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Pecetea A Şaptea
Jeffersonville, Indiana, USA

1 Îţi mulţumesc, frate. În timp ce noi rămânem în picioare, să ne rugăm.

Atotputernicule Dumnezeu, autor al Vieţii, şi dătător al tuturor bunurilor, daruri
spirituale,  noi  suntem într-adevăr recunoscători  acum pentru acest foarte minunat,
remarcabil, timp de părtăşie în Prezenţa Ta; marchează o însemnătate în vieţile noastre,
Doamne, un timp pe care noi nu-l vom uita, indiferent cât de mult vom sta noi. Şi ne
rugăm, Dumnezeule, ca în această seară de încheiere...  Noi observăm Scriptura, la
încheierea zilei de sărbătoare, Isus a stat în mijlocul lor şi a strigat: „Dacă vreun om
însetează, el să vină la Mine!” Şi mă rog, Tată Ceresc, ca aceea să se repete iarăşi în
seara aceasta, ca noi să putem auzi Glasul Domnului nostru chemându-ne, şi chemându-
ne în serviciu pentru El, umblări mai apropiate. Noi simţim că noi am auzit deja Glasul
Lui, în deschiderea acestor Peceţi, vorbind că aceasta este ultima zi, iar timpul este
aproape. Admite aceste binecuvântări pe care noi le cerem, Tată, în Numele lui Isus
Cristos, şi pentru slava Lui. Amin.

Aşezaţi-vă.

2 Mi-ar place să adaug asta, că, din toate serviciile pe care le-am avut vreodată în
viaţa mea, eu cred că această săptămână a fost cel mai glorios timp din toată viaţa mea
în serviciu. Nu contează ce eu am... Eu am văzut săvârşite minuni măreţe, desigur,
înainte, şi servicii de vindecare, dar acesta este mai presus de acela. Acesta a fost unul
din cele mai măreţe timpuri, moment important din viaţa mea, este să fiu aici. Şi văzând
micuţul tabernacol că îşi pune această arătare deosebită; nu numai asta, dar interiorul
îşi pune o arătare deosebită!

Şi, acum, l-am întrebat pe Billy; i-a durat aşa de mult, ca să vină şi să mă ia. El mi-
a spus că acolo a fost un alt grup botezat. Care, aceasta trece peste o sută, săptămână
aceasta, de oameni fiind botezaţi în Numele Domnului nostru Isus Cristos. Astfel, noi
suntem—suntem mulţumitori. Şi Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Şi, acum, dacă voi nu aveţi o biserică casă, noi vă invităm aici, să veniţi şi să vă
închinaţi  cu  noi.  Doar  amintiţi-vă  că  biserica  este  deschisă.  Noi  nu  suntem
denominaţiune,  şi  eu  sper  şi  sunt  încredinţat  că  aceasta  niciodată  nu  va  fi  o
denominaţiune. Doar o părtăşie unde bărbaţi şi femei, şi băieţi şi fete, se întâlnesc în
jurul mesei lui Dumnezeu, şi au părtăşie în jurul Cuvântului, şi noi avem toate lucrurile
în comun.
3 Acum, şi noi avem un pastor minunat, un om adevărat al lui Dumnezeu, şi eu sunt
aşa de recunoscător pentru asta. Dacă vă veţi aminti, o vedenie, cu un an în urmă, că
Hrana  a  fost  depozitată  sus  în  locul  acesta.  Şi  aceasta  este  exact  corect.  Iar  noi
suntem...

4 Noi avem locul acum, potrivit, pentru clasele de şcoală duminicală, pentru toate
vârstele, şi noi suntem chiar foarte recunoscători pentru această ocazie. Unii au spus,
cândva, dacă ei ar avea doar clase de şcoală Duminicală unde ei să-şi poată trimite
copiii. Acum, voi... ei le au acum. Astfel, acum, astfel doar veniţi drept înainte şi fiţi cu
noi dacă voi nu aveţi o biserică casă.

Desigur, dacă voi aveţi o biserică bună la care voi mergeţi, şi predică Evanghelia, şi
aşa mai departe, păi, acela este—acela este doar un alt grup dintre noi, vedeţi voi, în
altă parte. Dar dacă voi nu aveţi nici o casă, şi voi sunteţi...

Eu înţeleg căci câțiva s-au, s-au mutat înăuntru din alte părţi ale ţării, ca să facă
aceasta  biserica  casă  a  lor.  Şi  noi  desigur  că  vă  zicem bun  venit  aici  la  Cuvântul
Domnului.  Şi  îmi  amintesc,  eu presupun,  când am plecat,  eu v-am spus căci—căci
serviciile, atât cât mă privea pe mine, vor fi aici la tabernacol.

Eu nu ştiu încă toate câte are Domnul pentru mine în viitor. Eu încredinţez aceea în
mâna Lui, nu ceva superstiţie sau ceva. Eu doar aştept, zi de zi, ca El să mă călăuzească
înspre locul unde eu aş putea să fiu de mai bun serviciu pentru El. Şi când El a terminat
cu mine, atunci sunt încredinţat că El mă va primi Acasă, în pace.

5 Şi, acum, eu sunt foarte recunoscător pentru cooperarea oamenilor din tabernacol.
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Aşa  cum  Billy  mi-a  spus  săptămâna  aceasta,  că,  eu  cred,  fiecare  casă  care  este
reprezentată aici în jurul acestui tabernacol are pe cineva cu ei. Ei au deschis, casele şi
locurile  voastre,  şi  au luat  înăuntru oameni  care nu ar  fi  avut  vreun loc  la  care să
meargă. Acum, acelea sunt adevărate fapte Creştine. Iar unele case doar au băgat pe
fiecare în fiecare colţişor în care ei au putut, ca să le dea oamenilor un loc să stea.

Deoarece, acesta a fost un timp foarte greu, din cauza aceasta, vreun fel de o
afacere care se desfăşura, despre sporturile mondiale, un fel de basketball sau ceva, şi—
şi au fost făcute rezervări. Plus un grup mare de la...

Eu cred, că sunt reprezentate aici în această biserică mică, cam, în jur de douăzeci
şi opt sau treizeci de state reprezentate chiar aici în biserică, pe lângă două naţiuni
străine, astfel, şi această mică trezire. Astfel, aceea cam ia un pic de loc, însăşi. Ştim
despre...

Eu am întrebat astăzi, cu unii oameni. Am zis: „Am înţeles că acolo nu erau prea
mulţi oameni din Jeffersonville pe aici, în adunare.”

6 Cineva a vorbit, a zis: „Noi nu putem intra înăuntru.” Păi, asta, asta a fost. Acela
era motivul. Unii de la poliţie, şi aşa mai departe, au vrut să vină la adunare, dar au zis,
se discuta pe aici, au zis, însă ei au venit sus şi ei nu au putut intra înăuntru, că aceasta
era deja plină chiar înainte de timpul când ei puteau intra înăuntru. Astfel ei şi-au avut
timpul, poate, mai târziu, şi ei nu au venit. Astfel acum oamenii vin din alte locuri, aşa
că noi suntem foarte recunoscători.

Acum, eu nu ştiu. Următorul lucru care va urma aceasta, vor fi cele Şapte Trâmbiţe,
într-un alt mesaj. Dar, în Peceţi, practic fiecare lucru este inclus. Epocile bisericii vin în
jos, şi noi le-am aşezat primele, care era cel mai—care era cel mai important, însă... din
acel timp. Acum, deschiderea Peceţilor arată unde merge Biserica, şi cum o sfârşeşte Ea.
Iar acum, mă gândesc, că Tatăl Ceresc este cu certitudine îndurător faţă de noi, că ne-a
lăsat să vedem ce am văzut.
7 Şi eu spun asta, uitându-mă peste toate notiţele despre care am predicat, cu mulţi
ani în urmă, eu veneam doar înăuntru şi spuneam ce eu gândeam că este drept, şi
mergeam înainte. Eu eram departe jos de pe linie. Şi acum, toate patru dintre acele
Peceţi, eu am avut aceasta cam într-o predică de douăzeci de minute, toată din aceasta.
Cei patru călăreţi pe cai, din Apocalipsa, eu i-am aruncat pe toţi laolaltă şi am zis: „Un
cal a mers în alb,” am zis: „probabil că aceasta era—epoca timpurie. Şi calul următor a
mers în foamete,” şi atunci înainte în felul acela. Dar, Doamne, când Cuvântul a fost
într-adevăr deschis, Acesta a fost cu o sută de mile depărtare de aceasta.

Astfel, se cuvine ca noi să veghem şi să aşteptăm. Şi poate că aceasta trebuia să
fie timpul acesta să o facă. Acolo pot fi multe lucruri care au fost spuse, care ar putea să
fie în dezacord cu alţi oameni. Dar eu cred, când vine marele timp de încheiere, şi noi
întâlnim pe Domnul nostru, noi vom afla că Acesta era corect. Acesta—acesta—acesta
într-adevăr este.

8 Acum, oamenii  care sunt  din  afara oraşului,  de prin  jur  din  diferite  locuri,  vin
înăuntru din state şi naţiuni diferite, cum apreciez eu sinceritatea voastră să călătoriţi
toată distanţa, şi să vă luaţi concediile voastre. Iar unii dintre ei chiar fără locuri să stea!
Eu—eu ştiu, pentru că am fost în stare să ajut pe unii din ei să obţină loc să stea. Chiar
fără  bani  din  care  să  mănânce,  sau  orice  altceva,  şi  astfel...  şi  chiar  vin,  oricum,
aşteptând ceva să se întâmple, ca să poarte de grijă de aceasta. Şi cu o aşa credinţă
mare în aceea, încât nu contează dacă ei trebuie să meargă fără hrană, sau chiar un loc
să stea, ei vor să vină să audă acelea, lucrurile acelea că se întâmplă, oricum. Aceea
este într-adevăr distins, voi ştiţi. Şi fiecare au fost doar aşa sută la sută!

L-am întâlnit  pe cumnatul meu înapoi acolo, care era cel— cel...  care a aşezat
cărămizile la biserică, şi aşa mai departe. Şi eu i-am spus cât îi apreciez eu munca lui.
Eu nu sunt un—un zidar de cărămidă, sau nu ştiu nimic despre aceasta. Însă eu ştiu ce
este un unghi de colţ, şi dacă acesta este aranjat cumva corect.

9 Şi el a zis: „Eu o să-ţi spun.” El a zis: „Niciodată nu a existat un astfel de timp, abia
dacă,  în care tu ai  văzut vreodată o astfel  de armonie printre oameni,  când ei  toţi
lucrează împreună.”

Fratele Woods, Fratele Roberson, şi fiecare doar aşezau în locurile lor, fiecare lucru.
Iar fratele care—care a pus acustica, cea... eu vreau să spun echipamentul de adresare
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publică şi fiecare lucru, în biserică. Ei au zis: „Fiecare lucru a mers întocmai corect.”
Când ei au nevoie de ceva, acolo stătea omul care să o facă acolo. Astfel aceasta este...
Dumnezeu este în tot programul întreg. Noi suntem foarte mulţumitori pentru aceasta.

10 Mulţi donatori mari în biserică, să ajute să o facă, aşa ca Fratele nostru Dauch şi
Sora Dauch care şed aici, şi mulţi alţii care au donat din greu pentru cauza aceasta. Şi
eu cred, că tocmai la timpul acela, lor nu le lipseşte nici un pic şi pentru totul s-a plătit.
Astfel noi suntem foarte recunoscători pentru asta.

Reţineţi, aceasta este biserica voastră, căci voi sunteţi un slujitor al lui Cristos. Şi
pentru aceasta este ea zidită aici, o uşă deschisă să facă slujitori, şi pentru slujitorii care
sunt deja slujitori ai lui Cristos, să vină înăuntru şi să se bucure în jurul părtăşiei lui Isus
Cristos. Şi noi vrem ca voi să ştiţi că fiecare este binevenit.

Şi acum când voi mă auziţi uneori, sub timpul de ungere, cumva că zgândăresc în
jos perdeaua pe organizaţie, eu—eu nu vreau să spun asta împotriva pastorului vostru,
sau împotriva vreunui frate, soră, în biserică. Deoarece, până la urmă, Dumnezeu are
oameni în fiecare organizaţie care există. Dar El nu acceptă organizaţia; El acceptă
persoana din organizaţie. Nu este nevoie de o organizaţie.

De aceea, când oamenii ajung aşa legaţi în jurul organizaţiei, atunci ei nu pot să
vadă nimic altceva decât numai ce spune biserica aceea, vedeţi voi. Şi aceea face să nu
fie părtăşie cu alţii, şi acesta este un sistem cu care Dumnezeu nu este mulţumit, şi
aceasta este o afacere lumească care nu a fost ordinată de Dumnezeu.

11 Astfel, acum, eu nu vreau să spun că vreo persoană. Catolic, Iudeu, orice ar putea
să fie el, sau—sau Metodist, Baptist, Prezbiterian, orice organizaţie, fără organizaţie, şi—
şi ne denominaţionali, şi toţi, Dumnezeu îşi are copiii Lui șezând înăuntru acolo. Vedeţi?
Şi de multe ori eu cred că ei sunt acolo pentru un scop, să dea Lumină, să tragă afară pe
predestinaţii aceia de peste tot în jur pretutindeni. Şi—şi în ziua aceea măreaţă, noi vom
vedea atunci, că Biserica Domnului Isus Cristos va fi chemată la—la măreţul timp de
întâlnire în aer, şi noi toţi vom merge sus să-L întâlnim. Şi eu—eu aştept după ceasul
acela.

Acum, acolo este aşa de mult să se spună!

Iar în seara aceasta,  asupra finalului,  seara de încheiere,  ca de obicei,  fiecare
este... Într-un serviciu de vindecare, eu găsesc, sub aşteptări după lucruri măreţe ca să
fie făcute în serviciul de vindecare, care le face o tensiune, nervoasă. Şi apoi eu găsesc
acelaşi lucru în seara aceasta, că fiecare este sub aşteptare de a vedea cum... Şi fiecare
seară, a fost în felul acela, pentru deschiderea acelor Peceţi.

12 Acum eu vreau să fac aceasta foarte clar. De fiecare dată, de fiecare dată că aceste
Peceţi au venit la loc; fiecare lucru pe care eu l-am crezut vreodată despre Ele, şi am
citit de la alţi oameni, a fost contrar faţă de ce a venit la mine în cameră.

Şi mintea mea, la acest timp... Motivul că am avut acel serviciu de vindecare azi
dimineaţă, era din cauză că mintea mea umană devine aşa îndepărtată de la propriul
meu fel de gândire. Eu am încercat să stau într-o—într-o cameră cu jaluzelele trase în
jos, şi un bec aprins. Aceasta este a opta zi. Şi nici măcar nu am urcat în maşina mea,
să—să merg undeva.

Eu a trebuit să merg cu nişte fraţi, jos la bănci, să semnez ceva facturi şi lucruri,
asupra banilor şi a lucrurilor care au fost împrumutaţi pentru această biserică. Dar eu—
dar eu am venit chiar drept înapoi, şi am mers drept la studiu.

Şi lucrul ciudat, acolo nu era nici o persoană să zică ceva. Sau, de obicei, ei bat, şi
trag, şi prin jur. Acolo nu a fost nici un lucru. Aceasta a fost foarte fenomenal.

13 Unde eu am mâncat, la al lui Fratele Woods. De obicei locul acela este încărcat în
jur cu maşini. Şi ei aveau opt sau zece oameni diferiţi care urmau să vină să stea cu ei
în decursul acestui timp, şi nici unul dintre ei nu a venit.

Apoi, azi dimineaţă, eu niciodată nu voi uita dimineaţa aceasta, harul Mântuitorului
nostru faţă de obositul Lui, slujitor ostenit. Când, eu am răspuns la întrebarea unei
sărmane persoane, şi, cât a putut mintea mea de bine, gândindu-mă că am făcut bine.
Şi, cu totul dintr-o dată, de parcă eu am—eu am luat ceva de la un copil, eu eram aşa
de condamnat, şi nu ştiam ce era aceasta. Şi mă gândeam, poate fiindcă eu am presat
să ajung la acel serviciu de vindecare, poate cineva este aşa de disperat de bolnav, că
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trebuia să se facă rugăciune pentru el chiar atunci. Şi am întrebat audienţa, în câteva
minute, aceasta a fost descoperit. Şi cineva a zis: „Nu ai vrea ca tu să citeşti—citeşti
textul tău din nou?” sau ceva. Şi la timpul acela, eu am ridicat bucăţica de hârtie şi am
citit-o din nou, să văd ce a spus aceasta. Şi m-am uitat jos în Carte, şi aceasta era întru
totul diferit, întrebarea la care am răspuns. Vedeţi?

14 Pot eu să vă transmit aceasta către voi. Când Supranaturalul vine înăuntru, acela
este gândul lui Cristos. Tu devii aşa de departe de la propria ta gândire, până când, în
mintea ta proprie, eu... Aceasta, voi... eu nu... Nu mă lăsaţi să încerc să explic asta,
deoarece eu nu pot. Vedeţi? Eu nu aş putea să o fac. Nu există nimeni care ar putea să o
facă.

Cum putea omul acela, care era Ilie, să stea sus acolo pe munte, sub Prezenţa lui
Dumnezeu, şi să tragă în jos foc din cer, şi apoi să ploaie chiar în spatele focului? Şi apoi
să închidă cerurile, şi nu a plouat pentru trei ani şi şase luni, şi merge drept înapoi şi
cheamă ploaia, în aceeaşi zi! Şi sub ungerea aceea, cum... Şi a dus patru sute de preoţi
afară şi i-a omorât; şi  apoi a fugit în pustie, ţipând pentru viaţa lui, din cauza unei
ameninţări a unei femei. Vedeţi? Izabela, ea a jurat că ea îi va lua viaţa. Când, Ahab şi
toţi dintre ei erau acolo, să vadă Prezenţa lui Dumnezeu şi marea minune făcută. Vedeţi,
el...  Duhul l-a părăsit.  În felul  lui  natural  de gândire, el  nu ştia cum să gândească,
vedeţi. El nu putea să gândească pentru el însuşi.

15 Şi, amintiţi-vă, că îngerul l-a pus să doarmă, şi l-a odihnit. L-a trezit, i-a dat ceva
plăcinte;  apoi  l-a pus înapoi  să doarmă, şi  l-a odihnit;  şi  l-a trezit,  şi  i-a dat  nişte
plăcinte din nou. Şi noi nu ştim ce i s-a întâmplat omului, pentru patruzeci de zile. Apoi
el a fost tras înapoi într-o peşteră, pe undeva, şi Dumnezeu l-a chemat.

16 Să nu încercaţi să explicaţi aceea din Supranatural. Voi nu o puteţi face. Vedeţi?
Singurul lucru care este de făcut, este doar să mergeţi drept înainte. Şi eu încerc să mă
fac cât pot eu de clar, însă de acum înainte eu voi... eu cred că eu nu voi încerca aceasta
din nou. Voi doar absolut veţi crede, sau nu. Şi eu sunt... Voi veţi vedea, puţin mai
târziu, de ce.

Acum, eu am încercat să fiu cinstit. Dumnezeu cunoaşte asta.

Şi întrebarea aceea de azi dimineaţă. Eu am încercat să o răspund tot atât de cinstit
cât am ştiut eu cum. Eu am citit doar prima parte a versetului, şi aceasta era o... nu ar fi
fost corect. Dar Duhul Sfânt, înţelegând că eu... mintea mea... Vedeţi, priviţi, ultimele
două sau trei zile, ce s-a întâmplat. Vedeţi, eu—eu am numit şapte sute... „şapte mii,”
şapte sute. Azi  dimineaţă, am încercat, şi  aceasta a fost observat de către oameni,
vedeţi, şi aceea a arătat că voi aţi urmărit. Acum, o alta, unde eu am încercat să spun
„porumbelul,” şi eu l-am numit mielul; însă eu am prins asta imediat. Şi apoi, aici, una
care eu nu am prins-o pe aceea, Duhul Sfânt s-a întors drept înapoi în jur şi m-a chemat
la aceea.

17 Aceea este o dublă confirmare că aceste lucruri sunt corecte. Ele sunt... Dumnezeu
veghează asupra, să vadă că Aceasta este corect. Asta-i adevărat. El vrea aşa. El vrea
ca voi să ştiţi că Acesta este Adevărul.

El este Acela care-L trimite, pentru că acesta sigur că nu a fost... Acesta a fost tot
aşa de mult pentru mine, o învăţare, aşa cum a fost pentru voi. Şi astfel noi suntem...
Eu sunt foarte recunoscător pentru—cunoştinţa, să cunoaştem acum de la Domnul, în ce
ceas trăim noi; vedeţi, trăim chiar în timpul sfârşitului, înainte de plecarea Bisericii.
Acum doar...

Noi am vorbit, aşa că să cerem doar din nou binecuvântările Lui asupra Cuvântului.

18 Tatăl nostru Ceresc, aici vine seara aceea măreaţă, un ceas măreţ atunci când s-a
întâmplat un lucru măreţ. Acesta era peste tot în jurul oamenilor. Şi, Tată, mă rog ca în
această seară aceasta să fie făcut cunoscut, dincolo de o umbră de îndoială, către inimile
şi mintea oamenilor, ca ei să ştie că Dumnezeu încă este pe Tron, şi că El încă iubeşte
pe poporul Lui.

Şi acesta este ceasul, ceasul pe care lumea a tânjit să-l vadă, se apropie acum,
deoarece aceasta strigă după răscumpărare. Noi putem vedea elementele gata să o
aducă înapoi. Noi putem vedea elementele gata să aducă Biserica în Prezenţa lui Cristos.
Noi putem vedea—Mireasa luându-și formă, punându-şi haina de nuntă, pregătindu-se.
Noi putem vedea luminile licărind. Noi ştim că noi suntem la sfârşit.
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Acum, Tată Ceresc, aşa cum aceasta merge înainte acum să predicăm, sau să învăţ
asupra acestui măreţ, eveniment puternic care a avut loc în Slavă, cam cu două mii de
ani în urmă, şi i-a fost dat la marele apostol preaiubit, Ioan. Iar în seara aceasta noi
urmează  să  vorbim asupra  Acestuia.  Lasă  ca  Duhul  Sfânt  să  vină  înainte  acum în
Puterea Lui puternică de descoperire, ca El să ne poată descoperi acel lucru pe care El
vrea ca noi să-l cunoaştem, aşa cum El a făcut-o în ultimele câteva seri. Noi ne predăm
Ţie, cu Cuvântul, în Numele lui Isus. Amin.

19 Acum, aşa cum voi vreţi să întoarceţi, poate, în Bibliile voastre. Şi acesta este doar
un verset  scurt,  un verset  de Scriptură.  Dar,  acesta este ultimul  verset,  acesta se
găseşte... ultima Pecete, adică.

Acum, seara trecută noi am vorbit despre Pecetea a Şasea.

Prima Pecete, fiind anticristul prezentat. Timpul lui a mers dincolo, şi noi vedem
cum a mers el afară.

Cum Făptura care a fost prezentată, în Puterea lui Dumnezeu care a mers înainte
cu puterea anticristului, să o combată! Eu nu cred că ar putea să existe o întrebare în
mintea cuiva despre aceasta.

20 Atunci noi aflăm, că aceasta este imediat după acea, acea epocă a bisericii, acele
Făpturi au mers.

Au terminat, noi aflăm, noi am schimbat, întregul tablou acolo, nu au mai ieşit
Făpturi  afară.  Vedeţi?  Dar,  aceasta  prezenta,  venind  înainte,  dincolo  în  perioada
Necazului, după ce Biserica a mers afară.

Cât de perfect s-a potrivit aceasta drept înăuntru cu epocile bisericii! Eu nu văd o
iotă,  un  lucru  care  nu  s-a  potrivit  perfect,  chiar  până  la  epoci  şi  fiecare  lucru,  şi
vremurile. Gândiţi-vă la aceasta. Aceea arată, că trebuia să fie Dumnezeu să o facă.
Mintea umană nu putea să pătrundă aceasta. Şi acum noi aflăm că aceea, de asemenea,
noi...

Domnul ne-a lăsat să luăm Scriptura, Sfânta Scriptură ce Isus a spus că va avea
loc. Şi cum am fi aflat noi asta vreodată? Şi aici, vine dincoace şi descoperă, şi o aduce
întocmai exact. Predica Lui acolo, răspunzând la aceea, aduce afară exact până la punct,
şase dintre Peceţi, dar El a omis pe a Şaptea, înţelegeţi?

Atunci  când Peceţile  au fost  deschise,  Dumnezeu,  observaţi  aici,  El  a  omis  să
descopere chiar vreun simbol al celei de a Şaptea. Vedeţi? Acesta este un secret perfect
cu Dumnezeu. Observaţi. Acum noi urmează să citim în Biblie, în a—a Şaptea Pecete.
Aceea se află în Apocalipsa, capitolul al 8-lea.

Şi când el a deschis pecetea a şaptea, acolo a fost tăcere în cer cam pe o
durată de o jumătate de oră.

Şi asta este tot ce avem noi despre aceasta. Acum noi urmează să observăm.

21 Şi încerc să nu ţin prea mult, pentru că mulţi dintre voi au să fie pe drum, încă, în
seara aceasta, mergând acasă. Şi mă gândeam iarăşi, că având un serviciu de vindecare
azi dimineaţă care vă va lăsa să plecaţi dimineaţa, să nu fi trebuit să aşteptaţi aici. Şi
acum noi...

Şi eu, de asemenea, eu trebuie să călătoresc înainte la—la Tucson, Arizona, unde
eu locuiesc. Şi aceasta este casa mea acum. Şi apoi eu—eu vreau să fiu înapoi aici, cu
voia Domnului, în jur... Familia vrea să vină înapoi pentru câteva zile în iunie. Şi, acum,
poate eu ajung să vă întâlnesc pe voi toţi jos aici, la o întâlnire în data aceea.

22 Următorul meu serviciu stabilit este la Albuquerque, New Mexico. Eu cred că acesta
este pe nouă, zece, şi unsprezece. Eu voi fi acolo joi şi vinerea Mare. Astfel, eu urma să
am întregul lucru, şi eu am alte întâlniri unde eu nu am putut să fac aceasta până la acel
timp, astfel eu voi avea joi seara şi vineri seara, la Albuquerque, New Mexico.

Şi apoi—şi apoi—următorul, cunoscut, aproape, este potenţial. Noi nu ştim sigur.
Acela este să fie cu bunii mei prieteni, cu—cu grupul despre Strigătul la Miezul Nopţii,
la... sus la Southern Pines, North Carolina.

Şi ei sunt la telefon înăuntru acolo acum, care, ei au trimis telegrame, mesaj, şi
fiecare  lucru,  şi  venind aşa  de aproape,  pentru  un alt  grup,  la  Little  Rock;  despre
oamenii  în Numele lui  Isus cu care eu am avut întâlnirile, acolo la Cow Palace vara
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trecută. Ei îşi au convenţia lor la Little Rock, Arkansas. Şi ei, de anul trecut, au vrut cel
puţin o seară. Sau, vor toată din aceasta, dar ei o să fie chiar gata pentru o seară. Şi
astfel eu le-am spus, neştiind doar ce să fac, am spus că ei ar putea să anunţe aceasta.
„potenţial.” Apoi ei vor face aceasta cunoscut puţin mai târziu.

23 El tocmai a chemat? Aha. În regulă. Ce zici? [Un frate zice: „Hot Springs.”—Ed.]
Hot Springs, este acesta? Eu am greşit. [„Douăzeci şi patru.”] Douăzeci şi patru din...
[„Mai.”] Mai? [Cineva zice: „Douăzeci şi patru la douăzeci şi opt iunie.”] Douăzeci şi
patru la douăzeci şi opt iunie. Acum aceasta este anunţat: „Potenţial,” aceea este: „dacă
aceasta este voia Domnului.” Vedeţi? Eu voi...

Iată motivul  de ce mie îmi place să fac acele lucruri.  Voi  veţi  învăţa puţin mai
târziu, acum, vedeţi. Când eu merg la un loc eu vreau să-mi pun piciorul acolo jos, ştiind
că Dumnezeu a spus: „Mergi acolo.” Atunci dacă vrăjmaşul se ridică pe undeva, eu zic:
„Eu sunt aici în Numele Domnului Isus. Doar dă-te înapoi!” Vedeţi? Vedeţi? Vedeţi? Şi tu
eşti—tu eşti sigur, de terenul tău, vedeţi. Când El te trimite undeva, El va avea grijă de
tine. Înţelegeţi? Dar dacă tu mergi, presupunând, atunci eu nu ştiu; El ar putea să nu fie
acolo. Astfel eu—eu vreau să fiu cât se poate de sigur. Eu am luat multe pe care El nu
mi-a spus să le iau, dar eu—eu îmi place să fiu aşa de sigur cât este de posibil. Domnul
să vă binecuvânteze pe toţi acum.

24 Acum, acum noi observăm, acesta fiind doar un verset aici, ne-ar place să facem
ceva doar un pic—un pic înainte aici. Voi observaţi, că noi am sărit capitolul al 7-lea. Al
6-lea capitol sfârşeşte a Şasea, a Şasea Pecete. Dar, între Pecetea a Şasea şi Pecetea a
Şaptea, acolo are loc ceva. Vedeţi? Şi cât—cât de drăgălaş aceea s-a plasat întocmai la
locul ei potrivit, între al 6-lea şi al 7-lea capitol. Acum voi observaţi în al 7-lea capitol,
noi observăm, între a Şasea şi a Şaptea, acolo este un interval. Un interval, între, al 6-
lea şi al 7-lea capitol din Cartea Apocalipsei, şi aceasta este între a Şasea şi a Şaptea
Pecete că acest interval este dat. Acum noi vrem să observăm asta. Aceasta este foarte
important ca noi să observăm acest timp puţin.

25 Acum reţineţi, după al 4-lea capitol din Apocalipsa, Biserica este dusă. După ce
acei—acei patru călăreţi pe cai au mers afară, Biserica este dusă. Vedeţi? Fiecare lucru
care  i  s-a  întâmplat  Bisericii,  s-a  întâmplat  până sus  la  al  4-lea  capitol  din  Cartea
Apocalipsei. Fiecare lucru care s-a întâmplat în mişcarea anticristă, a mers sus până la al
4-lea capitol. Şi a Patra Pecete din Apocalipsa, şi pentru anticrist şi Cristos, s-a sfârşit. Şi
anticristul vine la pieirea lui, şi cu armata lui; şi Cristos vine cu armata Lui.

Aceasta este o luptă veche care a început departe înapoi, dincolo de timp. Şi atunci
ei erau... Satan şi îngerii lui au fost aruncaţi afară, şi atunci ei au venit pe pământ. Şi
lupta s-a pus înăuntru din nou, deoarece Eva a rupt jos bariera de unde ea a fost izolată,
înapoia Cuvântului lui Dumnezeu. Şi chiar din ceasul acela, Satan a câștigat lupta asupra
Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece unul din supuşii Lui, cel mai slab, a lăsat jos barele.
Şi asta este exact cum a câștigat el bătălia de fiecare dată, a fost deoarece unul din
supuşii Lui lasă jos bara de la Cuvânt.

26 Şi  aceasta  s-a  făcut  în  această  ultimă  epocă  a  bisericii,  printr-un  sistem
organizaţional. Care, adevărata, veritabilă, sfântă biserică a viului Dumnezeu, cu un
călăreţ mincinos, nu a vrut să accepte Cuvântul, şi a întors biserica de la Cuvânt la
dogmă.

Acum, câți cunosc că aceasta este dogma pe care biserica Romano Catolică este
zidită? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Admit ei aceasta? Absolut. Sigur. Cu certitudine, ei
admit aceasta. Asta nu este tot. Catolicii, sigur, aceasta nu le-ar răni simţurile lor nici un
pic, deoarece ei ştiu asta. Ei doar au adăugat una nouă, aici nu cu mult în urmă, că
Maria a fost înviată. Vă amintiţi aceasta, aici cu câțiva ani în urmă, cam zece ani. Câți îşi
amintesc asta? [„Amin.”]  Ziarul,  înăuntru acolo.  Sigur.  Vedeţi?  Fiecare lucru,  noua
„dogmă.” Vedeţi, aceasta este toată dogmă, nu Cuvânt. Vedeţi?

27 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 Cuvântul Lui.”

El a zis: „Noi nu trebuie să ne certăm.”

Am spus: „Eu nu mă cert. Eu doar fac o declaraţie. Dumnezeu este în Cuvântul Lui.
Asta-i adevărat. 'Oricine care va lua ceva din Acesta, sau va adăuga ceva la Acesta,' a
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spus Cuvântul.”

El a zis: „Păi, Dumnezeu a dat... Cristos a dat bisericii Lui putere, şi le-a spus: orice
leagă ei pe pământ, va fi legat în Cer; şi ce...”

Am spus: „Acela este exact Adevărul.”

El a zis: „Noi avem, pe... asupra acestui principiu, că noi avem putere să dezlegăm
păcatul.”

Şi am zis: „Dacă voi veţi face aceasta în felul în care a fost dată la Biserică, şi în
felul în care ei au făcut-o, eu voi accepta aceasta. Dacă voi o faceţi, există apă aici, să fii
'botezat în Numele lui  Isus Cristos pentru iertarea păcatelor voastre,'  vedeţi,  nu că
cineva vă spune că păcatele voastre sunt iertate.” Vedeţi? Vedeţi? Aceea este exact.

28 Priviţi pe Petru cu cheile, în Ziua Cincizecimii. Amintiţi-vă, că el avea cheile despre
care ei vorbesc. Şi—oamenii au zis: „Oamenilor şi fraţilor, ce putem noi face să fim
mântuiţi?”

Petru a spus: „Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Cristos”
(pentru ce?) „pentru iertarea păcatelor, şi apoi voi veţi primi darul Duhului Sfânt. Căci
promisiunea este către voi, şi către copiii voştri, acei ce sunt departe, chiar aşa de mulţi
câți  va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Asta-i  adevărat.  Astfel  asta o stabileşte
pentru totdeauna. Totul s-a sfârşit. Aceea a făcut-o.

Acum, însă, voi vedeţi, anticristul vine înăuntru, aşa cum noi l-am înfăţişat şi l-am
arătat. O ce descoperire! Doamne, Doamne! Şi să te gândeşti, că toţi aceşti ani, noi am
văzut aceasta mişcându-se în sus. Şi aici este aceasta absolut, direct, AŞA VORBEŞTE
DOMNUL.

29 Acum, şi noi observăm acest interval acum, între, al 6-lea şi al 7-lea capitol. Acum,
al 7-lea capitol din Apocalipsa, aici este o—o... descoperă o întâmplare. Aceasta nu este
aici înăuntru doar pentru nimic. Aceasta nu este pusă înăuntru, între acesta, pentru
nimic. Vedeţi? Aceasta este aici pentru un scop, şi ea este o descoperire care descoperă
ceva. Observaţi  cât de misterios şi  cât de matematic se potriveşte aceasta drept în
Scriptură! Vedeţi? Exact.

Credeţi voi în matematica lui Dumnezeu? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Dacă voi
nu, voi sunteţi sigur pierduţi în... Voi vă veţi pierde sigur în Cuvânt, dacă voi începeţi să
puneţi un patru sau şase, sau—sau ceva, pe lângă cuvintele matematice doar care merg
în ordine. Voi sigur veţi avea în peisajul vostru, o vacă păscând iarbă pe vârful unui
pom, pe undeva. Voi cu certitudine veţi merge afară. Deoarece, Dumnezeu nu face...
Cuvântul Lui întreg merge complet în—în—în matematici. Da, domnule. Perfect, cel mai
perfect! Nu există nici o altă literatură scrisă ca Acesta, ca Acesta, aşa de perfect în
matematică—matematici.

30 Acum, al—al 8-lea capitol descoperă numai scena despre— scena despre Pecetea a
Şaptea, unde nimic altceva nu este descoperit, acum, nimic. Aceasta nu este descoperit
în  Pecetea  a  Şaptea...  acum,  nu  are  nimic  de  a  face  cu  al  7-lea  capitol  din—din
Apocalipsa. Descoperirea acestuia, despre Pecetea a Şaptea, este perfect mută. Şi dacă
eu aveam numai timp... Eu voi încerca câteva locuri, să vă arăt.

Până înapoi de tot, de la Geneza, acest al Şaptelea capi-... sau această Pecete a
Şaptea se—se—se vorbeşte de ea. Chiar de la început, în Geneza, această a Şaptea Pe-
...

Aceste Peceţi sau mutat drept sus. Nu v-aţi putut aminti, azi dimineaţă, aducând
sus aceste lucruri? Şi priviţi, în seara aceasta, aducându-le sus. Iar voi aflaţi, când se
ajunge la acea Pecete a Şaptea, ea se întrerupe. [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o
dată—Ed.] Da.

Isus Cristos, în vorbire, El însuşi, a spus despre timpul sfârşitului. Şi când El a
luat... A spus toate şase Peceţile. Când El a ajuns la a Şaptea, El s-a oprit. Aici este
aceasta, vedeţi. Acesta este un lucru măreţ.

31 Acum, acum, noi  o să vorbim aici  acum despre acest  capitol  al  7-lea,  doar un
minut, să—să îl  legăm cumva înăuntru, între a Şasea şi a Şaptea Pecete. Deoarece,
acela este singurul material pe care noi îl avem să mergem înainte, chiar acum, este a
Şasea... Între a Şasea şi a Şaptea Pecete, este chemarea afară a lui Israel.

Acum, eu am mulţi prieteni buni Martorii lui Iehova care şed aici, aceia sunt toţi...
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sau au fost. Poate unii dintre ei încă sunt Martorii lui Iehova. Însă ei întotdeauna au
aplicat, Dl. Russell, aceşti o sută şi patruzeci şi patru de mii, ca fiind Mireasa lui Cristos
supranaturală. Vedeţi? Ei... Aceasta nu este.

Aceasta nu are nimic de a face în epoca bisericii, deloc. Ei sunt absolut Israelul.
Acum, noi urmează să citim în câteva minute. Acum, acest interval, între a Şasea...
Peceţile, este o chemare şi sigilare a celor o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei,
chemaţi în perioada Necazului, după ce Biserica este dusă. Vedeţi? Aceasta nu are nimic
de a face cu epoca bisericii, deloc. Oh, este chemat, şi perfect în armonie cu Scriptura.
Ultimele trei  săptămâni şi  jumătate ale lui  Daniel,  împărţite la „poporul”  lui  Daniel,
vedeţi, nu Neamurile. La „poporul” lui Daniel, iar Daniel era un Iudeu!

32 Acum observaţi, Israel, Israel crede numai profeţii lui, şi, după ce ei sunt adeveriţi.

Şi nicăieri prin epoca bisericii, de la Biserica apostolică timpurie, nu a avut biserica
Protestantă  vreodată  un  profet.  Spuneţi-mi  cine  a  fost  acesta,  şi  să  mi-l  arătaţi.
Niciodată! Ei au avut, în epoca apostolică timpurie, pe unul numit Agab, care a fost un
profet adeverit. Dar în... Când Neamurile au venit înăuntru, în moştenirea lui Dumnezeu,
şi Pavel s-a întors către Neamuri. După ce Petru, aşa cum am citit seara trecută, a primit
de la Domnul, că: „El ia un—un popor de la Neamuri, pentru Numele Lui, Mireasa Lui,”
atunci ei niciodată nu au fost, pe paginile istoriei, un profet Neiudeu. Acum voi doar
mergeţi înapoi prin istorie şi găsiţi. De ce? Exact, aceasta ar fi contrar la Cuvânt. Exact.

33 Când primul a mers înainte, era un leu, acela era Cuvântul profetului.

Următorul a mers înainte, a fost munca, jertfa.

Următorul a venit înainte, era iscusinţa unui—unui om.

Dar ni s-a promis, în ziua din urmă, acela să se întoarcă la Biserică din nou, pentru
beneficiul  de a îndrepta tot  ceea ce a fost  rătăcit,  pierdut,  nefăcut,  rămas nefăcut.
Pentru că, aceasta este prezis aici că Mesajul îngerului al şaptelea va sfârşi tainele lui
Dumnezeu. Şi, atunci, noi am trecut prin toată Aceasta. Noi vedem că Aceasta este în
perfectă armonie cu Scriptura. Acela este motivul.

34 Acum, vă puteţi  imagina,  când această persoană vine pe scenă? Când el  vine,
amintiţi-vă, acesta va fi aşa de smerit şi altele, încât bisericile vor pierde aceasta mult
de tot. Şi vă puteţi imagina, bisericile, încă sub tradiţia reformatorilor, o să primească
vreodată  un  profet  de  la  Dumnezeu,  care  va  fi  ferm  împotriva  învăţăturilor  şi
organizaţiilor lor?

Acum, există numai o persoană care ar putea împlini asta, numai un Duh care a
fost vreodată pe pământ, de care ştiu eu. Ar fi  sau... Acesta ar trebui să fie Ilie, în
timpul lui. Şi a fost prezis că acesta va fi, care nu este nimic decât Duhul lui Cristos.

Când a venit Cristos, El era plinătatea. El era Profetul. El era—Dumnezeul profeţilor.
Vedeţi? Vedeţi?

35 Cristos, priviţi cum L-au urât ei. Dar El a venit exact în felul în care Cuvântul a spus
că El  o să vină. Dar fiindcă El  era un Profet,  ei  s-au hulit  pe ei  înşişi  departe de la
împărăţia lui Dumnezeu, prin a numi Duhul lui Dumnezeu, care discernea şi aşa mai
departe, „un duh necurat.” Au zis: „El era un—El era un ghicitor, sau un drac,” asta este.

Un ghicitor este un drac, vedeţi, spirit al Diavolului. Cu certitudine. Aţi ştiut voi
asta? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Absolut. A spune viitorul este o personificare a unui
profet, care este absolut hulă înaintea lui Dumnezeu.

36 Acum observaţi. Chemaţi, în perfectă armonie cu Scripturile, despre ultimii trei ani
şi jumătate ai lui Daniel.

Observaţi,  credinciosul—credincioşilor  lui  Israel  li  se  spune  numai,  în  Vechiul
Testament, să creadă profeţii lor după ce profetul a fost adeverit. „Dacă există unul
printre voi, care este duhovnicesc sau un profet, eu Domnul mă-... Dumnezeul tău Mă
voi face cunoscut lui, şi vorbesc către el în vedenii, prin vise, interpretez visuri.” Cineva
are un vis, profetul va fi în stare să-l interpreteze. Şi dacă—dacă el are o vedenie, el o
vorbeşte. „Eu Mă voi face cunoscut lui prin vedenii şi visuri, Mă fac cunoscut. Şi dacă ce
el spune se împlineşte, atunci ascultaţi de acel profet, pentru că Eu sunt cu el. Dacă
aceasta nu se împlineşte, atunci nu vă fie teamă de el deloc.” Da. Asta-i adevărat. „Daţi-
vă la o parte, doar lăsaţi-l în pace, vedeţi.” Acum aceea este...
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37 Acum, Israel întotdeauna o să creadă asta. Şi voi nu vedeţi? Pentru că de ce?

Acum eu vreau ca voi să prindeţi bine această lecţie, în seara aceasta, acum.

De ce? Deoarece, aceea este o poruncă de la Dumnezeu, către ei. Mie nu-mi pasă
câte broşuri pe care Neamurile le pot duce acolo şi să le răspândească. Mie nu-mi pasă
cât de mult mergeţi voi prin Israel cu o Biblie sub braţul vostru, dovedind asta, aceea,
sau cealaltă, ei nu vor primi niciodată nimic decât un profet. Asta este exact corect.
Pentru că, un profet este singurul care ar putea să ia Cuvântul Divin şi să-L pună în locul
Lui, şi să fie un profet adeverit. Ei vor crede aceasta. Asta-i adevărat.
38 Aşa cum eu discutam cu un Iudeu sus aici la Benton Harbor, când acel John Rhyn,
fiind orb toată viaţa lui, aproape, şi-a căpătat vederea. Ei m-au dus acolo, în acea casă a
lui David. Şi acest rabin a venit afară cu barba lui lungă. 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 să fie aceasta de la Dumnezeu să aibă un Fiu!” Vedeţi? Şi el a zis:
„Voi oamenii nu-l puteţi tăia pe Dumnezeu în trei bucăţi şi să-L daţi unui Iudeu. Faceţi
trei Dumnezei din El; voi sunteţi o grămadă de păgâni!”

Am zis: „Eu nu îl tai în trei bucăţi.” Am zis: „Rabinule, ar fi acesta un lucru ciudat ca
tu să crezi că unul din profeţii voştri a spus ceva greşit?”

El a zis: „Profeţii noştri nu spun nimic greşit.”

Am zis: „Despre cine a vorbit Isaia 9:6?”

El a zis: „Mesia.”

Am zis: „Atunci, Mesia va fi un Profet-Om. Este asta adevărat?”

A zis: „Da, domnule. Asta-i adevărat.”

Am zis: „Arată-mi unde a omis Isus aceasta.” El a zis... Eu am zis: „Ce relaţie va fi
Profetul-Mesia cu Dumnezeu?”

El a zis: „El va fi Dumnezeu.”

Am zis: „Asta-i adevărat. Acum tu ai aceasta pe Cuvânt.”

Aşa să-mi ajute, acel Iudeu stătea acolo şi lacrimile îi curgeau de pe obrajii lui, a
zis: „Eu te voi asculta cândva mai târziu.”

Am zis: „Rabinule, tu crezi asta?”

Şi el a zis: „Uite,” el a zis: „'Dumnezeu este în stare din aceste pietre să ridice copii
lui Abraham.'” Eu ştiam că el era în Noul Testament.

Am zis: „Corect, Rabinule! Acum ce-i cu asta?”

El a zis: „Dacă eu am predicat asta, eu aş fi jos acolo,” voi ştiţi unde şade locul lor
pe deal acolo: „jos acolo în stradă, cerşindu-mi pâinea.”

Am zis: „Eu mai degrabă aş fi jos acolo cerşindu-mi pâinea.” Iudeul încă îşi are
mâinile lui pe bani, voi ştiţi. Vedeţi? Vedeţi? „Eu mai degrabă aş...” Iar numele lui în aur,
pe... Am zis: „Eu mai degrabă aş fi jos acolo, să mănânc sărăţele şi să beau apă de
pârâu, şi  să ştiu că eram în armonie cu Dumnezeu, şi  devotat; decât să fiu aici  cu
numele meu pe clădirea aceea, în litere de aur ca acelea, şi să ştiu că eu eram departe
de Dumnezeu. Eu ştiu asta.” El nu a vrut să mă mai asculte, astfel el a intrat înăuntru.
39 Dar asta era. Voi nu-l puteţi tăia pe Dumnezeu nici în două sau trei bucăţi, numit
„Tată, Fiu, şi Duh Sfânt,” şi să faceţi trei Dumnezei şi să-i daţi aceasta unui Iudeu. Chiar
porunca Lui este: „Tu să nu ai alţi dumnezei înaintea Mea. Eu sunt Domnul Dumnezeul
tău.” Ce a spus Isus? Isus a zis: „'Auziţi voi, O Israel, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
un Dumnezeu.'” Nu trei; voi niciodată nu le veţi da lor asta. Nu. Nici un profet nu va
vorbi vreodată despre trei Dumnezei. Nu. Nicăieri. Voi niciodată nu veţi auzi de asta. Nu,
domnule. Aceea este păgân şi barbar ca şi de unde a venit aceasta. Da, domnule.

40 Observaţi.  Dar  aceşti  profeţi  vor  veni.  Nu  numai  asta...  Profeţii,  acum,  este
Apocalipsa 11. Noi am citit ceva din aceasta. Şi eu vreau ca voi să citiţi aceasta aşa cum
studiaţi, pe benzi şi aşa mai departe. Ei sunt absolut profeţi adeveriţi, prin semnul de
profeţi. Atunci Israel o să asculte de acela.
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Acum, către voi, prietenii mei Martori ai lui Iehova, înţelegeţi acum că aceştia, o
sută patruzeci şi patru de mii, nu au nimic de a face cu Mireasa. Nu există nici un pic de
Scriptură să suporte asta.  Nu,  domnule.  Ei  nu sunt.  Ei  sunt  Iudei.  Aleşii  care sunt
chemaţi afară în decursul timpului din ultimii trei ani şi jumătate din cele şaptezeci de
săptămâni ale lui Daniel. Acum aceea este...

Eu—eu continui să citez aceasta mereu. Nu aşa de mult pentru voi toţi de aici, dar,
vedeţi, aceste benzi merg pretutindeni, voi vedeţi. Şi voi înţelegeţi asta. Voi mă auziţi
citind înapoi. Aceasta este pentru scopul acela.

41 Observaţi. Acum vedeţi cum trebuiau ei să, orbi, vedeţi voi cum trebuiau ei... Isus,
sau... Dumnezeu trebuia să orbească pe Iudei, ca să-i ţină de la a recunoaşte pe Isus.
Dacă ei ştiau, numai că acela... Văzând semnul pe care El l-a făcut, dacă ei erau în
starea lor corectă, aşa cum ei  erau în urmă sub lege când Dumnezeu le-a poruncit
despre un profet, şi ei au văzut că Isus a făcut aceea, ei ar fi spus: „Acesta este Mesia.”
De ce era aceasta?
42 Acei în epoca aceea, care îşi aveau numele scrise în Cartea Vieţii Mielului, apostolii
Lui şi aşa mai departe, ei l-au văzut şi l-au recunoscut.

De  ce  nu  au  făcut-o  ceilalţi?  Vedeţi,  ei  au  fost  orbiţi.  Ei  nu  au  putut  să  vadă
aceasta. Ei nu văd aceasta, încă. Şi ei nu o vor vedea până când ea este născută ca o
naţiune, dintr-o dată. Că...

Cuvântul nu poate da greş. Reţineţi Cuvântul nu poate da greş. Nu-mi pasă cât de
multe  senzaţii  aveţi  voi,  şi  câte  toate  au loc,  totuşi  acel  Cuvânt  nu poate da greş.
Aceasta urmează să fie exact în felul în care Dumnezeu a spus că era. Vedeţi? Acum, noi
ne dăm seama că aceste lucruri trebuie să se întâmple.

43 Şi acela era motivul, că ei nu au recunoscut pe Isus când El S-a identificat perfect
de a fi Profetul.

Chiar şi micuţa—micuţa femeie Samariteancă stând acolo afară la fântână. El nu a
fost niciodată în Samaria; El doar a mers sus, a spus că El avea nevoie să meargă pe
calea aceea, şi El a mers sus acolo. Şi acolo era acea femeie micuţă. Şi ea, în starea ei,
ea era în stare mai bună să primească Evanghelia decât acei preoţi religioşi şi lucrurile
din ziua aceea. Ea a făcut-o. Cu certitudine. Acum, vedeţi?

Dar, în faţa tuturor respingerilor, totuşi unul dintre cei mai nobili oameni ai lor a
admis că ei ştiau că El era un învăţător trimis de la Dumnezeu.

44 Eu am vorbit cu unul dintre cei mai buni doctori care există în statele din sud, în
oficiul lui, nu de mult. Foarte bun specialist în Louisville, un om foarte distins. Şi am zis
către el, am zis: „Doctore, eu vreau să-ţi pun o întrebare.”

El a zis: „În regulă.”

Am zis: „Eu am observat semnul tău medical, toiagul. Voi aveţi un şarpe înfăşurat
în jurul unui stâlp. Ce reprezintă aceea?”

El a zis: „Eu nu ştiu.”

Şi am zis: „Acesta reprezintă asta: acesta era un simbol de vindecare Divină, unde
Moise a ridicat şarpele de alamă în pustie, vedeţi care era numai un simbol, numai un
simbol al adevăratului Cristos.”

Acum, astăzi, medicina este un simbol al vindecării Divine. Şi deşi mulţi dintre ei nu
cred aceasta, adevăraţi doctori buni cred aceasta. Dar unii dintre ei nu cred aceasta. Dar
tocmai  emblema  pe  care  ei  o  ţin  sus  mărturiseşte  spre  Puterea  Atotputernicului
Dumnezeu, dacă ei vor să o creadă sau nu. Vedeţi? Asta-i adevărat. Acolo este şarpele
de alamă atârnând pe un stâlp, pe emblema medicală.

45 Acum observaţi pe aceşti Iudei. Acum, solzii de orbire erau pe ochii acestor oameni.
Ei, ei nu puteau face nimic; aceasta era acolo, şi Dumnezeu a pus-o acolo. Şi ei sunt
acolo până la epoca în care le sunt promişi, aceşti profeţi care vin. Voi puteţi trimite
misionari, voi puteţi face orice vreţi voi; Israel nu va fi niciodată convertit până când
aceşti profeţi nu vin pe scenă, şi asta va fi după Răpirea Bisericii Neamurilor.

Nici mai mult decât cum epoca boului nu putea primi o chemare a leului, pentru că
Dumnezeu  a  spus  în  Cuvântul  Lui  că  un  Duh  bou  a  mers  afară.  Şi  în  epoca
reformatorilor, un om a mers afară. Vedeţi? Voi doar...
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Acela este singurul lucru voi... ei îl pot primi. Aceea este... Şi, înăuntru acolo acum,
ei sunt orbiţi. Aceea este doar tot ce este de aceasta. Acum observaţi.

Dar vine epoca când cu Neamurile se va termina. Acolo este un pom, şi rădăcinile
erau Iudaice, şi acesta a fost tăiat jos; iar Neamurile au fost altoite înăuntru, „sălbaticul,
pom de măslin,” şi îşi produce roadele lui. Acum, când acea Mireasă a Neamurilor este
tăiată jos, acel pom al Miresei despre care eu am vorbit, şi este luată sus în Prezenţa lui
Dumnezeu; Dumnezeu le va şterge pe acele Neamuri necredincioase, dincoace la o parte
(fecioara adormită), şi altoieşte din nou. El a promis să o facă.

Şi până la acel timp, voi doar trebuie să ştiţi unde... Dacă voi ştiţi încotro vă duceţi,
păi, în regulă. Dacă voi nu ştiţi, păi, voi vă poticniţi în întuneric.

46 Acum, aceea este când Iudeii  vor fi  convertiţi,  în timpul acelei epoci. Acum, ca
epoca bisericii, sub puterea promisiunii unse, ei vor primi pe Cristos; dar, acum, nu în
timp ce Neamurile sunt înăuntru. Acum noi putem vedea ce fel de mesaj pe care aceşti
doi profeţi, din Apocalipsa capitolul al 11-lea, vor predica. Acum voi puteţi clar vedea
exact ce urmează ei să facă. Căci, rămăşiţa, sau cei o sută patruzeci şi patru de mii,
predestinaţi, primesc Pecetea lui Dumnezeu.
47 Să citim doar. Acum ascultaţi foarte atenţi acum. Acum eu vreau ca voi să citiţi cu
mine, dacă voi puteţi, pentru că eu am să mă refer înapoi la aceasta doar după puţin. Al
7-lea capitol, acum, acesta este între a Şasea şi a Şaptea Pecete.

... după aceste lucruri—după aceste lucruri (aceste Peceţi)...

Pecetea a Şasea a fost dezlegată, şi aceea este perioada Necazului. Fiecare înţelege
asta acum? [Adunarea zice: „Amin.”] A Şasea Pecete a fost dezlegată, şi Necazul se
petrecea. După acesta, ce?

... după aceste lucruri am văzut patru îngeri stând pe cele patru colţuri ale
pământului, ţinând cele patru vânturi ale pământului, ca acesta să nu sufle
asupra pământului, nici pe mare, nici pe vreun pom. (Patru îngeri!)

Şi am văzut un alt înger înălțându-se de la răsărit, având pecetea viului
Dumnezeu: şi el a strigat cu un glas tare către cei patru îngeri, cărora li s-a
dat să vatăme marea, pământul... marea,

Zicând, Să nu vătămaţi  pământul,  nici  marea,  nici  pomii,  până noi  am
sigilat slujitorii...

Nu Mireasa. „Slujitorii.” Nu fiii. „Slujitorii.” Israel întotdeauna au fost slujitorii lui
Dumnezeu. Biserica este fii, vedeţi, prin naştere. Israel este slujitorul Lui. Priviţi, fiecare
loc, aceasta este întotdeauna. Abraham era slujitorul Lui. Noi nu suntem slujitori. Noi
suntem copii, fii şi fiice. Da.

... al... ai Dumnezeului nostru în fruntea lor.

Acum priviţi.

... Dumnezeului nostru în fruntea lor.

Şi am auzit numărul acelora care erau sigilaţi:...

Acum eu vreau ca voi să ascultaţi atenţi la citirea despre ei.

...  şi  acolo  erau  sigilaţi  o  sută  patruzeci  şi  patru  de  mii  dintre  toate
seminţiile copiilor lui Israel.

48 Ei ţi numeşte perfect. Acum, dacă acolo se întâmplă să fie un discernător British-
Israel șezând aici, ascultaţi cum ia aceasta vântul afară din acesta, vedeţi.

Din seminţia lui Iuda au fost sigilaţi doisprezece mii. (Numiţi, „seminţia.”)
Din seminţia lui Ruben au fost sigilaţi doisprezece mii. Din seminţia lui Gad...
doisprezece mii.

Priviţi a voastre—priviţi seminţiile voastre acum.

Şi din seminţia lui Aşer au fost sigilaţi doisprezece mii... seminţia lui Neftali
au fost sigilaţi doisprezece mii... seminţia lui—lui Manase... doisprezece mii.

Şi seminţia lui Simeon... sigilaţi doisprezece mii. Din seminţia lui—lui Levi
au fost sigilaţi doisprezece mii. Din seminţia lui Isahar... doisprezece mii.
(Isahar, eu presupun că voi pronunţaţi asta.)... doisprezece mii.
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... seminţia lui Zabulon... doisprezece mii. Şi seminţia lui Iosif erau sigilaţi
doisprezece mii. Din toţi... Din seminţia lui Beniamin erau sigilaţi doisprezece
mi i .

49 Acum, acolo sunt douăsprezece seminţii, douăsprezece mii dintr-o seminţie. De
doisprezece ori doisprezece... este ce? [Adunarea zice: „O sută patruzeci şi patru de
mii.”—Ed.]  O  sută  patruzeci  şi  patru  de  mii.  Acum priviţi.  Acelea  erau,  toate,  din
seminţiile lui Israel.

Acum priviţi: „După aceasta...” Acum aici vine un alt grup. Acum, Mireasa este
dusă, noi ştim asta. Dar priviţi acest grup care vine sus.

După aceasta am privit, şi, iată, o gloată mare, pe care nici un om nu o
putea număra, din toate naţiunile,... neamuri, şi popoare, şi limbi, au stat
înaintea tronului, şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în robe albe, şi finici în mâna
lor;

Şi au strigat cu un glas tare, zicând, Mântuirea la Dumnezeul nostru care
şade pe tron şi la Mielul.

Şi toate naţiunile... au stat roata pe lângă tron, şi pe lângă bătrâni şi cele
patru făpturi, şi au căzut înaintea tronului pe feţele lor, şi s-au închinat lui
Dumnezeu,

Zicând,  Amin:  Binecuvântări,...  slavă,...  Înţelepciune,...  mulţumiri,...
onoare,... putere,... tărie, să fie către Dumnezeul nostru pentru veci şi veci.

Şi unul dintre bătrâni...

Acum el este înaintea bătrânilor aici. Aşa cum, noi l-am văzut, peste tot prin Peceţi.

Şi unul dintre bătrâni a răspuns, zicând către mine, Ce sunt aceştia...

50 Acum, Ioan, fiind un Iudeu, şi-a recunoscut propriul lui popor. El i-a văzut în formă
de seminţie. Este asta adevărat? El a recunoscut şi a chemat pe fiecare dintre seminţii.

Dar acum, când el vede pe aceştia, este cumva nedumerit. Şi bătrânul cunoaşte
aceasta, astfel el zice:

... Cine sunt aceştia care sunt îmbrăcaţi în robe albe? şi de unde vin ei?

Ioan, răspunzând acum:

Şi eu am zis către el, Domnule, tu ştii.

Ioan nu i-a cunoscut, vedeţi; toate neamurile, limbile, şi naţiune.

... Şi el a zis către mine, Aceştia sunt...

... el a zis către mine, Aceştia sunt acei care vin din necazul cel mare, (cu
alte cuvinte, Necazul cel mare), şi şi-au spălat robele lor,... le-au făcut albe
în sângele Mielului.

De aceea ei sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, şi îl slujesc zi şi noapte în
templul Lui: şi ei... cel care a şezut 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 căldură.

Căci Mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni, şi-i va conduce spre
izvoare de apă vie: şi Dumnezeu va şterge... toate lacrimile din ochii lor.

51 Acum noi deschidem... ajungem la Pecete.

Aţi observat voi, ei erau... Întâi, noi începem acum, Israel.

Şi atunci noi vedem biserica curăţită, nu Mireasa; biserica curăţită, prin Necaz,
vedeţi, vedeţi, venind sus aici, mare număr de inimi adevărat sincere vin sus afară din—
din marele Necaz. Nu Biserica; Ea este dusă înainte, Mireasa. Acolo este biserica.

Acum noi aflăm, aici puţin mai târziu, Isus a spus că Tronul o să se aşeze, şi cum...
ei stau în judecată, fiecare.

Acum, noi aflăm acum că aceşti oameni au fost sigilaţi cu Pecetea viului Dumnezeu
(este asta adevărat?), aceşti Iudei. Ce este Pecetea viului Dumnezeu?

Acum, eu nu chem ceva, să vatăm vreo simţire. Eu doar spun, vedeţi. Voi ştiţi, că,
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citind după mulţi dintre şcolari care scriu despre aceasta, pretind că acest grup aici,
spălat cu sânge, sunt de fapt Mireasa?

Ştiaţi voi că mulţi şcolari de asemenea pretind că cei o sută patruzeci şi patru de
mii sunt Mireasa? Ce o... Există ceva ce trebuie să se potrivească afară aici, greşit...
Înăuntru aici chiar, căci acolo este ceva greşit acum.

52 Observaţi, că fraţii noştri Adventişti zic, că: „Pecetea lui Dumnezeu, este ţinerea
zilei de sabat.” Voi ştiţi asta. Dar eu vreau un pic de Scriptură despre aceasta, să arate
că sabatul, sau ţinerea zilei de sabat, este Pecetea lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta este
doar că cineva a tras acea idee.

Dar dacă voi veţi citi  Efeseni 4:30, acesta zice: „Nu întristaţi Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu,  prin  care  voi  sunteţi  pecetluiţi  până  în  ziua  când  voi...  răscumpărării
voastre,”  da,  domnule,  când lucrarea de mijlocire este făcută,  şi  voi  sunteţi  veniţi;
Cristos vine să-i răscumpere pe ai Lui Proprii. Voi sunteţi pecetluiţi; nu până la trezirea
următoare. Când voi sunteţi odată pecetluiţi cu Duhul Sfânt, aceasta este o lucrare)
terminată, că Dumnezeu v-a primit, şi nu există nici o îndepărtare de la aceasta.

Voi ziceţi: „Păi, eu L-am avut, şi m-am îndepărtat.” Nu, tu—tu nu L-ai avut.

Dumnezeu a spus că Acesta merge înainte până la Ziua Răscumpărării. Acum, aha,
voi doar certaţi-vă cu El şi voi vedeţi ce înseamnă acesta. „Până în Ziua Răscumpărării
voastre.”

53 Observaţi. Aşa cum erau acolo... Aşa cum ei erau o rămăşiţă conform cu alegerea,
aceşti Iudei sunt acum rămăşiţa conform cu alegerea. În zilele primei slujbe a lui Ilie
către Iudei, unde şapte mii de credincioşi au fost ţinuţi departe prin mâna lui Dumnezeu,
acum acolo este în timpul acestei rămăşiţe venind la timpul lor, să fie o sută patruzeci şi
patru de mii conform cu alegerea. Că, Mesajul la acel timp, să creadă Mesajul, vor fi o
sută patruzeci şi patru de mii.

Acum, voi ziceţi: „Oh, acum doar un minut, frate, eu nu ştiu despre această treabă
de ‚alegere.' Păi, eu nu am citit aceasta acolo.”

În regulă, acum să vedem dacă aceasta este corect, sau nu. Să ne întoarcem înapoi
la Matei, şi să mergem în jos aici şi să aflăm dacă noi putem găsi un pic de ceva despre
aceasta pe undeva. Eu cred acum că eu sunt corect. Eu nu am aceasta scrisă aici jos, ci
doar mi-a venit în minte. Să luăm, la sfârşit, al 30-lea verset; unde noi am mers seara
trecută, sfârşitul celei de a Şasea Peceţi, în al 30-lea verset. Acum să citim asta şi să
vedem acum unde ajungem noi, al 31-lea verset. Vedeţi? „Ei vor vedea pe Fiul omului
venind în slavă.” Acum al 31-lea verset.

54 Şi el îşi va trimite îngerii lui cu un mare sunet de trâmbiţă, iar ei vor aduna
împreună pe aleşii lui din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului până la
celălalt.

Cei „aleşi” vor veni afară. Ce este aceasta? Şi perioada Necazului. Dumnezeu va
chema pe aleşii Lui, şi aceia sunt Iudeii în decursul acelui timp, cei aleşi. Biblia vorbeşte
despre aceasta. Pavel vorbeşte despre aceasta: „Conform cu alegerea.” Acolo vor fi o
sută patruzeci şi patru de mii conform cu alegerea, care vor crede Mesajul, afară din
literar milioane care vor fi acolo.

55 Acolo erau milioane în Palestina,  în zilele profeţiei  lui  Ilie,  şi  şapte mii  au fost
mântuiţi afară din milioane.

Acum, „conform cu alegerea.” Unde, milioane de Iudei se adună în patrie. Ea a
devenit o naţiune. Acolo vor fi milioane înăuntru acolo, dar numai o sută patruzeci şi
patru de mii din cei „aleşi” vor fi luaţi. Ei vor auzi Mesajul.

56 Aceasta este acelaşi lucru în Biserica Neamurilor. Acolo este o Mireasă, şi Ea este
aleasă.  „Şi  el  va  fi  chemat  conform cu  alegerea.”  Observaţi,  tot  aceasta  tipizează
Biserica, perfect, pe credincioşii aleşi.

Alţii nu cred. Voi puteţi doar să o spuneţi. Tu îi spui unui om un Adevăr, şi laşi ca
acesta să fie dovedit prin Cuvânt, şi apoi adeverit; el zice: „Eu nu cred Aceasta.” Tu poţi
doar...

Nu vă mai ocupaţi de acesta. Isus a spus să nu. A zis: „Aceasta este de parcă ai
arunca mărgăritare înaintea porcilor.” Vedeţi? A zis: „Doar lăsaţi-i în pace. Ei se vor
întoarce şi vă vor călca sub picioarele lor. Ei îşi vor bate joc de voi. Doar plecaţi la o
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parte şi lăsaţi-i.” Dacă orbul călăuzeşte orbul.

57 Am mers la un om, nu de mult; el a venit la mine, adică. El se certa, peste tot în
jur, pretutindeni, împotriva vindecării Divine. Şi el a venit sus, şi el a zis: „Eu nu cred
vindecarea ta Divină.”

Am zis: „A mea, eu presupun, nu ar fi bună de ceva, pentru că eu nu am vreuna.”
Şi el... Am zis: „Dar a lui Dumnezeu este perfectă.”

El a zis: „Nu există un astfel de lucru.”

Am zis: „Tu eşti prea târziu să spui asta, prietene. Da, tu ai—tu ai aşteptat prea
mult pentru asta. Tu ai fi putut să te cerţi, cu câțiva ani în urmă, dar există o altă epocă
în desfăşurare acum. Acolo sunt cu milioanele să mărturisească, vezi.” Am zis: „Tu eşti—
tu eşti prea târziu acum, omule, să spui asta.”

El a zis, el a zis: „Păi, eu nu cred aceasta; mie nu-mi pasă ce faci tu.”

Am zis: „Cu certitudine nu. Tu nu poţi.” Vedeţi?

El a zis: „Loveşte-mă cu orbire!” A zis: „Dacă tu într-adevăr ai Duhul Sfânt, ca
Pavel,” a zis: „loveşte-mă cu orbire.”

Am zis: „Cum pot eu să o fac când tu eşti deja orb?” Am zis: „Tatăl tău te-a orbit
faţă de Adevăr.” Am zis: „Tu, tu eşti deja orb.”

Şi el a zis: „Eu nu o să cred; mie nu-mi pasă ce ai putea tu să faci, cât de multă
dovadă poţi tu dovedi, sau ceva de felul acela. Eu totuşi nu cred aceasta.”

Am zis: „Cu certitudine. Aceasta nu a fost pentru necredincioşi.  Aceasta a fost
numai pentru credincioşi. Asta este.” Vedeţi?

58 Ce era aceasta? Vedeţi, voi ştiţi chiar atunci, alegerea este departe. Doar nu vă
ocupaţi de acesta, deloc. Isus a făcut acelaşi lucru, El a zis: „Lăsaţi-i în pace. Dacă orbul
călăuzeşte pe orb, nu vor cădea ei toţi în groapă?”

Dar când El a venit la o micuţă prostituată, [Fratele Branham îşi pocneşte degetul o
dată—Ed.] aceasta a aprins focul! Ce era aceasta? Aceasta era o sămânţă aleasă șezând
acolo, vedeţi, care a văzut Aceasta chiar acum. Când Acesta a venit la Petru, acolo era
sămânţă aleasă aşezată acolo, vedeţi, şi ei au văzut Aceasta. „Şi toţi pe care Mi i-a dat
Tatăl, i-a” (timpul trecut) „dat Mie, ei vor veni. Ei vor veni la Mine.” Oh, Doamne! Eu
iubesc asta! Da, domnule. Observaţi, credincioşii cred Aceasta.
59 Necredincioşii nu pot să creadă Aceasta. Astfel, acum, dacă cineva vrea să se certe
despre sămânţă şarpelui şi alte lucruri, şi voi încercaţi să le arătaţi, ei nu vor asculta la
Aceasta; doar plecaţi la o parte. Doar lăsaţi-i în pace. Vedeţi, Dumnezeu nu se ceartă, şi
nici copiii Lui.

Acum, cei o sută patruzeci şi patru de mii de Iudei aleşi ai lui Dumnezeu nu se
închină la fiară, denominaţionalismul lui, sau statutele, sau orice, deşi naţiunea lor este
într-un legământ cu aceasta la timpul acela. Israel este într-un legământ, dar aici sunt
cei o sută patruzeci şi patru de mii care nu o să facă aceasta. Aceia sunt cei aleşi.

Acelaşi lucru este acesta chiar aici în Biserica Neamurilor acum, este un grup ales.
Voi nu-i puteţi trage în felul acela de treburi. Ei nu vor crede aceasta. Nu, domnule.
Când i-a lovit o dată Lumina, aceea o stabileşte chiar atunci. Ei văd... văd aceasta că se
întâmplă, atunci o văd adeverită şi dovedită în felul acesta. Şi ei se uită aici jos în Biblie,
vede acel Cuvânt doar mergând. Păi, voi doar—voi doar aţi putea tot atât de bine să
încetaţi să vă ocupaţi de ei, pentru că ei cred Aceasta. Asta-i tot. Asta-i tot. Deşi ei nu
pot explica Aceasta, dar ei ştiu că ei au Aceasta. Astfel, aşa cum zic, există o mulţime de
lucruri pe care eu nu le pot explica, dar eu—eu ştiu că aceasta este real oricum. Aha. În
regulă.

60 Acest timp a fost între a Şasea şi a Şaptea Pecete, în care El cheamă pe aceşti
oameni, despre care s-a vorbit de către Isus în Matei al 24-lea capitol şi al 31-lea verset,
pe care noi tocmai l-am citit, vedeţi. Trâmbiţele aici, cei doi martori din... Când trâmbiţa
sună, este trâmbiţa celor doi martori din epoca harului pentru Iudei. O trâmbiţă sună,
voi observaţi, o trâmbiţă sună. El a zis: „Şi sună trâmbiţa.” Acum observaţi aici, al 31-
lea.

Şi el va trimite înainte pe îngerii lui (nu unul, vedeţi; acolo sunt doi dintre
ei) cu un sunet măreţ al unei trâmbiţe,...
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Ce este aceasta? Când Dumnezeu se pregăteşte să vorbească, acolo este un sunet
al unei trâmbiţe. Acela este întotdeauna Glasul Lui. Acesta cheamă la luptă, vedeţi.
Dumnezeu vorbeşte. Aceşti îngeri vor veni înainte cu sunetul de trâmbiţă.

61 Şi voi observaţi, la Mesajul ultimului înger, trâmbiţă sună. Mesajul primului înger, o
trâmbiţă  sună;  al  îngerului  al  doilea,  o  trâmbiţă  a  sunat,  când  El  l-a  trimis  afară.
Observaţi, însă când Peceţile au fost anunţate, ele erau toate într-un lucru, măreţ Divin,
să cheme afară un grup de oameni; acolo era un sunet de trâmbiţă, şi Şapte Peceţi au
fost rupte.

Observaţi: „Adună pe Iudeii Lui aleşi din cele patru părţi ale cerului.”

El a menţionat cele şase Peceţi, aşa cum noi am văzut, dar nu Pecetea a Şaptea. El
nu a spus nimic înăuntru aici despre Pecetea a Şaptea, nicăieri.

Vedeţi, imediat, al 32-lea verset, se schimbă în pilde, din timpul de chemare a
Iudeilor aleşi. Acum urmăriţi aici, vedeţi.

„Şi El va trimite îngerii cu o trâmbiţă şi va aduna pe aleşi de la cele patru colţuri ale
cerului.” Acum El începe...

62 Vedeţi, El nu zice nimic despre Pecetea a Şaptea aici. Vedeţi? El a vorbit despre
Pecetea a Şasea; Prima, a Doua, a Treia, a Patra, a Cincea, şi a Şasea.

Dar observaţi:

Acum învăţaţi o pildă de la pomul de smochin; Când ramurile îi sunt încă
fragede, şi îi dă frunzele, voi ştiţi că vara este aproape:

Tot la fel voi, când voi veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că aceasta
este aproape, chiar la uşă.

63 Acea ultimă, acea întrebare care ei L-au întrebat: „Şi care va fi semnul sfârşitului
lumii?”

„Când voi vedeţi aceşti Iudei... Când voi vedeţi lucrurile astelalte că iau loc, voi ştiţi
ce are loc. Acum, când voi vedeţi pe aceşti Iudei...” Vorbeşte către Iudei! Acum priviţi.
Către ce adunare vorbeşte El, Neamuri? Iudei! Iudei! Vedeţi?

Acum El a zis: „Voi veţi fi urâți de toate naţiunile pentru Numele Meu,” şi aşa mai
departe, la fel.

Acum: „Când,” El a zis: „voi vedeţi pe aceşti Iudei că încep să înmugurească acolo,”
când acel Israel începe să se întoarcă înapoi, mergând în ţara lui. Când el ajunge acolo,
(Biserica este gata pentru Răpire), acolo sunt numai trei ani şi jumătate rămaşi până la
sfârşitul lumii vechi, şi ea merge afară în haos, şi înăuntru vine Mileniul, la noul—noul
pământ.  Vedeţi:  „Chiar  la  uşă!”  Acum, o mie de ani  pe pământ este numai  o zi  cu
Dumnezeu. Iar trei ani şi  jumătate, la ce o să meargă aceasta? Câteva secunde, în
timpul lui Dumnezeu. Acela este motivul că El a zis: „Aceasta este la uşă.”

64 Adevărat vă zic Eu vouă, că, Această generaţie nu se va sfârşi, termina cu
ea, acest popor, până când toate aceste lucruri sunt...

Cu ce, cu ce nu se va termina? Ei au încercat să omoare pe Iudeu, de pe pământ,
tot timpul. Ei niciodată nu vor fi în stare să o facă.

Dar observaţi. Tocmai generaţia de Iudei care au văzut reîntoarcerea, înapoi în
Palestina, acea generaţie o să vadă aceste lucruri că se întâmplă. Şi doar ultimii doi ani,
ea a devenit pe deplin o naţiune, cu proprii ei bani şi câte altele. Acolo este ea.

65 Acum unde suntem noi, prieteni? Peceţile şi fiecare lucru se deschid; acum noi luăm
aceasta între ele  aici.  Acolo este aceasta.  Vedeţi  unde şedem noi?  [Adunarea zice:
„Amin.”—Ed.]

Eu sper  că  voi  pricepeţi  Aceasta.  Eu nu am nici  o  educaţie.  Eu ştiu  despre  ce
vorbesc eu, dar poate eu nu pot explica— explica Aceasta, să fie pe înţelesul vostru. Dar
eu sper că Dumnezeu ia Cuvintele care sunt amestecate, şi  le împarte afară corect,
vedeţi, şi vă lasă să ştiţi ce este Aceasta. Pentru că, aceasta este, noi suntem la uşă. Noi
suntem aici la timpul acela. Acum observaţi.

Vedeţi, imediat acum, El se întoarce la aceşti Iudei, şi la— timpul sfârşitului. El
spune ce urmează să aibă loc. Noi ştim chiar asta acum... Noi ştim, noi suntem bine
conştienţi, că seminţiile sunt risipite. Ele au fost, de două mii cinci sute de ani. Lor li s-a
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profeţit să fie risipiţi către cele patru vânturi. Aţi ştiut voi asta? Noi ştim asta.

Desigur, noi nu va trebui să mergem înapoi şi să luăm, luăm asta, pentru că eu am
ceva aici foarte important ce eu vreau ca voi să vedeţi, înainte să fiţi prea obosiţi, iar eu
devin epuizat.

66 Observaţi.  Noi  ştim, chiar fiecare seminţie,  care este cronologia seminţiei,  sau
oricum vreţi voi să o numiţi, sau geologia, sau poziţiile seminţiei, nu mai sunt împreună.
Ele sunt risipite, pretutindeni.

Iudeii, se adună în Ierusalim, nu este... Ei nici măcar nu-şi cunosc seminţiile lor. Ei
nu mai au steaguri de seminţie sau ceva. Tot ce ei ştiu, atunci, că ei sunt Iudei. Lor li s-
a profeţit că ei vor fi în felul acela, în toată lumea. Acum, cărţile lor au fost nimicite. Ei
nu ştiu.

Voi ziceţi: „Din ce seminţie eşti tu?”

„Eu nu ştiu.”

„Ce seminţie?”

„Eu nu ştiu.”

Unul din Beniamin, unul din asta, şi unul din aceea. Ei nu ştiu de unde sunt ei.
Cărţile lor au fost nimicite, şi pentru două mii cinci sute de ani. Singurul lucru ce ei îl
ştiu, că ei sunt Iudei. Asta-i tot. Astfel, ei ştiu că ei sunt înapoi în patria lor. Ei încă...
Observaţi, deşi ei nu cunosc seminţiile lor, dar Dumnezeu le cunoaşte.

Eu doar iubesc asta! Voi ştiţi, că El chiar a spus că există... „Fiecare fir de păr pe
capul vostru este numărat.” Hm! Observaţi, El nu pierde nimic. „Eu îl voi învia din nou în
ziua de apoi.”

Deşi ei au pierdut steagul lor—lor—lor de seminţie, şi care cine este, şi dacă ei sunt
acesta sau acela, ei nu ştiu dacă ei sunt din Beniamin, sau dacă ei sunt din Ruben, sau—
sau Isahar, sau de unde sunt ei. Dar, oricum, Dumnezeu îi cheamă aici.

67 Acum observaţi, în Apocalipsa 7, noi citim aceasta. „Doisprezece mii” din fiecare
seminţie, din cei aleşi, afară din toate din acestea. Acolo sunt doisprezece mii afară din
fiecare seminţie, care sunt aleşi, şi sunt aşezaţi chiar aici în ordine. Oh, Doamne! Ce
sunt ei? Ei sunt în ordinea seminţiei. Deşi, ei nu sunt acum, dar ei vor fi. Ei sunt în
ordinea seminţiei. Ce va fi în ordinea seminţiei? Nu Iudeul obişnuit, nu. Ci aceia care
sunt aleşi, cei o sută patruzeci şi patru de mii, vor fi aşezaţi în ordinea seminţiilor. Oh,
Doamne!

Cum mi-ar place să vă arăt! Noi nu vom intra în aceasta, însă aceea este exact
ceea ce Biserica trebuie să fie, aha, chiar în ordine.

68 Acum eu vreau să urmăriţi foarte atenţi şi să citiţi cu mine, pentru un minut. Acum
aici este ceva care poate voi nu aţi observat în—chemarea seminţiilor. Eu v-am spus, cu
un timp în urmă, să citiţi  Apocalipsa 7. Citiţi  cu mine, şi  urmăriţi  acele seminţii.  În
Apocalipsa 7, Dan şi Efraim lipsesc şi nu sunt număraţi cu ei. Aţi observat voi asta? Iosif
şi Levi au fost înlocuiţi în locul lor. Aţi observat voi asta? Dan şi Efraim nu sunt acolo.
Nu, domnule. Dar, Iosif şi Levi au fost înlocuiţi în locul lui—lui—lui Dan şi Efraim.

De ce? Ei... Veşnic-amintitorul Dumnezeu îşi aduce aminte de fiecare promisiune
din Cuvântul Lui.  Oh, mi-ar place să predic despre asta. Vedeţi? Dumnezeu nu uită
nimic, deşi aceasta se pare aşa.

Cum El i-a spus lui Moise. Israel a fost acolo jos, „patru sute de ani.” Ei trebuiau să
meargă sus la timpul acela. El i-a spus lui Abraham: „Şi sămânţa lui va pribegi într-o
ţară străină pentru patru sute de ani, apoi El îi va aduce afară cu un braţ puternic.” Dar
apoi El i-a spus lui Moise: „Eu Mi-am adus aminte de promisiune, şi Eu am venit jos să
îndeplinesc ce Eu am spus.”

Dumnezeu nu uită. El nu uită blestemele Lui, nici nu uită binecuvântările Lui. Dar,
fiecare promisiune pe care El a făcut-o, El stă cu aceasta.

Şi voi aţi văzut urâciunile, şi idolii lor, lemn... piatră, argint... aur, care
erau printre ei:)

Fiecare purta un lucru sau altul micuţ, o mică statuie a lui Sfânta Cecilia. Voi ştiţi,
ceva ca aceea, vedeţi. „Ca nu cumva de aceea...” Ascultaţi.
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Ca nu cumva să  fie  printre  voi  un  om,...  femeie,  sau  o  familie,  sau  o
seminţie, a cărui inimă se întoarce la o parte în această zi de la DOMNUL
Dumnezeul nostru, să meargă să slujească pe dumnezeii acestor naţiuni; ca
nu cumva să fie printre voi o rădăcină care poartă fiere şi pelin;

Şi a venit să se împlinească, când el aude cuvintele din acest blestem, ca
el—ca el să se binecuvânteze în inima lui, şi să zică, eu... am pace, deşi eu
umblu în imaginaţia propriei mele inimi,...

69 Aici este de ce ei lipseau, acum, dacă voi urmăriţi. Acum citim. Eu vreau ca voi să
citiţi cu mine acum. Mergem dincolo la Deuteronomul, al douăzeci-... al 29-lea verset
acolo, sau 29-lea capitol, adică. Acolo este un motiv că aceste triburi nu sunt acolo.
Fiecare lucru are un motiv pentru el. Deuteronomul, noi vrem să luăm al—al 29-lea
capitol, la al 16-lea verset. Acum ascultaţi. Moise vorbeşte.

(Căci voi ştiţi cum noi am locuit în ţara Egiptului; şi cum am venit noi prin
naţiunile pe lângă care noi am trecut;

70 Vedeţi, oamenii zic: „Oh, el se binecuvântează.” Voi ştiţi, îşi face o cruce mică sau
ceva, aşa cum ei fac acum, voi vedeţi; acelaşi lucru, vedeţi. Şi voi vedeţi că acela este o
trăsătură păgînă, vedeţi, cea—cea păgână.

... el se binecuvântează în propria lui inimă,... propria lui imaginaţie în
mintea lui proprie, să adauge beţia la sete:

„Doar beţi,  aceea nu contează nimic; atât timp cât voi  mergeţi  la biserică, voi
sunteţi în regulă.”

Atunci DOMNUL nu-l va cruţa, dar atunci mânia DOMNULUI... gelozia lui va
fumega împotriva acelui  om, şi  a tuturor blestemelor care sunt scrise în
această carte („Să nu luaţi un Cuvânt din Acesta, sau să adăugaţi unul la
Acesta,” vedeţi.) se vor aşeza peste el, şi DOMNUL îi va şterge a lui... şterge
afară numele lui de sub ceruri.

Asta este în timp ce el este aici pe pământ, vedeţi, „sul ceruri.”

Iar DOMNUL va despărţi pentru el răul afară din toate seminţiile lui Israel,
conform cu tot blestemul din acest legământ care este scris în această carte
a  legii:

71 De aceea: „Dacă vreun om va sluji unui idol, sau păstrează un idol asupra lui, sau
se binecuvântează în propria lui imaginaţie a minţii lui, şi slujeşte idolilor,” Dumnezeu a
zis: „bărbat, femeie, familie, sau o seminţie, numele lui va fi complet şters afară, de
printre oameni.” Acum, este asta adevărat? [Adunarea: „Amin.”—Ed.] Cât de adevărat!

Idolatria a făcut acelaşi lucru în biserică, cu ani în urmă, şi o face astăzi. Şi am
observat... Priviţi cum anticristul a încercat să facă o anti-mişcare. Câți ştiu că Diavolul
tipizează şi modelează după—după sfinţii lui Dumnezeu?

Ce este—ce este păcatul? Este lucrul corect pervertit. Ce este o minciună? Este
adevărul prezentat greşit. Ce este adulterul? Este actul corect, actul legal, făcut greşit.
Vedeţi?

72 Acum, în a încerca să facă asta, „să şteargă afară un nume,” aţi observat voi în
epoca bisericii, aceeaşi fiară care serveşte chipurile oamenilor morţi, şi aşa mai departe,
a încercat să şteargă afară Numele Domnului Isus Cristos, şi a dat titluri ca Tată, Fiu, şi
Duh Sfânt. Acelaşi lucru, cu acel blestem în spatele lui, în felul acesta.

Dan şi Efraim au făcut tocmai aceea, sub un făţarnic de rege în Israel, un impostor,
Ieroboam. Acum, observaţi,  în Întâi  Regi al  12-lea capitol.  Eu ştiu că noi  suntem...
Aceasta, pentru mine, aceasta—aceasta—aceasta aşează un cadru de care noi putem
depinde, ceea ce noi vedem. Întâi Regi, eu vreau să mergem la al 12-lea capitol, al 25-
lea şi al 30-lea verset.

Atunci  Ieroboam...  Sehem în muntele lui  Efraim, şi  a locuit  acolo; şi  a
mers afară în... şi a zidit Penuelul.

Şi acum Ieroboam a zis către... În—în inima lui, (vedeţi, imaginea inimii
lui), Acum să se întoarcă împărăţia la casa lui David:

Lui îi era frică, voi vedeţi, pentru că oamenii se puteau duce afară.
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Dacă  aceşti  oameni  merg  sus  să...  jertfească  în  casa  DOMNULUI  la
Ierusalim, atunci inima acestui popor se va întoarce din nou înspre domnul,
chiar  spre  Roboam rege  al  lui  Iuda,  iar  ei  mă  vor  omorî,  şi  merg...  la
Roboam—Roboam regele lui Iuda.

După care regele a luat hotărâre, şi a făcut doi viţei din aur, şi a zis către
ei,  Aceasta  este  prea  mult  pentru  voi  să  mergeţi  sus  la  Ierusalim:  iată
dumnezeii voştri, O Israel, care te-au adus... afară din ţara Egiptului.

Şi el a aşezat sus pe unul în Betel, şi pe celălalt l-a pus în Dan.

73 Şi  acest  lucru  a  devenit  un  păcat:  căci  poporul  a  mers  să  se  închine
înaintea aceluia, chiar la Dan.

Vedeţi, Efraim la Betel, şi Dan, şi ei au aşezat sus idoli. Şi aceştia au mers afară să
se închine la acesta.

Şi aici suntem noi, direct jos în epoca Mileniului, aproape, şi Dumnezeu încă îşi
aminteşte păcatul acela. Ei nici măcar nu sunt număraţi acolo înăuntru. Hei! Glorie!
[Fratele Branham bate din palme o dată—Ed.] Tot aşa de sigur cum El îşi aminteşte
fiecare promisiune bună, El îşi aminteşte fiecare rea, de asemenea. Doar amintiţi-vă,
când...

Acela este motivul că eu cred, prieteni, eu întotdeauna am încercat să stau cu acel
Cuvânt, indiferent cât de ciudat pare Acesta.

Vedeţi, acum, ei nu se gândeau despre asta atunci acolo. Ei nu s-au gândit despre
acesta atunci. Ei se gândeau: „Păi, ei au scăpat cu aceasta.” În regulă.

Dar aici sunt ei aici în această epocă a Mileniului care se aşează înăuntru, când
numele lor şi seminţiile sunt „şterse afară” din aceasta, deoarece ei au servit idolatria,
pe care Dumnezeu a blestemat-o.

Nu a spus El că a „urât” pe Nicolaiţi şi acea Izabelă? Staţi departe de aceasta. Nu a
spus  El  că  El  o  să  omoare  pe  fiicele  Izabelei  cu  omorârea  de  „moarte,”  care  este
separare Eternă de la Prezenţa Lui? Nu vă încredeţi în ea, deloc. Daţi-vă la o parte de la
ea. Astfel, Dumnezeu îşi aminteşte. Observaţi.

74 Dar aţi observat voi acolo, aceasta urma să fie „ştearsă afară”? De ce? Sub Cer
acolo nu era Jertfă imediată care-i putea da Duhul Sfânt, ca să-l lase să vadă aceste
lucruri. Dar el a făcut aceasta, oricum, în propria lui minte egoistă.

Însă, Ezechiel, în vedenia lui, în Mileniu, el îi vede pe ei din nou în perfectă ordine.
Ezechiel, dacă voi aţi vrut să citiţi  aceasta. Doar notaţi-o jos, şi voi o puteţi citi, să
economisim timp. Ezechiel 48:1 la 7, de asemenea citiţi 23 la 29. Ezechiel a văzut pe
fiecare seminţie întocmai exact în ordine. În regulă.

75 Şi, de asemenea, în Apocalipsa 14, Ioan i-a văzut din nou în ordinea seminţiilor,
asta-i adevărat, fiecare seminţie la locul ei. Ce s-a întâmplat?

Vă amintiţi, că El a zis: „Sub ceruri, că numele lui va fi şters afară din afacerea
seminţiilor.”  Atât  timp cât  el  a  fost  sub ceruri,  acolo nu va mai  fi.  Şi  aceşti  o  sută
patruzeci şi patru de mii sunt jos aici în partea seminţiei, încă. Corect. Dar, vedeţi voi, ei
au fost orbiţi. Ei aveau numai jertfele de tauri şi ţapi. Vedeţi? Acum observaţi, El i-a
şters afară, „de sub ceruri.”

Dar Neiudeul, în zilele Duhului Sfânt, împotriva Aceluia; numele tău a fost luat
complet de pe Cartea Vieţii: „şi nu ai putea niciodată să aibă iertare, în lumea aceasta
sau în lumea viitoare.” Este adevărat? Astfel acolo este unde stăm noi.

76 Israel,  sub ţapi,  oi,  ei—ei  aveau un loc.  Atât  timp cât  ei  erau pe pământ  aici,
seminţiile lor lipseau. Ei niciodată nu puteau fi incluşi. Acum, toţi... Când El i-a chemat,
acolo, cei o sută patruzeci şi patru de mii, ei erau lipsă. Asta-i adevărat. Ei nici măcar nu
sunt număraţi înăuntru acolo. Iar Iosif şi Levi sunt puşi în locul lui Dan şi Efraim. Acum
voi vă puteţi uita la asta. Chiar acolo este aceasta, înaintea voastră, vedeţi. Şi aici este
promisiunea lui Dumnezeu, înapoi de tot acolo, sute şi sute de ani înainte de aceea.
[Fratele Branham bate în amvon de câteva ori - Ed.]

Acum,  ce  s-a  întâmplat?  Ei  au  fost  curăţiţi  în  decursul  timpului  perioadei
îngrozitoare a Necazului.

77 Acum, dacă Dumnezeu urmează să curăţească acea—acea fecioară, care era o
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femeie  bună,  dar  ea  doar  a  omis  să  obţină  ulei  în  lampa  ei,  şi  El  urmează  să  o
curăţească prin persecuţie înăuntru acolo. El pune acele seminţii drept înăuntru acolo,
pentru acelaşi lucru, şi-i curăţeşte în decursul timpului perioadei Necazului. Deoarece,
aceasta este o—o curăţire. Aceasta este judecată. Dar, voi vedeţi, ei, după... Şi, uitaţi-
vă aici, aici vin sus cei o sută patruzeci şi patru de mii, după curăţirea lui Israel. Şi aici
vine sus de asemenea fecioara adormită, vine sus, curăţită, şi  are pe ea robe albe.
Vedeţi? Cât de perfect! Cât de frumos este asta!

Întocmai ca Iacob, în timpul necazului, vedeţi. Ei... Iacob, în timpul de necaz. El a
făcut rău. Dar el a mers prin timpul de curăţire deoarece el a făcut rău fratelui său,
Esau. Vedeţi? El a înşelat, să-şi ia dreptul lui de naştere. Dar el a trecut printr-o curăţire
înainte ca el să poată să-şi aibă numele schimbat de la Iacob la Israel, care este un
model al ordinei lui Dumnezeu, modelat astăzi.

78 Acum, noi vom întoarce acum la al 8-lea verset din... sau 1-ul verset, eu vreau să
spun, din al 8-lea capitol; din Apocalipsa 8:1.

Eu ştiu că voi sunteţi obosiţi. Dar, acum, doar încercaţi să ascultaţi doar pentru
câteva minute acum. Şi, Dumnezeu din Ceruri să ne ajute, este rugăciunea mea.

Noi trebuie să reţinem că această Pecete a Şaptea este sfârşitul timpului, a tuturor
lucrurilor. Asta-i adevărat. Lucrurile scrise în Cartea cu Şapte Peceţi, pecetluită, despre
planul de răscumpărare dinainte de întemeierea lumii, fiecare părticică din aceasta se
sfârşeşte. Acesta este sfârşitul; acesta este sfârşitul lumii care se zbate. Acesta este
sfârşitul naturii care se zbate. Acesta este sfârşitul fiecărui lucru. Înăuntru acolo, acesta
este  sfârşitul  Trâmbiţelor.  Acesta  este  sfârşitul  Potirelor.  Acesta  este  sfârşitul
pământului. Acesta este... Acesta este chiar sfârşitul timpului.

79 Timpul se termină. Biblia a spus aşa. Matei, al 7-lea capitol... eu vreau să spun,
Apocalipsa, al  7-lea cap-.  ..  10-lea capitol  şi  al...  şi  1 la al  7-lea verset.  Timpul se
termină. Îngerul a zis: „Timp nu va mai fi,” când acest, în zilele când acest lucru măreţ
se întâmplă.

Fiecare lucru se termină, în acest timp, sfârşitul celor— celor... la sfârşitul acestei
Peceţi a Şaptea. Observaţi. Acesta este sfârşitul epocii bisericii. Acesta este—sfârşitul
Peceţii a Şaptea. Acesta este sfârşitul Trâmbiţelor. Acesta este sfârşitul Potirelor, şi chiar
sfârşeşte introducerea înăuntru a Mileniului. Aceea este în Pecetea a Şaptea.

80 Aceasta este întocmai cum ar trage o rachetă în aer. Şi racheta aceea explodează
aici, şi ea merge sus şi atunci explodează din nou. Ea pune afară cinci stele. Una din
acele  stele  explodează şi  suflă  afară  cinci  stele  din  ea;  şi  apoi  una din  acele  stele
explodează şi suflă afară cinci stele din ea. Vedeţi, aceasta se şterge înainte afară.

Aceea este, ce, Pecetea a Şaptea. Ea doar sfârşeşte timpul pentru lume. Aceasta
sfârşeşte timpul pentru asta. Aceasta sfârşeşte timpul pentru aceea. Aceasta sfârşeşte
timpul pentru asta. Aceasta sfârşeşte timpul. Fiecare lucru doar s-a sfârşit sus la acea
Pecete a Şaptea.

Acum, cum o să facă El aceasta? Asta este ceea ce noi nu ştim. Nu-i aşa? Noi nu
ştim.

Acesta este chiar timpul pentru toate aceste lucruri,  şi  introducerea înăuntru a
Mileniului.

Observaţi, că deschiderea acestei Peceţi era aşa măreaţă, încât, Cerul a fost tăcut
prin Aceasta: „În tăcere, pe durata de o jumătate de oră.” Acum, este Aceasta măreţ!
Ce este Aceasta? Acesta a fost tăcut, Cerurile. Acolo nu s-a mişcat un lucru, pentru o
jumătate de oră.

81 Acum, o jumătate de oră ar putea să nu fie lungă dacă voi aveţi un timp bun. Dar,
în nesiguranţa între moarte şi Viaţă, aceasta părea ca un Mileniu. Aceasta era aşa de
măreţ!

Isus nu a menţionat Aceasta. Nici restul dintre ei.

Ioan nici măcar nu a putut să scrie despre Aceasta. Nu, lui i s-a interzis să scrie
aici. [Fratele Branham bate pe Biblia lui de două ori—Ed.] Vedeţi, acolo este doar o...
doar... El nu a scris Aceasta, dar aceasta este tăcere.

Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu, Acolo, dând
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din harfele lor; ei au încetat să cânte din harfele lor.

Îngerii au încetat cântarea lor, în Cer.

Gândiţi! Sfinţii  Heruvimi şi Serafimi, pe care Isaia I-a văzut în templu, cu şase
perechi... sau trei perechi de aripi. Trei... Două peste faţa lui, şi două peste picioarele
lui, şi zbura. Şi zi şi noapte, Ei sunt înaintea lui Dumnezeu, cântând: „Sfânt, sfânt, sfânt,
este Domnul Dumnezeu Atotputernic!” Şi chiar când Ei au păşit înăuntru, sau au venit în
templu, stâlpii templului s-au mişcat, cu a lor—lor prezenţă.

Şi aceşti sfinţi Serafimi au tăcut. Îngerii au încetat să cânte. Aha. Iuh! Zburând în
Prezenţa lui Dumnezeu, cântând: „Sfânt, sfânt, sfânt,” Ei au tăcut. Nici un înger nu
cânta. Nici laude. Nici—nici serviciu de altar. Nici, nimic. Acolo era linişte; tăcere, linişte
mortală în Cer, pentru o jumătate de oră.

Toată oştirea Cerului era tăcută pentru această jumătate de oră, când această taină
a Peceţii a Şaptea în această Carte de Răscumpărare a fost desfăcută. Gândiţi-vă la
aceasta. Dar, Ea este ruptă. Mielul O rupe. Voi ştiţi ce? Ei erau sfioşi de Aceasta, eu
cred. Ei nu au ştiut; acolo era Aceasta! Ei doar s-au oprit.

82 De ce? Ce este Aceasta? Acum, nici unul din noi nu ştim. Dar eu am—eu am să vă
spun, în descoperirea mea—mea despre Aceasta.

Şi, acum, eu nu sunt înclinat să fiu un fanatic. Dacă eu sunt, eu nu ştiu despre
aceasta,  vedeţi.  Eu  sunt...  eu  nu  sunt  dedat  la  astfel  de  agitaţii  goale  şi  lucruri
imaginare.

Eu am spus unele lucruri, care ar fi putut fi cumva ciudate pentru unii oameni. Dar
când Dumnezeu vine în jur, în spatele Acestuia, şi îl adevereşte şi zice că Acesta este
Adevărul, atunci acela este Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeţi? Aceasta ar putea părea
straniu, în felul acela. Vedeţi?

Iar acum, tot aşa de sigur cum eu stau în platformă în seara aceasta, eu am avut
descoperirea care a descoperit. Aceasta este într-un fel întreit. Care eu vă voi vorbi
vouă, cu ajutorul lui Dumnezeu, despre o faţetă din Aceasta. Şi atunci voi... Să mergem
peste asta, întâi. Aici este descoperirea, să încep ceea ce eu vreau să vă spun, ce este
Aceasta. Ce se întâmplă, este că... Acele Şapte Tunete pe care el le-a auzit tunând, şi a
fost oprit să scrie; aceea este ceea ce este taina, stând înapoia acelor Şapte Tunete
consecutive rulându-se afară. [Fratele Branham bate în amvon de câteva ori—Ed.]

83 Acum, de ce? Să dovedim aceasta. De ce? Acesta este secretul despre care nu ştie
nimeni. Ioan a fost oprit să scrie despre Acesta, chiar—chiar să scrie un simbol despre
Acesta. De ce? Aceasta este de ce acolo nu era activ în—activitate în Cer: aceasta ar
putea da secretul. Vedeţi voi aceasta acum? Adunarea zice: „Amin.”—Ed.]

Dacă Aceasta este aşa de măreţ, Aceasta trebuie să fie Inclusă, deoarece Aceasta
trebuie să se întâmple. Dar când cele Şapte Tunete...

Acum observaţi. Când cei şapte îngeri au venit înainte să sune Trâmbiţele lor, acolo
era un tunet. [Fratele Branham bate în amvon o dată—Ed.] Când Israel a fost adunat,
acolo era o trâmbiţă. „Când timp nu va mai fi,” ultima trâmbiţă, un tunet.

Dar aici sunt Şapte Tunete drepte, chiar într-un rând: unu, doi, trei, patru, cinci,
şase, şapte, acel număr perfect. Şapte Tunete într-un rând, au emis, nu... făcând doar—
doar unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte, drept. [Fratele Branham bate în amvon de
şapte ori—Ed.] Atunci, Cerurile nu au putut scrie Aceea. Cerurile nu pot cunoaşte despre
Aceasta, nimic altceva, deoarece nu există nimic pe ce să se meargă. Acesta era un timp
de relaxare. Acesta era aşa de măreţ, încât, Acesta a fost ţinut secret de îngeri.

Acum, de ce? Dacă Satan ar ajunge să apuce Aceasta, el ar putea să facă mare
pagubă. Există un lucru pe care el nu-l ştie. Acum, el poate să interpreteze orice vrea el,
şi  să personifice orice fel  de dar,  (eu sper  că voi  învăţaţi),  dar  el  nu poate să ştie
Aceasta. Aceasta nici măcar nu este scrisă în Cuvânt. Acesta este un secret total.

Îngerii, totul, a tăcut. Dacă ei au făcut o mişcare, aceasta ar putea să dea ceva
afară, astfel ei doar au tăcut, au încetat harfele. Totul s-a oprit.

84 Şapte, numărul perfect al lui Dumnezeu. Şapte, [Fratele Branham bate în amvon de
şapte ori—Ed.] doar drept în jos pe rând. Şapte Tunete au emis drept împreună, de
parcă ele pronunţau ceva. Observaţi, la timpul acela, Ioan a început să scrie Aceasta. El
a zis: „Să nu scrii Aceasta.”
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Şapte, numărul perfect al lui Dumnezeu. Şapte, [Fratele Branham bate în amvon de
şapte ori—Ed.] doar drept în jos pe rând. Şapte Tunete au emis drept împreună, de
parcă ele pronunţau ceva. Observaţi, la timpul acela, Ioan a început să scrie Aceasta. El
a zis: „Să nu scrii Aceasta.”

Isus nu a vorbit despre Aceasta. Ioan nu a putut să scrie Aceasta. Îngerii nu ştiu
nimic despre Aceasta. Ce este Aceasta? Acesta este lucrul care, Isus a zis: „Chiar îngerii
din Cer nu au ştiut” nimic despre Aceasta. Vedeţi? Vedeţi? El nu a ştiut Aceasta, El
însuşi. A zis: „Numai Dumnezeu” ar şti Aceasta.

Dar El ne-a spus, când noi „începem să vedem aceste semne apărând.” Acum voi
ajungeţi undeva? [Adunarea: „Amin.”—Ed.] În regulă. Observaţi, noi „începem să vedem
că apar aceste semne.” Vedeţi?

Dacă Satan ar putea să apuce din Acesta...

85 Dacă voi vreţi ca ceva să se întâmple... Acum, voi va trebui să luaţi cuvântul meu
pentru aceasta. Dacă eu planific să fac ceva, eu ştiu mai bine ca să nu spun la nimeni
despre aceasta. Nu că persoana aceea ar spune aceasta, ci Satan o va auzi. Vedeţi? El
nu o poate obţine, în inima mea acolo, atât timp ce Dumnezeu a închis-o cu Duhul Sfânt,
astfel că încât este între mine şi Dumnezeu. Vedeţi? El nu ştie nimic despre aceasta până
când tu o vorbeşti, atunci el o aude. Şi eu am încercat... ei spun oamenilor că eu voi
face un cutare-cutare lucru, şi priviţi pe Diavolul cum întrerupe fiecare roată pe care el o
poate, să ajungă acolo, vedeţi, să ajungă înaintea mea. Dar dacă eu obţin descoperirea
de la Dumnezeu, şi doar nu spun nimic despre aceasta, atunci aceasta este altfel.

Reţineţi, că Satan va încerca să personifice. El va încerca să personifice fiecare
lucru pe care Biserica îl va face. El a încercat să o facă. Noi observăm aceasta, prin
anticristul.

Dar acesta este un lucru pe care el nu-l poate personifica. Acolo nu va fi nici o
mimică la acesta, vedeţi, pentru că el nu cunoaşte Aceasta. Nu există nici o cale ca el să
cunoască Aceasta. Aceasta este a Treia Tragere. El doar nu ştie nimic despre Aceasta.
Vedeţi? El nu înţelege Aceasta.

86 Însă acolo este un secret care zace dedesubtul Aceluia! [Fratele Branham bate în
amvon o dată—Ed.] Glorie lui Dumnezeu în locurile Prea înalte! Eu nu mai pot gândi la
fel, tot restul vieţii mele, când am văzut. Acum, eu nu ştiu ce... Eu cunosc următorul pas
acolo, dar eu nu ştiu ce, cum să interpretez aceea. Aceasta nu va fi mult. Eu am scris
aici jos, când s-a întâmplat aceasta, dacă voi puteţi vedea aici: „Stop. Nu merge mai
departe decât aceasta chiar aici.” Eu nu sunt înclinat să fiu un fanatic. Eu doar spun
Adevărul.

Dar vă amintiţi  de ghetuţă,  care eu întotdeauna am încercat  să explic  cum că
sufletul stătea lângă aşa-şi-aşa, şi conştiinţa lăuntrică, şi tot felul acela de lucru? Care,
aceasta a făcut numai o mare grămadă de personificări să înceapă după aceasta. Cum ei
trebuie să ia sus mâna, şi să-i ţină pe oameni, şi să aibă vibraţii? Fiecare a avut vibraţii
în mâinile lor.

Dar vă amintiţi, când El m-a dus sus acolo, şi a zis: „Aceasta este acea a Treia
Tragere, şi nimeni nu va şti Aceasta.” Vă amintiţi asta? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.]
Vedeniile niciodată nu dau greş. Ele sunt perfect Adevărul.

Acum observaţi. Vă amintiţi vedenia despre constelaţie? Charlie, eu... Aici eşti tu.

Ceva se petrece, eu v-am spus, săptămâna aceasta, că voi... Aceasta era peste tot
în jurul vostru, dar mă întreb dacă voi aţi observat aceasta.

87 Vă amintiţi constelaţia, despre vedenia îngerilor, când am plecat de aici să merg la
Arizona? [Adunarea zice: „Amin.”] Vă amintiţi „Cât Este Ceasul, Domnilor?” [„Amin.” -
Ed.] Vă amintiţi  aceea? Observaţi,  acolo era numai o mare explozie de tunet, şi  au
apărut  şapte îngeri.  Este  adevărat?  [„Amin.”]  O explozie  de tunet,  şapte îngeri  au
apărut.

Şi am văzut Mielul când el a deschis prima pecete, şi am auzit, de parcă
era glasul unui tunet, şi una dintre cele patru făpturi a zis, Vino şi vezi.

Observaţi, un tunet, Şapte Mesaje care au fost pecetluite şi nu pot fi descoperite
până în ultima zi, din această epocă. Vedeţi ce vreau să spun? [Adunarea zice: „Amin.”—
Ed.]
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88 Acum, aţi observat voi partea misterioasă din această săptămână? Asta-i ceea ce
este Aceasta. Asta-i ceea ce era Aceasta. Aceasta nu era o fiinţă umană, un—un om.
Aceştia erau Îngerii Domnului. Observaţi.

Acolo sunt martori, din trei, șezând înăuntru aici, căci cu o săptămână în urmă, cu
puţin peste o săptămână în urmă, eu eram sus, departe înapoi în munţi, aproape la
Mexico, cu doi fraţi care şed aici. Culegând scaieţi, sau scaieți de nisip, de pe cracul
pantalonului meu; şi o explozie a izbucnit, care aproape, se părea că, a zguduit munţii
jos.  Acum,  asta-i  adevărat.  Eu  nu  le-am  spus  fraţilor  mei,  dar  ei  au  observat  o
deosebire.

Şi El a zis către mine: „Acum fii gata. Mergi spre est. Iată interpretarea despre
vedenia aceea.” Vedeţi? Acum, ca voi să ştiţi, Fratele Sothmann nu a obţinut vânatul
după care el a mers. Noi am încercat să-l obţinem pentru el. Şi El a zis: „Acum, diseară,
ca un semn pentru tine, el nu are să o facă. Tu trebuie să te consacri la timpul acesta
pentru vizitarea acestor îngeri.” Şi m-am simţit în afara mea, vă amintiţi.

Iar eu eram în vest. Îngerii veneau spre est. Şi aşa cum Ei veneau pe acolo, eu am
fost ridicat sus cu Ei, (vă amintiţi asta?) venind spre est. [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.]

89 Şi Fratele Fred, aici în seara aceasta, este un martor, şi Fratele Norman. Aşa cum
noi  am mers jos,  eu aproape că l-am lămurit  pe omul acela să stea şi  să-şi  obţină
vânatul. Este asta adevărat, Frate Sothmann? [Fratele Fred Sothmann: „Amin.”—Ed.]
Da, acolo, stă chiar acolo. L-am lămurit; dar, totuşi, El a zis: „El nu o să o facă.” Eu nu
am spus nimic; am mers înainte.

Ceva, șezând lângă marginea cortului, în ziua care... Îţi aminteşti, Frate Sothmann.
Şi eu, îndată ce unele lucruri au fost spuse, că eu te-am pus pe tine şi Fratele Norman...
Unde este Fratele Norman? Înapoi acolo. I-am pus sub jurământ, că ei nu vor menţiona
ce avea loc. Este asta adevărat? [Fraţii zic: „Amin. Acela este adevărul.”—Ed.] M-am
întors eu în jur şi am păşit la o parte de la acel cort, în felul acesta? Este asta adevărat?
[„Asta-i adevărat.”]

Deoarece, aceasta este ceea ce era, exact ceea ce era, şi ştiam că eu nu puteam să
o spun până s-a întâmplat, să văd dacă oamenii o să înţeleagă aceasta.

90 Şi voi aţi observat? „Acel un Înger,” am zis: „înăuntru acolo, era un Înger straniu.”
El s-a uitat mai mult la mine decât oricare din restul din Ei. Vă amintiţi asta? [Adunarea:
„Amin.”] Ei erau într-o constelaţie; trei pe o parte, şi unul pe vârf. Şi acel chiar de lângă
mine aici, numărând de la stânga la dreapta, ar fi fost al şaptelea Înger. El a fost mai
strălucitor, a însemnat mai mult pentru mine decât restul din Ei. Vă amintiţi? Eu am
spus: „El avea pieptul lui afară, în felul acesta, şi zbura spre est” (vă amintiţi) „în felul
acesta.” Am zis: „El m-a ridicat sus; m-a ridicat sus.” Vă amintiţi asta? [„Amin.”]

91 Aici este Acesta, acela cu Pecetea a Şaptea, lucrul despre care eu m-am întrebat
toată viaţa mea. Amin! Celelalte Peceţi au însemnat mult pentru mine, desigur, dar, oh,
voi nu ştiţi ce a însemnat Aceasta, pentru o dată în viaţă! [Fratele Branham bate în
amvon de câteva ori—Ed.]

M-am rugat,  am strigat către Dumnezeu. Eu—eu—eu...  După acel  miting de la
Phoenix... Oricare din oamenii, de acolo cu mine, ştiu. Eu m-am întins în munţi.

92 Într-o  dimineaţă,  m-am  sculat  şi  am  mers  sus  în  Sabino  Canyon,  acei  mari,
zgronţuroşi, munţi înalţi. Şi eu am mers sus acolo. Şi acolo este o cărăruie de mers pe
jos, după 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 zăpadă sus acolo. Astfel, sus
în munţi, foarte devreme înainte de ziuă, mergând sus prin această cărăruie, pietrele
rostogolindu-se înainte. M-am simţit călăuzit să mă întorc pe aici. Şi m-am întors, şi am
mers sus în ceva mari, stânci zimţate, oh, Doamne, sute de picioare înălţime.

Şi am îngenunchiat jos între acele stânci. Am aşezat jos Biblia aceasta, şi am aşezat
jos această carte... acest carneţel. [Fratele Branham îşi arată Biblia şi carnetul—Ed.] Am
zis: „Doamne Dumnezeule, ce înseamnă vedenia aceasta? Eu—eu sunt—eu sunt...” Am
zis: „Doamne, aceasta... Înseamnă aceasta moartea mea?”

93 Vă amintiţi, eu v-am spus: „M-am gândit că aceasta ar putea însemna moartea
mea, pentru că ceva a explodat încât aceasta m-a zguduit doar în bucăţi.” Vă amintiţi
aceasta.  Câți  ştiu  asta,  au auzit  aceasta? [Adunarea zice:  „Amin.”—Ed.]  Păi,  sigur,
vedeţi, toţi dintre voi. Şi eu credeam că aceasta ar putea însemna moartea mea.
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Şi atunci în cameră, am zis: „Era… Ce—ce—ce a fost aceasta, Doamne. Ce—ce
înseamnă aceasta? Înseamnă că eu am să mor? Dacă da, în regulă, eu nu am să spun
familiei mele. Doar lasă-mă să mă duc, vezi, dacă lucrarea mea este terminată.” Şi am
zis...

Acum, ce era aceasta? Dar El a trimis un martor înapoi, vă amintiţi că eu v-am spus
asta, că nu asta era. Aceasta era înaintarea lucrării  mele. Oh, oh, oh! Voi pricepeţi
aceasta? [Adunarea: „Amin.”—Ed.] Vedeţi? Şi șezând sus în Sabino Canyon...

Tatăl Ceresc cunoaşte aceasta. Doar aşa de adevărat după cum voi vedeţi aceasta
venind la îndeplinire, acei îngeri au venit drept jos şi au adeverit fiecare Mesaj de a fi la
fel.  Atunci,  voi  ştiţi  dacă  Acesta  vine  de  la  Dumnezeu,  sau nu.  Acesta  a  fost  spus
dinainte, vouă, printr-o vedenie. Eu nu am putut să vă spun până când s-a terminat
serviciul, deoarece mi s-a interzis.

În Sabino Canyon, șezând sus acolo în dimineaţa aceea, mi-am avut mâinile sus. Şi
a mea... Vântul mi-a suflat jos pălăria mea neagră veche. Când... Eu stăteam acolo, cu
mâinile mele ridicate, rugându-mă. Am zis: „Doamne Dumnezeule, ce înseamnă asta?
Eu nu pot să înţeleg aceasta, Doamne. Ce o să fac eu? Dacă acesta este timpul meu de
plecare Acasă, lasă-mă să mă duc aici sus, aici este unde ei nu mă vor găsi niciodată. Eu
nu vreau pe nimeni să jelească pe aici, dacă eu mă duc. Eu—eu vreau doar ca familia să
creadă că eu am luat doar o plimbare. Iar ei nu mă vor găsi. Ascunde-mă departe pe
undeva. Dacă eu urmează să mă duc, păi, lasă-mă să mă duc. Poate Joseph va găsi
Biblia mea aşezată aici, într-o zi, şi lasă-l să O folosească. Vezi, dacă eu am să mă duc,
lasă-mă să mă duc, Doamne.” Şi mi-am avut mâinile întinse. Şi, dintr-o dată, ceva mi-a
lovit mâna.

94 Eu nu ştiu. Eu nu pot spune. Am adormit? Eu nu ştiu. M-am dus într-o transă? Eu
nu ştiu. A fost aceasta o vedenie? Eu nu vă pot spune. Singurul lucru pe care eu îl pot
spune este ce eu... Întocmai acelaşi lucru cum erau Îngerii aceia!

Şi aceasta mi-a lovit mâna. Şi am privit, şi aceasta era o sabie. Şi ea avea mânerul
de perlă, foarte frumos; şi avea o gardă peste acesta, din aur. Iar lama părea ca ceva ca
un crom, ca argintul, numai că aceasta era foarte strălucitoare. Şi ea era aşa rombic
ascuţită, oh, Doamne! Şi mă gândeam: „Nu este acesta cel mai frumos lucru!” Doar se
potrivea în mâna mea! Mă gândeam: „Asta este grozav de frumoasă. Dar,” am zis: „măi,
mie întotdeauna îmi este teamă de lucrurile alea, o sabie.” M-am gândit: „Ce voi face eu
cu asta?”

Şi doar atunci un Glas s-a zguduit în jos pe acolo, care a clătinat stâncile. A zis:
„Aceasta este Sabia Regelui!” Şi atunci am ieşit afară din aceasta.

„Sabia Regelui.” Acum, dacă Acesta a zis: „O sabie a unui rege...” Dar El a zis:
„Sabia Regelui.” Şi există numai unul „Regele,” şi acela este Dumnezeu. Şi El avea o
Sabie, care este Cuvântul Lui, prin care eu am trăit. Aceea, aşa să mă ajute, Dumnezeu;
stând peste  amvonul  Lui  sfânt  aici,  cu  acest  Cuvânt  sfânt  aşezat  aici!  Acesta  este
Cuvântul!  Amin!  Oh,  în  ce zi  trăim noi!  Ce lucru măreţ!  Vedeţi  taina şi  secretul?  A
Treia...
95 Stând acolo când aceasta m-a părăsit, Ceva doar a venit la mine şi a zis: „Nu te
teme.” Acum, eu nu am auzit nici un glas. Parcă înlăuntrul meu, a vorbit. Eu trebuie
doar să vă spun adevărul, întocmai exact ce s-a întâmplat. Ceva a atins, şi a zis: „Nu te
teme. Aceasta este acea a Treia Tragere.” [A Treia Fază—Trans.]

A Treia Tragere! Vă amintiţi Aceasta? [Adunarea: „Amin.”—Ed.] El a zis: „Tu ai avut
aşa de mulţi imitatori la aceasta, ceea ce tu ai încercat să explici. Dar,” a zis: „nici măcar
să nu încerci, Aceasta.” Vă amintiţi aceasta? Câți îşi amintesc vedenia aceea? [„Amin.”]
Păi, aceasta este peste tot. Aceasta este pe bandă, şi pretutindeni. Aceasta era cam cu
şase ani în urmă, şapte ani în urmă. Era şapte ani în urmă. A zis: „Să nu încerci să
explici Aceasta.” A zis: „Aceasta este a Treia Tragere, dar Eu te voi întâlni înăuntru
acolo.” Este adevărat? [„Amin.”] El a zis: „Să nu încerci...”

96 Eu stăteam cu o—o ghetuţă de bebeluş, când El mi-a spus. A zis: „Acum fă Prima ta
Tragere. Şi când tu o faci, peştele va fugi după momeală.” A zis: „Atunci urmăreşte a
Doua ta Tragere,” a zis: „deoarece Acesta va fi numai peşte mic.” El a zis: „Atunci a
Treia Tragere îl va prinde.”

Şi toţi acei lucrători au venit în jurul meu, au zis: „Frate Branham, noi ştim că tu
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poţi să o faci! Aleluia! Frate Branham!” Acolo este unde eu mă leg întotdeauna, cu o
grămadă de predicatori. Vedeţi? Eu iubesc oamenii. Ei vor ca tu să explici totul, asta,
aceea.

97 Şi am zis: „Păi, uh, uh, uh,” am zis: „Eu nu ştiu.” Am zis: „Eu am înţeles pescuitul.
Acum,” am zis: „acum, primul lucru care-l faci... Iată cum se face aceasta. Tu vezi toţi
peştii în jur; tu trebuie să smuceşti momeala.” Păi, aceea este exact tactica pescuitului.
Astfel am zis: „Smuceşte momeala. Acum, voi vedeţi, când am smucit momeala, prima
dată, acum peştele o ia după aceasta.” Dar ei erau cei mici. Şi asta era doar cum ei
prindeau.

Astfel atunci eu—eu am zis: „Atunci voi veţi—voi veţi aşeza...” Şi am smuls-o afară,
pe mal. Şi eu aveam un peşte, dar acesta arăta ca o piele peste momeală, acesta era
doar... acesta era aşa de mic.

Şi atunci eu stăteam acolo, şi Ceva a zis: „Eu ţi-am spus să nu faci asta!”

Am început să plâng. Tot firul a fost încâlcit în jurul meu, în felul acesta. Şi eu am...
stăteam acolo, plângând, cu capul în jos în felul acesta. Am zis: „Dumnezeule! Oh, eu...
Iartă-mă! Eu—eu sunt o persoană proastă. Doamne, să nu... Iartă-mă.” Şi eu—eu am
avut firul acesta.

Şi aceea, ce eu aveam în mâna mea, era o ghetuţă de bebeluş, cam aşa de lungă.
Şi  eu  aveam sfoara  aceea,  era  cam aşa  de  mare  rotundă  ca  degetul  meu,  cam o
jumătate de ţol, parcă. Şi ochiul în această gheată era doar cam de mărimea unei... mai
mică decât o—o o şaisprezecime, probabil, dintr-un ţol, în ochi. [cam doi milimetri la
gaura şiretului—Trans.] Şi eu am încercat să bag şiretul în această ghetuţă, cu această
mare sfoară de jumătate de ţol. Ah!

A  venit  un  Glas,  a  zis:  „Tu  nu  poţi  să  înveţi  pe  bebeluşi  Penticostali  lucruri
supranaturale.” A zis: „Acum, lasă-i în pace!”

98 Şi tocmai atunci El m-a ridicat sus. El m-a dus sus, şi m-a aşezat sus departe de
tot, unde se desfăşura o adunare. Părea ca un cort sau o catedrală, de vreun fel. Şi am
privit, şi  acolo era o cutie mică, parcă, un loc mic acolo pe o parte. Şi am văzut că
Lumina aceea vorbea către cineva, deasupra mea, Lumina aceea pe care voi o vedeţi
acolo pe fotografie. Ea s-a învârtit într-o parte de la mine, în felul acesta, şi a mers
peste cortul acela. Şi a zis: „Eu te voi întâlni acolo.” Şi a zis: „Aceasta va fi a Treia
Tragere, şi tu nu o să spui Aceasta la nimeni.”

Şi în Sabino Canyon, El a zis: „Aceasta este a Treia Tragere.”

Şi acolo sunt trei lucruri mari care merg cu Aceasta. Şi unul s-a desfăşurat astăzi...
sau  ieri;  celălalt  s-a  desfăşurat  astăzi;  şi  acolo  este  un lucru  pe  care  eu  nu îl  pot
interpreta, deoarece acesta este într-o limbă necunoscută. Dar eu am stat drept acolo şi
m-am uitat chiar drept la El. Şi aceasta este a Treia Tragere care vine sus. [Fratele
Branham bate în amvon de trei ori—Ed.] Şi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu... Oh, Doamne!

Acela este motivul că tot Cerul a fost tăcut.

99 Acum, eu—eu mai bine mă opresc chiar aici, vedeţi. Eu doar—eu doar mă simt
controlat, să nu mai spun nimic despre Aceasta. Vedeţi?

Astfel,  doar reţineţi,  Pecetea a Şaptea,  motivul  că Aceasta nu a fost  deschisă.
[Fratele Branham bate în amvon de şase ori—Ed.] Vedeţi, motivul că El nu a descoperit
Aceasta, nimeni nu trebuie să ştie despre Aceasta.

Şi eu vreau ca voi să ştiţi că înainte chiar ca eu să cunosc vreun Cuvânt despre
Aceasta, vedenia aceea a venit cu ani în urmă. Vă amintiţi asta? [Adunarea zice: „Amin.”
—Ed.] Şi aici este Ea, întocmai cum a fost astalaltă, alunecă chiar drept în Cuvânt exact
unde era Ea. [Fratele Branham bate pe amvon de două ori.] Şi Dumnezeu cunoaşte
inima mea, eu niciodată nu m-am gândit la un astfel de lucru ca Acela, şi aici era Acesta.
Este mai târziu decât ne gândim. Aha. Oh, Doamne!

Asta arată că Aceasta este de la Dumnezeu, căci, vedeţi, Aceasta se potriveşte
exact în promisiunile lui Dumnezeu, de la sfârşitul—Mesajului. Voi observaţi. Observaţi
acum, pentru Mesajul sfârşitului de timp, această Pecete. De fapt, El—El a descoperit
cele şase Peceţi, dar El nu spune nimic despre a Şaptea. Şi Pecetea timpului sfârşitului,
când Aceasta începe, va fi absolut un secret total, conform cu Biblia, înainte de a şti
Aceea.  Şi  amintiţi-vă,  Apocalipsa  10:1-7,  1  la  7,  capitolul  10:1  la  7:  „La  sfârşitul
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Mesajului îngerului al şaptelea, toate tainele lui Dumnezeu vor fi cunoscute.” Noi suntem
la timpul sfârşitului, deschiderea celei de a Şaptea Peceţi.

100 Acum, cum am ştiut eu? Zilele trecute, duminica trecută, azi este o săptămână,
când eu am predicat despre „Fiţi smeriţi! Fiţi smeriţi! Amintiţi-vă, Dumnezeu lucrează în
lucrurile mici.” Eu nu mi-am dat seama despre ce vorbea într-adevăr aceasta. Şi acum
eu o văd. Aceasta este într-un fel aşa de smerit! Voi v-aţi gândi că ceva de felul acesta
ar fi descoperit la Vatican sau... Dar Acesta vine întocmai ca Ioan Botezătorul. Aceasta
vine ca naşterea Domnului nostru, într-un grajd. Glorie lui Dumnezeu! Aşa să mă ajute,
ceasul este aproape! Amin! Noi suntem aici. Oh, Doamne!

Acum vedeţi voi aceasta, Adevărul despre vedenia lui Dumnezeu, cei şapte îngeri
aducându-mă de la vest? Ei veneau de la vest, venind înapoi la est, aducând aici pentru
acest Mesaj din seara aceasta. [Fratele Branham bate în amvon de două ori—Ed.] Oh,
Doamne!

101 Acum,  Glasul  acelui  mare  tunet,  şi  misiunea  care  a  fost  adusă  aici,  a  fost
descoperit, că Aceasta... şi dovedit că Aceasta era de la Dumnezeu. Doar gândiţi-vă
acum. Eu nu am ştiut aceste Peceţi, şi ele au fost descoperite săptămână aceasta. S-a
gândit cineva la asta, despre acei şapte îngeri fiind Acesta, fiind Mesajul care venea
înainte, acei îngeri aducându-mă înapoi aici pentru Asta? Vedeţi?

Amintiţi-vă,  Mesagerul  al  şaptelea  era...  Cei  şapte  Mesageri  erau...  Acel  Unul
cunoscut mie,  al  şaptelea înger,  Acesta mi-a apărut mai  mult  decât oricare.  Acum,
vedeţi,  ei  stăteau în  felul  acesta.  Acum, noi  doar  vrem ca voi  să  observaţi.  Iar  eu
stăteam aici, iar eu îi priveam pe ceilalţi...

Vedeţi, una, primul grup, de păsări mici, penele toate bătute jos. Vă amintiți de
ele? Şi ele toate au zburat spre est. Şi al doilea grup, au fost mai strălucitoare, păsări
mai mari, arătau ca porumbeii, cu aripi ascuţite. Ele au zburat spre est. Prima Tragere, a
Doua Tragere, şi apoi următoarea erau îngeri. Şi cum...

102 Eu stăteam chiar acolo,  şi  această explozie a plecat.  Iar eu mă uitam încoace,
înspre vest, şi Ei au venit şi doar m-au ridicat sus, înăuntru Acolo. Eu am mers direct
afară din conştiinţa mea. Şi unul dintre Ei, venind, era Acela care s-a uitat aşa ciudat la
mine,  era  Acela  pe a  mea...  Ar  fi  la  stânga,  unde eu am intrat  în  constelaţie.  Dar
numărând de la stânga la dreapta, acesta ar fi fost al şaptelea Înger, vedeţi, venind
dincoace. Acum, reţineţi, cei şapte Mesageri.

Vă reamintiţi piramida de Stâncă albă, din visul lui Junior Jackson pe care eu vi l-
am interpretat? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Vedeţi? Observaţi, în seara în care eu am
plecat, şi eu... Acolo au venit şase visuri, şi fiecare din ele direct la acelaşi lucru. Apoi a
început vedenia, şi m-a trimis în vest. Şi, Junior, el privea în timp ce... Observaţi. Priviţi
cât de perfect!

Acum, eu—eu sper şi mă încredinţez că voi oamenii vă daţi seama că eu încerc să
pun acest har pe Isus Cristos, Care este Autorul la toată Aceasta. Şi singurul motiv că
voi nu m-aţi auzit niciodată înainte să vorbesc în felul acesta, în viaţa voastră, însă
ceasul acesta se apropie. Înţelegeţi? Înţelegeţi? Observaţi.

103 Acum să o facem sigur, pentru voi, astfel ca aceasta să poată fi pătrunsă jos. Eu
mă pregătesc să vă părăsesc din nou. Eu nu ştiu unde mă voi duce. Eu trebuie să predic
Evanghelia în alte locuri. Dar acum, că...

Voi aţi putea zice: „Eu am auzit tot felul acela de fanatism.” Eu nu ştiu ce; eu nu
pot judeca vreun alt om.

Eu trebuie numai să răspund faţă de Dumnezeu pentru ceea ce eu...  pentru—
pentru mine însumi.  Dar a existat  vreodată că eu v-am spus vouă ceva în Numele
Domnului, care nu era adevărat, în toţi aceşti ani? [Adunarea zice: „Nu.”—Ed.] Nimeni
altul nu poate spune astfel, deoarece eu întotdeauna am spus aceasta întocmai în felul în
care El a spus-o.

Acum lăsaţi-mă doar să vă arăt că aceasta este exact adevărat, şi să o confirm.

Acum amintiţi-vă: „Dacă acolo va fi unul spiritual sau un profet, Eu Domnul voi
vorbi către el în vedenii, şi îi voi face cunoscut lui prin visuri.” Interpretând visuri, este
asta. Iosif, el putea interpreta visuri, şi să vorbească şi—şi să vadă vedenii. Este asta
adevărat? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.]
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104 Acum observaţi aceasta. Că, acum, când aceasta a avut loc, Junior stătea într-un
câmp care avea un—avea o mare piramidă pe acesta, în felul acesta. Şi acolo era ceva
scris pe pietre, şi eu am descoperit Aceea pentru oameni. Este asta adevărat, Junior?
[Fratele  Junior  Jackson  zice:  „Asta-i  adevărat.”—Ed.]  Cam cu  un  an  înainte  să  se
întâmple.

Şi observaţi următorul lucru acum. Eu am luat un fel de bară şi am tăiat Aceasta
jos, şi în interior era Piatră albă care nu avea nimic scris pe Ea. Şi, la timpul acela, eu
am pornit-o spre vest. Şi eu le-am spus la toţi, am zis: „Să nu mergeţi afară în vest.
Staţi aici şi priviţi la Aceasta până mă reîntorc.” Am mers în vest, pentru explozie; m-am
întors înapoi la est, cu Duhul Sfânt interpretând acest Cuvânt nescris. Acum, dacă aceea
nu este perfect Dumnezeul Atotputernic, eu vreau ca voi să ştiţi ce este.
105 Pentru ce încerc eu să spun asta, prieteni? Este ca să vă arăt că noi suntem la
timpul  sfârşitului.  Acum,  dacă  celelalte  sunt  perfect  la  ţanc  cu  Cuvântul,  aşa  este
Aceasta perfect la ţanc cu Cuvântul! Noi suntem aici. Noi suntem la sfârşit, prietenilor.

Curând  aceasta  va  fi  „timpul  s-a  terminat.”  Milioane  îşi  vor  pierde  vieţile  lor.
Milioane vor fi, care cred acum că ei sunt mântuiţi, vor fi socotiţi carne de tun pentru
epoca atomică. Noi  trăim în ultima oră. Prin harul  Atotputernicului  Dumnezeu, prin
ajutorul Lui la poporul Lui, ca ei să poată să privească înainte la apariția în curând a lui
Cristos! „Până când, Frate Branham?” Poate douăzeci de ani; poate în cincizeci de ani;
poate într-o sută de ani. Eu nu ştiu. Şi poate că dimineaţă; poate încă în seara aceasta.
Eu nu ştiu. Şi dacă cineva zice că ei ştiu, ei sunt greşiţi. Vedeţi? Ei nu ştiu. Dumnezeu,
numai, ştie.

106 Acum observaţi. Aşa să mă ajute, prin Dumnezeu, eu spun Adevărul, că Acestea îmi
sunt discernute spiritual, discernute de către Duhul Sfânt. Şi, prin fiecare din Ele, şi-a
identificat locul Ei în Biblie.

Acum, ce este acest mare secret care zace sub această Pecete, eu nu ştiu. Eu nu
cunosc aceasta. Eu nu am putut să-mi dau seama. Eu nu am putut să spun Aceasta,
doar ce Aceasta— doar ce a spus Aceasta, dar eu ştiu că Aceasta era acele Şapte Tunete
exprimându-se chiar aproape împreună, doar bătând în şapte timpuri diferite. Şi Aceasta
s-a desfăşurat în altceva ce eu am văzut. Atunci, când eu am văzut Asta, eu m-am uitat
după interpretare. Aceasta a zburat acolo peste, şi eu nu am putut să pricep Aceasta.
Aceasta este exact corect. Vedeţi? Încă nu este tocmai ora pentru Aceasta.

Dar, Aceasta se mută în acel ciclu, vedeţi. Aceasta vine sus aproape. Astfel, lucrul
de făcut  pentru  voi  este  să  vă amintiţi  că  eu vă vorbesc  în  Numele  Domnului.  Fiţi
pregătiţi, pentru că voi nu ştiţi la ce timp se poate întâmpla ceva.

107 Acum, când asta ajunge pe bandă, care Aceasta este, aceea probabil că va trimite
zece mii dintre prietenii mei departe de la mine. Pentru că, ei o să spună, că: „Fratele
Branham încearcă să se pună pe sine, şi  să se facă pe sine, un—un slujitor sau un
profet, sau ceva, înaintea lui Dumnezeu.” Lăsaţi-mă să vă spun, fraţii mei, că aceea este
o eroare.

Eu vă spun numai ce eu am văzut şi ce mi s-a spus. Şi acum voi—voi faceţi ce vreţi
voi. Eu nu ştiu cine urmează să... ce urmează să aibă loc. Eu nu ştiu. Eu doar ştiu că
acele Şapte Tunete ţin taina aceea. Cerurile au fost liniştite. Fiecare înţelege? [Adunarea
zice: „Amin.”—Ed.] Acesta ar putea fi timpul, acesta ar putea fi ceasul acum, că această
persoană mare pe care noi  o aşteptăm să se ridice pe scenă ar putea să răsară pe
scenă.

Poate această slujbă, cu care eu am încercat să duc pe oameni înapoi la Cuvânt, a
aşezat o temelie; şi dacă aceasta a aşezat, eu am să vă părăsesc, de-a binelea. Acolo nu
vor fi doi dintre noi aici la acelaşi timp. Vedeţi? Dacă aceasta este, el va creşte; eu voi
descreşte. Eu nu ştiu.

Dar eu am fost  privilegiat,  de Dumnezeu, să privesc şi  să văd ce era Aceasta,
vedeţi, să o văd desfăşurându-se până aşa de mult. Acum, acela este Adevărul.

108 Şi  eu  sunt  sigur  că  voi  aţi  observat  lucrurile  care  s-au  întâmplat  săptămâna
aceasta. Eu sunt sigur că voi l-aţi observat pe acel băieţaş Collins zăcând acolo, murind,
seara cealaltă; acea micuţă, fetiţă cu leucemie.

Împărăţia lui Dumnezeu vine. Şi Aceasta devine mai mult de la negativ la pozitiv,
aşa cum a fost. Acum, aceea nu ar trebui să-i sugrume pe oameni. De la justificare, la



Pecetea A Şaptea 27

sanctificare, la botezul Duhului Sfânt, şi apoi aici, aici. Vedeţi? Noi doar ne apropiem mai
aproape de Dumnezeu, tot timpul.

Nu puteţi voi vedea, lucrători Metodişti, cum că Mesajul vostru despre sanctificare
era peste acela care l-a predicat Luther?

Voi Penticostalilor, nu puteţi voi vedea că mesajul vostru despre botez este dincolo
de acela care l-au predicat Metodiştii? Voi ştiţi ce vreau eu să spun?

Oh, noi am avut o mulţime de lucruri să meargă înainte! Şi asta este corect. Şi dacă
există cineva care nesocoteşte răul, iar oamenii spun ceva care sunt de fapt minciuni şi
nu Adevărul, eu urăsc asta.

Dar eu—eu iubesc Adevărul solid, indiferent cât de mult întrerupe Acesta pe aici sau
pe acolo. Dacă Acesta este Adevăr, Dumnezeu îl va arăta în final ca Adevăr. Şi dacă El
nu face asta, curând într-una din aceste zile, atunci vedenia mea nu era corectă. Acum
voi vedeţi unde tocmai m-am pus pe mine însumi.

109 „Când va fi aceasta, Frate Branham?” Eu nu vă pot spune. Eu nu ştiu.

Dar, într-una din aceste zile, dacă noi nu ne mai întâlnim pe acest pământ, noi o să
ne întâlnim acolo la—scaunul de judecată al lui Cristos. Şi voi veţi afla, că, în camera
aceea, descoperirea venea de la Dumnezeu, întocmai cum au venit toate celelalte, că
Ele... Una din tainele despre acea Pecete, motivul că Ea nu a fost descoperită, Aceasta
era  Şapte  Tunete  care  au  exprimat  glasurile  Lor.  Şi  acolo  este  Aceasta,  perfect.
Deoarece, nimic nu cunoaşte ceva despre Aceasta. Aceasta nici măcar nu a fost scris.
Astfel, noi suntem la timpul sfârşitului. Noi suntem aici. Eu mulţumesc lui Dumnezeu
pentru Cuvântul Lui.

110 Eu îi mulţumesc Lui pentru Isus Cristos. Căci, fără ca să-l trimită pe El pentru—
ispăşirea de păcatele noastre, noi toţi am fi într-o mare murdărie de păcat, fără nici o
nădejde. Dar, prin harul Lui, Sângele Lui—Lui curăţă tot păcatul. Întocmai ca picătura de
cerneală  într-o  găleată  de  Clorox,  voi  niciodată  nu  o  să  mai  găsiţi  cerneala.  Când
păcatele noastre sunt mărturisite, acestea sunt puse în Sângele lui Isus Cristos; ele
niciodată nu vor mai fi ştiute. Dumnezeu le uită; ele nici măcar nu au fost făcute. Şi atât
timp cât Jertfa aceea stă acolo într-o ispăşire pentru noi, atunci asta este tot. Asta este,
vedeţi. Noi—noi nu mai suntem păcătoşi. Noi suntem Creştini, prin harul lui Dumnezeu.
Amintiţi-vă, în noi înşine noi probabil că am fi tot atât de răi cum noi am fost vreodată.
Dar, vedeţi, harul lui Dumnezeu a apărut pentru noi, şi asta este ceea ce ne-a făcut ce
noi suntem astăzi, fraţi şi surori Creştini.

Aceasta a fost o săptămână grozavă pentru mine. Eu sunt obosit. Mintea mea este
obosită.  Deoarece eu—eu am...  cu tot ce am putut eu mai bine. Şi  ceva straniu se
desfăşura, fiecare zi. Eu eram uimit; să păşesc în cameră, şi să fiu acolo pentru câteva
minute, şi să văd Ceva că doar mă întoarce complet în jur.

Şi,  aici,  eu mergeam înăuntru acolo şi  luam sus notiţele.  Eu luam cărţi  de Dr.
Smith, Uriah Smith, şi, oh, toţi—scriitorii şi fiecare lucru, şi citesc înăuntru, citesc jos în
cărţile lor. Eu zic: „Acum aici este Pecetea a Şasea. Aici este Pecetea a Patra. Acum ce
zice omul acesta? El ar zice, 'Păi, Aceasta era asta, aceea, sau cealaltă.'” Eu mă uitam
dincoace şi iau un alt om. El a zis că Aceasta era cutare-şi-cutare. Şi se părea parcă eu
doar... Aceasta doar nu mergea corect. Vedeţi?
111 Apoi m-am gândit: „Păi, ce este Aceasta, Doamne?” Şi eu umblam în sus şi-n jos pe
duşumea o vreme. Eu îngenuncheam jos şi mă rugam. Am mers înapoi şi am luat Biblia;
şed jos, şi citesc. Umblu înainte şi înapoi.

Apoi, cu totul dintr-o dată, când eu am tăcut, aici s-a desfăşurat Aceasta în felul
acesta. Apoi eu apucam foarte repede un creion, şi începeam să scriu Aceasta jos în felul
acesta, orice am văzut eu şi făceam. Urmărind Aceasta, în felul acesta, până când am
avut Aceasta scrisă jos.

Apoi  eu luam, restul  zilei,  şi  mergeam jos  şi  urmăream Asta,  şi  vedeam dacă
Aceasta se lega peste tot în jos prin Scripturi. Apoi: „Dovediţi toate lucrurile.” Vedeţi? Eu
am Asta aici.

Şi mă gândesc: „Acum, acolo erau mulţi oameni care aveau vedenii. Acolo erau
mulţi  în  revelaţii.”  Dacă  aceasta  este  contrară  la  Cuvânt,  lăsaţi-o  în  pace;  asta-i
adevărat, lăsaţi-o în pace.
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112 Acum, acum, atunci eu duceam Aceasta chiar jos în felul acesta, o duceam jos în
felul acesta. Eu însemnam jos lucruri micuţe aici. Mă gândeam: „Păi, acum, clasa va fi
bucuroasă să audă asta, pentru că aceasta leagă aici şi leagă acolo. Acum, să vedem, ce
zice asta aici? Da. Şi, da, aici este aceasta, chiar aici.” Vedeţi?

Şi O aduc înapoi prin Biblie, şi am legat lucrul jos, în decursul săptămânii. Acolo
este Aceasta, pe benzi. Voi sunteţi bine veniţi la ele. Şi eu am făcut aceasta după cea
mai  bună  cunoştinţă  a  mea,  sub  părtăşia  Creştină,  harul  lui  Dumnezeu,  către  toţi
oamenii, prin Isus Cristos. Eu am făcut cât am ştiut eu de bine.

Voi aţi fost una din cele mai bune clase. Nimeni nu ar fi putut să şadă acolo ceva
mai bine. Voi toţi aţi venit înăuntru aici la ora unu în zi, până la ora cinci, până oricând ei
au deschis biserica şi au adus... au lăsat oamenii să intre. Voi aţi stat în frig; voi aţi stat
în zăpadă; voi aţi făcut totul; aţi stat în jurul pereţilor, până v-au durut picioarele. Eu
vedeam pe bărbaţi, aşezaţi jos; le lăsau pe femei să şadă. Şi alţii stăteau în felul acesta,
șezând în jur. Mă gândeam: „Doamne, întreaga...”
113 Aceasta a fost o săptămână misterioasă. Întregul lucru a fost cumva ciudat, cum,
când oamenii  vin, îi  vezi stând în jur pe afară, în ferestre, în uşi,  înapoi prin spate,
pretutindeni, ascultând. Şi atât ca un orator, eu sunt departe de a fi un orator. Eu—eu
am atâta inteligenţă, să ştiu că eu nu sunt, că eu nu sunt un orator. Dar de ce şedeau
oamenii şi ascultau în felul acesta? De ce făceau ei aceasta? Ei nu au venit să audă o
persoană ca mine. Dar ei au venit deoarece acolo este Ceva în aceasta, atrăgând un
popor la Aceasta. Vedeţi? Acolo este Ceva în aceasta, care îi atrage.

Aşa cum soţia mea a stat aici la platformă şi a cântat, când am început:

Ei vin de la Est şi Vest,

Ei vin de la ţara îndepărtată,

Să sărbătorească cu Regele, să prânzească ca musafir al Lui;

Ce binecuvântaţi sunt aceşti pelerini!

Privind faţa Lui aureolată Aprinsă cu Lumină Divină;

Binecuvântaţi părtaşi ai harului Său,

Ca nestemate în coroana Lui să strălucească.

114 Fie ca voi întotdeauna să purtaţi asta în minte: „Să fiţi o nestemată în Coroana lui
Isus  Cristos.”  Pavel  a  spus  către  Biserică:  „Voi  sunteţi—voi  sunteţi  giuvaerurile,
nestematele din Coroana Lui.” Noi vrem să fim nestematele din Coroana lui Isus Cristos.

Noi nu vrem, niciodată să nu puneţi un om în aceasta. Voi să uitaţi  orice lucru
despre mine. Eu sunt fratele vostru, un păcătos mântuit prin har, nepotrivit să trăiesc.
Acesta este exact adevărul. Eu nu spun asta ca să fiu umilit; acelea sunt fapte. Nu există
nimic în mine, nici un lucru sănătos, deloc.

Dar harul lui Dumnezeu a lăsat sărmanii mei, ochi slabi să privească dincolo de
perdeaua timpului şi să vadă lucrurile acelea acolo, şi am venit înapoi.

115 Când eu eram un băieţaş, am iubit pe oameni. Eu întotdeauna am vrut ca cineva să
mă iubească şi  să vorbească cu mine. Nimeni  nu făcea aceasta,  din cauza numelui
familiei. Nimeni nu vorbea cu mine.

Dar  când  eu  mi-am făcut  predarea  către  Dumnezeu,  atunci...  Poporul  nostru,
obârșia, fiind Irlandeză, mă gândeam: „Poate... Ei erau toţi Catolici, şi poate că aceea ar
fi Aceasta.” Am mers acolo, şi El era cumva. Şi am mers jos la Prima biserică Baptistă, şi
El era într-un alt fel.

Am zis: „Doamne, acolo trebuie să fie vreo cale care este adevărată.”

Şi Ceva a zis: „Aceasta este Cuvântul.”

116 Eu am ţinut acel Cuvânt. Priviţi la fiecare vedenie, pretutindeni.

Ziua când am aşezat acea piatră de temelie acolo, şi am pus aceea înăuntru acolo,
eu am scris acolo ce mi-a arătat El în dimineaţa aceea într-o vedenie. „Fii stăruitor în
sezon, şi afară din sezon; mustră cu toată îndelunga răbdare şi învăţătura. Căci va veni
timpul când ei nu vor suferi învăţătura sănătoasă; ci după poftele lor proprii îşi vor da
pentru ei împreună, învăţători,  având mâncărime la urechi; şi  se vor întoarce de la
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Adevăr, înspre născociri.” Şi eu am văzut pe acei doi pomi, lângă care am stat, fac
tocmai acelaşi lucru.' Asta-i adevărat. Şi ia te uită. Şi aceea este adevărat. Şi, acum, voi
nu o să...

117 Reţineţi. Lăsaţi-mă să vă îndemn din nou. Nu ziceţi: „Îţi mulţumesc,” la nimeni,
deloc. Să nu ziceţi, să credeţi că vreun lucrător sau ceva, vreun om muritor; că există
ceva bun privitor la el. Pentru că, nu există. Mie nu-mi pasă cine este el. Nu există nimic
bun la vreun om. Asta-i adevărat.

Dacă acolo sunt o grămadă întreagă de trâmbiţe aşezate acolo,  şi  una din ele
trebuia să sune o anumită muzică, acesta este omul... Acele trâmbiţe sunt perfect mute.
Omul este acela care poate suna trâmbiţa, care ştie ce urmează el să facă, care ridică
sus trâmbiţa. Trâmbiţa nu are nimic de a face cu asta. Sunetul vine de la o inteligență în
spatele ei. Asta-i adevărat. Astfel, toate trâmbiţele sunt la fel.

118 Toţi oamenii sunt la fel. Toţi Creştinii sunt la fel. Nu există oameni mari printre noi.
Noi nu suntem oameni mari, nu femei mari. Noi suntem toţi fraţi şi surori, toţi la fel, în
aceeaşi  categorie.  Noi  nu suntem „mari.”  Unul  nu face pe unul  mai  mare decât  pe
celălalt,  nici  un lucru deloc,  să o facă.  Nu,  domnule.  Ci  noi  toţi  suntem doar fiinţe
umane.

Nu încercaţi să interpretaţi lucrurile. Nu încercaţi să faceţi nimic mai mult decât
doar să trăiţi o viaţă apropiată, dând laudă şi onoare lui Isus Cristos. Fiecare înţelege
asta acum? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Amin. Iubiţi-L din toată inima voastră. Faceţi
voi aceasta? [„Amin.”]

Eu îl iubesc, (Şi eu îl voi!),

Eu îl iubesc

Pentru că El m-a iubit mai întâi

Şi a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

119 Laudă lui Dumnezeu! Înţelege fiecare cu desăvârşire? [Adunarea zice: „Amin.”—
Ed.] Crede fiecare? [„Amin.”] Vă amintiţi când am început întâi: „Cine a crezut mărturia
noastră? La cine îi este descoperit braţul Domnului?” V-a descoperit El vouă, mila Lui,
bunătatea Lui? [„Amin.”] Amin. Doar reţineţi, iubiţi-L din toată inima voastră.

Eu mă duc înapoi acasă acum. Eu voi fi înapoi aici din nou, cu voia Domnului, în
jurul lui întâi iunie.

Poate, dacă Domnul pune aceasta pe inima mea, poate cândva în această vară
devreme, cam iunie sau pe undeva, poate devreme în toamnă, dacă Domnul zăboveşte,
mi-ar place să vin înapoi şi să fixez alte şapte seri, pentru ultimele Şapte Trâmbiţe. V-ar
place asta? V-ar place aceasta? [Adunarea zice: „Amin.”—Ed.] Vă veţi ruga pentru mine,
ca Dumnezeu să mă ajute? [„Amin.”] În regulă.

Până când eu vă întâlnesc din nou, amintiţi-vă acest cântec bun vechi:

Eu îl iubesc, eu îl iubesc

Deoarece El m-a iubit mai întâi

Şi mi-a plătit salvarea mea

Pe lemnul Calvarului.

Acum eu vreau ca voi să vă aplecaţi capul. Eu vreau să mă rog pentru voi. Înainte
ca păstorul să elibereze, eu vreau să mă rog pentru voi.

120 Tatăl nostru Ceresc, fie ca oamenii, Doamne, să înţeleagă. Care, eu sunt sigur că
acolo sunt unii care nu înţeleg. Însă, Tată, fie ca ei—ei să cunoască obiectivul. Şi fie ca
ei să înţeleagă, Tată, căci—căci acesta este harul Tău către ei că aceste lucruri sunt
descoperite. Şi eu vreau să-Ţi mulţumesc, Doamne, pentru cunoştinţa de a şti aceste
lucruri pe care Tu ni le-ai descoperit.

Şi eu mă rog pentru fiecare care este aici, fiecare care a participat la adunări. Dacă
acolo sunt unii care nu cred, fie ca, Doamne, ei să devină credincioşi.

Mă rog pentru toţi care vor auzi Mesajul prin bandă. Şi dacă Acesta cade, ceea ce El
o să cadă, fără îndoială, în casele şi locurile a multor necredincioşi care vor fi diferiţi;
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dar, Tată, eu mă rog pentru fiecare, ca înainte ca ei să spună vreun cuvânt hulitor, ca ei
să poată întâi să se aşeze jos şi să cerceteze Scripturile şi ceea ce a fost spus, şi atunci
să  spună  către  Tine  că  ei  cu  adevărat  sunt  sinceri  şi  vor  să  ştie  dacă  acesta  este
Adevărul, sau nu. Iar eu mă rog pentru ei, Tată.

121 Şi eu mă rog pentru aceştia care au stat de-a lungul acestor pereţi, care au stat
afară,  care  au  şezut  în  maşinile  lor,  pentru  copiii  mici,  şi  pentru  toţi  care  au  fost
înăuntru. Şi doar toţi dintre ei, Doamne, eu mă rog pentru ei.

Şi mă rog ca rugăciunilor mele să li se răspundă, ca Tu să-i binecuvântezi. Întâi,
Doamne, dă fiecăruia Viaţă Eternă. Mă rog ca acolo să nu fie nici unul dintre ei pierdut,
nici unul.

Şi acum, Tată, noi nu ştim când va fi acest eveniment măreţ. Dar când noi vedem
că apar aceste semne, şi întâmplări Scripturale, aceasta ne încălzeşte inimile noastre
peste măsură. Şi mă rog, Dumnezeule Tată, ca Tu să ne ajuţi.

Mă rog ca Tu să ajuţi pe scumpul nostru păstor, Fratele Neville. Fă-l, Doamne, plin
de har şi plin de putere, şi cu înţelegere, ca el să poată lua această Hrană depozitată şi
să hrănească Mieii lui Dumnezeu.

122 Doamne, eu mă rog ca Tu să ţii boala departe de noi. Fie ca aceasta să vină la
îndeplinire, ca atunci când oamenii devin bolnavi, ca ei să-şi aducă aminte că prezentul
şi atotsuficientul Sânge al Domnului Isus stă pe altar, să facă o ispăşire. Şi eu mă rog ca
ei să fie vindecaţi imediat.

Şi mă rog ca Tu să ţii puterea lui Satan departe de ei, de a-i descuraja, sau să
încerce să-i facă să formeze culte. Sau, doar ţine toate puterile vrăjmaşului departe,
Doamne. Sfinţeşte-ne spre Cuvântul Tău. Admite aceasta, Doamne.

Apoi,  Doamne,  mă rog  ca  Tu  să  mă ajuţi.  Eu—eu—eu încep  să  mă veştejesc,
Doamne. Eu ştiu că zilele mele nu pot să mai fie prea multe. Şi mă rog ca Tu să mă
ajuţi, să mă laşi să fiu devotat, Doamne, şi cinstit şi sincer, ca eu să pot fi în stare să
port Mesajul atât de departe cât este acesta ordinat ca eu să-l port. Şi când se ajunge la
timpul în care eu trebuie să mă întind jos, şi eu ajung jos la Râu, şi valurile încep să vină
înăuntru, O Dumnezeule, fie ca eu să fiu în stare să înmânez această veche Sabie la
altcineva care va fi cinstit cu Aceasta, Doamne, şi va duce Adevărul. Admite aceasta,
Doamne. Şi, până atunci, ajută-mă să fiu tare şi sănătos, şi curajos.

Ajută biserica mea. Binecuvântează-ne împreună, Doamne. Noi suntem ai Tăi. Noi
simţim acum că Duhul Tău este printre noi. Noi credem că Tu vei răspunde rugăciunilor
noastre. Căci, noi ne predăm la Tine, cu Cuvântul Tău, pentru slujbă pentru restul zilelor
noastre pe acest pământ, în Numele Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos, preaiubitul nostru
Salvator, pentru slava Lui. Amin.

Eu... (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)...

Eu îl iubesc, (cu toată inima mea),

Deoarece El m-a iubit mai întâi.

Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville.

[Adunarea continuă să cânte,  Eu îl  iubesc.  Fratele Orman Neville  eliberează în
rugăciune—Ed.]

PECETEA A ŞAPTEA CONTINUĂ

123 [Fratele Branham original nu a dat drumul la conţinutul precedent din paragrafele
261-374, dar, în schimb, a continuat luni, 25 martie 1963, paragrafele 377-414, ca
încheiere autorizată a benzii Peceţi a Şaptea să fie distribuită la timpul acela.—Ed.]

124 Va fi  un lucru bun că el  nu cunoaşte nimic  despre Aceasta.  Deoarece,  dacă el
cunoştea, atunci el ar personifica Aceea. Acela este trucul lui în a face lucrurile.

Astfel, de aceea, Dumnezeu a făcut Aceasta aşa de ascunsă la întreaga lume, chiar
şi la Cer, încât nu există nici o cale de a înţelege Aceasta, numai aşa cum Dumnezeu va
descoperi Aceasta, însuşi.

Acum eu vreau ca voi să observaţi, în seara aceasta, că Pecetea a Şasea, acolo era
un—un triplu scop al Peceţi a Şasea.

Acolo era un scop triplu al călăreţilor pe cai.
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125 Acolo era un scop triplu în toate aceste lucruri. Aceea ne aduce înapoi la un trei. Şi
un şapte, iarăşi, vedeţi, Şapte Peceţi, Şapte Potire, şi aşa mai departe. Acum, în treiuri
şi şapţi, este numărul lui Dumnezeu în matematicile Lui de a descoperi Cuvântul Lui.

Acum voi observaţi, ca în—călăreţi, acum, acolo au mers afară trei cai. Unul din ei
era unul alb, unul era unul roşu, unul era unul negru. Şi apoi, în al patrulea cal, păi, toţi
dintre ei au fost amestecaţi laolaltă. Vedeţi, un triplu scop.

Acum, Dumnezeu a făcut acelaşi lucru. Dumnezeu a făcut la fel când El a trimis
afară leul Lui, care era Cuvântul Lui, să combată anticristul.

Apoi noi aflăm că El a trimis afară boul de-a lungul timpului de—perioada necazului,
animalul de jertfă. Şi în această perioadă în necaz, aceea era tot ce puteau să facă
oamenii, doar să lucreze, sclavi, şi să se ofere pe ei ca o jertfă.

126 Apoi noi aflăm, în epoca următoare, care era epoca reformatorilor, Dumnezeu a
trimis afară înţelepciunea unui om, un cap ca de om pe o Făptură, care era puterea care
a mers înainte în reformatori.

Acum aţi observat voi? Fiecare... Nu-i de mirare că oamenii din aceste zile încă
trăiesc în amintiri, aşa cum era aceasta de la epoca reformatorilor, deoarece ei văd
aceasta în felul ecleziastic de a privi la aceasta. Ei văd aceasta în felul în care au învăţat-
o seminariile. Acela era felul lui Dumnezeu la un timp, dar noi am trăit dincolo de aceea.

127 Noi suntem în epoca vulturului,  descoperirea să fie descoperită,  întregul  lucru.
Acum comparaţi aceasta cu Apocalipsa capitolul al 10-lea, versetul 1 la 7. Şi noi vom
vedea  aici  în  această  Apocalipsă,  Apocalipsa  aici,  10:1  la  7,  că:  „În  zilele  sunării
Mesajului îngerului al şaptelea, urma să se sfârşească toate tainele lui Dumnezeu.”

Acum noi aflăm, de asemenea, în aceasta, că Pecetea a Şasea, fiind acum deschisă,
aceasta era pentru un triplu scop. Acum, aici erau scopurile.

Primul lucru, era, că fecioara adormită trebuia să meargă prin perioada Necazului
pentru purificare. Ea trebuia să fie curăţită de păcatele ei de necredinţă şi respingere a
Mesajului. Aceasta, ei i s-a făcut în perioada Necazului. Noi vedem că ei o sfârşesc aici în
Apocalipsa 7, între al 6-lea şi al 7-lea capitol aici, că ea a fost curăţită, şi ei i s-a dat
robe. Acum, ea nu este Mireasa. Ci aceasta este biserica, oamenii curaţi care—care—
care nu au avut ocazia, poate, să primească Mesajul, sau în vreun fel că ei erau orbiţi de
către aceşti profeţi falşi. Şi ei—ei nu au obţinut o şansă şi totuşi ei sunt într-adevăr
sinceri în inimă. Iar Dumnezeu le cunoaşte inima lor. Şi aici ei sunt curăţiţi, în decursul
acestui timp.

128 Voi observaţi aceasta, un alt timp de curăţire, acela este pentru Israel, când el se
adună.  Aceea  este  a  doua  desfăşurare.  Dumnezeu curăţeşte  pe  Israel  în  perioada
Necazului. Afară din milioanele care se vor aduna acolo, acolo va fi o selecţie de o sută
patruzeci şi patru de mii, şi ei vor fi  curăţiţi,  de asemenea. Dumnezeu curăţeşte pe
Israel.

129 Observaţi, acolo este un pământ întreg care o să fie curăţit. Acolo va fi un astfel de
lucru încât luna, stelele, şi toată natura, vor fi  curăţite. Voi vedeţi ce este aceasta?
Pământul se reînnoiește pe sine, fiind curăţit, pregătindu-se pentru Mileniu. Mileniul vine
sus. Şi, vedeţi, orice lucru care are ceva murdărie în el o să fie curăţit în timpul Peceţii a
Şasea.

Acum, acum, voi observaţi? La deschiderea acestei Peceţi a Şaptea, aceasta este de
asemenea într-o taină triplă. Aceasta una, eu am... voi vorbi şi am vorbit, că aceasta
este taina celor Şapte Tunete. Cele Şapte Tunete în Cer vor desfăşura această taină.
Aceasta va fi chiar la Venirea lui Cristos, deoarece Cristos a spus că nimeni nu ştia când
El o să se întoarcă.

130 Aţi  observat  voi,  când  Iudeii  L-au  întrebat  asta?  Ştiţi...  Când  noi  comparăm
Scriptura aici cu Matei 24, cu cele şase Peceţi, Pecetea a Şaptea a fost lăsată afară.
Deoarece, voi vedeţi, Cristos a zis: „Numai Dumnezeu însuşi ştie; nici măcar Îngerii.”
Nu-i de mirare, că Aceasta nici măcar nu era scrisă. Voi vedeţi, ei au tăcut; nimic nu are
loc atunci. Îngerii nu cunosc Aceasta. Nimeni nu ştie când vine El.

Dar acolo va fi un—acolo va fi un—un Şapte Glasuri, ale acestor Tunete, care vor
descoperi marea revelaţie la timpul acela. Astfel, eu cred, pentru noi care... Dacă noi nu
ştim Aceasta, şi dacă noi... Aceasta nu va fi cunoscut până la timpul acela. Dar aceasta
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va fi descoperit în ziua aceea, în ceasul în care aceasta trebuie să fie descoperit. Astfel,
lucrul ca noi să-l facem este să fim reverenţi înaintea lui Dumnezeu, şi să-L slujim, şi să
facem tot ce ştim noi cum să facem, şi să trăim vieţi, Creştine bune. Aici, acum, noi
aflăm că Pecetea a Şasea a fost deschisă pentru noi; noi vedem Aceasta. Şi noi ştim că
această Pecete a Şaptea nu poate fi ruptă către public până când soseşte ceasul acela.

131 Acum, acolo era ceva motiv că Dumnezeu a lăsat ca aceste Şapte Glasuri să tune.
Deoarece, Aceasta trebuie să vină, vedeţi. Pentru că... Noi aflăm căci Cristos, Mielul, a
luat Cartea în mâna Lui, şi El a deschis acea Pecete a Şaptea. Dar, voi vedeţi, aceasta
este o taină ascunsă. Nimeni nu O cunoaşte. Dar, Aceasta—Aceasta, drept împreună cu
ceea ce El a spus: „Nimeni nu o să ştie Venirea Lui.” Ei de asemenea nu o să ştie despre
această taină de Şapte Tunete. Astfel, voi vedeţi, aceasta este conectat împreună.

Atât de mult, noi avem o înţelegere despre Aceasta, astăzi, deoarece restul din
Aceasta este toată desfăşurată; însă aceasta nu este desfăşurată. Dar șezând în camera
mea, şi eu am auzit aceasta... sau, nu am auzit-o, adică, ci am văzut Aceasta că se
desfăşoară la  aceste Şapte Tunete.  Acum, asta este aşa de departe cât  noi  putem
merge, chiar acolo.

Şi acum eu mă încredinţez că toţi şi fiecare dintre voi vor sluji pe Dumnezeu şi vor
face ceea ce este drept. Şi iubiţi-L, toată viaţa voastră, şi slujiţi-L. Iar Dumnezeu va
purta grijă de restul.

132 Acum, noi avem, în completare aici acum, prin harul lui Dumnezeu, toate tainele
din cele şase Peceţi care au fost pecetluite, şi noi înţelegem şi ştim aici că Pecetea a
Şaptea nu este să fie cunoscută la public.

Acum, Venirea Lui, la ceasul Venirii Lui, când nimicirea pământului, voi ştiţi. El a
spus acolo: „Care va fi semnul venirii sfârşitului 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
naţiune, în al 31-lea verset, din Matei 24:31. Dar atunci El a început cu pildele, vedeţi.
Apoi voi vedeţi... „învăţaţi o pildă de la smochin. Când voi îl vedeţi că-i dă mugurii, păi,
voi ştiţi că primăvara este aproape. Şi atunci când voi vedeţi că aceasta se împlineşte,
atunci ştiţi că timpul este aproape.” Vedeţi, Israel adunându-se în propria lui patrie. Dar,
voi observaţi, El a omis descoperirea acestei Peceţi a Şaptea.

133 Şi aici, când Pecetea a Şaptea, când El a deschis-O, El de asemenea a omis-O din
nou, vedeţi. Astfel noi vedem că Aceasta este o taină completă, de aceea încă nu este
ceasul ca taina să fie cunoscută. De aceea, noi suntem până aici, iar restul din Aceasta
va fi cunoscut chiar cam în jurul timpului în care Isus apare din nou pe pământ, pentru
Mireasa Lui, sau orice are loc la timpul acela. Acum, până la acel timp, să ne rugăm doar
toţi, să trăim vieţi, drepte, Creştine bune, privind înainte pentru Venirea Lui.
134 Şi  acum dacă această bandă s-ar întâmpla să cadă în mâna unor persoane pe
undeva, să nu încercaţi să faceţi un fel de ism din aceasta. Singurul lucru care să-l
faceţi, voi doar continuaţi să slujiţi pe Dumnezeu. Deoarece, acest mare secret este aşa
de măreţ încât Dumnezeu nu l-a lăsat nici măcar pe Ioan să-L scrie. Acesta a tunat
afară, dar El... ştiind că, ne-a promis că Acesta o să fie deschis. Dar, până la acest timp,
Acesta nu este deschis.
135 Şi acum noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne-a arătat. Eu
şedeam în cameră sus acolo opt zile. Iar Mesajul pe care tocmai am terminat să vi-l
explic,  mulţi  dintre  voi  de  aici  vor  înţelege.  Şi  am promis  că  acolo  era  ceva ce  se
petrecea, spiritual, tot timpul, care eu eram sigur că voi aţi pierdut aceasta. Şi iată ce
este aceasta; aceasta este adeverirea absolută despre această interpretare a Scripturilor
ca fiind trimisă de Dumnezeu.

Deoarece, înainte ca noi chiar să fi mers în Aceasta, şi eu am plecat să merg în
vest, Domnul mi-a arătat o vedenie într-o zi, cam la ora zece, într-o dimineaţă. Şi am
venit şi am explicat-o aici, aceea care am văzut-o; nu ştiam ce era aceasta. Aceasta era
o constelaţie de şapte îngeri. Noi vom reţine asta. Voi veţi obţine aceasta pe bandă,
numită, Cât Este Ceasul, Domnule. Păi, acum, asta este exact ceea ce voi vedeţi acum.
Cei şapte Îngeri... Eu eram în vest.
136 Vă  amintiţi,  mesagerii  cei  mititei;  ei  au  mers  spre  est.  Ai  doilea  mesageri,
porumbeii, păsări un pic mai mari, ei au mers spre est. Şi atunci am privit... Ei erau cu
mine, tot timpul. Aceea era acea Prima şi a Doua Tragere.
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Acum, a Treia a venit de la vest, avântându-se înainte cu mare, viteză grozavă, iar
Ei m-au ridicat sus. Aceea era venind înapoi spre est, cu taina despre aceste Şapte
Peceţi. Întocmai cum aceasta a spus în—în visul lui Junior Jackson, pe care Domnul m-a
lăsat să-l interpretez pentru el acolo: „În interiorul acelei piramide acolo era Piatra albă
pe care nu era scris.” Acela este motivul că eu trebuia să merg în vest, să conectez cu
Mesajul acestor Îngeri, să vin înapoi aici să-L descopăr la biserică. Amintiţi-vă, că am
spus: „Lucrurile următoare care se întâmplă vor fi aici la biserică.” Aceea este întocmai
exact.

137 Un alt lucru, eu vreau ca voi să observaţi ce a avut loc. Şi dacă voi ascultaţi la
bandă,  despre Cât  Este Ceasul,  Domnule?,  voi  veţi  observa că un Înger  era foarte
însemnat pentru mine. Ceilalţi dintre Ei păreau doar obişnuiţi. Dar acest Înger era un
Înger însemnat. El era la stânga mea, în constelaţia în formă de o piramidă.

Şi,  vă  amintiţi,  acesta  era  în  piramidă,  unde  nu  a  fost  scris  pe  Piatra  albă
misterioasă. Şi îngerii m-au dus în acea piramidă din Ei înşişi, tainele lui Dumnezeu
cunoscute numai Lor.  Şi,  acum, Aceia erau Mesagerii  care au venit  să interpreteze
piramida aceea, sau Mesajul  acela despre secretul  din aceste Şapte Peceţi  care stă
înlăuntrul piramidei.

138 Acum, Îngerul, era la stânga mea, ar fi într-adevăr ultimul, sau Îngerul al şaptelea,
dacă noi i-am număra pe Ei de la stânga la dreapta. Deoarece, El era la stânga mea; eu
privind la El, înspre vest, El venind înspre est, ar fi pe partea stângă. Astfel, acela ar fi
Mesajul ultimului înger, foarte însemnat. Vă amintiţi cum am spus că El îşi avea, avea
capul Lui înapoi; şi marile Lui, aripi ascuţite; şi cum a zburat El drept la mine. Acum,
aceea este Pecetea a Şaptea. Aceasta încă este un lucru însemnat. Şi noi suntem... Noi
nu ştim ce este Aceasta, până acum, deoarece Aceasta nu este permis să fie ruptă.

Dar  acum,  fiecare  dintre  voi  în  adunare  aţi  observat  asta,  ce  adunare  a  fost
aceasta! Fiecare doar părea să fie chiar pe capătul scaunului lor. Şi fiecare stând în jur
aici, la unu, ora două după-amiază, aşteptând ca uşile să se deschidă, şi să ajungă aici
sus în faţă. Stând în jurul pereţilor; mădulare amorţite, şi fiecare lucru.

Ce este aceasta? Acesta era Duhul Sfânt trimițând jos aceşti Mesageri, iar Ei ne-au
descoperit Aceasta pentru noi. Şi apoi observaţi cum Aceasta s-a potrivit cu Cuvântul,
exact.

139 Şi atunci să vă lase pe toţi să cunoaşteţi că acesta este Adevărul, El a spus aceasta
dinainte cam—cam cu două luni acum, sau mai mult, înainte să se întâmple. Căci, când
am mers spre vest, neştiind Aceasta; am venit înapoi aici cu interpretarea aşa cum El
mi-a dat-O. Acum amintiţi-vă, în vedenie, El nu mi-a spus un lucru în vedenie când El
m-a luat sus. Mi-a fost frică, teamă că eu o să mor, să fiu omorât într-o explozie. Voi
vedeţi, Ei nu o puteau face.

Interpretarea a venit doar aşa cum am avut nevoie de Ea, aceea era în cameră, şi
eu am dat-O afară întocmai cum El a dat-O.

Acum, voi vedeţi, prieteni, vedeniile nu dau greş. Ele sunt întotdeauna perfecte. Ele
sunt întocmai exact adevărate.

Acum, vedenia, plus Cuvântul, plus istoria, plus epocile bisericii, şi totul, se îmbină
împreună. Astfel, eu aş putea într-adevăr să spun, că, după cea mai bună înţelegere a
mea, şi conform cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi vedenia, şi descoperirea, interpretarea de
acolo este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.

Acum, fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe toţi, pe fiecare, foarte din belşug, aşa
cum noi  stăm acum şi  cântăm acest  bun cântec vechi  al  bisericii.  Dumnezeu să vă
binecuvânteze, pe fiecare. Amin.

Eu îl iubesc, (cu toată inima mea),

Deoarece El m-a iubit mai întâi.

Dumnezeu să te binecuvânteze, Frate Neville.

140 [Fratele Branham adaugă următoarele patru rânduri, luate de la paragraful 374 din
Mesajul lui de seara trecută, 24 martie 1963.—Ed.]

Eu... (Dumnezeu să vă binecuvânteze!)...
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