
SĂRBĂTOAREA TRÎMBIŢELOR

1 Să ne plecăm capetele. Doamne, la o ocazie s-a spus, de către preaiubiţii Tăi ucenici, "Învaţă-ne să ne rugăm."
Căci cînd apucăm priveliştea marelui Dumnezeu din Cer, noi ne dăm seama cît de insuficienţi sîntem. Astfel învaţă-ne
să ne rugăm, Doamne, în inimile noastre acum, pentru lucrurile care- care ar fi în beneficiul Împărăţiei Tale şi pentru
slujitorii Tăi. Tu cunoşti nevoile fiecărei persoane de aici. 

2 Şi aici pe pupitru, în dimineaţa aceasta, sînt batiste şi şorţuri, şi pacheţele mici de la cei în nevoie de ajutor fizic, şi
casnic, şi orice ar putea fi. Dar Tu eşti Dumnezeu, şi singurul Dumnezeu, numai adevăratul Dumnezeu care există. Şi
noi te rugăm pe Tine în Numele lui Isus, Fiul Tău preaiubit, ca Tu să vindeci pe fiecare din aceştia. Şi ar putea să
existe cineva care nu are o batistă aici, sau un pacheţel, şi care are nevoie de vindecare. 

3 Ar putea exista unii de-a lungul naţiunii, în jurul lumii, pe care chiar aceste casete i-ar întîlni în casele lor sau
bisericile lor. Noi ne-am ruga, Doamne, ca în timp ce se desfăşoară serviciul, la - la... sau caseta este ascultată, sau în
orice poziţie am fi, sau - sau condiţie, fie ca marele Dumnezeu din Cer să onoreze această sinceritate a inimilor noastre
în dimineaţa aceasta, şi să vindece pe nevoiaşi, să le dea ceea ce au nevoie. 

4 Binecuvintează-ne acum în serviciul care vine. Vorbeşte prin noi, ca niciodată înainte, pentru binele Împărăţiei lui
Dumnezeu. Noi aşteptăm, în Numele lui Isus, după răspunsul Tău. Amin. 

5 Vrei să mă ajuţi cu aceasta? [Fratele Branham mută obiectele jos de pe amvon – Ed.] 

6 Este bine să fim aici iarăşi în biserică în dimineaţa aceasta. Şi eu tocmai discutam cu cîţiva prieteni care numai ce
au venit din Ohio, privitor  la o fetiţă,  care a fost  adusă aici jos cu cîteva luni în urmă, care trăgea să moară de
leucemie. Oamenii erau foarte săraci, părinţii. Şi eu nu am avut timp în dimineaţa aceasta să citesc mărturi sirea care
merge la evidenţă. Dar acolo-i fotografia fetiţei după trei zile, eu cred că era, după ce s-a făcut rugăciune pentru ea.
Doctorii i-au dat ei doar trei zile de trăit, şi în trei zile mai tîrziu ei nu au putut găsi nici o urmă din aceasta. Şi astfel ea
este în şcoală, foarte ferici tă. Eu sînt sigur că biserica îşi reaminteşte cînd noi am avut-o pe ea aici în sală. 

7 Şi de asemeni micuţul prunc care s-a născut cu intestinele, parcă, pe dinafară. Cumva doctorii, şi această condiţie
de felul în care intestinele au fost formate, nu au putut fi puse iarăşi înapoi. Lor le era teamă să se atingă de micuţul, el
era doar un nou născut. Şi acum, micuţul este cam în vîrstă de un an, eu presupun, cam aşa ceva, cu intestine normale,
totul doar atît de normal cît poate să fie. Acesta este doar harul lui Dumnezeu, căci cît de bun este El cu noi. 

8 Acum, astăzi, eu am vrut să anunţ că mitingul pe care noi l-am planificat, că eu am planificat ca să merg această
săptămînă care vine în - în Africa, acolo cu Fratele Joseph Baze, în Kenya şi Tanganyika. Noi nu suntem în stare să
avem mitingul, primind o telegramă de la Fratele Baze, "Săptămîna trecută trei din proprii noştri misionari au fost
ucişi, şi omorîţi." 

9 Şi ei au o răscoală acum acolo. Şi comuniştii strecoară arme înăuntru la băştinaşi, pretinzînd că ei au bărci de
pescuit stînd prin prejur, China Roşie şi Rusia; şi le duc arme la băştinaşi, şi ei nu ştiu altceva mai bun de făcut de cît
să le folosească asupra a orice văd ei potrivit să le folosească. Astfel, acolo, guvernul s-a gîndit că nu ar fi înţelept să
avem mitingul în timpul acesta. Şi după cum înţeleg eu, deasemeni, că Fratele Baze nu poate nici măcar să-şi aibe
şcoala lui deschisă în zona aceea, unde eu urma să merg, în timpul acesta. Dar el nu este anulat, este doar amînat pînă
cînd ei pot să-i liniştească iarăşi. 

10 Foarte fericit  în dimineaţa aceasta să văd,  în mijlocul  nostru iarăşi,  după o absenţă de mulţi  ani,  pe Fratele
Jackson, Fratele Sidney Jackson şi Sora Jackson, din Africa de Sud. Au vorbit ei? [Fratele Neville zice, "Da"  – Ed.] Şi
aceşti oameni erau adevăraţii mei fraţi şi soră, împreună lucrători în campania din Africa de Sud, în ultima călătorie
acolo. Care, noi sîntem încredinţaţi că într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, să ajungem cu ei iarăşi înapoi, căci ei au
nevoie. 

11 Şi eu am încercat de nouă ani să ajung înapoi. Dar, din cauza organizaţiilor, şi aşa mai departe, ei nu m-ar lăsa pe
mine înapoi. Astfel eu le-am scris lor o scrisoare recent, şi am spus, "Atunci fie ca sîngele acelor suflete pierdute să fie
pe voi şi nu pe mine." Căci, eu cred că Dumnezeu a vrut ca să folosească slujba mea acolo, pentru acei oameni, pentru
o vreme. Şi prin diferenţele lor denominaţionale, ei nu m-ar lăsa pe mine să vin înapoi. Dar, îi bine, Domnul va purta
grijă de aceasta. 

12 Acum, ce doresc eu să spun în dimineaţa aceasta, că dacă va fi voia Domnului, Fratele Neville mi-a cerut să am
serviciul deseară, şi la Tabernacol. Astfel noi... Voi sînteţi invitaţi. Şi apoi Duminica următoare, cu voia Domnului, eu
urmează să fiu aici, deasemeni; atunci poate pentru următoarele două sau trei Duminici, din cauza absenţei acestuia,
fiind anularea acestui miting care era în formare. 

13 Acum, nouă deasemeni ne-ar place să spunem, că, eu am spus că poate noi vom predica cele Şapte Trîmbiţe în
timpul acestei vremi. Noi ne întrebam doar cum o să o facem noi în insuficienţa mărimii clădirii şi inconvienenţa
aparatului de aier condiţionat, fără aier în sală. Încă nu este aranjată pentru aier condiţionat. Şi noi am încercat să
închiriem această şcoală de aici, care este aier condiţionată, care aşează cam... Oh, eu nu ştiu; ea are o capacitate
frumoasă de aşezare, foarte minunată şcoală. Dar noi nu am putut găsi nimic. 

14 Şi, aceasta va, ei ne vor da nouă săptămîna viitoare. Dar, săptămîna viitoare? Vedeţi, există delegaţii care vin din
diferi te părţi ale lumii; din Jamaica, şi din Insule, şi din sud, chiar din America de Sud, şi Canada, şi Mexico, şi de-a



lungul naţiunilor. Şi noi am trimes anunţurile afară Luni, atunci ei nu le-ar primi acestea pînă cam Miercuri sau Joi;
atunci trebuie să-şi ceară timp liber, şi aşa mai departe, care ar arunca aceasta departe. 

15 Săptămînile următoare, în continuare, pînă la timpul şcolii, aceasta-i, voi o să trebuiască să luaţi o seară, şi apoi
liberi o seară sau două, atunci iarăşi una, apoi... Numai că noi nu am putut s-o facem. Voi nu aţi fi putut s-o faceţi. 

16 Eu m-am mirat de ce, cînd eu m-am rugat sincer. Şi apoi cam este timpul ca noi să ne întoarcem înapoi la Arizona
iarăşi, pentru copii să meargă la şcoală. Şi apoi noi... eu discutam cu soţia. 

17 Şi, ei bine, ieri eu am mers în cameră, şi am spus. "Doamne, eu - eu poate că nu folosesc aşa multe cuvinte, dar,
înţelege, te rog, Dumnezeule, ce vreau să spun în inima mea. Care este cauza că totul este oprit de a predica acele
Trîmbiţe?" Şi atunci El a venit şi a descoperit aceasta. Şi acum, dimineaţa aceasta, eu vreau să vă vorbesc vouă despre
care era motivul. 

18 Şi acum haideţi ca noi, care avem Biblii şi ar vrea să - să, întoarcem în Bibliile noastre. Noi vom întoarce mai
întîi la Leviticul, capitolul al 23-lea din Leviticul. 

19 Dacă Domnul va voi, deseară eu voi vorbi despre subiectul:  Mergînd În Afara Taberei.  Şi acesta va fi scurt. şi
astfel voi puteţi avea timp să ajungeţi înapoi la locurile voastre de muncă. 

20 Noi sîntem ferici ţi să vedem vizitatori rnauntru, oameni din alte părţi. Cît de mulţi oameni din al te părţi sînteţi
aici. în timp ce noi ne uităm? Nouăzeci şi cinci la sută, da, nouăzeci şi opt la sută din adunare. Astfel, voi vedeţi că
aceasta  nu  este  Jeffersonville,  ci  sînt  oamenii  care  vin  în  Jeffersonville,  care  face...  Noi  sîntem aici  prin  harul
Domnului. 

21 Şi acum eu vreau să citesc trei locuri, dimineaţa aceasta. Unul din ele se găseşte în Leviticul capitolul al 23-lea, şi
celălalt este în Isaia 18, şi Isaia 27, pentru voi care le notaţi. 

22 Şi acum în loc de a predica...  Cu voia Domnului,  eu voi face aceasta deseară. Dar eu vreau ca să învăţ,  în
dimineaţa aceasta, despre sărbătoarea celor şapte trîmbiţe. Care. această lună este sărbătoarea celor şapte trîmbiţe,
începînd... şi care este luna a şaptea, care ar fi 15 Iulie, era începutul sărbătorii trîmbiţelor, în legile Levitice. 

23 Acum. şi dacă voi aveţi hîrtiile şi lucrurile voastre, şi doriţi să scrieţi jos Scripturi şi texte, şi aşa mai departe,
după cum mergem înainte. Există un singur lucru la acest miting, că este cald, şi noi ne-am obişnuit cu aceasta de-a
lungul anilor. Dar cineva s-ar putea gîndi că eu cred că atunci cînd intrăm în această clădire noi oprim timpul, poate, şi
în parte, parţial în Eternitate, prin felul cît de mult reţin eu poporul. Eu nu intenţionez ca aceasta să fie aşa. Dar eu cred
că noi trăim aşa aproape de Venirea lui Isus, încît eu trebuie să profit de fiecare minut pe care eu îl am cu oamenii
împreună. 

25 Şi eu mă gîndeam, aşa cum conduceam în jos pe drum cu un timp în urmă, fiind afară pentru puţină rugăciune
chiar înainte de a intra la amvon, aşa cum o face orice slujbaş cu adevărat sincer. Eu mă gîndeam, "Voi ştiţi, că noi
avem cel mai glorios timp cînd ne întîlnim aici împreună! Dar, şi oamenii adunîndu-se din multe state, şezînd chiar
aici acum, de foarte departe, sute şi sute de mile, şi noi ne adunăm împreună să ne împărtăşim în jurul Cuvîntului. Dar
va veni o vreme, curînd, cînd aceasta va fi doar o amintire mîndră." Asta-i adevărat. 

26 Aceste vremuri vor fi luate de la noi, aşa că de aceea noi trebuie să facem tot ce ştim noi să facem, să facem
aceasta, ca fiecare minut, să conteze. Şi gîndiţi-vă la aceasta acum, în timp ce suferim noi în căldura dimineţii. Şi, voi
ştiţi, că fiecare trup uman este un - un dinam de căldură, însuşi, şi o face destul de greu pentru voi. Şi, însă eu vreau ca
voi să primiţi Cuvîntul. 

Acum, doar înainte ca noi - noi să citim, să ne rugăm. 

27 Doamne, aproape orice persoană de aici care poate să-şi mişte mîinile, ar putea să întoarcă paginile Bibliei. Dar
există numai Unul între noi în dimineaţa aceasta care o poate deschide pe Ea; acela este marele Duh Sfînt, care este în
mijlocul nostru. Deschide-ne nouă Cuvîntul, Doamne, aşa cum citim, aşa cum ai făcut Tu ucenicilor, cum mergeau ei
pe drumul lor spre Emaus, şi ai început să le explici lor Scripturile. Şi fie ca noi, cînd plecăm, să spunem ca acei care
veneau înapoi la Ierusalim de la Emaus, "Nu ne ardeau inimile noastre în noi cum ne vorbea El pe drum?" Pentru că
noi o cerem în Numele lui Isus. Amin. 

Să ne ridicăm în reverenţă faţă de Cuvînt. 

28 Acum, subiectul meu î n dimineaţa aceasta este: Sărbătoarea Trîmbiţelor. Eu vreau să citesc acum de la versetul
al 23-lea din capitolul al 23-lea din Leviticul. 

Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:

"Spune fiilor lui Israel: În luna a şaptea, ziua întâi a lunii să vă fie zi de odihnă, sărbătoarea trâmbiţelor şi adunare
sfântă să aveţi;

29 Acum în Cartea lui Isaia, începînd cu versul 1 din capitolul al 18-lea, aceasta le conectează împreună. 

Vai ţie, ţară în care se aude zăngănit de arme şi care eşti dincolo de fluviile Etiopiei!

Tu, care trimiţi soli pe Nil în bărci de papură pe întinsele ape. Mergeţi voi, soli iuţi, către un neam de statură înaltă
şi cu pielea lucie, departe către un popor de temut, popor plin de putere şi viteaz, a cărui ţară este străbătută de fluvii.



Voi, toţi  locuitori  ai  lumii  şi  care stăpâniţi  pământul!  Când veţi  vedea înălţându-se steagul  deasupra munţilor,
priviţi! Şi când va suna trâmbiţa, ascultaţi! 

30 În Isaia 27:12 şi 13. 

Şi în ziua aceea, Domnul va aduna roade de la Eufrat şi până la râul Egiptului; şi voi veţi fi culeşi unul câte unul,
feciori ai lui Israel!

În vremea aceea, trâmbiţa cea mare va trâmbiţa şi cei care se pierduseră în pământul Asiriei şi cei ce se risipiseră
în ţara Egiptului vor veni şi se vor închina Domnului, în muntele cel sfânt, în Ierusalim. 

31 Să ne rugăm iarăşi.  Doamne, binecuvintează cuvintele acestea în inimile noastre. Fie ca gîndurile noastre şi
meditaţia noastră să fie conform cu porunca Ta. În Numele lui Isus. Amin. 

Vă puteţi aşeza. 

32 Există atît de mul te lucruri care unui pastor i-ar plăcea să le spună adunării sale pe care el o iubeşte, de oameni
diferiţi din locuri diferite, care nu ar fi permise din cauza timpului. 

33 Acum aşa cum ne apropiem de acest subiect, noi vrem ca voi să vă simţiţi în larg. Şi mulţi dintre voi stau în
picioare; şi cum eu am venit, holurile erau pline, şi în afara uşilor. şi în faţă, şi în jurul clădirii, şi în jurul pereţilor.
Astfel, acum, dacă voi vreţi să schimbaţi scaunele unii cu alţii, asta va fi bine. 

34  Acum,  Sărbătoarea  Trîmbiţelor.  Acum.  aceasta  era  o  adunare  a  lui  Israel,  unde  ei  s-au  adunat  împreună,
sărbătoarea trîmbiţelor. 

35 Acum, eu am anticipat pentru o vreme să - să vorbesc asupra subiectului despre cele Şapte Trîmbi ţe în Cartea
Apocalipsei. Iar acum noi vom revizui aceasta, doar un moment, ca să arăt adevărata cauză a nevorbirii mele de data
aceasta, deoarece Duhul Sfînt nu m-ar lăsa pe mine să vorbesc de data aceasta asupra acelor lucruri. Eu ştiu că aceasta
sună foarte copilăresc, poate, pentru oamenii de învăţătură mare şi înţelegere, dar pentru Creştin aceasta este deosebit.
Noi - noi urmăm călăuzirea Duhului, şi numai aceea. 

36 Acum, eu încep să observ la predicarea celor Şapte Epoci ale Bisericii, care este modelul, sau anunţarea dinainte
a tot ce Dumnezeu urma să facă pentru biserici, şi prin biserici, şi aşezîndu-le pe ele poziţional. 

37 Primele trei capitole din Cartea Apocalipsei descoperă toate întîmplările Bisericii. Apoi, de la capitolul al 3-lea
pînă la capitolul al 19-lea din Apocalipsa, nu mai este nimic văzut despre Biserică. Biserica merge sus la al 4-lea
capitol din Apocalipsa, şi se întoarce înapoi la al 19-lea capitol al Apocalipsei, Mireasa şi Mirele, împreună, venind pe
pămînt. Şi apoi de la capitolul al 19-lea la concluzia celui de al 22-lea capitol , acesta este totul despre Mileniu şi ce va
fi în anii care vor urma acestuia. În timpul celui de al 4-lea pînă la al 19-lea, Dumnezeu se ocupă de Israel. 

38 Acum, atunci,  cînd noi  am terminat  cu cartea apocalipsei  despre biserică,  ce a făcut  Dumnezeu celor şapte
biserici, care erau atunci în faşă, sau umbra lor, în Asia Mică. Atunci Duhul Sfînt a descoperit şi ne-a deschis nouă
toate tainele de Acolo, despre cum El a adus Biserica Lui prin istorie. Şi dacă voi nu aveţi  Cele  Şapte  Epoci  ale
Bisericii pe casetă, ar fi bine dacă voi aţi ascultat la ele. Şi în curînd ele vor fi în formă de carte. 

39 Apoi lăsînd-o la aceasta, şi presupunînd că după un timp noi vom predica asupra Peceţilor, ne ştiind ce erau
Peceţile. 

40 Eu aveam propria mea idee, aşa ca fiecare lucrător, de a citi poate ce a spus alt om; şi crezînd eu atît cît era
posibil, cu ei, asupra lucrurilor pe care le-au schiţat ei, concluzia lor. Eu am citit cartea D-lui Smith, Uriah Smith, care
este învăţătorul Adventist, şi eu am citit gîndurile lui - a lui despre aceasta. Şi eu l-am citit pe D-ul Larkin. Eu am citit,
oh, atît de multe diferi te, despre comentariile lor asupra Acesteia. Dar, într-un fel sau al tul, eu mă gîndeam că eu
aveam o - o mică vedere despre aceasta, eu însumi, care ar putea fi din locuri diferite. Dar încercînd odată, doar
vorbind trei subiecte, primul... sau cele patru subiecte despre cei patru călăreţi pe cai. Eu am predicat asupra acesteia
patru seri, una la un cal, şi celălalt. 

41 Dar atunci chiar înainte să se întîmple, mi s-a dat o vedenie, care este pe casetă, aşa cum voi toţi ştiţi, Domnilor,
Ce Timp Este Acesta?  că eu ar trebui să plec la Tucson, Arizona. Şi acolo pe partea din spate a deşertului, sus pe
munte, unde eram eu cu cîţi va fraţi, şi le-am spus despre ce puternică vijelie se va porni, şi eu... şapte Îngeri au
coborît. Eu gîndindu-mă, însumi, că acesta era sfîrşitul vieţii mele; i-am spus soţiei mele să ia cu Billy, şi ce să facă cu
copiii, şi aşa mai departe, pînă ne-am întîlnit din nou pe partea cealaltă. 

42 Apoi într-o zi în Sabino Canyon, în timp ce Dumnezeu m-a chemat dis de dimineaţă acolo sus, eu eram cu mîinile
ridicate în aier, rugîndu-mă, şi o sabie a venit în mîinile mele. Voi ştiţi asta. Eu am stat acolo şi m-am uitat la ea, tot
atît de natural cum este mîna mea acum, ne ştiind ce înseamnă asta. Şi mi-a fost lăsată mie cu un Glas care a zis,
"Aceasta este Sabia Regelui." Şi atunci, mai tîrziu, cînd Îngerul Domnului mi-a descoperit-o, Aceasta era Cuvîntul în
mînă. 

43 Imediat după aceea, Îngerii Domnului au apărut şi au spus despre cele Şapte Trîmbiţe... sau cele Şapte Peceţi, că
eu urma să mă reîntorc înapoi aici la Jeffersonville şi să predic cele Şapte Peceţi. Şi, acolo, dacă eu am auzit vreodată
ceva ce era inspirat, asta era în aceea. Acolo unde Îngerul Domnului ne-a întîlnit pe noi, şi Biblia a devenit o nouă
Biblie. Acolo Ea s-a deschis şi a descoperit toate lucrurile pe care reformatorii şi alte lucruri le-au lăsat afară. Aceasta



era descoperirea complectă a lui Isus Cristos, în totalitate nouă pentru noi, dar cu desăvîrşire exactă cu Scriptura.
Acela era cuvîntul care era întotdeauna. Eu eram aşa de inspirat şi îndrumat. 

44 Atunci cînd am venit la această parte aici, de a predica cele Şapte Trîmbiţe, eu mă gîndeam, "Ei bine, eu nu voi
încerca să mă gîndesc la ceva. Eu voi aştepta doar pînă la timpul acela şi îl las pe El să mi-o descopere." Şi apoi ieri
cînd eu am fost... eu am mers în cameră şi mă întrebam de ce... Sau, vă cer scuze, aceasta era alaltăieri. Cînd eu am
intrat în cameră, să încerc să înţeleg, acolo era că Duhul Sfînt a deschis aceasta, să-mi arate motivul că aceasta nu este
de folos nici măcar Bisericii la timpul acesta, căci aceasta nu are nimic de a face cu Biserica, deloc. 

45 Acum, tainele ascunse despre Cristos au fost pe deplin descoperite în cele Şapte Peceţi. 

46 A descoperit, mai întîi, cele Şapte Epoci ale Bisericii, a deschis epocile şi le-a aşezat poziţional, şi cu istoria şi cu
Biblia, şi le-a aşezat în poziţie, cum erau ele. Şi noi ne af lărn pe noi înşine în ultima epocă a bisericii, fiind Epoca
Bisericii Laodicea, care era cea mai coruptibilă dintre toate epocile bisericii. Chiar de la început, de la Efeseni, era o
epocă măreaţă a bisericii. 

47 Şi atunci cum, aici, Duhul Sfînt dîndu-mi o vedenie, şi văzînd ce va avea loc, eu am desenat pe tablă, cu doi ani în
urmă. Aici este sus aici pe desen, aceea cum că Lumina se diminua de pe pămînt, care ar fi exact felul în care Lumina
vine pe părnînt, ca Evanghelia, şi cum Aceasta se diminuează înăuntru şi afară. Ne ştiind, la acel timp, ce însemna ea
şi cum o să fie. 

48 Dar marea lume ecumenică avea un - un miting cu Roma; şi Roma, care este marna tuturor organizaţiilor. Papa,
pentru prima dată în istorie, a părăsit Vaticanul şi s-a dus la Ierusalim şi-n multe locuri. Acum, Ierusalim este scaunul
străvechi,  al  tuturor  religiilor  noastre,  este  Ierusalim.  Şi  în  acest  scaun străvechi,  papa  de  la  Roma,  care  a  fost
duşmanul cel mai mare al Bisericii în toate timpurile, pleacă ca să vină aici să viziteze Roma... sau de la Roma în
Palestina, Ierusalim. 

49 Şi după cum vedem, fiind needucat, eu însumi, ne cunoscînd cuvintele şi cum să le vorbesc, eu întotdeauna am
învăţat în simboluri, în modele ale naturii. Natura va urma natura. Natura este de la Dumnezeu. 

50 Cînd voi luaţi un timp cînd vi tele, înăuntru pe cîrnp, toate se adună împreună în colţul cîmpului, scoateţi undiţa
de pescuit afară din apă; peştele nu o să muşte. Voi niciodată nu o să-i prindeţi; vedeţi, vitele se odihnesc; afară doar
dacă se întîmplă să aruncaţi drept jos în patul unuia. Dar cînd vi tele se duc la hrănit, priviţi. În acelaşi timp cînd vitele
fac aceasta, păsările deasemenea o vor lua către copaci; ele vor înceta să se hrănească. Vedeţi, aceasta-i natură. Toate
din ea se îmbină împreună. Voi observaţi albinele, la timpul acela, bîzîie peste mierea lor, fără s-o adune. Toată natura
lucrează împreună. 

51 Şi de aceea, aşa cum vedem noi un pom lăsînd să cadă o frunză, destul de curînd acum, în urmă toarele două luni,
frunza va părăsi pomul. Şi viaţa, seva, se va duce jos în rădăcină. Şi frunza copacului se va desprinde şi va cădea pe
pămînt şi va putrezi. Şi calciul şi - şi potasiul, şi aceasta este în frunza copacului, va putrezi în pămînt. Şi ce s-a
întîmplat? Viaţa a mers mai departe din el, şi o va suge drept înapoi în el însăşi, şi aduce frunza aceea înapoi iarăşi.
Aceasta este o moarte, îngropare, şi înviere. 

52 Şi toată natura! Şi luna este - este soţia soarelui. Ea este lumina mai puţină. Şi apoi, deasemeni, că atunci cînd
soarele este dus, în absenţa soarelui, luna reflectă lumina către pămînt, care este un model al bisericii. Şi cînd papa
pleacă, duşmanul străvechi al bisericii, şi vine acolo la Ierusalim, care este scaunul bisericii; care, noul Ierusalim şi
vechiul Ierusalim; noi observăm, înainte ca să o facă, a fost o totală întunecare alunei. 

53 Şi în ziare, de-a lungul naţiunii aşa cum avem pe tablă, au arătat cum că luna s-a schimbat din lumină în întuneric.
Şi tocmai fenomenul acesteia, că acea lună a desenat exact, în ceruri, acelaşi lucru m-a făcut Duhul Sfînt să desenez
aici  cu doi ani în urmă, şi  arătînd...  acoperind...  Cînd aceasta a mers şase tablouri,  eu am pus al şaptelea acolo,
deoarece a şaptea epocă a bisericii, doar o umbră de Lumină, plecarea... Aceasta-i unde Isus, stă la uşă, bătînd. Dar
aceasta merge în întunecime totală. 

54 Şi ce reflecţie,  ce Mesaj de la Dumnezeu Însuşi,  că aceste lucruri sînt Adevărul! A mărturisit-o mai întîi  în
Cuvîntul Lui, apoi prin Duhul la platformă, şi apoi a declarat-o în ceruri. Nu există nici o greşeală despre aceasta
deloc. Acele Peceţi şi Epoci sînt perfect în linie, perfect. Dumnezeu dînd mărturie prin semne şi minuni supranaturale,
cu Cuvîntul şi istoria, toate plasate împreună, în epoca în care trăim noi acum. 

55 Acum este greu pentru biserici să vadă aceasta. Este greu pentru denominaţiuni să o vadă. Ei întotdeauna încearcă
să gîndească că tu încerci să-i strigi pe oameni afară. Tu nu o faci; tu încerci să avertizezi poporul. Aceasta nu este a
încerca să fii rău pentru ei; tu încerci să-i scoţi pe ei de la rău. Nu sînt oamenii din organizaţii; este sistemul în care ei
sînt, care îi condamnă pe ei. Cinstiţi, oameni sinceri sunt Catolici, Protestanţi, Iudei, şi ce altceva. Aceştia sînt fiinţe
umane care - care... 

56 Călugăriţele nu intră în călugărit ca să fie femei rele; ele intră acolo ca să fie femei bune. Ele încearcă să se
apropie de Dumnezeu, dar sistemul îi cel care le poluiază. Oamenii aderă la biserică, nu ca să fie o persoană rea, ci să
fie o persoană bună. Dar acesta este sistemul bisericii care îi atrage pe ei de la Cuvînt şi principiile pe care Dumnezeu
le-a aşezat pentru această zi; şi aceasta-i ceea ce îi scoate pe ei afară. 

57 Acum amintiţi-vă, Dumnezeu este Cuvîntul, şi fiecare epocă El a repartizat Cuvîntul pentru fiecare epocă care va



fi pe pămînt. El l-a repartizat pe Acesta în epoca bisericii, şi cele Şapte Peceţi a descoperit fiecare bucăţică din El.
Înţelegeţi? 

58 De ce a făcut acolo... erau acolo taine care au fost încă ascunse? Apocalipsa 10, noi aflăm, la sfîrşitul Mesajului
celui de al şaptelea înger, că, aceste taine care au fost ascunse vor fi descoperi te, Apocalipsa 10:1 la 7. Observaţi,
motivul este din cauză că nu au existat profeţi în timpul acestei epoci. Biblia a spus, că, "Dumnezeu nu face nimic pînă
cînd El o descoperă profeţilor Săi, slujitorii Săi, profeţii." Şi Cuvîntul Domnului în toate epocile întotdeauna a venit la
profeţi, niciodată la un sistem, niciodată la un grup. 

59 Niciodată nu a folosit Dumnezeu un grup. Fiecare dată orice grup de oameni s-a organizat, Dumnezeu l-a părăsit
şi niciodată nu s-a reîntors. Cercetaţi istoria şi vedeţi dacă aceasta-i corect sau nu. Noi deja am făcut-o. Niciodată nu
are El de a face cu un sistem sau un grup, după ce ei se organizează; aceasta este împotriva lui Dumnezeu. 

60 De aceea, pe durata timpului reformărilor, acolo au intrat reformatorii, aşa cum cele Şapte Peceţi au dovedit că
aceasta era. Dar în ultimele zile acum, aceasta trebuia să fie descoperit iarăşi. Deoarece, noi aflăm în Scriptură, în
Maleahi 4, că acolo îi să fie o ungere să vină jos şi  să restaureze iarăşi Credinţa originală, "şi  să aducă credinţa
oamenilor înapoi la cincizecimea originală, Credinţa părinţilor." 

61 Şi noi am luat pe Ilie din prima perioadă; noi l-am luat pe Elisei să-l urmeze; noi l-am luat pe Ioan Botezătorul
după aceea, care era Elisei din ziua aceea; şi o promisiune pentru un altul în această zi. 

62 Acum, Ioan Botezătorul nu era Elisei din Maleahi 4. El era Elisei din Maleahi 3. Isus a spus aşa. "Iată, Eu trimit
mesagerul Meu înaintea feţei Mele, să pregătească calea." Noi îl găsim pe el fiind acela. 

63 Acum,  în  a  face astfel,  în  a găsi  acele  poziţii,  noi  ştim că tot  restul  Scripturii,  inspirate  de Dumnezeu,  ne
descoperă nouă că noi sîntem în ziua din urmă. 

64 Acum, dacă eu vin cu mesajul Cincizecimii, eu aş fi în Epoca Bisericii Laodicea, şi aceasta nu ar fi corect. 

65 Acesta este motivul că Wesley nu a putut să ia mesajul lui Luther. Luther era într-o epocă, epocă a bisericii, iar
Wesley era într-o altă epocă a bisericii. Dacă Isus ar fi venit în... cu mesajul lui Moise, acesta nu ar fi mers. Dacă
Moise ar fi venit cu mesajul lui Noe, acesta nu ar fi mers. 

66 Dar Dumnezeu a repartizat la a Lui-Lui-Lui popor, din fiecare epocă, o Scriptură. Şi înainte ca epoca să poată
veni în existenţă, în timp, atunci bisericile au avut-o atît de amestecat încît ei - ei nu ştiu unde se află. 

67 Acela este motivul că ei omit să recunoască pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Ei, tradiţiile lor le-au orbit ochii,
dar El era exact cu Scriptura. 

68 Profeţii erau la fel. Isus a zis, "Care dintre voi, dintre părinţii voştri, nu au împroşcat cu pietre pe profeţii aceia
care au fost trimişi la voi?" Apoi Dumnezeu trimite profetul Lui, la... şi profetul este Cuvîntul viu al lui Dumnezeu,
făcut manifest. 

69 Isus a zis, "Cum mă puteţi voi condamna pe Mine, că zic, 'Eu sînt Fiul lui Dumnezeu,' şi voi numiţi, în propriile
voastre legi... Voi aţi zis, acei la care vine Cuvîntul Domnului," care erau profeţii, "voi i-aţi numit 'pe ei dumnezei.' Şi
ei sînt, căci Scripturile nu pot fi desfiinţate," a zis El. "Atunci cum mă veţi condamna voi pe Mine?" Cînd El este... Ei
erau o parte din lege, ei erau o parte din Cuvîntul lui Dumnezeu, dar Isus era plinătatea Cuvîntului lui Dumnezeu.
Întregul Lui plan de răscumpărare, întreaga suficienţă [a nu depinde de nimeni – Trans.] a lui Dumnezeu, era în El. 

70 Şi acum, prin epocile bisericii, ei au făcut la fel. Şi cele Şapte Peceţi sînt ca să descopere toate tainele care au fost
lăsate afară în decursul acelui timp, deoarece noi eram fără profeţi, şi Cuv în tul Domnului nu vine la reformatori.
Profeţi! 

71 Dumnezeu este neschimbat. În Maleahi 3, a zis, "Eu sînt Dumnezeu, şi Eu nu mă schimb." Primul fel al lui
Dumnezeu de a face vreun lucru, acela este felul lui Dumnezeu de a face întotdeauna. Dumnezeu a hotărît că El o să
salveze omul prin Sîngele vărsat al Celui nevinovat, în grădina Edenului, şi El niciodată nu a schimbat-o de atunci, şi
nu o poate schimba. Noi am încercat, prin educaţie, prin clădiri, prin sisteme, prin denominaţiuni, prin etici, şi toate
celelalte, şi toate astea au eşuat. Dar există numai un singur loc în care Dumnezeu întîlneşte pe om, aceJa este, sub
Sîngele vărsat al celui Nevinovat. Numai prin Sînge! Aceea era prima Lui hotărîre. Înţelegeţi? 

72 Noi putem face o hotărîre, şi anul vii tor noi putem gîndi mai bine. Noi avem o idee mai bună despre asta, anul vii
tor. Dumnezeu nu poate; El este infinit. Prima Lui decizie este desăvîrşită; nimic nu o poate muta. Eu pot să învăţ mai
mult; noi suntem finiţi. Eu pot învăţa mai mult; voi puteţi învăţa mai mult. Dar Dumnezeu nu poate învăţa mai mult;
El este desăvîrşit, de la început. Şi, de aceea, prima Lui hotărîre, odihneşte-ţi sufletul asupra ei. Ce Biblia spune, asta
este! 

73 Dumnezeu trebuie să judece lumea într-una din zile. Şi Catolicul zice că El o va judeca prin biserica Catolică.
Dacă asta ar fi  aşa, care biserică Catolică? Ele sînt diferite,  una de cealaltă.  Dacă mergeţi  să o judecaţi  prin cea
Protestantă, care biserică Protestantă? Ele sînt diferi te, una de cealaltă. Şi asta ar fi un pic în încurcătură; nici unul nu
ar şti unde să stea. Dacă cea Metodistă este corectă, cea Baptistă este pierdută. Dacă cea Protestantă este corectă, cea
Catolică este pierdută; cea Catolică este corectă, cea Protestantă este pierdută. 

74 Dar Biblia a spus că El va judeca lumea prin Isus Cristos, şi El este Cuvîntul. Atunci, El o va judeca cu Cuvîntul. 



75 Şi toate denominaţiunile se depărtează de acel Cuvînt, ca să-şi facă crezurile lor. Eu întreb numai pe oricine să-mi
dovedească unde iau ei întregul Cuvînt. Ei nu o pot face, deoarece sînt controlate de către un sistem al omului. Unde
aveţi voi oameni ... 

76 Dumnezeu niciodată nu a avut de a face decît cu o singură persoană la un timp. El nici măcar nu a avut doi profeţi
în acelaşi timp. Unul! Dumnezeu poate lua un om în mîna Lui. El nu are de a face cu voi, organizaţia voastră; El are
de a face cu tine. 

77 Acum, pe această bază, noi venim la sărbătoarea trîmbiţelor, tainele ascunse. Aceasta este profeţit că urma să fie
astfel, de aceea ea trebuia să fie descoperită în felul în care a fost. Dar ca să fie descoperit în această zi din urmă, să
împlinească exact ceea ce tocmai spuneam, Maleahi capitolul al 4-lea, Luca capitolul al 17-lea şi al 30-lea verset, cum
o va face El, şi Evrei 13: 8, Evrei 4: 12, şi multe din Scripturile acelea care ne spun nouă. Acum, dacă aceasta-i străin
pentru unii din voi, pot să vă spun eu- că Dumnezeu întotdeauna... Felul în care Dumnezeu este cunoscut printre
oameni este prin a fi profetic. 

78 Iudeii întotdeauna au ştiut să-şi creadă profeţii lor. El a zis, "Dacă ar exista unul printre voi, Eu Domnul îi voi
vorbi lui în vise spirituale şi în vedenii. Şi, ce el spune se împlineşte, atunci să ascultaţi de el." Ei erau întotdeauna... 

79 Aceasta este cum au omis ei să recunoască pe Isus, şi trebuiau să-l clasifice pe El ca altceva, astfel ei l-au făcut pe
El un duh rău, "Beelzebul," deoarece El era în stare să le deosebească gîndurile care erau în inimile lor. Noi ştim
întotdeauna că acela este un semn al Cuvîntului. 

80 Evrei capitolul al 4-lea, al 12-lea verset, zice, "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit decît o sabie cu două
tăişuri, şi discerne gîndurile şi intenţiile inimii." 

81 "Cînd El Duhul Sfînt va veni peste voi, El vă va aduce aminte de aceste lucruri pe care vi le-am spus Eu, şi vă va
arăta lucruri care sînt să vină." 

82 "Dumnezeu în timpuri diferite, în diverse feluri," Evrei 1, "a vorbit părinţilor prin profeţi, în aceste zile din urmă
prin  Fiul  Său,  Isus  Cristos."  Acelaşi  Dumnezeu,  s-a  schimbat  doar  de  la  profeţi  la  Fiul.  Asta-i  tot.  Înţelegeţi?
Întotdeauna acelaşi Mesaj, acelaşi fel de a o face. 

83 Acum, este profeţit că bisericile vor fi în această condiţie, trebuiau să fie restaurate iarăşi înapoi. Şi El a zis, în
Maleahi 4, că El va "trimite pe Ilie profetul, şi va restaura pe oameni înapoi iarăşi," cu... aduce aceasta. Observaţi. Şi
chiar înainte... Sau, tocmai după Mesajul lui, acolo va fi un timp cînd lumea va arde, şi cei neprihăniţi vor călca afară
peste cenuşă. 

84 Acum, către vreun teolog care ar putea să asculte la o casetă, pe undeva în jurul lumii, dacă credeţi că acela era
Ioan, amintiţi-vă, atunci, Scriptura este greşită, pentru că lumea nu a ars după mesajul lui Ioan. Isus nu a venit şi a luat
poporul în Mileniu; dar El a promis să facă aceasta după ce Duhul lui Ilie vine iarăşi pe pămînt. 

85 Observaţi  acum în Maleahi 4, noi vedem aici că aceasta trebuie făcut să restaureze (ce?) credinţa oamenilor
înapoi la părinţii originali, Învăţătura cincizecimii, părinţii originali. Şi el va restaura pe oameni înapoi la părinţi. 

86 Noi aflăm în Luca 17, Isus a zis căci cînd El vine în aceste zile din urmă, Luca 17:33, noi aflăm că Isus a zis,
"După cum era în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea Fiului omului, cînd Fiul omului este descoperit." 

87 Acum observaţi, El vine în numele a trei fii. El a venit în numele de Fiul lui David... sau, Fiul omului, Fiul lui
Dumnezeu, Fiul lui David. 

88 Acum, El trebuia să vină ca Fiul omului, deoarece El era un Profet. Iehova, Însuşi, i-a numit pe profeţi, "fiul
omului." Şi I sus niciodată nu s-a referit la El Însuşi ca Fiul lui Dumnezeu. El s-a referit la El Însuşi, întotdeauna, ca
Fiu al omului. Şi observaţi, El s-a descoperit pe Sine Însuşi atunci ca Profetul, Văzătorul. A zis, "Dacă Eu nu fac
lucrările Tatălui Meu, atunci să nu o credeţi." El a potrivit toată descrierea care a fost vorbită despre El în Scriptură,
chiar  la  moartea,  îngroparea,  învierea  Lui;  răstignirea  Lui,  naşterea  Lui,  totul.  Şi  în  lucrarea  Lui,  El  a  împlinit
descrierea Văzătorului, Fiul omului. 

89 Acum El era descoperit prin epocile bisericii, acum priviţi, prin epocile bisericii, ca Fiu de Dumnezeu. Dumnezeu
fiind un Duh, Duhul Sfînt, El s-a descoperit pe El Însuşi în epocile bisericii ca, în adunare, ca Duhul Sfînt printre
oameni. 

90 Noi  aflăm,  în Epoca Bisericii  Laodicea,  ultima epocă a bisericii,  El  este  scos afară din biserică.  Nici  unde
altundeva era El vreodată scos afară, în vreo epocă, numai în Epoca Laodicea. "Deoarece, ei au zis, 'Noi sîntem bogaţi
şi nu avem nevoie de nimic.' Şi nu ştii că tu eşti nenorocită, săracă, goală, şi oarbă, şi nu o ştii." El a fost scos afară din
epoca bisericii. 

91 Şi atunci, conform cu Luca 17. El a zis, "Cum era în zilele Sodomei, aşa va fi la venirea Fiului omului." Acum. El
citea aceeaşi Genesa pe care o citim noi. Observaţi, la Sodoma. ce a avut loc. Ce era aceasta în Sodoma? Abraham... 

92 Există întotdeauna trei clase de oameni. Acolo era Abraham, cel ales şi chemat afară, în afara Sodomei însăşi.
Acolo era Lot, membrul bisericii, sau om denominaţional, jos; el a devenit o parte din lumea aceea, prin a fi primarul
oraşului, şedea în poartă; el era judecătorul, care este un primar. Şi acolo era Sodoma. însăşi. 

93 Acum. la timpul de seară, sau mijlocul zilei. cînd Abraham era sub stejarul lui, trei Îngeri i-au apărut lui. Doi



dintre ei s-au dus jos în Sodoma, şi au propovăduit Evanghelia şi au încercat să-i cheme afară. Ei nu vroiau s-o facă; ei
erau pervertiţi. Lot, şi nevasta lui. numai. şi două din fiicele lui, au pornit-o afară. Şi nevasta s-a transformat într-o
stană de sare. 

94 Dar Acela care a stat şi a vorbit cu Abraham, pe care Abraham l-a numit. "Elohim. Atotputernicul." Genesa 1.
"Dumnezeu! La început, Dumnezeu," Elohim. Cel a tot-suficient, Cel ce există prin sine. Abraham l-a numit pe El.
"Elohim." Şi El s-a aşezat şi a mîncat cu Abraham; El a băut; El era în trup uman. Şi priviţi semnul pe care El l-a dat
lui Abraham. 

95 Acum, ei aşteptau după un fiu care să vină, un fiu promis, Isaac. Douăzeci şi cinci de ani, într-o călătorie lungă, ei
l-au aşteptat,  dar ei erau la capătul călătoriei.  Dumnezeu a apărut în multe forme, aşa cum a apărut prin epocile
bisericii, în Lumini, şi aşa mai departe, cum i-a vorbit lui Abraham, şi prin glasuri. Dar tocmai înainte să sosească fiul
ce venea... Acum noi am trecut prin acestea, şi voi ştiţi că eu doar fac repetiţie, ca să vă aduc vouă aceasta. Că, El a
schimbat trupul lui Abraham şi al Sarei, imediat după asta, astfel ca ei să poată primi fiul. 

96 Observaţi, ultimul semn pe care l-au primit ei, înainte ca fiul să sosească, era Iehova vorbindu-le lor în forma unui
om. Şi  cum ştiau ei că acesta era Iehova,  deoarece El a zis,  "Abraham," nu Abram. Doar cu cîteva zile înainte,
Dumnezeu i-a schimbat numele lui. "Unde este nevasta ta Sarah?" Nu S-a-r-r-a; ci S-a-r-a-h, "prinţesă".

Şi Abraham a zis, "Ea este în cort, înapoia Ta." 97 Şi El a zis, "Eu," care este un pronume personal, "Eu te voi
cerceta conform cu promisiunea Mea. La timpul vieţii, următoarele douăzeci şi opt de zile, ceva o săi se întîmple lui
Sarah." 

98 Şi Sarah, în cort, a zimbit în ea însăşi, şi a zis în inima ei, "Cum poate să fie, văzînd că eu sunt bătrînă; şi să am
plăcere cu domnul meu, care este deasemeni bătrîn, Abraham?" 

99 Şi Îngerul, sau Omul, a zis, "De ce a zis Sarah aceasta în inima ei?" în cort înapoia Lui! "De ce a zis ea că aceste
lucruri nu pot fi?" Vedeţi? Un Om în trup uman, ca un profet, totuşi Acesta era Elohim discernind gindurile care erau
in inima Sarei, în spatele Lui. 

100 Şi Isus a zis, "Cum era în zilele lui Lot, aşa va fi la venirea sfirşi tului lumii, cînd Fiul omului," nu Fiul lui
Dumnezeu, "cind Fiul omului va descoperi." 

101 Nu a făcut-o de-a lungul epocii. Vedeţi acea perfectă continuitate a Scripturii? Aici trăim noi in aceasta. Tainele;
chiar despre botezul în Numele Domnului Isus, şi departe de ideea Unitariană; şi astealalte lucruri, cum Duhul Sfint a
mutat acestea înăuntru şi a arătat-o perfect; şi adevăratul Botez cu Duhul Sfînt, Semnul, [semn simbolic sau evidenţă  –
Trans.] şi fiecare lucru, şi l-a aşezat; şi cum a plasat El pe fiecare reformator şi fiecare lucru, întocmai exact. Şi,
vedeţi, drept înaintea propriilor noştri ochi, şi asta nu este într-un colţ. Aceasta este cunoscut în toată lumea. Isus, Fiul
lui Dumnezeu, descoperindu-se pe El Însuşi prin Scripturi, făcînd Scriptura aceea care era predestinată la această zi,
aşa cum era la ziua aceea şi toate celelalte zile, vie. Şi, a crede Aceasta, este evidenţa Duhului Sfînt. 

102 Neprihănirea, voi nu puteţi pronunţa aceasta doar "prin a merge la biserică" este evidenţa Duhului Sfînt. Dacă o
faceţi, atunci acei Farisei l-au avut pe Acesta. Înţelegeţi? Voi nu puteţi pronunţa "scuturatul sau săritul" fiind... Dacă o
faceţi, păginii îl au pe Acesta. Dacă ziceţi "vorbirea în limbi," ce - ce închinare la draci nu vorbeşte în limbi? Spuneţi-
mi mie una. 

Fratele Jackson şezînd aici pentru Africa, din Africa, el vă poate spune asta. Eu am fost în campurile Indiene aici,
vezi vrăjitori şi vracii tăindu-se pe ei înşişi, şi îşi varsă propriul lor sînge, şi vorbesc în limbi; şi - şi doctorul vrăji tor o
interpretează, şi îi vezi cum pun ei un creion jos şi scrie în limbi necunoscute. Aşa că aceea nu este Acesta. Dar dacă
el... 

103 Ce este adevărata evidenţă? Isus a zis, "Ca voi să credeţi că Eu sînt Acela." Şi El este Cuvîntul. 

104 De ce nu l-au căpătat ei pe Acesta? De ce nu l-au căpătat Iudeii pe Acesta? Ei erau oameni neprihăniţi; ei erau
oameni buni; ei erau oameni sfinţi, şi acolo erau tot felul de oameni; dar, căruia îi este predestinat să audă Cuvîntul! 

105 "Şi cum ştii tu dacă acesta este Cuvîntul? Fiecare spune asta." 

106 Aceasta este promisiunea Bibliei fiind adeveri tă de epoca aceea, acolo sînteţi voi, apoi voi veniţi înapoi unde
este Duhul Sfînt. Priviţi sunetul trîmbiţei în cîteva minute, ce declara Aceasta. Trîmbiţa, trîmbiţa Evangheliei, vedeţi
cine o poate auzi pe Aceasta. Amintiţi-vă, că cei în cetăţile cu ziduri nu au putut ieşi în jubileu. Nu, domnule. Ei erau
după ziduri; ei au stat acolo. S-a terminat; ei erau sclavi pentru restul vieţii lor, şi trebuiau să fie însemnaţi. Acum aşa
cum noi vedem toate aceste modele, observaţi. 

107 Acum, aceste acte, Maleahi 4, şi toate acestea, şi Evrei 13:8, "Isus Cristos acelaşi ieri, azi. şi în veci," El rămîne
Cuvîntul în veci, Cuvîntul făcut manifest. Aceasta este exact ceea ce El i-a declarat pe profeţi. Un profet nu însemnă
numai "un văzător sau pre-zicător;" el înseamnă "un descoperitor al Cuvîntului care este scris." În propria lui viaţă,
propriile lui lucrări, descoperă şi adevereşte Cuvîntul din ziua aceea; ca Noe construindu-şi arca; Moise acolo jos; ce
mai altceva; şi orice promisiune, Cuvîntul promis pentru ceasul acela. 

108 Acum noi ştim că El este cu noi. Noi credem aceasta. Voi vedeţi Cuvîntul Lui făcut manifest. prin fotografii,
prin Scripturi, prin declaraţii în Cer, pe pămînt, toate celelalte pe care El le-a spus. Nici o singură dată nu au dat greş.
Eu întreb orice persoană să-mi arate, din diferite părţi ale ţării, sau din toată lumea, voi sînteţi - voi sînteţi obligaţi să-



mi scrieţi şi să-mi spuneţi. unde a dat greş vreodată. Desăvîrşi t, cuvînt cu cuvînt, aceasta este promisiunea. 

109 De ce urma El să apară în aceste zile din urmă? Dacă voi mergeţi înapoi, şi voi ascultători ai casetelor, la Pomul
Miresei, şi aduce sus unde era Cristos, acel Pom care era în grădina Edenului. Primul Adam care a căzut; şi acest al
Doilea Adam a fost tăiat jos de păcat. Ei l-au atîrnat pe El pe un pom Roman, şi afară de acolo a tras... a ieşit Pomul
Miresei pe care El a promis, pe care noi îl vedem în Scripturi, acum, pentru ca să obţină Mireasa. 

110 Ca piramida, cum vine ea în minoritate tot timpul, de la marea lăţime; din Luther, Wesley, Penticostalii, şi
atunci piatra din capul unghiului în vîrful ei este aşa de şlefuită, şi fiecare din pietrele acelea s îrrt aşa de perfect puse
împreună. Şi noi nu ştim încă cum au făcut-o ei, dar ea este aşa de perfect pusă împreună în acea piramidă. Şi noi nu
învăţăm piramida acum, noi doar... 

111 Enoh şi ceilalţi au zidit-o, cu ani în urmă, şi ea stă ca un simbol. Întocmai la fel cum soarele răsare şi apune;
întocmai la fel cum pomul lasă să-i cadă frunzele, frunzele lui, şi vin iarăşi înapoi; ca un peşte, şi vitele, şi toate
celelalte simbolizează aceasta. Piramida aceea stă ca un simbol. 

112 Mergeţi în odaia profeţilor şi priviţi acele şapte trepte. Unde a - unde a somat straja să-l aducă pe cel sosit în
prezenţa regelui? Pe vîrful treptelor; era în a şaptea treaptă. Acolo arată că noi trebuie să venim iarăşi cu acelaşi Duh
care era peste Ioan; el l-a introdus pe Mesia. El era mai mare decît toţi profeţii; el l-a prezentat pe El. Şi noi trebuie să
venim la un loc, iarăşi, la ceva care o să-l prezinte pe Mesia. 

113 Şi cum Mesia va... oamenii care-l cred pe El o ştie numai dacă ei sînt constant în Cuvînt, să cunoască ce este El!
Daniel a zis, "Cel înţelept va cunoaşte; dar neştiutorii, cel neînţelept, nu va şti. Ei îl vor cunoaşte pe Dumnezeul lor."
Acum, acum, cum va apărea El în zilele din urmă, este să aducă pe oameni înapoi la Cuvînt, astfel că Mireasa îşi va
cunoaşte Bărbatul Ei, îşi cunoaşte Perechea Ei, Cuvîntul descoperit. Asta-i de ce trebuie să se întîmple aceasta. 

114 Aceasta nu a fost în reformatori; nu a fost în Luther, Wesley, şi - şi Penticostali, şi ceilalţi. Scriptura spune că nu
a fost. 

115 Dar aceasta va veni. Aceasta este promisiunea Lui pentru această epocă. Noi trăim în epoca în care va fi Venirea
Lui. Ea trebuie să fie identificată în El. Orice femeie trebuie să fie identificată cu soţul ei, căci cei doi sînt unul. Şi
Mireasa lui Cristos trebuie să fie identificată cu El, căci cei doi sînt Unul; şi El este Cuvîntul, nu denominaţiunea.
Cuvîntul! Noi sîntem ca să fim copiii Luminii, şi Lumina este cuvîntul care este făcut Lumină pentru această epocă.
Cum cunoaştem noi Lumina cu excepţia ca Ea să vină din Cuvînt? În ordine. Cuvîntul făcut trup este Lumina epocii;
cînd voi vedeţi Aceasta, şi Biblia a spus aşa. 

116 Acei oameni uitîndu-se acolo la Isus, şi au zis, "Păi, acest Om, Cine este El? Păi, El îi născut, o naştere ilegitimă
acolo jos. Păi, tata şi mama lui este asta, aceea, şi cealaltă, şi toate acestea acolo." Dar ei nu l-au cunoscut pe El. Dacă
ei cunoşteau Scripturile, ei l-ar fi cunoscut pe El. El a zis aşa. 

Ei au zis, "Noi sîntem ucenicii lui Moise!" 

117 A zis, "Dacă l-aţi fi cunoscut pe Moise, voi m-aţi cunoaşte pe Mine. căci Moise a scris despre Mine." Şi încă
erau prea orbi să vadă Aceasta! 

118 Vedeţi cît de umilit? Departe de la toate grupările, şi denominaţiunile, şi crezurile, şi toate lucrurile. Dumnezeu
s-a mutat drept înăuntru, în trup, în forma unui Om, un Răscumpărător de Rudenie. 

119 Ea trebuie să fie identificată cu El. Noi sîntem invitaţi să fim copiii Luminii, căci noi umblăm în Lumină. 

120 Eu îmi amintesc jos în Kentucky, aici nu demult, eu am avut o adunare. Afară, după ce am ieşit din biserică, că
acolo stătea un om bătrîn, cu o lanternă în mînă. El aparţinea de o biserică care nu crede în vindecare, şi aşa mai
departe. A zis, "Eu - eu sînt diferit de dumneavoastră, Frate Branham." 

Eu am zis, "Păi, aveţi un drept să faceţi aşa." 121 El a zis, "Vedeţi, eu nu accept orice numai dacă văd eu. Eu trebuie
să o văd, chiar clar." 

122 Eu am zis, "Atunci l-aţi văzut vreodată pe Dumnezeu, chiar clar, stînd înaintea dumneavoastră?" Desigur, că el
nu credea în vedenii şi altele. 

El a zis, "Nu".

123 "Păi," am zis,  "atunci  nu sunteţi  un credincios, domnule.  Eu nu aş putea vorbi  cu dumneavoastră.  Vedeţi?
Vedeţi? Noi vedem ce promite Dumnezeu şi ţinem de Aceasta." 

124 El a zis, "Cum socotiţi aceasta?" Am zis... El a zis, "Veniţi, mergeţi cu mine acasă şi să discutăm deseară." 

Eu am zis, "Eu nu pot; mi-ar plăcea. Unde locuiţi?" 

El a zis, "Mergeţi peste acest munte de aici." 

125 Eu am zis, "Cum o să ajungeţi acolo? Dumneavoastră nu vă vedeţi casa?" Uh-huh. Uh-huh. Da. Da. 

El a zis, "Păi, acolo-i o cărare care merge sus peste deal." 

Eu am zis, "Dumneavoastră nu vedeţi cărarea." Uh-huh. 

El a zis, "Păi, eu am o lanternă." 



126 Eu am zis, "Lanterna nu va arăta lumina drept pe casă. Oh, nu. Dar cărarea aceea va conduce la casă. Dar
lanterna va arăta lumină pentru cîte un pas odată." 

127 Noi vom umbla în Lumină, frumoasa Lumină; cîte un pas odată, Doamne, venind mai aproape de El. Da. Copii
ai  Luminii,  acceptaţi  Cuvîntul  Lui,  continuaţi  să  păşiţi  şi  priviţi  cum se desfăşoară  mai  mult.  Nu Îl  părăsiţi,  nu
contează ce altcineva spune. Staţi drept cu Acesta şi continuaţi doar să umblaţi cu El, priviţi pe Acesta desfăşurîndu-se
şi descoperindu-se pe El Însuşi. Cuvîntul este o Sămînţă; o sămînţă în felul de pămînt potrivit va rodi din soiul ei. 

128 Observaţi  Apocalipsa  10:  1  la  7,  toate  tainele  sînt  a  fi  descoperi  te  Miresei,  de  către  mesagerul  Bisericii
Laodicea. Are cineva o Biblie în Versiune Revăzută? Dacă aveţi, voi veţi observa acolo unde zice, "îngerul," acesta-i
în paranteze ea zice, "vulturul." Înţelegeţi? Uh-huh. Uh-huh. Mesagerul la Biserica Laodicea, vedeţi, Apocalipsa 10:1
la 7. 

129 Şi el a zis că aceasta... în ziua aceea în care el l-a văzut pe El venind jos, şi el a mîncat cărticica. Şi acolo era...
"El a pus un picior pe pămînt, şi unul pe mare, şi a jurat pe Cel ce este viu, în veci şi-n veci, că, 'Timpul nu va mai fi.'"
Şi cînd El a făcut-o, Şapte Tunete şi-au tunat glasurile lor. Şi cînd cele Şapte Tunete şi-au tunat glasurile lor, Ioan a zis
că el era gata să scrie. Şi El a zis, "Nu scrie Asta." Uh-huh. Înţelegeţi? Şi El a sigilat Aceasta. 

130 Acum, cineva a zis, "Păi, acele Şapte Peceţi, atunci, Frate Branham, care vor fi descoperi te în zilele din urmă,
ceva taină mare cum ajungem noi mai aproape de Dumnezeu?" Nu, domnule, aceasta nu poate fi. 

131 "Oricine va scoate un Cuvînt din această Biblie, sau va adăuga unul la Ea, partea lui va fi luată, Cartea Vieţii."
Ce este ea îi o descoperire despre ce a fost omis în urmă acolo, să se aducă. Aceasta este deja scrisă Aici. Ea este Aici.
Ea este să se descopere ceea ce a fost deja scris. Vedeţi? Pentru că, voi nu puteţi adăuga un lucru la Ea, sau să luaţi un
Cuvînt din Ea. 

132 Primul capitol din Apo-... din - din Biblie, la început, Genesa. O femeie nu l-a crezut greşit pe Acesta, dar ea
doar l-a interpretat greşit, l-a lăsat pe Satan să-l interpreteze ei greşit, un cuvînt, "cu siguranţă." Vedeţi? Şi atunci, din
aceea, a cauzat tot necazul acesta. Şi acela era Dumnezeu care vorbea, Cuvîntul lui Dumnezeu. 

133 Şi în ultimul capitol din Apocalipsa, Isus Însuşi, acelaşi Dumnezeu, a zis, "Oricine va scoate un Cuvînt, sau va
adăuga un cuvînt la Aceasta." 

134 Aceasta este descoperirea complectă a lui Isus Cristos. [Fratele Branham îşi pune palma pe Biblie – Ed.] Şi cele
Şapte Peceţi aveau tainele ascunse, despre ce tot Acesta era; şi este ca să fie deschis Acesta în zilele din urmă, în
epoca Laodiceană, în timpul sfîrşi tului. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu! Aceea încheie Mesajul către Biserică.
Aceea termină Aceasta. Cînd ei se uită înapoi şi văd ce era, şi văd unde totul este adus, aceea termină Aceasta, epoca
Bisericii. 

135 Acum observaţi trîmbiţele despre care vorbim noi, este o chemare împreună pentru oricare sărbătoare, pentru
război, pentru o persoană, vreo zi sfîntă, sau aşa ceva. Observaţi. Voi ziceţi, "Pentru o persoană?" Da. Sau, pentru anul
de îndurare, anunţarea venirii libertăţii, cînd ei puteau merge înapoi; acum, noi am putea lua o dimineaţă întreagă doar
despre lucrul acela singur. Dar, acum, ajungînd în trîmbiţe. Voi aveţi baza acum, despre Peceţi şi Biserică, acum noi
intrăm în trîmbi ţă. Trîmbi ţa a sunat, şi trîmbi ţa denotă sau război, sau o zi de sărbătoare. Sau, ce ea înseamnă, este,
"o adunare laolaltă a poporului," trîmbiţa. 

136 Pavel a zis, "Cînd trîmbi ţa dă un sunet nesigur, cine poate să se pregătească pe ei înşişi pentru război, sau
pentru pace, sau orice este aceasta?" Cine ştie? Voi trebuie să ştiţi ce sună trîmbiţa. 

137 De aceea, cînd sună trîmbiţa, noi vedem ceva pe pămînt astăzi. Acolo este un necaz mare pe undeva. Fiecare o
ştie.  Fiecare  a  devenit  un  neurotic.  Lumea  întreagă  este  o  lume  neurotică,  şi  noi  ştim  că  acolo-i  ceva  greşit.
Pentagonul, pretutindeni, noi ştim că acolo-i ceva greşit. 

138 Acum, singurul fel în care ştii ce este sunetul trîmbiţei, este să te uiţi ce spune Foaia Muzicală. Înţelegeţi? Asta-i
tot. Aceasta este o mare simfonie, înţelegeţi, şi ritm. 

139 Ca, Petru şi Lupul, înţelegeţi, cînd voi... dacă... Şi compozitorul a scris cartea, şi dirijorul trebuie să fie în acelaşi
spirit al compozitorului. Dacă el nu-i, el dă bătaia greşit, şi atunci întregul lucru este afară. 

140  Aceasta-i  ce  este  cauza  astăzi.  Noi  avem prea  mul  ţi  dirijori  în...  nu  în  Spiritul  Compozitorului.  Ei  zic,
"Denominaţiunea, ei bine, noi credem asta." 

141 Indiferent ce spuneţi voi, Biblia este corectă. Bate-o conform cu Foaia Muzicală chiar aici înaintea ei, atunci
marea simfonie a marelui act al lui Dumnezeu este cîntat întocmai corect, atunci noi putem vedea ora şi unde stăm noi.

142 Acum observaţi, trîmbiţa este să cheme poporul împreună, să se adune pe ei îşişi laolaltă pentru ceva. Uneori ea
a anunţat o persoană importantă. 

143 Ca în Iosif, ei au sunat trîmbi ţa, şi Iosif apărea; care este un - un simbol al "Măreţei Trîmbi ţe" despre care
vorbim noi, şi la care vom ajunge după un timp, în Isaia. Care zice, "Cînd Marea Trîmbiţă sună, cînd acel steag va fi
ridicat,  acolo sus;  şi  apoi  va veni  un timp cînd Marea Trîmbi ţă va fi  sunată,  şi  toate naţiunile se vor aduna la
Ierusalim." Aceasta-i cînd Mileniul începe; Marea Trîmbiţă. 

144 Acum, această chemare, a sărbătorii  trîmbiţelor,  apropierea a ceva. Observaţi  Apocalipsa 8:7, dacă vreţi  să



scrieţi jos. Noi observăm Prima Trîmbiţă, acolo s-a împrăştiat grindină, sînge, foc, peste pămînt; exact cu Exodul, cînd
Dumnezeu îşi chema poporul Său afară, din exodul. 

145 Acum, motivul că aceste Şapte Trîmbiţe nu se aplică la această Biserică şi această epocă, este deoarece ea este
numai pentru Israel. Aceasta este chemarea, a str îngerii poporului. Şi acum există numai o singură semnificaţie aici la
care eu vreau ca voi să ajungeţi, în cîteva minute, este unde voi veţi vedea de ce aceasta nu se aplică la această epocă
în care trăim noi; cele Şapte Trîmbiţe. 

146 Eu ştiu că mulţi oameni diferă cu aceasta, dar eu ştiu că ea este asta. Eu o ştiu. Nu din cauză că eu spun că voi o
ziceţi; deoarece, eu nu am obţinut-o de la mine. Gîndul meu - meu nu este al meu propriu. Orice este Acesta care mi-a
spus mie, dacă Acesta este greşit, atunci este greşit. Dar eu nu o spun prin mine însumi, eu spun prin ce Altcineva a
spus. Acel Altcineva este Dumnezeul care ne-a vorbit nouă şi a făcut toate aceste lucruri pe care le-a făcut El, şi a
apărut, înţelegeţi, aşa că eu ştiu că este corect. 

147 Strîngerea lui Israel sînt Trîmbiţele. Trîmbiţele sînt ca să strîngă pe Israel. Observaţi, chiar Primul sunet de
Trîmbiţă; sînge, foc, grindină, şi fiecare lucru, s-au împrăştiat pe pămînt. Înţelegeţi? Ce făcea El? Aducînd pe Israel
afară din Egiptul spiritual, vedeţi, înapoi la patria lui. 

148 Acum lăsaţi-mă să zic aceasta chiar aici, că, fiecare Trîmbiţă care a suflat, a suflat sub Pecetea a Şasea. Noi vom
ajunge la ea în cîteva minute, unde noi am prins Pecetea acolo. Toate Trîmbiţele au sunat sub Pecetea a Şasea. 

149 Deoarece, Pecetea a Şaptea, acolo era tăcere. "Nici unul nu ştia; acela era minutul sau ceasul în care Cristos ar
veni", cum El ne-a descoperit-o nouă. 

150 Dar fiecare Trîmbi ţă a sunat sub Pecetea a Şasea, sub persecuţia Iudeilor. Observaţi, Apocalipsa acum, 8, şi
începînd cu versetul al 7-lea. Totul era chemarea afară a lui Israel, natural, în Egipt; acum este chemarea afară a
Israelului, în sens spiritual. El i-a pregătit pe ei să fie gata să vină la sărbătoarea Ispăşirii. 

151 Observaţi, sărbătoarea trîmbiţel or a fost întîi, care era cincizecimea. Sărbătoarea ispăşirii a urmat-o, cincizeci de
zile mai tîrziu. Sărbătoarea ispăşirii, citiţi-o aici. Noi vom, probabil, dacă avem timp, noi ne vom referi la ea şi vă vom
citi aceasta din Biblie, aici în Leviticul 12, acum, sau Leviticul 23, adică, şi Leviticul 16. Noi aflăm că prima era
sărbătoarea a -  a trîmbiţelor.  Era ispăşirea şi...  după aceasta a urmat cincizecimea acum noi  aflăm...  Sărbătoarea
ispăşirii a urmat sărbătoarea trîmbiţelor. 

152 Acum observaţi, o Trîmbi ţă a sunat, şi aceea era să-i strîngă laolaltă. Acum, Prima Trîmbiţă a sunat, acolo era
grindină, sînge, foc, împrăştiat peste pămînt, exact cum a fost în Egipt, pregătinduse să-i cheme la Ziua Ispăşirii.
Înţelegeţi? Ei au respins adevărata Ispăşire. Şi aceşti ani au fost prelungiţi pînă aici, era anul cinci zecimii. Înţelegeţi?
Acum suntetul pentru Iudei urmează următorul. 

153 Aceasta era chemarea afară a Bisericii.  Priviţi foarte deaproape. Acum. care. după aceea. El i-a dus în ţara
făgădui tă; ceea ce El va face acelaşi lucru, în care, în simbol, El duce Biserica în ţara făgăduită. 

154 Ţineţi minte, fiecare Trîmbiţă a sunat sub a Şasea Pecete, numai atunci cînd ea a sunat. 

155 Observaţi acum, exact, continuitatea Scripturii, exact aceeaşi. Sub Trîmbiţa a Şaptea, este la Israel la fel cum
Pecetea a Şaptea a fost pentru Biserică. Noi găsim, sub Pecetea a Şaptea, căci cînd aceste suflete care au fost sub al tar
acolo, care au primit veşminte... Lor li s-a dat veşminte, nu că ei le-au cîştigat pe ele, deoarece ei erau în repartizare
cînd Dumnezeu încă lucra cu har cu Neamurile, nu Iudeii. Israel este mîntuit ca o naţiune. Dumnezeu are de a face cu
Israel ca o naţiune. Neamurile sînt "un popor pentru Numele Lui," nu o naţiune pentru Numele Lui. Israel! 

156 Şi cînd Hitler şi ăia au persecutat Iudeii, şi au făcut lucrurile pe care le-au făcut sub aceea; priviţi, ei, Stalin,
Hitler, şi toţi acei dictatori s-au ridicat. Dacă noi avem timpul, care, să-l repetăm pentru unii noi veniţi, dar noi am
trecut prin aceasta. Sub aceeaşi epocă, care a existat în Germania şi - şi toate celelalte naţiuni, Iudeii s-au împrăştiat
peste tot pămîntul. Dar acolo s-a ridicat, în ultimii douăzeci de ani, o persecuţie amară împotriva Iudeilor. 

157 Eu am fost acolo afară la locurile vechi unde ei au ars trupurile lor, şi i-a încinerat, şi au folosit... au folosit
cenuşa lor să fertilizeze pămîntul, copii Iudei, şi femei, şi totul. Atunci ei încearcă să o nege; îi ia pe ei afară şi le arată
unde s-a făcut aceasta. 

158 Aceasta era o persecuţie amară împotriva lui  Israel,  deoarece acesta era timpul să-l  cheme acum înapoi  la
Ispăşire. El încă este sub ispăşirea unui miel natural. Adevăratul Miel al lui Dumnezeu este Ispăşirea, şi el l-a respins
pe Acesta, şi Sîngele era peste el de atunci încoace. Observaţi, pregătind poporul! Cît de perfecte sînt atunci cele Şapte
Trîmbiţe şi cele Şapte Peceţi, perfect împreună, persecutarea Iudeilor. 

159 Notaţi,  în  Apocalipsa  capitolul  al  9-lea  şi  versul  al  13-lea,  acum observaţi  foarte  deaproape,  sub  a  Şasea
Trîmbiţă. Apocalipsa 9:13, sub a Şasea Trîmbi ţă, notaţi, acolo erau două sute de mii de călăreţi care au fost legaţi în
rîul Eufrat, au fost dezlegaţi sub Trîmbi ţa a Şasea. Acum acolo nu-s două sute de mii de călăreţi în lume; dar acolo au
fost două sute de m11 de călăreţi. Observaţi-o. Eu vreau ca voi să o însemnaţi. astfel ca voi să o puteţi citi. 

160 Ei nu erau cai naturali. Ei au suflat foc, şi ei aveau platoşe de iaspir, şi - şi ei aveau cozi. Şi capătul cozii arăta ca
un şarpe, şi capul unei năpîrci la capătul ei, înţepînd. Înţelegeţi? Aceştia erau cai spirituali, deavoli spirituali, de asalt,
care  au fost  legaţi  în  Eufrat  toţi  aceşti  ani,  deavoli  supranaturali.  Ce era  aceasta?  Vechiul  Imperiu Roman fiind
reînviat;  persecuţia  Iudeilor.  Ei  erau  legaţi  pentru  aproape  două  mii  de  ani,  la  rîul  Eufrat,  nu  pot  traversa  la



promisiune; o sectă religioasă care încerca să ajungă pe partea cealaltă. Eufratul, voi ştiţi, vine prin Eden. Dar ei au
fost legaţi acolo, două sute de mii de deavoli ai persecuţiei. 

161 Şi observaţi ce se întîmplă sub acea a Şasea Trîmbiţă. Ei au fost dezlegaţi asupra Iudeilor; persecuţia Iudeilor.
Deavoli supranaturali, aproape două mii de ani, apoi dezlegaţi de către Stalin, Hitler. asupra Iudeilor. Voi ziceţi, "Păi,
acela nu este Roman." El este acelaşi spirit. Ei au făcut aceleaşi lucruri pe care le-au făcut Creştinilor. în zilele din
vechea Romă păgînă. Acum priviţi Israelul natural, şi Biserica spirituală acum, aşa cum o separăm aici. I-a dezlegat
peste Iudei. 

162 Vă amintiţi, sub Pecetea a Şaptea, cum fiecare din martirii aceia, conform - conform cu Cuvîntul lui Dumnezeu,
primesc veşminte. Acestea le-au fost date prin har. deoarece ei erau orbiţi ca ei să nu poată vedea Evanghelia lor, ca
acest popor să poată fi chemat afară dintre Neamuri pentru Mireasă. Lor li s-a dat veşminte, Biblia zice aici, sub
Trîmbiţă. Acei Iudei, care sunt absolut împotriva lui Cristos şi fiecare lucru; motivul că ei sînt, este deoarece Biblia a
spus că ei sînt orbiţi. Şi ei au fost orbiţi pentru binele vostru. Şi Dumnezeul cel drept ştie că ei l-ar fi primit pe El, dar
ei au fost orbi pentru binele vostru. Biblia a spus aşa. 

163 Acolo-i acel imperiu Roman, legat acolo prin (ce?) puterile ecleziastice. Care, Roma, Roma păgînă a devenit
Roma papală, şi a fost legată acolo în tradiţiile ei de Creştin. Ce parte din Creştin, şi - şi superstiţiile care le avea de la
Roma punînd împreună toate acestea; venerarea femeilor, şi tot felul de alte lucruri, şi zile de Crăciun, şi sărbători, şi
zile sfinte, şi altele. Ea a fost legată cu tradiţia aceea de care nu se poate dezlega, deoarece aceasta este împotriva
principiilor  Creştine.  [Fratele  Branham bate  de cîteva ori  în  amvon – Ed.]  Încă acelaşi  păcătos,  spirit  păgîn!  Şi
spiritual acela s-a prins în naţiunile lumii, conform cu profeţiile din Ezechiel şi celelalte dintre ele. 

164 Şi ei au fost  dezlegaţi  asupra Iudeului,  care nu cunoştea nimic despre Spirit.  Iată tainele voastre care erau
ascunse sub acea Pecete acolo. Înţelegeţi? Observaţi-o. Noi am trecut prin ea. Şi eu vă voi arăta această Trîmbiţă aici,
această ultimă Trîmbiţă, ce are loc. Iată-le acolo. Aceste Trîmbiţe sînt dezlegate peste Iudei, (nu vedeţi voi?) nu peste
Neamuri. Neamurile, cînd Peceţile acelea au fost deschise, sînt sigilate la aparte; timpul este sfîrşit;  Biserica este
chemată. 

165 Vă reamintiţi vedenia de zilele trecute? Reamintiţi-vă re-... prezentarea ei. Cîţi îşi amintesc, Duminica înainte de
ultima. Cum era ea acolo exact,  venind pe aproape. Noi am văzut-o, exact,  am văzut acel lucru, murdar, scîrbos
apărînd,  numită  biserica,  cu  vulgarităţi  la  extremă.  Şi  Mireasa  aceea  micuţă,  din  fiecare  naţiune,  fiecare  din  ei
îmbrăcaţi ca naţiunea din care erau ei, păşind perfect înaintea Domnului. 

166 Voi observaţi, că va exista un timp, cîndva, cînd ei vor spune, "Păi, eu mă gîndeam că Biserica era să plece
înainte de persecuţie. Eu credeam că exista o Răpire." 

"Aceasta deja a trecut şi voi nu aţi ştiut-o." Asta-i ce a zis El despre Ioan odată, voi ştiţi. 

167 A zis, "Cum, de ce zic profeţii că o... scribii, că Ilie trebuie să vină mai întîi?" 

168 El a zis, ucenicii nu au vrut." 

"El deja a venit." Şi nici măcar ştiut-o. "Ei i-au făcut lui ce au 

169 Răpirea va fi în acelaşi fel. În - într-un ceas... El a promis să facă aceasta. El nu a promis să-l arate pe Ilie în
felul acesta, dar El a promis să ia Mireasa în felul acesta. "Într-un ceas în care voi nu vă gîndiţi," doar o schimbare,
într-un moment de o clipire de ochi, va fi luată departe. Atunci tu eşti lăsat, atunci acela este timpul! 

1 70 Două mii de ani, acest spirit prin poporul Roman, biserica Romană, nu putea să se mişte. Dar acelaşi spirit
apare, întîi, acolo în Mussolini în Roma, dictatorul. Voi cunoaşteţi cele cinci... 

171 Şapte lucruri mi-a arătat El, în '33, că se vor împlini. Cinci dintre ele s-au împlinit deja. Doctor Lee Vayle scrie
acum acolo o carte despre aceasta. Înţelegeţi? Cinci lucruri, perfect, şi doar încă două lucruri să se întîmple. A zis,
"Aceasta se va întîmpla tocmai înainte de Venire." Aici sîntem noi chiar la sfîrşi t acum, şi se pare că al şaselea lucru
se mută drept în sus. Vedeţi? Perfect, exact, chiar şi războaiele şi cum se vor întîmpla ele, exact la punct, şi nici o
singură dată nu a greşit. 

172 Ascultaţi,  oamenilor,  noi s-ar cuveni să facem inventar în fiecare ceas. Voi nu ştiţi  unde stăm noi.  Foarte
aproape! 

173 Acum, acum el a dezlegat, peste, sub Pecetea a Şasea, aceste două sute de mii de demoni spirituali, au început în
Roma, Germania, Hitler. Şi observaţi acolo în Biblie, unde ei au primit, niciodată... Ei au primit putere ca regi, dar nu
erau încoronaţi. Un dictator nu este încoronat rege; doar primeşte putere ca un rege. 

174 Oh, Duhul lui Dumnezeu doar se mişcă prin mine acum, voi ştiţi, doar zicîndu-mi ceva. Eu nu ştiu cum să o
spun, nici ce să spun, şi poate îi mai bine să nu. 

175 Observaţi, două mii-... sute de mii de demoni s-au dezlegat peste acei Iudei, cînd ei i-au ars, ei i-au răstignit. Ei
le-au pus bule de aer în venele lor. Ei i-au omorît, pînă cînd ei nu au mai avut gaz cu ce să-i omoare. Şi ei i-au
împuşcat, pînă cînd ei nu au mai avut gloanţe ca să-i împuşte. Şi ei - şi ei au făcut tot ce au putut să facă. Ei le-au
incinerat trupurile, şi fiecare lucru; şi-i atîrnau de garduri, copii şi toţi, oameni nevinovaţi. Deoarece ei erau Evrei, li s-
a făcut în felul acela. Dar Dumnezeu a zis că El le dă fiecăruia dintre ei un veşmînt, nemeritoşi cum erau ei, dar harul



Lui să-i orbească pe ei astfel ca noi să putem vedea. 

176 Pecetea a Şaptea nu s-a deschis încă, voi ştiţi. Aceea este Venirea Lui. 

177 Astfel în timp ce ei sînt încă acolo dedesubt, dar, El ne arată nouă aici, într-o prezentare. Ca Ioan, El l-a luat sus.

178 Şi odată, umblînd pe mare, voi ştiţi; el a zis, "Cum îi cu acest om care se reazemă pe pieptul Tău?" 

179 El a zis, "Ce vă pasă vouă dacă el stă pînă Eu vin?" Vedeţi, el nu a stat niciodată, dar El l-a luat sus şi i-a arătat
că, lucrul care se întîmplă pînă El vine. Doar i-a arătat, prezentînd întregul plan lui Ioan. 

180 Observaţi, noi aflăm acum că puterea aceea naturală sub natural, la o naţiune naturală, Israel, a fost dezlegată
acolo. Şi ce a făcut ea? Ea a plecat şi a făcut război, şi cum a omorît şi persecutat. 

Acum în domeniul ecleziastic din ea! 

181 Eu... sînteţi voi... Eu sper că Dumnezeu vă va deschide ochii la aceasta acum. Pentru că, eu îmi dau seama că
aceasta nu vorbeşte doar către această biserică aici. Această casetă merge în toată lumea. Şi eu nu intenţionez să rănesc
simţurile cuiva, ci doar să spun Adevărul. 

182 Acum domeniul ecleziastic a fost deschis, de la trezirea naturală a Romei păgîne vechi, s-au dus peste Evreii
aceia, care erau întotdeauna duşmanii lor.  Leul, cu dinţi  şi  toate celelalte,  i-au călcat şi au risipit  poporul.  Roma,
întotdeauna era vrăjmaşul lui Dumnezeu! Şi ea a fost dezlegată în acelaşi duh, de către dictatorii lumii, deoarece
sistemul religios încă ţinea. Acum ea a fost dezlegată. 

183 Şi ce a făcut ea? În "viclenie," aşa cum El a zis, ea a intrat ca linguşiri. Şi ce a făcut el? El aduce Consiliul
Protestant Ecumenic a Bisericilor Mondiale, duhul de anticrist peste amîndouă, aducîndu-le la măcelărie, întocmai
cum ei au făcut altora, în ceasul care-i să cheme Mireasa. Cum? Dezlegat în duhul bisericii ecleziastice. Dezlegat
asupra a ce? Nu asupra denominaţiunilor; asupra Miresei! Dar aici voi veţi... ar lua-o, Mireasa nu va trece prin acel
timp. Biblia spune că nu. Biserica va trece, dar nu Mireasa. Nu puteţi voi vedea? Lucrătorilor, nu puteţi voi vedea asta,
fraţilor? 

184 Voi ziceţi, "Biserica trebuie să treacă prin persecuţie, pentru - pentru desăvîrşirea Ei." Sîngele lui Isus Cristos
desăvîrşeşte Mireasa. 

185 Un om care îşi alege o nevastă nu o trece printr-o mulţime de pedepse; el deja a găsit har, deasemeni, cu ea; ea a
găsit har cu el. El - el se logodeşte cu ea. Şi, dacă există ceva, el o va ţine pe ea să-şi întoarcă mîna de la fiecare loc.
Harul lui este atît de mare peste ei. 

186 Şi aşa va fi acesta peste Mireasă, şi aşa este acesta peste Mireasă. Noi creaturile nevrednice, meri tînd iadul, dar
harul Său ne ţine pe noi prin aceasta. Uitaţi-vă cît de mulţi pierduţi şi orbi! Cît de mulţi, cît de mulţi păcătoşi au existat
în lume, în ceasul în care eu am fost mîntuit! Dumnezeu m-a mîntuit pentru un scop; şi eu sînt hotărît, prin voia Lui, să
fac scopul acela. Mie nu-mi pasă cum orice altceva merge; eu vreau să o fac. 

187 Şi în ceasul în care eu văd toate bisericile, marea lor strălucire, "şi bogate, şi nu duc lipsă de nimic," ei zic; şi îi
vezi, mizerabili, nenorociţi, orbi; atunci bătîndu-te pe umeri, vrea ca tu să faci compromisuri cu ei. Eu am fost născut
pentru un scop, acela este să condamn acel lucru şi să chem afară. Aceasta eu fac. 

188 Amintiţi-vă, cînd Isus a venit pe pămînt, nu a existat nici o sutime dintre oameni pe pămînt să fi ştiut vreodată că
El era aici. El a venit să ia grupul acela ales. A zis, "Nici un om nu poate veni la Mine dacă Tatăl Meu nu-l atrage. Şi
toţi pe care Tatăl mi i-a," timpul trecut, "dat mie, ei vor veni. Ei îl vor cunoaşte. Ei vor auzi Aceasta." 

189 Observaţi dezlegarea acestui duh ecleziastic. Acum douăzeci de ani mai tîrziu, după războiul acela, noi vedem
dezlegarea duhului ecleziastic. Sub ce? Pecetea a Şaptea; a Şaptea Trîmbiţă către Evrei. 

190 Uitaţi-vă la lună întunecîndu-se. Sub ce? O vedeţi desenată, Fiul omului fiind alungat din biserică. 

191 Ce  este  asta?  Aderînd înăuntru cu  mulţimea  ecleziastică.  Mişcarea ecumenică,  şi  cu Consiliul  Mondial  al
Bisericilor, a mînat fiecare om... Pentru ce cauză stă acel lucru? Păi, tu trebuie să predai toate învăţăturile evanghelice
şi celelalte. "Cum pot să umble doi împreună dacă nu sînt de acord?" Ei nu pot. Isus a spus că ei nu pot. Şi cum poate
o biserică, Metodişti şi Baptişti să umble împreună? Cum poate Biserica lui Cristos [Este o denominaţiune cu numele
acesta – Trans.] să umble cu Prezbiterienii? Cum poate Catolicul să umble cu Protestantul? Cum poate Protestant să
umble cu Protestant? 

192 Dar Mireasa poate umbla cu Cuvîntul, care este Cristos. Aceasta trebuie să fie în acord. Nu sistemul ecleziastic;
ci Cuvîntul. Tu trebuie să fii de acord cu Cuvîntul, să umbli cu Cuvîntul. Isus a spus aşa. Aceasta o face corect. 

193 Observaţi, acolo este ea acum. Ea este dezlegată, să cheme toate aceste capete micuţe dezlegate, "Oh, păi, nu
face vreo diferenţă, oricum." 

194 Aceasta-i ce i-a spus Satan la Eva, "Nu face nici o diferenţă. Totul este în regulă. Desigur, Dumnezeu este un
Dumnezeu bun. El ne iubeşte pe toţi." El nu. 

195 Voi auziţi atît de mult despre El fiind un Dumnezeu bun. El este un Dumnezeu bun, dar, fiind bun, El trebuie să
fie just. Nu există bunătate fără justiţie. Nu există justiţie fără nici o lege, fără pedepsire, pedeapsă. Astfel noi sîntem
în ceasul acela, în care trăim noi. 



196 Observaţi, repede acum, aceşti demoni supranaturali. Atunci, sub - sub auspiciile Naţiunilor Unite, grupuri unite
împreună, Răsăritene şi Apusene. 

197 Întocmai ca piciorul drept şi stîng al chipului pe care l-a văzut Daniel, cum ei nu vor fi de acord şi nu se vor
amesteca unii cu alţii. Şi cuvîntul Eisenhower, din timpul acela... Eisenhower înseamnă "fier." Khrushchev înseamnă
"lut." Şi el şi-a scos pantofii şi a bătut [Fratele Branham bate în amvon – Ed.] pe masă la ... cînd Liga Naţiunilor, sau
U... la UN. Khrushchev a făcut-o, dînd praful jos... Oh, Doamne! Ceasul în care trăim noi! Biserica şi condiţia ei! 

198 Dar, mulţumesc lui Dumnezeu, micuţa Mireasă s-a pregătit Ea însăşi. Nu mai este mult. Doar să vă ţineţi. Nu va
mai fi mult. Eu nu ştiu cît de mult, nu ştiu cînd; nimeni nu ştie asta. Dar noi ştim că aceasta este aproape acum, într-
adevăr. 

199 Priviţi clerul. Priviţi aceasta, natural, ce a făcut aceasta acelor Evrei. Acela era un popor care a ţinut la legile lui
Dumnezeu. Nu contează cîte biserici se ridică, ce altceva, ei au fost orbiţi faţă de Cristos, şi au ţinut la legea aceea. Şi
Dumnezeu le-a dat veşminte, fiecăruia din ei, deoarece ei au mers jos în martiraj. Înţelegeţi? Ei sînt - ei sînt... Ei au
fost orbiţi pentru binele nostru. 

200 Aici acum, Biserica, care nu ştie nimic decît Biblia. Indiferent de sistemul ecleziastic, [Bisericesc – Trans.]
denominaţiune, ei nu ştiu nimic despre aceasta. Asta toată este străină pentru ei. Ei îl cunosc pe El, şi numai pe El. 

201  Oamenii  de  azi  sînt  într-un  fel  cum  era  Petru  şi  ceilalţi,  sus  pe  Muntele  Schimbării.  Ei  au  devenit  toţi
entuziasmaţi cînd au văzut faptul supranatural,  şi  unul a zis, "Noi vom face o biserică a - a profeţilor, şi una lui
Moise." 

202 Şi acesta-i felul în care oamenii, Penticostalii au făcut. Ei au zis, "Noi vom face una, Adunarea lui Dumnezeu; şi
una, biserica lui Dumnezeu; şi una, Unitarieni; şi una, Duotarieni," şi aşa mai departe în felul acesta. 

203 Dar în timp ce el încă vorbea, Iehova a strigat, "Acesta este Fiul Meu preaiubit," Care este Cuvîntul, "voi de El
să ascultaţi!" Vedeţi? El este cuvîntul. 

204 Ceasul în care trăim noi, ecleziasticii, de unirea împreună a duhurilor acum şi aducîndu-le pe toate la acest mare
măcel, s-o absoarbe. Aceasta este deja aici în scris, în această naţiune acum, că aceste biserici trebuie să fie închise
dacă nu eşti cu organizaţia. Aceasta este o uniune, aceasta este o boicotare, întocmai ca semnul fiarei. 

205 Şi acum voi vedeţi ce este fiara, nu-i aşa? Ea este o putere. Şi o putere, putere bisericească. Isus a zis,  "Aceasta
va fi atît de aproape ca lucrul real, încît ar amăgi chiar pe Aleşi dacă ar fi cu putinţă." Dar El a promis să aibe ceva
pentru noi aici în ziua aceea, ca noi să nu fim amăgiţi, şi acesta este Cuvîntul, şi Cristos să-L facă manifest pentru noi.
Ei sînt supranaturali, deavoli, nevăzuţi ochiului, dar voi puteţi vedea ce fac ei. Vedeţi? 

206 Observaţi, în timp ce grupul acela călătoreşte, pregătindu-se să calce totul care nu este de acord cu ei, există un
alt grup care se pregăteşte, după un timp, Apocalipsa 19. Data următoare cînd Biserica este auzită, Ea vine, deasemeni,
nu exact pe cai, dar Biblia zice, "El era pe un cal alb, şi oştirea Cerurilor îl urmau pe El pe cai albi." Este corect? 

207 În timp ce acest grup aici jos aveau două mii legaţi la rîul Eufrat, şi erau legaţi de două mii de ani, şi biserica
aceea a legat Duhul Sfînt pentru aproape două mii de ani, sub martiraj acolo în urmă, şi sub epocile bisericii. Acesta a
fost legat, nu la rîul Eufrat,  ci la uşa crezurilor şi dogmelor, că Duhul Sfînt nu poate lucra în biserică din cauza
sistemelor făcute de om. Dar El urmează să fie eliberat, El vine înapoi, aceasta este ce Biblia a spus. Şi cei doi se
întîlnesc unul cu al tul pe cîmpul de luptă, Luci fer şi Mihail iarăşi, ca la început. Ei au fost legaţi pentru două mii de
ani, aproape, aproape două mii de ani. 

208 Nu exact două mii, deoarece Romanii au continuat să meargă, Titus în anul 96 A.D., [După Cristos – Trans.] şi
aşa în continuare, au omorît pe Iudei. Romanii! Cine a fost acesta care a omorît pe Evrei? Cine era Titus? Un general
Roman. Sîngele curgea afară pe porţi acolo jos, sus pînă la... oh, şi-i măcelărea, pe femei, copii,  şi  totul.  Nu a spus
Ezechiel 9 că ei vor face asta? "Mergeţi prin mijlocul cetăţii şi puneţi un semn peste oamenii care oftează şi plîng,"
Duhul Sfînt. Iar restul dintre ei, "omul căsăpi tor a apărut," care ar fi legat; îi ţine, îi ţine, pînă cînd ei au mers înainte
şi au măcelărit tot ce era acolo. Femei micuţe, femei, copii, prunci, şi toate celelalte, ei au fost toţi măcelăriţi. Exact. 

209 Aici este iarăşi, repetîndu-se. Şi aici este sistemul acela ecleziastic venind drept înapoi, înăbuşind, zdrobind totul
ce este numit Dumnezeu. Oh, ei au sistemele lor, şi organizaţii, şi denominaţiuni, dar aceea nu are nimic de a face cu
Biblia. Ei îţi vot spune repede că ei nici măcar nu cred în Ea. Da, domnule. "Zi ce zice biserica." 

210 Aceasta este ce Dumnezeu spune! Acela este Cuvîntul. Mireasa este cu Cuvintele; ei sînt Unul. Cum pot ei să fie
Unul? Cînd Cuvîntul acela, care este scris Acolo, devine în tine, şi face - face ca tu şi Cuvîntul să deveniţi Unul.
Aceasta este exact ce a promis El. 

211 Atunci, interpretează Aceasta. Dumnezeu nu are nevoie de interpret. Ei zic, "Păi, noi interpretăm pe Acesta aşa".
Voi nu aveţi drept să interpretaţi nimic. Dumnezeu face Propria Lui interpretare. Dumnezeu a zis, "Să fie lumină," şi a
existat lumină. Cine interpretează aceea? El a zis, "O fecioară va zămisli," şi ea a făcut-o. Aceea nu are nevoie de
vreun interpret; aceasta este deja interpretată. Dumnezeu a zis că aceste lucruri se vor împlini în această zi, şi aşa este.
Aceasta nu are nevoie de interpretare. Acesta se interpretează Singur. Oh, Doamne! 

212 Apocalipsa 9: 1, sub Trîmbi ţa a Cincia, regele lor... Observaţi, Apocalipsa 9:1 acum, regele acestui mare grup
de două sute de mii de cai. Ei aveau un rege peste ei, şi, dacă noi observăm, el era o stea căzută. "De ce ai căzut tu din



cer, o Lucifer?" Oh, cum Doctor Smith a avut aceea atît de şovăit acolo, dar, e în ordine, vedeţi, nu era pentru ceasul
lui. Înţelegeţi? În ordine. "Era groapa adîncului; regele lor era regele gropii adîncului." 

213 Apocalipsa 17:8. Eu am scris ceva aici jos. Eu am să citesc aceasta. Voi vedeţi aici, Apocalipsa 17:8. Eu vreau
să văd ce spune ea aici, deoarece eu nu ştiu cum să ating aceasta următoare, 17:8. 

Şi fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce
locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu
este, dar se va arăta. 

214 Vedeţi, "era," un papă moare, un altul se înalţă. "Fiara care era, care nu mai este, care este; care nu este, care
este." Nu îşi schimbă ordinea lui; el este papă, acelaşi timp, totul. Totul trebuie să meargă în acelaşi sistem. 

215 Şi acesta va veni unde? "În groapa adîncului." Şi Biblia a zis aici, că, "Conducătorul acestor indivizi a fost din
groapa adîncului, şi acela era regele lor," şi el şade cu o coroană triplă, şi îi uneşte pe Protestanţi cu el. 

216 Am auzit pe un preot Luteran zicînd, zilele trecute, a zis... sau, un predicator Luteran, a zis, "Păi, oamenii mă
întreabă de ce port eu un - un guler. Cum mă pot ei deosebi de..." Tu ai fost acolo? [Un frate zice, "Da," – Ed.] Da. Şi,
asta, nu era asta ridicol? Eu - eu aproape simţeam că vărs, am coborît jos de pe platformă. Ei au zis, "Căci, ei să nu fie
ceva deosebit." 

217 Dacă Luther, Martin Luther, ar auzi asta, el s-ar întoarce în mormîntul lui, zicînd, "Voi făţarnicilor, voi nu
aparţineţi în rîndurile mele." Uh-huh. Vedeţi? 

Dar voi ştiţi unde a ajuns aceasta? "Nu există diferenţă." 

218 Există o diferenţă. Diferă chiar în individ. Dumnezeu a zis, "Separaţi-Mi, pe Pavel şi Barnaba," asta-i adevărat,
"pentru  lucrare."  Separaţi!  Dumnezeu  este  un  separator,  nu  un  mestecător.  Un  separ-...  Biserica  vrea  un  bun
mestecător, astăzi, care îi poate lăsa să poarte costume de baie, şi pantaloni scurţi, şi toate celelalte, şi să iese afară şi
să se comporte în felul acesta. Dar Dumnezeu a zis, "Separaţi-Mi!" Separaţi-vă de lume! 

219 Apocalipsa, noi aflăm aici, că, "regele lor era din adîncuri," şi acelaşi care "a mers în pierzare," înăuntru şi afară,
înăuntru şi afară, a mers afară. 

220 Observaţi în Leviticul, capitolul 23-lea, cît de perfectă este interpretarea cu ordinea cu cuvîn tul, cu ceea ce
încercăm noi să dăm acum. Priviţi aceasta acum, ordinea. Acum noi observăm. Hai să întoarcem doar şi să citim asta
numai pentru un moment.  În Eclesia-...  nu în Eclesiastul,  ci  Leviticul.  Leviticul  23,  acum observaţi  aceasta aici,
Leviticul al 23-lea capitol acum. Şi noi vrem ca să nu pierdem aceasta deloc, acum, astfel ca noi să putem să o
obţinem exact în felul în care Domnul o are aici scris pentru noi. Eu desigur nu pot să găsesc Leviticul în Exodul, pot
eu? În ordine, acum Leviticul. "Şi Domnul..." 23-lea. 

... Domnul i-a vorbit lui Moise, zicînd,

Vorbeşte copiilor lui Israel, zicînd, În luna a şaptea, în ziua întîi a lunii, voi să aveţi un sabat, o aducere aminte a
sunării din trîmbiţe şi o convocare sfîntă. 

Vedeţi? 

Voi să faceţi... lucrările de slugă acolo: dar să nu oferiţi... jertfe făcute prin foc pentru DOMNUL. 

... şi voi să aduceţi o jertfă făcută prin foc pentru DOMNUL. 

221 Acum priviţi. Acum observaţi. 

Şi DOMNUL a vorbit... Moise, zicînd, 

Deasemeni în ziua a zecea a lunii a şaptea acolo va fi o zi de o ispăşire: ... 

222 Vedeţi ispăşirea a urmat... Priviţi acum. Ispăşirea a urmat sunetul trîmbiţei. Vedeţi? Ce frumos! 

Vedeţi? Ziua ispăşirii a urmat trîmbiţa. 

223 Acum-acum, cele cincizeci de zile ale trîmbiţelor, pentru noi, simbolizează cînd trîmbiţa a sunat la cincizecime,
care erau cincizeci de zile. Acumacum-acum, după aceasta, Iudeii au respins Aceea. 

224 Acum Trîmbiţele sînt să-i cheme pe ei înapoi la acea Ispăşire, vedeţi, Ispăşirea pe care ei au respins-o. Şi ei au
respins-o astfel ca ochii noştri să poată fi deschişi; ai lor erau închişi. Şi pe durata acestui timp, aceste Peceţi s-au
deschis, şi Trîmbiţele au sunat. Şi acum, în sunarea Trîmbiţelor, chiar înainte să vină Mesia, pentru că ei trebuie să fie
în Palestina. Şi vă amintiţi că Dumnezeu a trebuit să împietrească inima lui Faraon, ca să-i alunge din Egipt; şi El i-a
împietrit pe Stalin, Mussolini, şi toţi aceia, ca să-i aducă înapoi în ţara făgăduită, unde cei o sută patruzeci şi patru de
mii trebuie să fie. 

225 Şi acum, pentru prima dată de mii de ani, două mii cinci sute de ani, că Israel este o naţiune cu propriul lor
steag, armată proprie, şi toate, şi îi considerată în - în ONU. Pentru prima dată era. Cel mai vechi steag care a fluturat
vreodată pe pămînt, la acest timp, flutură iarăşi, cele cinci... steaua cu şase colţuri a lui David. El a zis că El va ridica
acel steag în zilele din urmă, cînd el va veni înapoi. Noi sîntem la sfîrşit. Nu există nici o îndoială despre aceasta. Noi
sîntem aici. 

226 Observaţi acum, repede, Apocalipsa 9, sub trîmbiţa a şaptea, "regele lor este din adînc." 



227 Atunci în Leviticul, acum, cît de perfectă este interpretarea aici cu Cuvîntul! Deoarece, vedeţi, urmînd imediat,
aniversarea cincizecimii a urmat ziua unei ispăşiri; ordinea timpului de sărbătoare. Între sărbătoarea cincizecimii, la
ispăşire, sunetul trîmbiţelor pentru ispăşire, a fost sărbătoarea cincizecimii, perioada lungă de timp. Uitaţi-vă, a existat
o perioadă lungă de timp între sărbătoarea cinci zecimii, pînă la chemarea a - trîmb... sunetul trîmbiţelor, trîmbiţele să
fie sunate; o perioadă lungă de timp. De fapt, ea era de cincizeci de zile, de la - de la - de la sărbătoarea cincizecimii la
sărbătoarea ispăşirii, erau cincizeci de zile. Acum, cincizeci de zile sînt exact şapte sabate. 

228 Şi şapte sabate sînt cei şapte ani ai bisericii, Epocile Bisericii. Pricepeţi? Vedeţi? Vedeţi? Acum, Iudeii au fost
orbiţi, aşteptînd tot acest timp, în timp ce Primele roade ale cincizecimii au fost revărsate peste Biserică. Şi noi am
venit în jos prin epocile de martiri, şi jos prin epocile reformatorilor, şi acum în epoca chemării-afară; trei secţiuni,
acelaşi Duh; ca Tată, Fiu, şi Duhul Sfînt, acelaşi Unul. Vedeţi? Dar, Şapte Epoci ale Bisericii, fiind şapte sabate. 

229 Exact şapte sabate de la - de la aniversarea trîmbiţei cincizecimii... o sărbătoare de aniversare a cincizecimii,
pînă la... Legănarea snopului, şi apoi aniversarea cinci zecimii. Şi apoi de la aniversare la ispăşire sînt şapte sabate,
cincizeci de zile, şi la sfîrşitul celor cincizeci de zile este - ispăşirea este făcută. Voi pricepeţi? Acum, şi acesta era un
model, că Biserica... 

230 Cînd El a fost descoperit, Însuşi, ca Fiu al lui Dumnezeu, a descoperit Bisericii în botezul Duhului Sfînt, în jos
prin epoci, în - epoca penticostală, vedeţi. Doar continuînd să primească mai mult şi mai mult; justificarea prin Luther,
sanctificarea sub Wesley, botezul cu Duhul Sfînt. 

231 Acum aici este timpul chemării-afară. Şi Pecetea a Şasea, cînd ea - cînd ea s-a deschis, persecuţia i-a izbit pe
Iudei, din punct de vedere literal; şi aici vine persecuţia la biserică, din punct de vedere ecleziastic; deoarece Mireasa
este deja chemată. Sabatele s-au terminat, şi-i gata ca Iudeii să fie chemaţi. Unde? Sărbătoarea Ispăşirii. Oh, biserică,
nu vedeţi voi aceea? Chemaţi la sărbătoarea Ispăşirii, (ce?) să recunoască Ispăşirea; nu mai mult cu pui şi gîşte, şi ceea
ce făceau ei. "Mielul lui Dumnezeu, ucis de la întemeierea lumii." Israel o să-l cunoască pe Acela. 

232 Observaţi, aici este un lucru mare. Uitaţi-vă! Oh, Doamne! Duhul Sfînt a fost legat de către denominaţiuni, toţi
aceşti două mii de ani. Noi aflăm că, El era. Acum observaţi sabatele, şapte sabate, ele nu au putut să ajungă de tot
afară. Biblia a zis, "Acolo va fi o zi care nu va fi nici noapte nici zi." 

233  "Şi  toată Scriptura," Isus a zis,  "trebuie să fie împlini  tă."  Este adevărat?  Ziceţi,  "Amin."  [Adunarea zice,
"Amin." – Ed.) 

234 Profetul a zis, "Acolo va fi o zi care nu poate fi numită ziuă şi noapte, dar în timpul de seară va fi Lumină." 

235 Ce era aceasta? Acelaşi soare care străluceşte în Răsărit este acelaşi soare care străluceşte în Apus. 

236 De fiecare dată cînd soarele vine sus, şi merge dincolo şi apune, însemnează viaţa voastră. Un bebeluş născut,
slab, de o dimineaţă. Cam la ora opt, el merge la şcoală. La unsprezece-treizeci, el iese din şcoală, aceasta-i căldura
zilei. Atunci el începe să apună, la vîrsta de cincizeci de ani, şaizeci, şaptezeci, optzeci, nouăzeci. El apune acolo
departe şi moare; numai ca să vină înapoi ziua următoare, şi zice, "Acolo este o viaţă, moarte, îngropare înviere." 

237 Şi, observaţi, civilizaţia a mers cu soarele. Cea mai veche civilizaţie pe care o avem este China. Oricine ştie asta.

238 Unde a căzut Duhul Sfînt? Pe ţara Răsăriteană, pe poporul Răsăritean. Şi Evanghelia a călătorit cu soarele. Ea de
unde  a  venit?  De  acolo  din  Răsărit,  în  Germania,  din  Germania  la  Anglia...  A  traversat  canalul  de  trei  ori.
Mediteranian în Germania, din Germania... De la Mediteranieni, din Răsărit, în Germania, prin Medi teraniană; din
Germania, peste Canalul Englez, în Anglia; de la Canalul Englez, peste Pacific dincolo în... sau Atlanticul, dincolo în
Statele Unite. 

239 Şi acum ea este la Coasta de Vest. Ea a traversat naţiunea pe care ea a ci vi lizat-o şi a mers dincolo, şi a mers
înainte. Civilizaţia călătoreşte; Evanghelia a călătorit cu ea. Acum toate lepădăturile sînt pe Coasta de Vest, unde
fiecare lucru este cules, ca şi fluxul valului venind înăuntru. 

240 Dar profetul a zis, "Fiul nu va străluci prin această zi; ea va fi o zi de mohorîre." Ei au avut destulă Lumină, ca o
adevărată zi de ploaie, ei puteau adera la biserici, şi să-l creadă pe Domnul, şi lucruri ca acestea. Dar, el a zis, "În
timpul serii, norii se vor muta la oparte, denominaţiunile se vor ofili." Şi aceeaşi Evanghelie, acelaşi Cuvînt făcut trup,
cum El a promis în Luca 17:30... 3. Aceeaşi Evanghelie, cu acelaşi lucru, va avea loc în timpul serii, tocmai cînd
umbrele devin joase. Aceeaşi Evanghelie, acelaşi Cristos care a locuit în trup acolo în urmă la început, în poporul
Răsăritean, va locui iarăşi în poporul Apusean în timpul sfîrşitului. "O să fie Lumină în timpul serii." 

241 "Toată Scriptura este dată prin inspiraţie," şi nu poate fi desfiinţată. 

242 Cele cincizeci de zile mari au trecut dincolo. Sărbătoarea cincizecimii a trecut dincolo, şapte sabate; p.înă la
trîmbiţe, un model al celei de a Şaptea Epoci a Bisericii. Amintiţi-vă, amintiţi-vă, a şas-... sub Trîmbiţa a Şasea,
Iudeul...  Acum, voi ascultaţi? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Sub Trîmbiţa a Şasea, Penticostalii  resping Biblia;
căldiceii, nu numai Penticostalii, toţi ceilalţi. Lumea bisericii respinge pe Cristos şi El este pus pe dinafară. Şi în
aceeaşi trîmbi ţă ... Şi aceeaşi Pecete, adică, cînd Ea a fost deschisă, să-l arate pe Isus în afara bisericii, încercînd să
intre înapoi înăuntru; în acelaşi timp, Trîmbiţa sună pentru Iudei, şi Iudeii recunosc Ispăşirea. Glorie! Haleluia! Oh,
Doamne! 

243 Duhul Sfînt a fost legat de către aceste rîuri denominaţionale, de aproape două mii de ani, dar este să fie dezlegat



în timpul serii, de către Mesajul din timpul serii. Duhul Sfînt înapoi în Biserică iarăşi; Cristos, Însuşi, descoperit în
trup uman, în timpul serii. El a zis. El a promis-o. 

244 Acolo erau trei  stagii  din aceasta,  cum am zis.  Martirii,  epoca martirului,  pentru aceasta;  şi  atunci  stagiul
reformatorilor; şi acum timpul chemării-afară. 

245 Cînd este terminat, la Epoca Laodicea, conform cu Apocalipsa 10, taina din toată Biblia va fi cu noscută Miresei.
Este aceasta corect? [Adunarea, "Amin." – Ed.] Apocalipsa 10. Ascultaţi de aproape acum. Uh-huh. Mireasa, chemată
afară prin Cuvînt, Cristos Însuşi chemînd afară Mireasa, făcînd clar Evrei 13: 8, că El este "acelaşi ieri, azi, şi în veci,"
face aceeaşi, este acelaşi. "Cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face şi el." Vedeţi? Luca 22... Sau,
Luca 17:30, şi deasemeni Maleahi 4, Evrei 4:12, toate aceste Scripturi care sînt promise, aceasta este să fie între a
Şasea şi a Şaptea Pecete, şi a Şasea şi a Şaptea Trîmbi ţă. 

246 Sărbătoarea cincizecimii se sfîrşeşte la perioada celei de a Şaptea Trîmbiţe, căci următoarea este venirea a... A
Şaptea Pecete, căci următoarea este taina Venirii lui Cristos, şi, deasemeni, Trîmbiţa este sunată pentru Iudei. A Şasea
Trîmbiţă a lor este sunată, şi, cînd sună, ea le face lor cunoscut pe Fiul descoperit al lui Dumnezeu; o jumătate de oră
de spaţiu. Amintiţi-vă, toate Trîmbiţele sună în această Pecete a Şasea. A Şasea Pecete sfîrşeşte taina, sub Pecetea a
Şasea, tocmai înainte ca a Şaptea să fie deschisă. 

247 Observaţi, aici este Leviticul 23:26. Cît de în ordine este Scriptura! După lunga perioadă a cincizecimii, pe care
Israel a refuzat-o acolo în urmă; şi El a chemat Biserica Neamurilor afară, prin această sărbătoare a cincizecimii. Cîţi
înţeleg ce este sărbătoarea cincizecimii? Aceasta este roada... primele roade ale recoltei, primele roade ale învierii,
sărbătoarea cincizecimii. 

Nu pierde aceasta, poporule! Şi, voi pe casetă, ascultaţi aproape! 

248 Acesta era timpul sărbătorii cincizecimii. Iudeii au stat în tăcere; ei au respins Aceasta. Acum ei trebuie să fie
chemaţi înapoi la Ispăşire. Noi ştim cine era Ispăşirea; ei nu. Şi sunetul Trîmbiţei, după aniversarea cincizecimii,
chiamă pe Iudei împreună. Nu puteţi voi vedea cum Trîmbi ţa aceea, de persecuţie sub Hitler şi ceilalţi, a răsunat? Şi
Iudeii au fost forţaţi să vină împreună, să împlinească Scripturile. 

249 Acum voi pricepeţi? Toţi care au priceput-o, ziceţi, "Amin." [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] Bine. În ordine. 

250 Observaţi aici în Leviticul, 26 acum, ordinea Scripturilor. După perioada lungă a cinci zecimii, care sfîrşeşte în
chemarea afară a Miresei, Mireasa este chemată afară de un slujitor. Cel Respins, urmează, să fie cunoscut lui Israel,
sărbătoarea Ispăşirii. Observaţi, aici este la fel ca în Leviticul al 16-lea capitol, acum, cînd El a poruncit sărbătoarea
cincizecimii... sau sărbătoarea ispăşirii, dar în acest loc ei sunt chemaţi... 

251 Oh, ce perfect! Pricepeţi, predicatorilor. Vedeţi? Nu pierdeţi aceasta, lucrătorilor. 

252 În această sărbătoare a cinci zecimii, care-i reprezentată în Leviticul 23:26, sau 23 şi 24, este o sărbătoare de
doliu, nu o ucidere, de o sărbătoare. Sărbătoarea a fost omorîtă...  Ispăşirea a fost omorîtă,  adică. Ispăşirea a fost
omorîtă. Leviticul 16, aceasta-i exact o paralelă la el. Numai că, în acest loc, el a chemat pe Israel să se jălească pentru
păcatele lor. Cît de perfect este aceasta, astăzi! Aceasta nu este reomorîrea Lui; care, Moise a simbolizat, prin a lovi
stînca a doua oară; aceasta nu a lucrat. Nu o omorîre, de o sărbătoare; ci o jălire, a respingerii Ispăşirii. Aceasta va fi
Trîmbi ţa; sărbătoarea, apoi Mesia lor făcut cunoscut. 

Oh, Doamne! fie respins, 

253 Observaţi, ei vor cunoaşte pe Mesia al lor cînd ei îl văd pe El. El vine în putere, de data aceasta, Acela pe care ei
îl căutau. El vine în putere, pentru Mireasa dintre Neamuri, şi Iudeii o să-l recunoască pe El. Şi apoi Biblia zice... Noi
tocmai am terminat de predicat despre aceasta aici, cam cu şase luni în urmă, sau mai mult. Biblia zice, cînd ei zic,
"Unde ai căpătat Tu rănile acelea?" Cît de mulţi îşi reamintesc Mesajul? Ridicaţi-vă mîna. Sigur, voi... Vedeţi? "Unde
ai căpătat Tu rănile acelea?" 

El a zis, "În casa prietenilor Mei." 

254 Vă amintiţi că eu predicam despre - timpul cînd Iacob a trimis pe copiii lui Israel acolo jos să ia provizii, şi
alimente şi provizii, şi cum Iosif se făcea că el nu-i cunoştea pe ei; şi cum toate aceste lucruri s-au desfăşurat, atunci el
s-a făcut pe sine cunoscut? Vă reamintiţi? Şi ei erau aşa de speriaţi, ei au început să plîngă. La fel ca şi necazul lui
Iacob. 

255 Şi aici noi îi găsim pe Iudei sub persecuţie; nu ştiu unde stau ei acum, dar ei vin înapoi. 

256 Şi cînd ei văd că Ispăşirea apare, Biblia a zis, "Cînd ei... ? ... ei au zis că vor separa un cămin de celălalt, şi vor
plînge cu zilele, ca o - ca o familie care şi-a pierdut singurul lor fiu. 'Unde ai primit rănile acelea?'" 

El a zis, "În casa prietenilor Mei." Vedeţi? 

257 Ţineţi minte, că Mireasa este deja în Ceruri; soţia lui Iosif era în palat. Şi Iosif i-a trimis pe toţi din jurul lui, şi el
s-a făcut pe sine cunoscut fraţilor lui; vedeţi voi, Soţia Lui şi copiii şi ceilalţi erau în palat cînd El se întoarce înapoi să
se facă cunoscut pe Sine la Iudei. Iată Ispăşirea. Acolo-i sunetul de Trîmbiţă al vostru. Acolo-i unde zic ei, "Oh!" Ce
este asta? Acolo-i Ispăşirea. "De unde vin rănile acelea?" Acolo este aceasta. 

"În casa prietenilor Mei." 



258 Vă amintiţi ce au zis fraţii lui Iosif? Păi, ei au zis, "Acum noi vom fi omorîţi, cu siguranţă. Noi am făcut-o. Noi
am făcut răul în felul acesta." 

259 El a zis, "Nu, Dumnezeu a făcut asta ca să salveze vieţi." Vă amintiţi povestea, în Genesa? Vedeţi? Vedeţi?
Astfel a făcut-o El în felul acesta, să salveze viaţa Neamurilor, Mireasa. A zis, "Eu le-am primit în casa prietenilor
Mei; dar nu fi ţi supăraţi, vedeţi, nu vă fie teamă privitor la voi." 

260 Ei zic, "Oh, Doamne! Am omis noi de fapt să-l vedem pe El? Era aceea Ispăşirea, şi noi am pierdut Aceasta? O
Dumnezeule!" Şi ei au zis, "Ei doar se despart pe ei înşişi, şi jălesc cu zilele." Ce este aceasta? Ispăşirea; tristeţe.
Timpul acesta, venirea facerii de cunoscut, Ispăşirea, nu este ispăşirea obişnuită fiind omorîtă, ca în Leviticul 16. Dar
Leviticul 23 este un timp de jale, de păcatele lor. Şi, păcatele lor erau, că ei au respins Aceasta. 

261 Oh, nu vedeţi voi unde sîntem noi? Nu vedeţi voi de ce Trîmbiţele acelea nu înseamnă nimic pentru noi? Ele
toate au sunat sub Pecetea a Şasea a noastră. Voi vedeţi acum de ce Duhul Sfînt nu m-a lăsat s-o vorbesc? Şi Tatăl
Ceresc ştie cu această Biblie înaintea mea, acesta este Adevărul. Nu am ştiut-o pînă ieri, alaltăieri; acolo în camera
mea unde El a descoperit-o, a venit la mine şi mi -a vorbit. Eu am venit înapoi, şi eu am spus, "Soţie, eu o am acum. El
tocmai m-a întîlnit acolo şi mi-a spus. Aici este aceasta, dragă." Vedeţi? Vedeţi, acolo este ea, vedeţi, perfect chiar în
armonie. 

262 Oh, oameni fără El, veniţi înăuntru repede! Aceasta ar putea fi ultima oportunitate pe care veţi fi în stare să o
aveţi vreodată. Voi nu ştiţi la ce timp ar putea El ar putea să vină. 

263 Sărbătoarea trîmbiţelor. Biblia zice, "Ei se vor separa pe ei, unul pentru altul, şi se vor ruga şi plînge, deoarece
ca o persoană cu singurul lor copil fiind pierdut." 

264 Uitaţi-vă, eu vreau să spun încă un lucru. Deaproape acum; nu pierdeţi aceasta. Ce izbitor! De la cel de al
şaptelea înger (mesagerul Pecetei a Şaptea) Mesajul în Apocalipsa 10, era Pecetea a Şaptea, către cele Şapte Trîmbiţe,
între cele două timpuri... 

265 [Fratele Branham îşi bate palmele împreună odată – Ed.] O Dumnezeule, cum putem noi spune Aceasta, să-i
facem pe oameni să vadă Aceasta? 

266 Aceasta este între acea Trîmbi ţă a Şasea, şi Trîmbiţa a Şasea şi... Trîmbi ta a Şasea şi Pecetea a Şasea sună în
acelaşi timp. Şi între Trîmbiţa a Şasea şi Trîmbiţa a Şaptea, acolo este să apară un profet înaintea Neamurilor, să
cheme pe oameni înapoi la învăţătura originală a cinci zecimii; şi cei doi martori din Apocalipsa 11 apare la Iudei, să-i
trimită pe ei la Isus, în timp ce Biserica este luată sus. Toţi din ei, profeţi! Amin! Cuvîntul Domnului nu poate fi
desfiinţat. Aceasta nu va fi o denominaţiune! [Fratele Branham bate de cîteva ori în amvon – Ed.] Vedeţi voi aceasta? 

26 7 Citiţi în Cartea voastră aici şi vedeţi dacă aceea între a Şasea şi a Şaptea Trîmbi ţă nu este injectat acolo, îi lasă
pe Iudei să fie chemaţi afară între a Şasea şi a Şaptea Plagă, noi venim aici la acei o sută patruzeci şi patru de mii (vă
amintiţi aceasta?), care era între aceea. Voi vă amintiţi? Între a-a-a Şasea, a Cincia Pecete şi a Şasea Pecete... Între a
Şasea Pecete şi a Şaptea Pecete, acolo era o chemare afară a celor o sută patruzeci şi patru de mii. Vă amintiţi asta?
Acum aici este unde trîmbiţele acestea vin înăuntru drept acolo, vedeţi, şi persecuţie, şi caii dezlegaţi acolo. 

268 Atunci, între aceea, atunci acolo urma să fie un Mesaj al îngerului al şaptelea, care a predicat şi a condamnat pe
Penticostali. Şi Isus a fost pus afară; nu ar fi avut cooperare cu nimeni, să fie pus în afară, respins. Biblia a spus aşa.
Căci, acesta este Cristos făcut manifest printre noi, Isus printre noi toţi, făcut manifest în puritatea Cuvîntului Său,
făcîndu-1 pe Acesta cunoscut. Şi dacă este... 

269 Aceasta nu este doar plăsmuit, prieteni. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL, Scriptura. 

270 Şi în acelaşi timp... Acum, de îndată ce această Biserică (Mireasa) este trasă împreună, Ea este luată sus; şi taina
aceea a Pecetei a Şaptea, sau Pecetea a Şaptea, taina de a se duce. Şi Iudeii sînt chemaţi prin taina Trîmbiţei a Şaptea,
care sînt doi profeţi, Ilie şi Moise, şi ei vin înapoi. Şi acolo este unde Penticostalii sînt cu totul încurcaţi; ei aşteaptă ca
ceva să se întîmple, şi Biserica este gata plecată. Şi aceasta este către Iudei. 

271 Acum, eu simt în mintea cuiva, zicînd, "Acesta nu ar putea fi Moise." Da, el este. Acum, vă amintiţi, El poate
să-mi spună gîndurile voastre. Uh-huh. Uh-huh. Eu tot simt acea re-... În ordine. 

272 Lăsaţi-mă să îndrept aceasta pentru voi. El era Moise. Pentru că, aici este gîndul vostru. Voi ziceţi, că, "Moise,
acesta nu putea fi Moise, pentru că Moise a murit." Voi vă gîndiţi că el este Ilie. El este Ilie, adevărat. Cînd, vă gîndiţi,
"Acesta este Enoh." Voi ziceţi, "Moise este deja mort." Dar, ţineţi minte, el a putut să vină înapoi la viaţă iarăşi. El a
venit. Opt sute de ani mai tîrziu, cîteva sute de ani mai tîrziu, el a apărut pe Muntele Schimbării. Voi ziceţi, "După ce
un om este mort?" Da, domnule. Lazăr a fost mort; a înviat iarăşi; şi apoi a trebuit să moară iarăşi. Vedeţi? Sigur. Uh-
huh. Şi chiar păcătosul va fi înviat la viaţă iarăşi, şi apoi va trebui să moară a doua moarte. Este aceasta corect? Astfel
scoateţi-vă aceea din mintea voastră. El este Moise. Priviţi slujba voastră, exact ce Moise şi Ilie au făcut; a închis cerul
şi a împroşcat foc peste acesta. Voi ştiţi ce era lucrul pe care ei l-au făcut. 

273 Gîndiţi-vă la asta! Acesta-i timpul sfîrşitului, oamenilor. Haleluia! Ziua cea mare a Domnului este aproape.
Strîngeţi-vă laolaltă. Sărbătoarea lui Mesia; ei îl vor respinge pe El, şi ei vor afla că acolo este Mesia al lor. Biblia a
spus că lucrurile acelea izbitoare vor avea loc. 

274 În Apocalipsa 11, cheamă, slujba lor va fi slujba lui Moise şi Ilie de chemare a Israelului, afară din tradiţiile



Evreieşti; întocmai cum Mesajul îngerului al şaptelea a chemat Mireasa afară din tradiţia Penticostală. Amintiţi-vă,
Moise şi Ilie sînt ca să cheme Israelul afară din vechea ispăşire a mielului, şi a  oii,  şi sîngelui, şi a caprelor, şi a
sacrificiului, la reala Jertfă vie, la Cuvînt. 

275 Şi Mesajul Îngerului al şaptelea, sub aceeaşi Trîmbiţă, acelaşi fiecare lucru exact, aceeaşi Pecete, este să (ce?)
cheme poporul, Mireasa, afară din tradiţia Penticostală şi a lumii, la Ispăşirea veritabilă, Cuvîntul, Cristos încarnat în
cuvîntul Lui aici, făcut trup printre noi. Ştiinţa a dovedit-o, prin fotografii. Biserica ştie asta, şi în jurul lumii. Noi o
ştim ferm, că El niciodată nu ne-a spus nouă un lucru în AŞA VORBEŞTE DOMNUL ci doar ceea ce era Adevărul.
Nu a zis El, acolo jos la rîu, "Cum Ioan Botezătorul a fost trimes, aşa va fi acest Mesaj..." 

276 Eu m-am uitat sus, şi era ora doisprezece. Ora miezului nopţii este aici, prieteni, peste noi. Vedeţi cît de perfectă
este Scriptura? Perfect, cum Aceasta... 

277 Atunci, priviţi, aceasta nu o să fie o organizaţie să meargă acolo jos şi să-i cheme pe Iudei. Aceştia o să fie doi
oameni, Moise şi Ilie. Ei amîndoi, profeţi. 

278 Acum uitaţi-vă. Să cheme Neamurile, Mireasa afară, El a promis în Maleahi 4 să facă acelaşi lucru. 

279 Şi Biblia a zis că El va fi scos afară din biserică, în Epoca a Şaptea a Bisericii. El va fi scos afară din biserică.
Aceasta se va întuneca complect, şi merge... Unde se întunecă ea? Ea merge în sistemul acesta ecleziastic, în acest
consiliu ecumenic, Consiliul Mondial al Bisericilor. Ea... El este pus complect afară. Cuvîntul Lui, ei nu pot fi de
acord cu El. Voi ştiţi că ei nu pot. Ei nici măcar nu pot fi de acord în propriile lor grupuri mici locale; cum o să fie de
acord în Acela? Astfel, ei iau un alt semn al fiarei, un chip în fiară. Amintiţi-vă, că Biblia a zis, "Acolo era un chip
făcut fiarei." 

280 Şi aceste State Unite întotdeauna erau numărul treisprezece. Aceasta a început cu treisprezece state, treisprezece
colonii;  treisprezece  stele,  treisprezece  dungi;  numărul  treisprezece,  şi  întotdeauna  o  femeie.  Ea  apare  în  al
treisprezecelea capitol al Apocalipsei. Şi, întîi, ea este un miel; blîndeţe, libertate de vorbire, libertatea de religie, şi
aşa mai departe; şi atunci ei primesc putere, şi a vorbit cu toată puterea pe care balaurul o avea înaintea lui. Ce era
acesta? Ce era balaurul? Roma. Vedeţi, avea un semn, un chip al fiarei, ridicîndu-se împotriva adevăratei Biserici a lui
Dumnezeu. Sub acele denominaţiuni, va plăgui acest lucru! Dar, cînd ei încep să o facă: 

Mielul îşi va lua Mireasa Lui să fie întotdeauna la partea Lui, 
Toată oştirea Cerului va fi adunată; 
Oh, ea va fi o glorioasă privelişte, toţi sfinţii în alb imaculat; 
Şi cu Isus ei vor sărbătorii Etern. Amin! 

"Vino să prînzeşti," Stăpînul cheamă, 
"Vino să prînzeşti." Amin! 

281 În ce zi trăim noi, ceasul! Fugiţi, oamenilor, fugiţi pentru vieţile voastre! 

282 Observaţi acum, în încheiere, slujba ca îngerul al şaptelea. Cei doi martori, ... ? ... Şapte Trîmbiţe, chiar înainte...
sau,Trîmbiţa a Şasea, chiar înainte ca Trîmbiţa a Şaptea sfîr-... 

283 Acum, amintiţi-vă, şi eu v-am spus că voi aduce înapoi aceasta, "Trîmbiţă Măreaţă." El a zis, ce va face El, aici
în Isaia? El a zis, la... "Marea Trîmbiţă va suna. Marea Trîmbiţă!" Nu Trîmbiţe acum, sărbătoarea trîmbiţelor; acolo
sînt doi din ei, Moise şi Ilie, să cheme Trîmbiţa. Dar, sub "Marea Trîmbiţă," Venirea Domnului, să anunţe că Iosif se
întoarce, vedeţi, că toate naţiunile se vor aduna la Ierusalim. Amin. Voi găsiţi asta în Cartea lui Isaia. Eu tocmai v-am
dat-o vouă, cu un timp în urmă, unul din acele capitole noi am citit; aceasta este în Isaia 18:1 şi 3. Şi în Isaia 27:12 şi
13, este unde El sună acea "Trîmbiţă," şi toate naţiunile vor recunoaşte pe Israel în patria lor, Dumnezeu cu el. 

284 Atunci Mireasa va veni să fie cu Mirele, şi Mirele cu Mireasa; şi apoi marele Mileniu, după ce toată lumea este
distrusă prin putere atomică. Şi acolo vor fi "ceruri noi şi un pămînt nou," vor trăi în veci. 

285  Uitaţi-vă, chiar sub. Acum observaţi, slujba lui Moise şi Ilie va Acum, fiecare pricepe? Lăsaţi-mă să o spun
iarăşi. Slujba lui Moise şi Ilie, între a Şasea şi a Şaptea Trîmbiţă, vor fi doi profeţi care vor... ei... Israel întotdeauna
crede profeţii lor. 

286 Acum, de ce mi-a zis Duhul Sfînt cînd eu am pornit-o acolo sus, să le arăt lor că El era Fiul lui Dumnezeu, a zis,
"nu încă"? Vă amintiţi aceea, cam cu cinci ani în urmă, în drumul meu spre India? [Adunarea zice, "Amin." – Ed.] A
zis, "Să nu o faci." 

287 Eu am zis, "Ei au spus, 'Dacă acesta-i Mesia, să-l vedem pe El să facă semnul profetului. Noi credem profeţii.'" 

288 Fratele Lewi Pethrus şi aceia mi-au trimis mie acele Biblii; cînd ei au dat un milion din ele afară la acei Iudei
venind din Iran şi pretutindeni, venind înapoi, adunîndu-se pe ei împreună, să devină o naţiune. 

Eu mă gîndeam, "Acesta-i timpul meu." Eu eram deja... Cairo, Egipt. 

289 El a zis, "Să nu faci asta acum. Încă nu este ceasul." Atunci eu m-am întors acasă. Uh-huh. Oh, Doamne! 

290  Moise  şi  Ilie  trebuie  să  cheme.  Aniversarea  cincizecimii  încă  continuă,  sau  a  avut-o  pînă  la  acest  timp.
Înţelegeţi? Acum sărbătoarea Trîmbiţelor trebuie să fie cunoscută. Şi aceasta de aici din Maleahi 4 nu este conectată
cu aceea de acolo; nicidecum, nicidecum. Observaţi, priviţi  aici,  slujba va fi  Moise şi Ilie,  schimbînd şi chemînd



Israelul din tradiţia Iudaică, ascultaţi, din tradiţiile Iudaice în care erau ei amestecaţi. Fiind profeţi, ei îl vor crede - ei îl
vor crede pe el, chemîndu-i pe ei la sărbătoarea Ispăşirii, Cristos, lăsîndu-i să-l recunoască pe Cristos. Ei vor zice, "El
vine. El va fi aici." Iudeii se vor aduna, şi lucruri ca acestea. 

Şi atunci cînd El vine, zice, "Iată-Mă." 

Vedeţi? 

"Unde ai căpătat acele cicatrice?" 

"În casa prietenilor Mei." 

291 Acum, la fel cum au făcut acei doi profeţi! Ţineţi minte, Mireasa Neamurilor îi să aibe un profet, numit Elisei,
Ilie, aceasta-i să-i cheme pe ei afară din tradiţii le lor, Mireasa; întocmai la fel cum aceşti profeţi au chemat pe Iudei
afară din Iudaism, la Cristos, Ispăşirea. Şi Neamurile deja cunosc Ispăşirea, dar îi să cheme Mireasa înapoi la Ispăşirea
originală, unde aceste (cincizeci) sabate ei... Toate aceste şapte sabate de la care ei s-au îndepărtat; îi cheamă pe ei
înapoi la timpul sfîrşitului. Cele şapte... Ascultaţi! Mesagerul Bisericii a Şaptea, mesagerul Trîmbiţei a Şaptea, sînt toţi
profeţi. Acum, asta-i corect. 

Injectaţi, sînt cei o sută patruzeci şi patru de mii. 

292 Chemînd, Peceţile, care erau către Neamuri. Aceasta trebuia să fie către Neamuri, să se deschidă la Neamuri, să
vadă Biserica Neamurilor. Aceasta-i tot ce ştim noi. Aceasta-i tot la ceea ce noi ascultăm; care este deja trecut. Noi îl
aşteptăm pe Isus. 

293 Voi ziceţi, "Acum, aşteaptă un minut, Frate Branham, eu cred că ei o să facă asta." 

294 Ultimul semn care Abraham... Şi noi sîntem Sămînţa regală a lui Abraham; Mireasa. Ultimul semn pe care
Abraham l-a văzut înainte să vină semnul promis... să vină fiul promis, era ce? Dumnezeu, în formă de fiinţă umană,
care putea discerne gîndurile oamenilor; un om, nu o duzină; un om, nu conta cît de multe imitaţii. Ei aveau Unul, şi
El a discernut gîndurile care erau acolo. Ce? Şi, următorul lucru care s-a întîmplat, Abraham şi Sarah s-au schimbat
înapoi tineri bărbat şi femeie. Noi cunoaştem asta. 

295 Acum, eu ştiu că aceasta vă cam îneacă pe voi un picuţ acum. Dar, ţineţi minte, doar aşa ca voi să fiţi siguri că
ştiţi acum... Voi nu citiţi Biblia aşa; voi citiţi printre rînduri şi vedeţi, face ca tabloul să apară. 

296 Priviţi. Sarah era o femeie bătrînă. Biblia a zis că ea, ei... "Pîntecele ei era mort." Este aceasta corect? "Viaţa lui
Abraham era moartă în el, sămînţa lui." Este aceasta corect? 

297 Acum, amintiţi-vă, sămînţa lui Abraham era moartă. Patruzeci de ani mai tîrziu el avea şapte fii prin altă femeie.
Ce a făcut El? El le-a schimbat trupurile lor. 

298 Priviţi, ei au luat o călătorie de trei sute de mile, jos la Gherar, destul de lungă călătorie pentru un om bătrîn. A
zis... 

299 Şi Sarah se gîndea chiar că ei nu puteau avea relaţii familiare. Ea a zis, "Eu..." Douăzeci de ani sau mai mult,
poate, înainte ei au avut relaţie familiară. A zis, "Eu o femeie bătrînă, şi domnul meu, deasemeni; să avem plăcere
iarăşi, ca oamenii tineri?" 

El a zis, "Este vreun lucru prea greu pentru Dumnezeu?" 

300  Observaţi  ce  s-a  întîmplat.  Imediat  ea  s-a  schimbat  înapoi  într-o  tînără  femeie  drăgălaşă.  Arătînd,  acolo,
portretizînd ce o să facă El la Sămînţa regală a lui Abraham, ca să primească pe Fiul care a fost promis. Ea s-a
schimbat înapoi în o tînără... 

301 Uitaţi-vă, ei au mers jos în Gherar. Şi ce s-a întîmplat? Abimelec, regele, s-a îndrăgostit de ea, şi a zis, "Ea este
drăguţă şi frumoasă," şi urma să se însoare cu ea. Este asta corect? Bătrînă bunică; şi toate celelalte fete drăguţe acolo
jos. Bunica, "Ea este frumoasă. Ea este plăcută să o priveşti." Vedeţi? 

302 Dumnezeu i-a schimbat trupul ei, şi i-a transformat pe ei înapoi. Aceasta este o taină care îi să fie descoperi tă
acum în această zi, prin Fiul omului, vedeţi, Mesajul de seară. Înţelegeţi? Schimbat înapoi! Şi acela era ultimul semn
pe care ei l-au văzut, era (ce?) acel discernămînt, înainte să vină schimbarea trupului. 

303 Şi înainte ca noi să-l putem primi vreodată pe Fiul, ce se întîmplă? "Trîmbi ţa lui Dumnezeu va suna; cei morţi
în Cristos vor învia mai întîi, un trup nou; şi noi care sîntem vii şi vom rămînea vom fi schimbaţi, într-un moment,
într-o clipire de ochi," haleluia, "şi vom fi luaţi sus împreună, să întîlnim pe Domnul în aier." Taina a fost făcută
cunoscut; Peceţile sînt deschise. 

304 Trîmbiţa sunînd pentru Israel; cei doi profeţi sînt gata să apară. Ce este aceasta? Biserica trebuie să părăsească
scena chiar acum, astfel ca ei să poată apărea. El nu poate să aibă de a face cu doi în acelaşi timp; El niciodată nu a
făcut-o. Înţelegeţi? 

305 Oh, frate, priveşte! Exact, să cheme pe toţi, să-i cheme afară din denominaţiuni şi tradiţii. Acum noi vedem că
epoca bisericii penticostale este terminată. 

306 Mireasa trebuie să păşească afară din cale, să se ducă sus acum; astfel ca cei doi slujitori, cei doi slujitori ai lui
Dumnezeu, în Apocalipsa, cei doi profeţi, pot apărea pe scenă, să le sune lor a Şaptea Trîmbiţă, să le facă cunoscut lor



pe Cristos. 

307 Al şaptelea înger, mesager, zice, "Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!" Nu, "iată Metodistul
meu, Baptistul meu, Penticostalul meu." Ci, "Cuvîntul, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul
lumii," căci nu există o altă temelie acolo! Voi înţelegeţi? 

308 Cît de mult mai avem noi? Iudeii sînt în patria lor. Mireasa este chemată. Scriptural, fiecare lucru întocmai exact
ce a promis El. Noi sîntem gata. ceasul este aici. 

Naţiunile se rup, Israel se trezeşte, 
Semnele pe care Biblia le-a prezis; 
Zilele Neamurilor numărate, cu chinuri împovărate; 
Întoarceţi-vă, O risipiţilor, la ai voştri. 

Ziua răscumpărării este aproape, 
Inimile oamenilor slăbesc de frică; 
Fiţi umpluţi cu Duhul lui Dumnezeu, aveţi lămpile ajustate şi clare, 
Uitaţi-vă sus, răscumpărarea voastră este aproape! 

Profeţii falşi mint, Adevărul lui Dumnezeu ei îl neagă, 
Că Isus Cristos este al nostru Dumnezeu; asta-i corect, 
Dar noi vom umbla unde apostolii au călcat. 

Căci ziua răscumpărării este aproape, 
Inimile oamenilor slăbesc de frică; 
Fiţi plini cu duhul, lămpile voastre ajustate şi curate, (nu mergeţi la risc) 
Uitaţi-vă sus, răscumpărarea voastră este aproape! 

309 Profetul a zis, "Va fi Lumină în timpul de seară." 

Va fi Lumină în timpul de seară, 
Drumul spre Slavă tu sigur îl vei afla; 
În calea apei, este Lumina astăzi, 
Îngropat în Numele preţios al lui Isus. 
Tînăr şi bătrîn, pocăiţi-vă de toate păcatele voastre, 
Duhul Sfînt va intra sigur înăuntru; 
Luminile serii au venit, 
Acesta-i un fapt că Dumnezeu şi Cristos sînt Unul. 

310 Noi sîntem aici! Noi sîntem la sfîrşit.  Aceasta nu este vreun lucru nesăbuit al  unui om. Aceasta este AŞA
VORBEŞTE DOMNUL. 

Să ne plecăm capetele. 

311 Milostivule  Dumnezeu,  Iehova,  Atotputernicul  care  a  tunat  pe  Muntele  Sinai;  şi  poporul  a  strigat,  "Să ne
vorbească Moise, şi nu Dumnezeu, să nu murim." Tu ai zis, Mare Iehova, "Eu le voi ridica un Profet. Eu nu le voi mai
vorbi aşa." Dar Tu ai promis ce Tu vei face, şi Tu ai făcut-o; Tu ne-ai ridicat nouă pe Domnul Isus. El este cuvîntul.
Tu ai spus că El era. "La început era Cuv în tul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. Şi Cuvîntul
a fost făcut trup, şi a locuit printre noi." 

312 Noi vedem lucrurile care El le-a profeţit nouă aici, prin profetul Său, Ioan, pe insula Patmos. Noi o vedem
împlinită, la literă. Noi îl vedem pe Duhul Sfînt făcut manifest printre noi aici pe pămînt. Noi vedem denominaţiunile
punîndu-1 pe El afară din biserică; Cuvîntul. Ei nu au nimic împotriva oamenilor; acesta este Cuvîntul pe care ei îl
urăsc. El este împotriva tradiţiei lor.  Întocmai ca atunci cînd Tu erai aici pe pămînt,  Tu erai Cuvîntul, şi Tu erai
împotriva tradiţiilor lor; şi ei Te-au aruncat afară din bisericile lor, pretutindeni. 

313 Şi acum, Doamne, nu mai există cooperare, nicăieri. Încercînd chiar să intru în Africa de Sud, unde eu ştiu că
există cîteva suflete acolo care încă aşteaptă. Fiecare loc, şi se pare că ei nu m-ar primi pe mine, Doamne.  Nu din
cauza mea, Doamne; aceasta-i din cauza acestui Mesaj. Dar, Tu ai spus că va fi în felul acesta, şi Tu ne-ai făcut
cunoscut nouă astfel ca noi să nu fim descurajaţi. Noi cunoaştem ceasul în care trăim. 

314 Dumnezeule, aceşti  oameni au şezut aici în dimineaţa aceasta, în această fierbinte, sală de copt aici.  Ei au
ascultat de aproape. Ei văd acum, eu sînt sigur. Dacă ei nu, descoperă-o lor, Doamne, cum că Tu nu mi-ai permite să
iau acele Trîmbiţe. Eu văd că acestea nu au nimic de a face cu noi. Drept la Trîmbiţa a Şasea, aceasta tot s-a întîm plat,
şi  noi  am văzut  Pecetea  a  Şasea  deschisă.  Şi  noi  am văzut  o  vedenie  aici,  cu  două  săptămîni  în  urmă,  despre
prezentarea Miresei şi a bisericii, aşa cum am spus-o eu aici. Întocmai cum Tu mi-ai arătat mie, Doamne, eu am spus-
o. Iată-ne aici. Aceasta poate fi mai tîrziu decît noi ne gîndim. 

315 O Tată, dacă există o persoană aici în dimineaţa aceasta, care - care a luat doar ceva superstiţie, ceva influenţă
teologică, sau cuvîntul vreunui teolog care este contrar cu Cuvîntul lui Dumnezeu! Şi ei nu cunosc pe adevăratul
Cristos, adevăratul Duh Sfînt. El nu este descoperit lor, Cuvîntul, încă, cum îi Cuvîntul să fie în această zi. Ei văd
numai o tradiţie. Ei trăiesc în o - o Lumină care orbeşte. Ca cea mai mare tîlhărie care a fost făcută vreodată în lume,



era în Anglia, ea a fost făcută printr-o lumină falsă. Şi cea mai mare tîlhărie pe care biserica Ta a avut-o vreodată, era
cînd ei au luat o lumină denominaţională şi au refuzat Lumina veritabilă a Bibliei, Cristosul. 

316 O Dumnezeule, fii milostiv! Salvează pe cei pierduţi, Doamne. Te rog, eu cer încă pentru o vreme, Isuse. Noi
avem pe cei dragi.  Doar încă mai puţină vreme. În curînd acea Stîncă măreaţă va fi  cioplită din munte. Admite,
Doamne, dacă este careva aici în dimineaţa aceasta fără Tine, fie ca ei să vină chiar acum, în smerenie, şi să Te
primească. 

317 În timp ce avem capetele aplecate. Dacă v-aţi ridica mîna, ziceţi, "Aminteşte-mă pe mine, Frate Branham." Noi
nu avem... Altarele şi toate lucrurile sînt pline. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doar ziceţi, "Aminteşte-mă pe mine."
Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Chiar literar sînt sute
de mîini. 

318 Tată, Dumnezeule, acolo există o umbră mică pe undeva. Ia-o la aparte, Doamne. Ei şed aici în această sală.
Nu... Satan putea să le fi orbit ochii, în vremile trecute, dar eu mă rog ca Tu să treci cu vederea, aşa cum Tu ne-ai făcut
în mul te zile înainte. Dar acum că Tu ne chemi pe noi toţi la vedere... Biblia a zis că ei erau orbi. Ei nu au ştiut-o. A
zis, "Eu te sfătuiesc să cumperi de la Mine alifie pentru ochi." Dumnezeule, foloseşte balsamul în dimineaţa aceasta
peste ochii lor, ca ei să poată vedea. Deşi aceasta ar fi smerită, într-o mulţime de oameni smeriţi; şi smeriţi, needucaţi,
şi aşa mai departe, dar totuşi acesta-i felul în care era la început. Acordă aceasta, Doamne, ca ei să primească Aceasta
chiar acum. Eu îi predau pe ei Ţie, în Numele Fiului Tău, Isus. 

319 Şi Tu ai zis, "Acela care aude Cuvîntul Meu." Şi eu sînt sigur, Doamne, după toată cunoştinţa mea, ei au auzit
Aceasta. "Şi crede în Acela care m-a trimes pe Mine," nu făcut să crezi, ci într-adevăr crede, şi crede ce Cuvîntul a zis.
"Are Viaţa veşnică, şi nu va veni la Judecată; ci este trecut de la moarte la Viaţă." Ioan 5:24. 

320 Admite, Doamne, ca ei să fie ai Tăi, din ceasul acesta înainte. Dacă există vreo îndoială în mintea lor, ia-o la
aparte. Dacă există o persoană bolnavă în mijlocul nostru, lasă ca marele Duh Sfînt, Doamne, ... Care, eu ştiu că
există; şi descoperind gîndurile, stînd aici pe platformă. Ei ştiu tot despre asta. Eu mă rog ca Tu să-i vindeci, Doamne.
Rezolvă toate întrebările. 

321 Bazinul va fi deschis acelora care niciodată nu au fost scufundaţi în Numele lui Isus Cristos, luînd Numele
Mirelui. Ei au unul denominaţional, ecleziastic; nici unul nu a fost vreodată botezat în acele titluri de "Tată, Fiu, şi
Duh Sfînt," sau stropit; şi aceste lucruri tradiţionale care aparţin la biserici din această epocă, mişcare anti-Cristă,
chipul fiarei. Nimeni nu a fost vreodată botezat în numele de "Tată, Fiu, Duh Sfînt," pînă la biserica Catolică. Toată
Biblia, şi toată istoria, după aceea, zice că ei erau botezaţi în Numele lui Isus. 

322 Pavel a zis, în Galateni 8: 1, "Dacă chiar un Înger din Ceruri vine şi propovăduieşte vreo al tă Evanghelie, să fie
anatema." Şi tu ai poruncit acelor oameni care au fost botezaţi sub Ioan, acelaşi care l-a botezat pe Isus, să vină şi să
fie rebotezaţi din nou în Numele lui Isus Cristos, în Fapte 19. Şi a zis, "Să nu laşi nici chiar un Înger să-ţi spună
altceva." 

323 Acolo va veni un mesager în zilele din urmă, va călăuzi poporul înapoi la primele roade, înapoi la Credinţa
originală.  Admite  aceasta,  Doamne,  ca  acel  mare  Mesager  printre  noi  acum,  marele  Cristos,  Duhul  Sfînt  făcut
însufleţit, a făcut înţelegerea, deschizînd Cuvîntul şi descoperindu-l pe El nouă, fie ca El să-i călăuzească înapoi la
originala, Credinţă penticostală. Cum a zis Petru, în Ziua Cincizecimii, "Pocăiţi-vă, fiecare din voi, şi fiţi botezaţi în
Numele lui Isus Cristos pentru iertarea păcatelor." Şi aceasta era pentru totdeauna în felul acesta, la fiecare persoană,
pînă la biserica Romană la Niceea. 

324 Dumnezeule, fii milostiv acum. Bazinul va fi gata; inimile deschise. Intră, Doamne Isuse. Noi sîntem în ultimele
ceasuri. Dacă există posibilitate, Doamne, ca aceia să vină înăuntru la această oră; care, eu sper şi cred că există. Şi noi
care sîntem înăuntru, Doamne, fie ca noi să ne verificăm acum, că noi am văzut şi auzit Glasul lui Dumnezeu vorbind
prin Cuvîntul Lui, şi noi ştim în ce ceas trăim. Admite aceasta, Tată. Noi îi predăm pe ei Ţie, în Numele Fiului Tău. 

325 Acum cu capetele noastre aplecate. 

Duios şi gingaş cheamă Isus, 
Te cheamă pe tine... 


