²te; eu voi descre²te. Eu nu ²tiu.
 Dar eu am fost privilegiat, de Dumnezeu, s° privesc ²i s°
v°d ce era Aceasta, vede¸i, s° o v°d desf°²urîndu-se pîn° a²a
de mult. Acum, acela este Adev°rul.
 ³i eu sînt sigur c° voi a¸i observat lucrurile care s-au
întîmplat s°pt°mîna aceasta. Eu sînt sigur c° voi l-a¸i observat
pe acel b°ie¸a² Collins z°cînd acolo, murind, seara cealalt°;
acea micu¸°, feti¸° cu leucemie.
 Împ°r°¸ia lui Dumnezeu vine. ³i Aceasta devine mai mult
de la negativ la pozitiv, a²a cum a fost. Acum, aceea nu ar
trebui s°-i zugrume pe oameni. De la justificare, la
sanctificare, la botezul Duhului Sfînt, ²i apoi aici, aici. Vede¸i?
Noi doar ne apropiem mai aproape de Dumnezeu, tot timpul.
 Nu pute¸i voi vedea, lucr°tori Metodi²ti, cum c° Mesajul
vostru despre sanctificare era peste acela care l-a predicat
Luther?
 Voi Penticostalilor, nu pute¸i voi vedea c° mesajul vostru
despre botez este dincolo de acela care l-au predicat
Metodi²tii? Voi ²ti¸i ce vreau eu s° spun?
Oh, noi am avut o mul¸ime de lucruri s° mearg° înainte! ³i
asta este corect. ³i dac° exist° cineva care nesocote²te r°ul, iar
oamenii spun ceva care sînt de fapt minciuni ²i nu Adev°rul,
eu ur°sc asta.
 Dar eu_eu iubesc Adev°rul solid, indiferent cît de mult
întrerupe Acesta pe aici sau pe acolo. Dac° Acesta este Adev°r,
Dumnezeu Îl va ar°ta în final ca Adev°r. ³i dac° El nu face asta,
curînd într-una din aceste zile, atunci vedenia mea nu era
corect°. Acum voi vede¸i unde tocmai m-am pus pe mine însumi.
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 Cînd va fi aceasta, Frate Branham? Eu nu v° pot spune.
Eu nu ²tiu.
 Dar, într-una din aceste zile, dac° noi nu ne mai întîlnim
pe acest p°mînt, noi o s° ne întîlnim acolo la_scaunul de
judecat° al lui Cristos. ³i voi ve¸i afla, c°, în camera aceea,
descoperirea venea de la Dumnezeu, întocmai cum au venit
toate celelalte, c° Ele^Una din tainele despre acea Pecete,
motivul c° Ea nu a fost descoperit°, Aceasta era ³apte Tunete
care au exprimat glasurile Lor. ³i acolo este Aceasta, perfect.
Deoarece, nimic nu cunoa²te ceva despre Aceasta. Aceasta nici
m°car nu a fost scris. Astfel, noi sîntem la timpul sfîr²itului.
Noi sîntem aici. Eu mul¸umesc lui Dumnezeu pentru Cuvîntul
Lui.
 Eu îi mul¸umesc Lui pentru Isus Cristos. C°ci, f°r° ca s°-l
trimit° pe El pentru_isp°²irea de p°catele noastre, noi to¸i am
fi într-o mare murd°rie de p°cat, f°r° nici o n°dejde. Dar, prin
harul Lui, Sîngele Lui_Lui cur°¸° tot p°catul. Întocmai ca
pic°tura de cerneal° într-o g°leat° de Clorox, voi niciodat° nu
o s° mai g°si¸i cerneala. Cînd p°catele noastre sînt m°rturisite,
acestea sînt puse în Sîngele lui Isus Cristos; ele niciodat° nu
vor mai fi ²tiute. Dumnezeu le uit°; ele nici m°car nu au fost
f°cute. ³i atît timp cît Jertfa aceea st° acolo într-o isp°²ire
pentru noi, atunci asta este tot. Asta este, vede¸i. Noi_noi nu
mai sîntem p°c°to²i. Noi sîntem Cre²tini, prin harul lui
Dumnezeu. Aminti¸i-v°, în noi în²ine noi probabil c° am fi tot
atît de r°i cum noi am fost vreodat°. Dar, vede¸i, harul lui
Dumnezeu a ap°rut pentru noi, ²i asta este ceea ce ne-a f°cut
ce noi sîntem ast°zi, fra¸i ²i surori Cre²tini.
 Aceasta a fost o s°pt°mîn° grozav° pentru mine. Eu sînt
obosit. Mintea mea este obosit°. Deoarece eu_eu am^cu tot
ce am putut eu mai bine. ³i ceva straniu se desf°²ura, fiecare
zi. Eu eram uimit; s° p°²esc în camer°, ²i s° fiu acolo pentru
cîteva minute, ²i s° v°d Ceva c° doar m° întoarce complet în
jur.
 ³i, aici, eu mergeam în°untru acolo ²i luam sus noti¸ele. Eu
luam c°r¸i de Dr. Smith, Uriah Smith, ²i, oh, to¸i_scriitorii ²i
fiecare lucru, ²i citesc în°untru, citesc jos în c°r¸ile lor. Eu zic,
Acum aici este Pecetea a ³asea. Aici este Pecetea a Patra.
Acum ce zice omul acesta? El ar zice, P°i, Aceasta era asta,
aceea, sau cealalt°. Eu m° uitam dincoace ²i iau un alt om. El
a zis c° Aceasta era cutare-²i-cutare. ³i se p°rea parc° eu
doar^Aceasta doar nu mergea corect. Vede¸i?
 Apoi m-am gîndit, P°i, ce este Aceasta, Doamne? ³i eu
umblam în sus ²i-n jos pe du²umea o vreme. Eu îngenunchiam
jos ²i m° rugam. Am mers înapoi ²i am luat Biblia; ²ed jos, ²i
citesc. Umblu înainte ²i înapoi.

PECETEA A ³APTEA

547

 Apoi, cu totul dintr-o dat°, cînd eu am t°cut, aici s-a
desf°²urat Aceasta în felul acesta. Apoi eu apucam foarte
repede un creion, ²i începeam s° scriu Aceasta jos în felul
acesta, orice am v°zut eu ²i f°ceam. Urm°rind Aceasta, în felul
acesta, pîn° cînd am avut Aceasta scris° jos.
 Apoi eu luam, restul zilei, ²i mergeam jos ²i urm°ream
Asta, ²i vedeam dac° Aceasta se lega peste tot în jos prin
Scripturi. Apoi, Dovedi¸i toate lucrurile. Vede¸i? Eu am Asta
aici.
 ³i m° gîndesc, Acum, acolo erau mul¸i oameni care aveau
vedenii. Acolo erau mul¸i în revela¸ii. Dac° aceasta este
contrar° la Cuvînt, l°sa¸i-o în pace; asta-i adev°rat, l°sa¸i-o în
pace.
 Acum, acum, atunci eu duceam Aceasta chiar jos în felul
acesta, o duceam jos în felul acesta. Eu însemnam jos lucruri
micu¸e aici. M° gîndeam, P°i, acum, clasa va fi bucuroas° s°
aud° asta, pentru c° aceasta leag° aici ²i leag° acolo. Acum, s°
vedem, ce zice asta aici? Da. ³i, da, aici este aceasta, chiar
aici. Vede¸i?
 ³i O aduc înapoi prin Biblie, ²i am legat lucrul jos, în
decursul s°pt°mînii. Acolo este Aceasta, pe benzi. Voi sînte¸i
bine veni¸i la ele. ³i eu am f°cut aceasta dup° cea mai bun°
cuno²tin¸° a mea, sub p°rt°²ia Cre²tin°, harul lui Dumnezeu,
c°tre to¸i oamenii, prin Isus Cristos. Eu am f°cut cît am ²tiut
eu de bine.
 Voi a¸i fost una din cele mai bune clase. Nimeni nu ar fi
putut s° ²ad° acolo ceva mai bine. Voi to¸i a¸i venit în°untru
aici la ora unu în zi, pîn° la ora cinci, pîn° oricînd ei au
deschis biserica ²i au adus^au l°sat oamenii s° intre. Voi a¸i
stat în frig; voi a¸i stat în z°pad°; voi a¸i f°cut totul; a¸i stat în
jurul pere¸ilor, pîn° v-au durut picioarele. Eu vedeam pe
b°rba¸i, a²eza¸i jos; le l°sau pe femei s° ²ad°. ³i al¸ii st°teau în
felul acesta, ²ezînd în jur. M° gîndeam, Doamne, întreaga^
 Aceasta a fost o s°pt°mîn° misterioas°. Întregul lucru a
fost cumva ciudat, cum, cînd oamenii vin, îi vezi stînd în jur pe
afar°, în ferestre, în u²i, înapoi prin spate, pretutindeni,
ascultînd. ³i atît cît un orator, eu sînt departe de a fi un orator.
Eu_eu am atîta inteligen¸°, s° ²tiu c° eu nu sînt, c° eu nu sînt
un orator. Dar de ce ²edeau oamenii ²i ascultau în felul acesta?
De ce f°ceau ei aceasta? Ei nu au venit s° aud° o persoan° ca
mine. Dar ei au venit deoarece acolo este Ceva în aceasta,
atr°gînd un popor la Aceasta. Vede¸i? Acolo este Ceva în
aceasta, care îi atrage.
 A²a cum so¸ia mea a stat aici la platform° ²i a cîntat, cînd
am început:
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Ei vin de la Est ²i Vest,
Ei vin de la ¸ara îndep°rtat°,
S° s°rb°toreasc° cu Regele, s° prînzeasc° ca
musafir al Lui;
Ce binecuvînta¸i sînt ace²ti pelerini!
Privind fa¸a Lui aureolat°
Aprins° cu Lumin° Divin°;
Binecuvînta¸i p°rta²i ai harului S°u,
Ca nestemate în coroana Lui s° str°luceasc°.
 Fie ca voi întotdeauna s° purta¸i asta în minte, S° fi¸i o
nestemat° în Coroana lui Isus Cristos. Pavel a spus c°tre
Biseric°, Voi sînte¸i_voi sînte¸i juvaerurile, nestematele din
Coroana Lui. Noi vrem s° fim nestematele din Coroana lui
Isus Cristos.
 Noi nu vrem, niciodat° s° nu pune¸i un om în aceasta. Voi
s° uita¸i orice lucru despre mine. Eu sînt fratele vostru, un
p°c°tos mîntuit prin har, nepotrivit s° tr°iesc. Acesta este
exact adev°rul. Eu nu spun asta ca s° fiu umilit; acelea sînt
fapte. Nu exist° nimic în mine, nici un lucru s°n°tos, deloc.
 Dar harul lui Dumnezeu a l°sat s°rmanii mei, ochi slabi s°
priveasc° dincolo de perdeaua timpului ²i s° vad° lucrurile
acelea acolo, ²i am venit înapoi.
 Cînd eu eram un b°ie¸a², am iubit pe oameni. Eu
întotdeauna am vrut ca cineva s° m° iubeasc° ²i s° vorbeasc°
cu mine. Nimeni nu f°cea aceasta, din cauza numelui familiei.
Nimeni nu vorbea cu mine.
 Dar cînd eu mi-am f°cut predarea c°tre Dumnezeu,
atunci^Poporul nostru, obîr²ia, fiind Irlandez°, m° gîndeam,
Poate^Ei erau to¸i Catolici, ²i poate c° aceea ar fi Aceasta.
Am mers acolo, ²i El era cumva. ³i am mers jos la Prima
biseric° Baptist°, ²i El era într-un alt fel.
Am zis, Doamne, acolo trebuie s° fie vreo cale care este
adev°rat°.
³i Ceva a zis, Aceasta este Cuvîntul.
Eu am ¸inut acel Cuvînt. Privi¸i la fiecare vedenie,
pretutindeni.
 Ziua cînd am a²ezat acea piatr° de temelie acolo, ²i am
pus aceea în°untru acolo, eu am scris acolo ce mi-a ar°tat El
în diminea¸a aceea într-o vedenie. Fii st°ruitor în sezon, ²i
afar° din sezon; mustr° cu toat° îndelunga r°bdare ²i
Înv°¸°tura. C°ci va veni timpul cînd ei nu vor suferi
Înv°¸°tura s°n°toas°; ci dup° poftele lor proprii î²i vor da
pentru ei împreun°, înv°¸°tori, avînd mînc°rime la urechi; ²i
se vor întoarce de la Adev°r, înspre n°scociri. ³i eu am v°zut
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pe acei doi pomi, lîng° care am stat, fac tocmai acela²i lucru.
Asta-i adev°rat. ³i ia te uit°. ³i aceea este adev°rat. ³i, acum,
voi nu o s°^
 Re¸ine¸i. L°sa¸i-m° s° v° îndemn din nou. Nu zice¸i, Î¸i
mul¸umesc, la nimeni, deloc. S° nu zice¸i, s° crede¸i c°, vreun
lucr°tor sau ceva, vreun om muritor; c° exist° ceva bun
privitor la el. Pentru c°, nu exist°. Mie nu-mi pas° cine este el.
Nu exist° nimic bun la vreun om. Asta-i adev°rat.
 Dac° acolo sînt o gr°mad° întreag° de trîmbi¸e a²ezate
acolo, ²i una din ele trebuia s° sune o anumit° muzic°, acesta
este omul^Acele trîmbi¸e sînt perfect mute. Omul este acela
care poate suna trîmbi¸a, care ²tie ce urmeaz° el s° fac°, care
ridic° sus trîmbi¸a. Trîmbi¸a nu are nimic de a face cu asta.
Sunetul vine de la o intelingen¸° în spatele ei. Asta-i adev°rat.
Astfel, toate trîmbi¸ele sînt la fel.
 To¸i oamenii sînt la fel. To¸i Cre²tinii sînt la fel. Nu exist°
oameni mari printre noi. Noi nu sîntem oameni mari, nu femei
mari. Noi sîntem to¸i fra¸i ²i surori, to¸i la fel, în aceea²i
categorie. Noi nu sîntem mari. Unul nu face pe unul mai
mare decît pe cel°lalt, nici un lucru deloc, s° o fac°. Nu,
domnule. Ci noi to¸i sîntem doar fiin¸e umane.
 Nu încerca¸i s° interpreta¸i lucrurile. Nu încerca¸i s° face¸i
nimic mai mult decît doar s° tr°i¸i o via¸° apropiat°, dînd
laud° ²i onoare lui Isus Cristos. Fiecare în¸elege asta acum?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Amin. Iubi¸i-L din toat° inima
voastr°. Face¸i voi aceasta? [Amin.]
Eu Îl iubesc, (³i eu Îl voi!), eu Îl iubesc
Pentru c° El m-a iubit mai întîi
³i a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
 Laud° lui Dumnezeu! În¸elege fiecare cu des°vîr²ire?
[Adunarea zice, Amin._Ed.] Crede fiecare? [Amin.] V°
aminti¸i cînd am început întîi, Cine a crezut m°rturia
noastr°? La cine îi este descoperit bra¸ul Domnului? V-a
descoperit El vou°, mila Lui, bun°tatea Lui? [Amin.] Amin.
Doar re¸ine¸i, iubi¸i-L din toat° inima voastr°.
 Eu m° duc înapoi acas° acum. Eu voi fi înapoi aici din nou,
cu voia Domnului, în jurul lui întîi Iunie.
 Poate, dac° Domnul pune aceasta pe inima mea, poate
cîndva în aceast° var° devreme, cam Iunie sau pe undeva,
poate devreme în toamn°, dac° Domnul z°bove²te, mi-ar place
s° vin înapoi ²i s° fixez alte ²apte seri, pentru ultimele ³apte
Trîmbi¸e. V-ar place asta? V-ar place aceasta? [Adunarea zice,
Amin._Ed.] V° ve¸i ruga pentru mine, ca Dumnezeu s° m°
ajute? [Amin.] În regul°.
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 Pîn° cînd eu v° întîlnesc din nou, aminti¸i-v° acest cîntec
bun vechi:
Eu Îl iubesc, eu Îl iubesc
Deoarece El m-a iubit mai întîi
³i mi-a pl°tit salvarea mea
Pe lemnul Calvarului.
 Acum eu vreau ca voi s° v° apleca¸i capul. Eu vreau s° m°
rog pentru voi. Înainte ca p°storul s° elibereze, eu vreau s° m°
rog pentru voi.
 Tat°l nostru Ceresc, fie ca oamenii, Doamne, s° în¸eleag°.
Care, eu sînt sigur c° acolo sînt unii care nu în¸eleg. Îns°, Tat°,
fie ca ei_ei s° cunoasc° obiectivul. ³i fie ca ei s° în¸eleag°,
Tat°, c°ci_c°ci acesta este harul T°u c°tre ei c° aceste lucruri
sînt descoperite. ³i eu vreau s°-¹i mul¸umesc, Doamne, pentru
cuno²tin¸a de a ²ti aceste lucruri pe care Tu ni le-ai descoperit.
 ³i eu m° rog pentru fiecare care este aici, fiecare care a
participat la adun°ri. Dac° acolo sînt unii care nu cred, fie ca,
Doamne, ei s° devin° credincio²i.
 M° rog pentru to¸i care vor auzi Mesajul prin band°. ³i
dac° Acesta cade, ceea ce El o s° cad°, f°r° îndoial°, în casele
²i locurile a multor necredincio²i care vor fi diferi¸i; dar, Tat°,
eu m° rog pentru fiecare, ca înainte ca ei s° spun° vreun cuvînt
hulitor, ca ei s° poat° întîi s° se a²eze jos ²i s° cerceteze
Scripturile de ceea ce a fost spus, ²i atunci s° spun° c°tre Tine
c° ei cu adev°rat sînt sinceri ²i vor s° ²tie dac° acesta este
Adev°rul, sau nu. Iar eu m° rog pentru ei, Tat°.
 ³i eu m° rog pentru ace²tia care au stat de-a lungul acestor
pere¸i, care au stat afar°, care au ²ezut în ma²inile lor, pentru
copiii mici, ²i pentru to¸i care au fost în°untru. ³i doar to¸i
dintre ei, Doamne, eu m° rog pentru ei.
 ³i m° rog ca rug°ciunilor mele s° li se r°spund°, ca Tu s°-i
binecuvîntezi. Întîi, Doamne, d° fiec°ruia Via¸° Etern°. M° rog
ca acolo s° nu fie nici unul dintre ei pierdut, nici unul.
 ³i acum, Tat°, noi nu ²tim cînd va fi acest eveniment
m°re¸. Dar cînd noi vedem c° apar aceste semne, ²i întîmpl°ri
Scripturale, aceasta ne înc°lze²te inimile noastre peste m°sur°.
³i m° rog, Dumnezeule Tat°, ca Tu s° ne aju¸i.
 M° rog ca Tu s° aju¸i pe scumpul nostru p°stor, Fratele
Neville. F°-l, Doamne, plin de har ²i plin de putere, ²i cu
în¸elegere, ca el s° poat° lua aceast° Hran° depozitat° ²i s°
hr°neasc° Mieii lui Dumnezeu.
 Doamne, eu m° rog ca Tu s° ¸ii boala departe de noi. Fie ca
aceasta s° vin° la îndeplinire, c° atunci cînd oamenii devin
bolnavi, ca ei s°-²i aduc° aminte c° prezentul ²i atotsuficientul
Sînge al Domnului Isus st° pe altar, s° fac° o isp°²ire. ³i eu m°
rog ca ei s° fie vindeca¸i imediat.

PECETEA A ³APTEA

551

 ³i m° rog ca Tu s° ¸ii puterea lui Satan departe de ei, de a-i
descuraja, sau s° încerce s°-i fac° s° formeze culte. Sau, doar
¸ine toate puterile vr°jma²ului departe, Doamne. Sfin¸e²te-ne
spre Cuvîntul T°u. Admite aceasta, Doamne.
 Apoi, Doamne, m° rog ca Tu s° m° aju¸i. Eu_eu_eu încep
s° m° ve²tejesc, Doamne. Eu ²tiu c° zilele mele nu pot s° mai
fie prea multe. ³i m° rog ca Tu s° m° aju¸i, s° m° la²i s° fiu
devotat, Doamne, ²i cinstit ²i sincer, ca eu s° pot fi în stare s°
port Mesajul atît de departe cît este acesta ordinat ca eu s°-l
port. ³i cînd se ajunge la timpul în care eu trebuie s° m° întind
jos, ²i eu ajung jos la Rîu, ²i valurile încep s° vin° în°untru, O
Dumnezeule, fie ca eu s° fiu în stare s° înmînez aceast° veche
Sabie la altcineva care va fi cinstit cu Aceasta, Doamne, ²i va
duce Adev°rul. Admite aceasta, Doamne. ³i, pîn° atunci,
ajut°-m° s° fiu tare ²i s°n°tos, ²i curajos.
 Ajut° biserica mea. Binecuvînteaz°-ne împreun°, Doamne.
Noi sîntem ai T°i. Noi sim¸im acum c° Duhul T°u este printre
noi. Noi credem c° Tu vei r°spunde rug°ciunilor noastre. C°ci,
noi ne pred°m la Tine, cu Cuvîntul T°u, pentru slujb° pentru
restul zilelor noastre pe acest p°mînt, în Numele Fiului lui
Dumnezeu, Isus Cristos, preaiubitul nostru Salvator, pentru
slava Lui. Amin.
Eu^(Dumnezeu s° v° binecuvînteze!)^Eu
Îl iubesc, (cu toat° inima mea),
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Dumnezeu s° te binecuvînteze, Frate Neville.
 [Adunarea continu° s° cînte, Eu Îl Iubesc. Fratele Orman
Neville elibereaz° în rug°ciune_Ed.]
`
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 [Fratele Branham original nu a dat drumul la con¸inutul
precedent din paragrafele 261-374, dar, în schimb, a continuat
Luni, 25 Martie, 1963, paragrafele 377-414, ca încheiere
autorizat° a benzii Pecetei a ³aptea s° fie distribuit° la timpul
acela._Ed.]
 Va fi un lucru bun c° el nu cunoa²te nimic despre Aceasta.
Deoarece, dac° el cuno²tea, atunci el ar personifica Aceea.
Acela este trucul lui în a face lucrurile.
 Astfel, de aceea, Dumnezeu a f°cut Aceasta a²a de ascuns°
la întreaga lume, chiar ²i la Cer, încît nu exist° nici o cale de a
în¸elege Aceasta, numai a²a cum Dumnezeu va descoperi
Aceasta, Însu²i.
 Acum eu vreau ca voi s° observa¸i, în seara aceasta, c°
Pecetea a ³asea, acolo era un_un triplu scop al Pecetei a
³asea.
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Acolo era un scop triplu al c°l°re¸ilor pe cai.
 Acolo era un scop triplu în toate aceste lucruri. Aceea ne
aduce înapoi la un trei. ³i un ²apte, iar°²i, vede¸i, ³apte Pece¸i,
³apte Potire, ²i a²a mai departe. Acum, în treiuri ²i ²ap¸i, este
num°rul lui Dumnezeu în matematicile Lui de a descoperi
Cuvîntul Lui.
 Acum voi observa¸i, ca în_c°l°re¸i, acum, acolo au mers
afar° trei cai. Unul din ei era unul alb, unul era unul ro²u,
unul era unul negru. ³i apoi, în al patrulea cal, p°i, to¸i dintre
ei au fost amesteca¸i laolalt°. Vede¸i, un triplu scop.
 Acum, Dumnezeu a f°cut acela²i lucru. Dumnezeu a f°cut
la fel cînd El a trimis afar° leul Lui, care era Cuvîntul Lui, s°
combat° anticristul.
 Apoi noi afl°m c° El a trimis afar° boul de-a lungul
timpului de_perioada necazului, animalul de jertf°. ³i în
aceast° perioad° în necaz, aceea era tot ce puteau s° fac°
oamenii, doar s° lucreze, sclavi, ²i s° se ofere pe ei ca o jertf°.
 Apoi noi afl°m, în epoca urm°toare, care era epoca
reformatorilor, Dumnezeu a trimis afar° în¸elepciunea unui
om, un cap ca de om pe o F°ptur°, care era puterea care a mers
înainte în reformatori.
 Acum a¸i observat voi? Fiecare^Nu-i de mirare c°
oamenii din aceste zile înc° tr°iesc în amintiri, a²a cum era
aceasta de la epoca reformatorilor, deoarece ei v°d aceasta
în_felul ecleziastic de a privi la aceasta. Ei v°d aceasta în felul
în care au înv°¸at-o seminariile. Acela era felul lui Dumnezeu
la un timp, dar noi am tr°it dincolo de aceea.
 Noi sîntem în epoca vulturului, descoperirea s° fie
descoperit°, întregul lucru. Acum compara¸i aceasta cu
Apocalipsa capitolul al 10-lea, versetul 1 la 7. ³i noi vom vedea
aici în aceast° Apocalips°, Apocalipsa aici, 10:1 la 7, c°, În
zilele sun°rii Mesajului îngerului al ²aptelea, urma s° se
sfîr²easc° toate tainele lui Dumnezeu.
 Acum noi afl°m, de asemeni, în aceasta, c° Pecetea a ³asea,
fiind acum deschis°, aceasta era pentru un triplu scop. Acum,
aici erau scopurile.
 Primul lucru, era, c° fecioara adormit° trebuia s° mearg°
prin perioada Necazului pentru purificare. Ea trebuia s° fie
cur°¸it° de p°catele ei de necredin¸° ²i respingere a Mesajului.
Aceasta, ei i s-a f°cut în perioada Necazului. Noi vedem c° ei o
sfîr²esc aici în Apocalipsa 7, între al 6-lea ²i al 7-lea capitol
aici, c° ea a fost cur°¸it°, ²i ei i s-a dat robe. Acum, ea nu este
Mireasa. Ci aceasta este biserica, oamenii cura¸i care_care_
care nu au avut ocazia, poate, s° primeasc° Mesajul, sau în
vreun fel c° ei erau orbi¸i de c°tre ace²ti profe¸i fal²i. ³i ei_ei

PECETEA A ³APTEA

553

nu au ob¸inut o ²ans° ²i totu²i ei sînt într-adev°r sinceri în
inim°. Iar Dumnezeu le cunoa²te inima lor. ³i aici ei sînt
cur°¸i¸i, în decursul acestui timp.
 Voi observa¸i aceasta, un alt timp de cur°¸ire, acela este
pentru Israel, cînd el se adun°. Aceea este a doua desf°²urare.
Dumnezeu cur°¸e²te pe Israel în perioada Necazului. Afar° din
milioanele care se vor aduna acolo, acolo va fi o selec¸ie de o
sut° patruzeci ²i patru de mii, ²i ei vor fi cur°¸i¸i, de asemeni.
Dumnezeu cur°¸e²te pe Israel.
 Observa¸i, acolo este un p°mînt întreg care o s° fie cur°¸it.
Acolo va fi un astfel de lucru încît luna, stelele, ²i toat° natura,
vor fi cur°¸ite. Voi vede¸i ce este aceasta? P°mîntul se
reînoie²te pe sine, fiind cur°¸it, preg°tindu-se pentru Mileniu.
Mileniul vine sus. ³i, vede¸i, orice lucru care are ceva murd°rie
în el o s° fie cur°¸it în timpul Pece¸ii a ³asea.
 Acum, acum, voi observa¸i? La deschiderea acestei Pece¸i a
³aptea, aceasta este de asemeni într-o tain° tripl°. Aceasta
una, eu am^voi vorbi ²i am vorbit, c° aceasta este taina celor
³apte Tunete. Cele ³apte Tunete în Cer vor desf°²ura aceast°
tain°. Aceasta va fi chiar la Venirea lui Cristos, deoarece
Cristos a spus c° nimeni nu ²tia cînd El o s° se întoarc°.
 A¸i observat voi, cînd Iudeii L-au întrebat asta? ³ti¸i^
Cînd noi compar°m Scriptura aici cu Matei 24, cu cele ²ase
Pece¸i, Pecetea a ³aptea a fost l°sat° afar°. Deoarece, voi
vede¸i, Cristos a zis, Numai Dumnezeu Însu²i ²tie; nici m°car
Îngerii. Nu-i de mirare, c° Aceasta nici m°car nu era scris°.
Voi vede¸i, ei au t°cut; nimic nu are loc atunci. Îngerii nu
cunosc Aceasta. Nimeni nu ²tie cînd vine El.
 Dar acolo va fi un_acolo va fi un_un ³apte Glasuri, ale
acestor Tunete, care vor descoperi marea revela¸ie la timpul
acela. Astfel, eu cred, pentru noi care^Dac° noi nu ²tim
Aceasta, ²i dac° noi^Aceasta nu va fi cunoscut pîn° la
timpul acela. Dar aceasta va fi descoperit în ziua aceea, în
ceasul în care aceasta trebuie s° fie descoperit. Astfel, lucrul ca
noi s°-l facem este s° fim reveren¸i înaintea lui Dumnezeu, ²i
s°-L slujim, ²i s° facem tot ce ²tim noi cum s° facem, ²i s°
tr°im vie¸i, Cre²tine bune. Aici, acum, noi afl°m c° Pecetea a
³asea a fost deschis° pentru noi; noi vedem Aceasta. ³i noi
²tim c° aceast° Pecete a ³aptea nu poate fi rupt° c°tre public
pîn° cînd sose²te ceasul acela.
 Acum, acolo era ceva motiv c° Dumnezeu a l°sat ca aceste
³apte Glasuri s° tune. Deoarece, Aceasta trebuie s° vin°,
vede¸i. Pentru c°^Noi afl°m c°ci Cristos, Mielul, a luat_
Cartea în mîna Lui, ²i El a deschis acea Pecete a ³aptea. Dar,
voi vede¸i, aceasta este o tain° ascuns°. Nimeni nu O cunoa²te.
Dar, Aceasta_Aceasta, drept împreun° cu ceea ce El a spus,
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Nimeni nu o s° ²tie Venirea Lui. Ei de asemeni nu o s° ²tie
despre aceast° tain° de ³apte Tunete. Astfel, voi vede¸i,
aceasta este conectat împreun°.
 Atît de mult, noi avem o în¸elegere despre Aceasta, ast°zi,
deoarece restul din Aceasta este toat° desf°²urat°; îns° aceasta
nu este desf°²urat°. Dar ²ezînd în camera mea, ²i eu am auzit
aceasta^sau, nu am auzit-o, adic°, ci am v°zut Aceasta c° se
desf°²oar° la aceste ³apte Tunete. Acum, asta este a²a de
departe cît noi putem merge, chiar acolo.
 ³i acum eu m° încredin¸ez c° to¸i ²i fiecare dintre voi vor
sluji pe Dumnezeu ²i vor face ceea ce este drept. ³i iubi¸i-L,
toat° via¸a voastr°, ²i sluji¸i-L. Iar Dumnezeu va purta grij° de
restul.
 Acum, noi avem, în completare aici acum, prin harul lui
Dumnezeu, toate tainele din cele ²ase Pece¸i care au fost
pecetluite, ²i noi în¸elegem ²i ²tim aici c° Pecetea a ³aptea nu
este s° fie cunoscut° la public.
 Acum, Venirea Lui, la ceasul Venirii Lui, cînd nimicirea
p°mîntului, voi ²ti¸i. El a spus acolo, Care va fi semnul venirii
sfîr²itului lumii? În Matei 24, acolo unde ei L-au întrebat acea
întrebare. El a mers jos la aceea. El a spus despre Israel fiind
adunat ca o na¸iune, în al 31-lea verset, din Matei 24:31. Dar
atunci El a început cu pildele, vede¸i. Apoi voi vede¸i^
Înv°¸a¸i o pild° de la smochin. Cînd voi îl vede¸i c°-i d°
mugurii, p°i, voi ²ti¸i c° prim°vara este aproape. ³i atunci cînd
voi vede¸i c° aceasta se împline²te, atunci ²ti¸i c° timpul este
aproape. Vede¸i, Israel adunîndu-se în propria lui patrie. Dar,
voi observa¸i, El a omis descoperirea acestei Pece¸i a ³aptea.
 ³i aici, cînd Pecetea a ³aptea, cînd El a deschis-O, El de
asemeni a omis-O din nou, vede¸i. Astfel noi vedem c° Aceasta
este o tain° complet°, de aceea înc° nu este ceasul ca taina s°
fie cunoscut°. De aceea, noi sîntem pîn° aici, iar restul din
Aceasta va fi cunoscut chiar cam în jurul timpului în care Isus
apare din nou pe p°mînt, pentru Mireasa Lui, sau orice are loc
la timpul acela. Acum, pîn° la acel timp, s° ne rug°m doar to¸i,
s° tr°im vie¸i, drepte, Cre²tine bune, privind înainte pentru
Venirea Lui.
 ³i acum dac° aceast° band° s-ar întîmpla s° cad° în mîna
unor persoane pe undeva, s° nu încerca¸i s° face¸i un fel de ism
din aceasta. Singurul lucru care s°-l face¸i, voi doar continua¸i
s° sluji¸i pe Dumnezeu. Deoarece, acest mare secret este a²a de
m°re¸ încît Dumnezeu nu l-a l°sat nici m°car pe Ioan s°-L
scrie. Acesta a tunat afar°, dar El^²tiind c°, ne-a promis c°
Acesta o s° fie deschis. Dar, pîn° la acest timp, Acesta nu este
deschis.
 ³i acum noi sîntem recunosc°tori lui Dumnezeu pentru
ceea ce El ne-a ar°tat. Eu ²edeam în camer° sus acolo pentru
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opt zile. Iar Mesajul pe care tocmai am terminat s° vi-l explic,
mul¸i dintre voi de aici vor în¸elege. ³i am promis c° acolo era
ceva ce se petrecea, spiritual, tot timpul, care eu eram sigur c°
voi a¸i pierdut aceasta. ³i iat° ce este aceasta; aceasta este
adeverirea absolut° despre aceast° interpretare a Scripturilor
ca fiind trimis° de Dumnezeu.
 Deoarece, înainte ca noi chiar s° fi mers în Aceasta, ²i eu
am plecat s° merg în vest, Domnul mi-a ar°tat o vedenie într-o
zi, cam la ora zece, într-o diminea¸°. ³i am venit ²i am
explicat-o aici, aceea care am v°zut-o; nu ²tiam ce era aceasta.
Aceasta era o constela¸ie de ²apte Îngeri. Noi vom re¸ine asta.
Voi ve¸i ob¸ine aceasta pe band°, numit°, Cît Este Ceasul,
Domnule? P°i, acum, asta este exact ceea ce voi vede¸i acum.
Cei ²apte Îngeri^Eu eram în vest.
 V° aminti¸i, mesagerii cei mititei; ei au mers spre est. Ai
doilea mesageri, porumbeii, p°s°ri un pic mai mari, ei au mers
spre est. ³i atunci am privit^Ei erau cu mine, tot timpul.
Aceea era acea Prima ²i a Doua Tragere.
 Acum, a Treia a venit de la vest, avîntîndu-se înainte cu
mare, vitez° grozav°, iar Ei m-au ridicat sus. Aceea era venind
înapoi spre est, cu taina despre aceste ³apte Pece¸i. Întocmai
cum aceasta a spus în_în visul lui Junior Jackson, pe care
Domnul m-a l°sat s°-l interpretez pentru el acolo, În
interiorul acelei piramide acolo era Piatra alb° pe care nu era
scris. Acela este motivul c° eu trebuia s° merg în vest, s°
conectez cu Mesajul acestor Îngeri, s° vin înapoi aici s°-L
descop°r la biseric°. Aminti¸i-v°, c° am spus, Lucrurile
urm°toare care se întîmpl° vor fi aici la biseric°. Aceea este
întocmai exact.
 Un alt lucru, eu vreau ca voi s° observa¸i ce a avut loc. ³i
dac° voi asculta¸i la band°, despre Cît Este Ceasul, Domnule?,
voi ve¸i observa c° un Înger era foarte însemnat pentru mine.
Ceilal¸i dintre Ei p°reau doar obi²nui¸i. Dar acest Înger era un
Înger însemnat. El era la stînga mea, în constela¸ia în form° de
o piramid°.
 ³i, v° aminti¸i, acesta era în piramid°, unde nu a fost scris
pe Piatra alb° misterioas°. ³i îngerii m-au dus în acea
piramid° din Ei în²i²i, tainele lui Dumnezeu cunoscute numai
Lor. ³i, acum, Aceia erau Mesagerii care au venit s°
interpreteze piramida aceea, sau Mesajul acela despre secretul
din aceste ³apte Pece¸i care st° înl°untrul piramidei.
 Acum, Îngerul, era la stînga mea, ar fi într-adev°r ultimul,
sau Îngerul al ²aptelea, dac° noi i-am num°ra pe Ei de la
stînga la dreapta. Deoarece, El era la stînga mea; eu privind la
El, înspre vest, El venind înspre est, ar fi pe partea stîng°.
Astfel, acela ar fi Mesajul ultimului înger, foarte însemnat. V°
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aminti¸i cum am spus c° El Î²i avea, avea capul Lui înapoi; ²i
marile Lui, aripi ascu¸ite; ²i cum a zburat El drept la mine.
Acum, aceea este Pecetea a ³aptea. Aceasta înc° este un lucru
însemnat. ³i noi sîntem^Noi nu ²tim ce este Aceasta, pîn°
acum, deoarece Aceasta nu este permis s° fie rupt°.
 Dar acum, fiecare dintre voi în adunare a¸i observat asta,
ce adunare a fost aceasta! Fiecare doar p°rea s° fie chiar pe
cap°tul scaunului lor. ³i fiecare stînd în jur aici, la unu, ora
dou° dup°-amiaz°, a²teptînd ca u²ile s° se deschid°, ²i s°
ajung° aici sus în fa¸°. Stînd în jurul pere¸ilor; m°dulare
amor¸ite, ²i fiecare lucru.
 Ce este aceasta? Acesta era Duhul Sfînt trimi¸înd jos ace²ti
Mesageri, iar Ei ne-au descoperit Aceasta pentru noi. ³i apoi
observa¸i cum Aceasta s-a potrivit cu Cuvîntul, exact.
 ³i atunci s° v° lase pe to¸i s° cunoa²te¸i c° acesta este
Adev°rul, El a spus aceasta dinainte cam_cam cu dou° luni
acum, sau mai mult, înainte s° se întîmple. C°ci, cînd am mers
spre vest, ne²tiind Aceasta; am venit înapoi aici cu
interpretarea a²a cum El mi-a dat-O. Acum aminti¸i-v°, în
vedenie, El nu mi-a spus un lucru în vedenie cînd El m-a luat
sus. Mi-a fost fric°, team° c° eu o s° mor, s° fiu omorît într-o
explozie. Voi vede¸i, Ei nu o puteau face.
 Interpretarea a venit doar a²a cum am avut nevoie de Ea,
aceea era în camer°, ²i eu am dat-O afar° întocmai cum El a
dat-O.
 Acum, voi vede¸i, prieteni, vedeniile nu dau gre². Ele sînt
întotdeauna perfecte. Ele sînt întocmai exact adev°rate.
 Acum, vedenia, plus Cuvîntul, plus istoria, plus epocile
bisericii, ²i totul, se îmbin° împreun°. Astfel, eu a² putea întradev°r s° spun, c°, dup° cea mai bun° în¸elegere a mea, ²i
conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu, ²i vedenia, ²i descoperirea,
interpretarea de acolo este A³A VORBE³TE DOMNUL.
 Acum, fie ca Domnul s° v° binecuvînteze pe to¸i, pe
fiecare, foarte din bel²ug, a²a cum noi st°m acum ²i cînt°m
acest bun cîntec vechi al bisericii. Dumnezeu s° v°
binecuvînteze, pe fiecare. Amin.
 [Fratele Branham adaug° urm°toarele patru rînduri, luate
de la paragraful 374 din Mesajul lui de seara trecut°, 24 Martie,
1963._Ed.]
Eu^(Dumnezeu s° v° binecuvînteze!)^eu
Îl iubesc, (cu toat° inima mea),
Deoarece El m-a iubit mai întîi.
Dumnezeu s° te binecuvînteze, Frate Neville.
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