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Scrisul De Mîn¼ Pe Perete
` Aceasta fiind Miercuri seara, am promis seara trecut°,
deasemeni, c° urma s° vorbesc, dac° Domnul ar permite,
în seara aceasta, asupra subiectului despre: Scrisul De Mîn° Pe
Perete. Acesta este un foarte^Oh, noi am putea depune
s°pt°mîni asupra subiectului, ²i apoi niciodat° s° nu zgîriem
suprafa¸a. Dar eu voi încerca s° conturez doar pu¸in din el în
aceast° sear°, cu ajutorul Duhului Sfînt. ³i acum eu vreau s°
citesc din Daniel, capitolul al 5-lea ²i versetul al 25-lea. ³i
Acesta se cite²te astfel.
³i acesta este scrisul care era scris, MENE, MENE,
TEKEL, UPHARSIN.
³i acum fie ca Domnul s° adauge binecuvînt°rile Lui la
Citire.
 ³i m° întreb dac° bunul nostru frate, custodele de aici, ar
stinge doar aceste l°mpi str°lucitoare. Eu sînt un_un^
Aceasta lumineaz° drept jos încoace. Î¸i mul¸umesc, foarte
amabil. Eu nu pot vedea audien¸a. Apoi cînd eu vorbesc cu
cineva, îmi place s° m° uit la ei în fa¸° cînd eu vorbesc.
Aceasta pare doar mai mult de parc° este un contact personal
cu oamenii.
Acum ne încredin¸°m Domnului nostru, în seara aceasta, în
timp ce noi încerc°m doar s°-mi iau r°gaz ²i s° vorbesc asupra
acestui subiect. Eu ²tiu c° acesta este un subiect m°re¸. ³i el
este un subiect de serviciu evanghelic, ²i nu unul pentru
vindecare Divin°. Ci acesta este pentru cea mai mare vindecare
Divin°. Cel mai bolnav Trup pe care eu îl cunosc în seara
aceasta, este Trupul spiritual al Domnului nostru Isus, pe acest
p°mînt; a²a de sfî²iat, ²i r°v°²it, încît acesta într-adev°r are
nevoie de vindecare Divin°.
 Acum, subiectul nostru în seara aceasta începe în Babilon.
³i Babilonul era mai întîi localizat, ²i care înc° este, în ³inear.
³i acesta era numit întîi, poarta lui Dumnezeu, Babel. Babel,
²i mai tîrziu a fost numit Babilon, care înseamn° confuzie. ³i
Babilon apare la începutul Bibliei, în Genesa; ²i acesta apare în
mijlocul Bibliei; ²i acesta apare în ultima parte a Bibliei,
ultima Carte, Apocalipsa. ³i fiindc° aceasta este peste tot prin
Biblie, acesta trebuie s° fie înc° în existen¸° ast°zi.
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 ³i, deasemeni, fiecare lucru care este pe p°mînt ast°zi, în
felul lucrurilor spirituale, astfel ca Duhul lui Dumnezeu ²i
duhul Diavolului, ²i toate cultele ²i fiecare lucru pe care noi le
avem ast°zi în lume, ele au început în Genesa. Genesa
înseamn° începutul. ³i toate acele lucruri, de²i sub un alt
nume ²i sub o alt° form°, dar acela²i duh care a început în
Genesa, îl aduce afar°. ³i acesta este întocmai ca un pom în
cre²tere, venind sus la un cap, unde toate acestea vor veni la un
deznod°mînt la sfîr²it, pentru marea judecat° a lui Dumnezeu,
unde El va stabili toate lucrurile. ³i tot ce are un început va
avea un sfîr²it. Doar acele lucruri care nu au avut un început
nu au sfîr²it.
 De aceea_Cre²tinul n°scut din nou nu are un sfîr²it,
pentru c° el are Via¸° Etern°. ³i Via¸a Etern° este o parte din
Propria Via¸° a lui Dumnezeu, pentru c° Dumnezeu este Etern.
³i acela²i cuvînt, cuvînt Grecesc Zoe care zice Via¸a lui
Dumnezeu, cînd Isus vorbe²te ²i a zis, Eu le-am dat Via¸°
Etern°, acela²i cuvînt este folosit din nou. De aceea, un om
fiind n°scut din nou, duhul lui a fost schimbat, ²i el devine o
parte din Dumnezeu, într-atît încît el este un fiu a lui
Dumnezeu. ³i el este tot atît de Etern cum Dumnezeu este
Etern, deoarece el este o parte din Dumnezeu, prin Na²terea
lui, Na²tere spiritual°.
 Acum, Babilonul a fost fondat de c°tre un om numit
Nimrod, care era fiul lui Ham, un om foarte r°u.
 Iar Babilonul era odat° capitala lumii. Cînd aceast° mare
cetate a fost zidit° acolo, toate cet°¸ile mici, toate în jurul ei,
au pl°tit tribut, impozite, ²i a²a mai departe, la aceast° mare
cetate, Babilon.
 ³i acolo în°untru, dac° voi ve¸i citi în unele din c°r¸ile
antice, astfel ca Dou° Babiloane a lui Hislop, ²i multe din
istoriile antice, voi ve¸i g°si c° ei aveau tot felul de înv°¸°turi
curioase acolo în°untru. Ei aveau o femeie în°untru acolo, eu
nu îi pot numi numele ei la acest timp, iar ea g°sea r°d°cini
deosebite ²i, din p°mînt, ²i f°cea dumnezei din ele. Se crede c°
aceia erau dumnezeii pe care Iacob i-a luat de la socrul lui,
unii din acei dumnezei de r°d°cini ²i a²a mai departe. Doar
ismuri micu¸e, ²i din acele lucruri au înmugurit aceste culte pe
care noi le vedem ast°zi în lume. Dac° voi ve¸i observa natura
din ele, ²i natura acestor lucruri de ast°zi, ea este aceea²i
natur°.
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 Astfel, Babilonul ²edea chiar în acea vale mare fertil°
acolo, ²i el era înconjurat ²i irigat de Rîul Eufrat, ²i Tigrul. ³i
acesta era un mare centru agricol. ³i Babilonul era o mare
cetate. ³i ea era, aproximativ, în jur de o sut° ²i dou°zeci de
mile în jurul cet°¸ii; treizeci de mile fiecare margine, aceea ar
face-o o sut° dou°zeci de mile în jur. Ei spun c° str°zile în
cetatea Babilonului erau late cam de dou° sute de picioare.
Zidurile erau de optzeci de picioare grosime, ²i practic înalte
de dou° sute de picioare. Ei puteau s° alerge curse de ²arete în
jurul acelor ziduri, cu ²aretele. ³i por¸ile erau f°cute din bronz,
²i acele por¸i atunci ar fi de dou° sute de picioare l°¸ime. ³i
drept în centrul cet°¸ii ²edea palatul, ²i palatul era tronul. ³i
prin centrul cet°¸ii venea marele rîu, Eufrat. Dac° voi ve¸i
observa aceasta, aceasta era cetatea Diavolului, pentru c° ea
este desenat° dup° Cetatea lui Dumnezeu, ca Rîul Vie¸ii
înaintea Tronului. ³i în aceast° cetate, ei aveau mari, gr°dini
suspendate, de pe ziduri, împrejur.
 ³i ea era o a²a m°rea¸°, na¸iune puternic° la acel timp,
încît ea a b°tut lumea cunoscut°, ²i toat° lumea pl°tea tribut.
Ea a progresat mai departe în ²tiin¸°, ²i ea avea ultimele
lucruri pe care le putea produce ²tiin¸a. Ea avea ultimele
²arete, ultimele desene, cele mai puternice armuri, ²i cele mai
bune dintre metale. Ea era o remarcabil° fa¸° de restul lumii.
 ³i atunci în interiorul acestor ziduri, unde Împ°ratul
Bel²a¸ar era împ°rat în timpul acestui eveniment despre care
noi vorbim în seara aceasta. Împ°ratul Bel²a¸ar, care Biblia
spune, Nebucadne¸ar, care era tat°l lui, dar într-adev°r
acesta era bunicul lui pe care el l-a succedat, Împ°ratul
Nebucadne¸ar.
 ³i mul¸i dintre voi v° aminti¸i c° Nebucadne¸ar era
începutul împ°r°¸iilor Neamurilor, capul de aur. ³i el a mers
sus în Ierusalim, multe, multe mile dep°rtare, ²i i-a capturat pe
Iudei ²i i-a dus jos în împ°r°¸ia lui, ²i i-a f°cut robi, ²i ei i-au
folosit pe savan¸i ²i a²a mai departe.
 Întocmai cum a f°cut Rusia cînd ea a mers în Germania. ³i
acolo este de ce ei au ob¸inut bomba atomic°, ²i a²a mai
departe, ei au luat pe acei savan¸i Germani. De aceea sînt ei
a²a departe avansa¸i ast°zi, c° ei i-au capturat ²i i-a dus înapoi
acolo sus. Ei în²i²i, ei nu au avut aceasta, îns° ei au mers ²i au
luat acele lucruri întocmai cum Nebucadne¸ar a f°cut Iudeilor.
 ³i noi afl°m c°, în decursul acestui timp, acolo era un om
neprih°nit cu numele de Daniel, un profet al Domnului, a fost
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luat în captivitate la acel timp. El a slujit ca un prin¸ peste to¸i
dintre astrologi, ²i a²a mai departe, ²i oamenii în¸elep¸i ²i
Magii, în domnia Împ°ratului Nebucadne¸ar.
 ³i acum Bel²a¸ar a preluat. Bel²a¸ar era un fel de om r°u.
Lui doar nu i-a p°sat!
 ³i atunci tot poporul din Babilon, cu o astfel de siguran¸°
cum ei sim¸eau c° aveau! Odat° înl°untrul acelor por¸i, ²i
por¸ile închise, cu ziduri de dou° sute de picioare, optzeci de
picioare grosime, doar gîndi¸i-v° cît de în siguran¸° trebuie c°
s-au sim¸it ei în acele ziduri!
 Îns° doar aminti¸i-v° aceasta. Indiferent cît de asigura¸i va
f°cut acea ²tiin¸°, Dumnezeu v° va afla cînd voi p°c°tui¸i!
Exist° numai o siguran¸°, ²i aceea este în Cristos Isus.
 Acum, a²a cum ei au sim¸it importan¸a lor m°rea¸° de a fi
na¸iunea conduc°toare a lumii, una foarte tipic°, civiliza¸ie
modern° întocmai ca aceea în care noi tr°im, aceast° Americ°
fabuloas°. ³i eu sînt cumva conturbat, eu însumi, îns° mi-e
team° c° noi lu°m aceea²i atitudine pe care au luat-o ei. C° noi
sim¸im c° deoarece noi am ob¸inut, ceea ce noi credem, cei mai
buni savan¸i, ²i cele mai bune mitraliere, ²i bombele atomice, ²i
cele mai rapide avioane, ²i noi avem cumva^Fiind na¸iunea
conduc°toare a lumii, noi am sim¸it cumva siguran¸a noastr°
f°r° Dumnezeu.
 Acesta este un model foarte frumos. Iar Dumnezeu nu se
schimb°. Atitudinea Lui fa¸° de p°cat este aceea²i ast°zi cum
era ea atunci. ³i nu exist° nici un loc de ascundere jos aici.
Numai în Cristos sînte¸i voi în siguran¸°.
 ³i în aceast° mare cetate, a²a cum ei sim¸eau c° nu exista
nici o cale, în lume, ca o armat° s° invadeze vreodat° acea
cetate. Marele, ziduri înalte, ²i echipamentul lor modern, ²i ei
erau bloca¸i de lumea din afar°. Dar pu¸in cuno²teau ei c° o
na¸iune p°c°toas° numit° Mezii ²i Per²ii, care sînt acum
Hindu²ii din India, cît de pu¸in ²tiau ei c° la multe mile
dep°rtare s°pau o albie de rîu, s° întoarc° Rîul Eufrat, astfel
ca ei s° poat° m°r²°lui sub ziduri. Cînd ei sim¸eau c° ei erau
asigura¸i! Tot timpul ei au sim¸it în felul acela. Dac° ei au
sim¸it a²a, atunci ei au mers b°l°cindu-se în p°cat.
 Aceasta pare în felul acesta cînd omul ajunge la locul în
care el simte c° el este de sine suficient, p°catul începe s° îl
apuce. Biserica, na¸iunea, individul, care simte c° el nu are
nevoie de vreun ajutor din afar°, p°catul începe s° domneasc°
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în el. Asta este adev°rat. ³i noi vom observa, deasemeni, c°
atunci cînd oamenii încep s° simt° acel sim¸°mînt superior, de
obicei p°catul se a²eaz° în°untru ²i îi roade.
 Astfel cînd ei au închis acele u²i, ei credeau c° sînt în
siguran¸°. Dar Dumnezeu prive²te în jos din Ceruri! Iar
p°catul este o ocar° pentru orice na¸iune.
 M° întreb, în seara aceasta, cu tot din echipamentul nostru
grozav, ²i submarinele noastre controlate atomic, ²i avioanele
noastre cu reac¸ie care zboar° multe sute de mile pe secund°,
care chiar^sau minut, care poate chiar s° dep°²easc° bariera
sunetului. Dar, niciodat° s° nu uita¸i dar c° p°catele voastre
v° vor afla!
 ³i, în acest timp, ei au închis por¸ile. ³i ei se gîndeau c° ei
vor, puteau doar tr°i în chefuri a²a cum ei vroiau, deoarece ei
erau proteja¸i. Ei erau na¸iunea conduc°toare, toate celelalte
na¸iuni se uitau la ei dup° ²tiin¸° ²i dup°_dup° ajutor.
 ³i astfel, la un a²a timp ca acesta, acolo era un^Acest
împ°rat se gîndea c° el va avea pentru el un timp mare grozav.
³i el a stabilit o dat° în care el urma s° aibe un mare dans, sau,
dup° cum eu a² spune, un rock-and-roll modern; nimic mai
mult de acesta. ³i astfel el a stabilit timpul, ²i el a invitat toat°
celebritatea, to¸i dintre solda¸i ²i c°pitani, ²i toate nevestele ²i
concubinele.
 Acum, o concubin° este doar o prostituat° legal°. ³i voi
vede¸i, cînd omul se simte de sine suficient, c° el începe s° se
b°l°ceasc° în p°cat?
 ³i el a chemat în°untru cele mai bune lichioruri pe care el
le putea g°si, pentru aceast° m°rea¸° petrecere de rock-androll pe care el urma s° o aibe. El credea c° el era în siguran¸°.
El credea c° nu exista nimic care putea s°-l vat°me, deoarece
el era în siguran¸°. ³i el avea aceast° mare petrecere într-una
din aceste gr°dini chiar în spatele palatului. ³i în timp ce era
afar° acolo în gr°din°, probabil c° ei au decorat-o toat° foarte
frumos, toate zorzoanele atîrnînd, ²i a avut toate din fetele de
spectacol ²i multe dintre femei s° vin° s° distreze pe solda¸i. ³i
berea lor ²i vinurile lor! Dac° aceea nu este un bun aranjament
modern al unei petreceri de rock-and-roll ast°zi, eu nu ²tiu
unde ar fi una. Aceea este exact. ³i ei aveau totul gata, ²i ei
urmau s° aibe un timp m°re¸.
 ³i f°r° îndoial° c° au venit multe femei m°ritate. B°rba¸ii
lor au fost l°sa¸i acas° ca îngrijitori de copii, în timp ce ele au
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mers afar° s° aibe o distrac¸ie. ³i vice versa, f°r° îndoial° c° o
mam° umbla pe du²umea, cu un bebelu² bolnav, în timp ce un
b°rbat beat a mers afar° s° aibe o mare distrac¸ie. Aceasta este
doar ²ase din unul, ²i o jum°tate de duzin° din cel°lalt.
 ³i eu îi pot vedea cum încep ei s° bea ²i s° aibe un timp
m°re¸. ³i mi-a² imagina cum ei într-adev°r au început
orchestra, ²i au avut muzica. ³i micu¸ii adolescen¸i leg°nînduse unul pe altul. Iar solda¸ii, be¸i, apucînd femeile ²i
aruncîndu-le peste capetele lor, ²i s°rutîndu-le ²i a²ezîndu-se
în scaune, ²i zicînd hura. Gîndindu-se c° erau în siguran¸°!
 Oh, America, Dumnezeul care s-a uitat în jos asupra acelei
be¸ivane, petreceri de rock-and-roll, se uit° asupra ta în seara
aceasta!
 ³i ce timp trebuie c° aveau ei! ³i eu îmi pot imagina pe
acest împ°rat aici, Bel²a¸ar, era un Elvis Presley modern, el
putea s° fac° o mul¸ime din fanteziile lor pe care ei le aveau. ³i
toate din comport°rile lor, ²i ne²tiind, tot timpul, c° moartea
z°cea la u²°!
Astfel, a²a cum petrecerea a ajuns într-un avînt bun, de
obicei întocmai ca un mare aranjament al unui Hollywood
modern televizat, ei se gîndeau c° ar spune cîteva glume bune
despre religie; cam ca o îmbr°c°minte Arthur Godfrey, sau
ceva de felul acesta modern ast°zi, sau vreun Ernie Ford
culeg°tor de maz°re, s° spun° vreun fel de glum° despre
predicator. Dar Dumnezeu înc° prive²te în jos din Cer! Dar ei
credeau c° ei tr°iau într-o astfel de na¸iune încît aceasta nu
putea fi atins°. Dar voi culege¸i ceea ce sem°na¸i!
 Doar fi¸i cu luare aminte de asta, poporule. Dac° voi sînte¸i
o na¸iune, sau o biseric°, sau un individ, voi culege¸i ceea ce
sem°na¸i!
 ³i, de ce, eu pot vedea pe acest împ°rat ridicîndu-se, ²i
zicea, Doar un minut, fetelor, haide¸i s° avem o bun° glum°
religioas° asupra predicatorului, sau a²a mai departe.
 ³i toate zorzoanele zburînd, ²i tinerele doamne zicînd,
Whoopee! Da, eu cred c° nou° ne-ar place s° auzim asta.
 Iar solda¸ii tineri comportîndu-se ca adolescen¸ii de ast°zi,
pentru c° acesta nu este mai mult decît un Babilon modern! Eu
sînt un American, dar a²a a apar¸inut Daniel în Babilon la
timpul acela. Îns° asta nu scuz° p°catul!
Am spus unei fete o dat°, Tu e²ti o Cre²tin°?
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Ea a spus, Eu î¸i dau ca tu s° în¸elegi, eu sînt o
American°.
Am zis, Aceea nu spune nimic. Nicidecum!
 Eu sînt bucuros s° fiu un American, dar asta nu are nimic
de a face s° reflecte Cre²tinismul; nici un lucru. Dac° noi
p°c°tuim, noi o s° pl°tim pentru p°catele noastre, s° v° fie
aceasta doar asigurat.
 Ei aveau un profet acolo, dar ei nu ascultau. Ei aveau
Mesajul, dar ei vroiau s°-²i bat° joc de Acesta.
 Dac° aceea nu este America modern°, eu nu o ²tiu. Ei au
Evanghelia, Adev°rul, dar lor le place s°-²i bat° joc de Acesta.
 Astfel ei au zis, S° mergem jos ²i s° lu°m acele vase holyroller, ²i s° le aducem aici sus ²i s° avem o glum° bun° din
aceasta.
 Dumnezeu nu permite p°c°to²ilor s°-²i bat° joc de oamenii
Lui! Voi ve¸i pl°ti pentru aceasta, într-o zi.
 ³i ei se duc ²i iau vasele Domnului, ²i le aduc sus în
templu, ²i ei urmeaz° s° aibe o b°utur° bun° din vasele
Domnului. ³i cînd ei au turnat Oertelul 92 a lor sau Pabst Blue
Ribbon, [vinuri renumite_Trans.] în ele, s° aibe o bun° glum°
din aceasta, oh, ei au ciocnit paharele ²i vasele, ²i au început s°
bea, ²i s° rîd° ²i s°-²i bat° joc de religia Domnului. Ei erau
ne²tiutori despre ceea ce f°ceau ei.
 ³i a²a este aceast° na¸iune, în seara aceasta, ignorant° de a
respinge Mesajul Domnului Isus Cristos, în botezul Duhului
Sfînt, ²i a fi n°scut din nou.
 De²i ei erau religio²i, acum, acea petrecere beat° de rockand-rolls, ei erau religio²i, deoarece Biblia a spus asta, Ei
l°udau dumnezeii lor.
 Astfel voi pute¸i fi mereu a²a religio²i, ²i totu²i s° fi¸i
gre²i¸i! Asta-i adev°rat. Aceasta nu este sinceritatea. Exist° o
cale care pare dreapt° unui om, dar sfîr²itul ei este calea
mor¸ii. Astfel ei aveau o mare biseric° de stat, ²i o religie pe
care ei o puteau sluji, ²i ei ²i-au b°tut joc de lucrurile sfinte ale
lui Dumnezeu.
 ³i aceasta este foarte tipic ast°zi, b°tînd-²i joc de lucrurile
sfinte ale lui Dumnezeu. Ei numesc pe oamenii, care încearc° s°
tr°iasc° curat ²i decent, ²i drept, ei îi numesc mod° veche sau
holy roller, sau vreun fel de nume scandalos. ³i ei numesc
darurile Domnului, pe care El le efectueaz°, Lucrarea unui
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duh necurat, ca un ghicitor sau un drac. Oh, cum pute¸i voi
sc°pa de judecat°? Sîngele martirilor cheam° împotriva
acesteia! Dac° Dumnezeu nu judec° aceast° na¸iune pentru
p°catul ei modern, El va trebui s° ridice Sodoma ²i Gomora, ²i
s°-²i cear° scuze de la ele pentru c° le-a nimicit. Asta-i
adev°rat. Noi sîntem îndrepta¸i spre judecat°! ³i aceste minuni
m°re¸e pe care le vede¸i c° le face binecuvîntatul nostru
Salvator, ele sînt semne de avertisment, c° judecata este
aproape; ²i ea a str°b°tut aceast° na¸iune de la o margine la
alta, de la Est la Vest, de la Nord la Sud. ³i ei batjocoresc
Aceasta, rîd de Aceasta, critic° pe Aceasta, scriu Aceasta în
ziarele lor ca nonsens. Gîndi¸i-v° la aceasta, Babilon modern!
 Acum în timp ce ei beau, ciocnindu-²i cupele lor în
b°utur°; cu totul dintr-o dat°, cînd acest mare playboy de
cinema, cu numele de Bel²a¸ar, era tocmai gata s° ia o b°utur°
din cupa lui, ochii lui p°reau s° se bulbuce în afar°, a²a cum el
s-a întors ²i s-a uitat înspre castel, c°ci el a v°zut, venind din
Cer, mîna unui Om, ²i Aceasta a început s° scrie în sus ²i-n jos
pe perete.
 Eu vreau ca voi s° observa¸i, c° Aceasta a scris pe
tencuial°. Acum, probabil c° lumîn°rile erau a²ezate în afar°
de acele zorzoane, unde ei î²i aveau rock-and-rollul lor
modern, iar luminile palpitau spre perete. Dumnezeu nu face
lucruri într-un col¸! Aceasta era drept afar° sub lumini, unde
Dumnezeu vorbe²te ²i se mi²c°. Astfel scrisul Lui supranatural
era pe tencuiala de pe perete, în privirea tuturor.
 ³i împ°ratul trebuie c° a v°zut aceasta întîi, acest glume¸
modern, un comedian bun de radio, actor de televiziune. A²a
cum el a ciocnit paharul, s° bea, sau cupa, ce avea el în mîinile
lui, ochii lui s-au bulbucat în afar°, ²i el s-a sim¸it tot
cutremurat. Eu îmi imaginez ce a f°cut el. Biblia a spus c°,
Oasele lui s-au sl°bit, afar° din încheieturi. El desigur c° a
fost cu totul cutremurat, destul de sigur. Cînd Dumnezeu
începe s°-²i arate semnele Lui, este timpul s° devii cutremurat.
Asta-i adev°rat. ³i a²a cum el a observat, cîntecul lui de rockand-roll l-a f°cut s° se cutremure.
 ³i atunci a²a cum el a observat acest scris de mîn° pe
perete, eu îmi pot imagina pe micu¸ele domni²oare cu buzele ei
vopsite ca ²i eu-nu-²tiu-ce, iar p°rul ei tot înzorzonit, ²i
azvîrlind-o în jur, ²i cu ace²ti solda¸i be¸i, a zis, M° întreb
care-i treaba cu b°iatul în seara aceasta? a²a cum ea a
sughi¸at.
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 ³i ceva om tîn°r a apucat-o, ²i a zis, În regul°, hai s°-l
dans°m pe urm°torul împreun°. Iar muzica s-a oprit.
 Oh, aceast° mare na¸iune p°c°toas°, cîndva rock-androllurile voastre au s° se opreasc°! Dac° voi nu asculta¸i de
glasul unui predicator, voi ve¸i asculta de mîna lui Dumnezeu
în judecat° cîndva. Dar rock-and-rollul se va opri, întocmai la
fel cum au f°cut orchestrele, ²i au interpretat Mai Aproape,
Dumnezeul Meu, La Tine pe Titanic. Într-o zi voi o s°
schimba¸i acea melodie.
 ³i muzica s-a oprit. ³i ei au observat pe glume¸ul lor, a
lor_a lor stea la transmisiunea de televiziune, ²i, el st°tea,
genunchii lui b°tîndu-se împreun°, a²a cum el se uita ²i a
v°zut acest lucru m°re¸ luînd loc. P°i, a zis el, toate zidurile
sînt închise împrejur. Eu am g°rzile mele stînd la poart°,
oamenii mei ale²i.
 Dar, vede¸i voi, Dumnezeu nu trebuie s° vin° în°untru la
poart°, în felul în care voi gîndi¸i. El vine jos din Slav°! Iar
mîna Lui a scris pe perete.
 ³i repede, fiind într-un loc foarte modern, Biblia spune c°
el a chemat în°untru pe to¸i dintre prezic°torii lui, astronomii,
to¸i episcopii, doctorii, ²i papii, ²i cardinalii, ²i a²a mai
departe. ³i a zis, Acum eu v° spun, domnilor, eu v-am dat
privilegiul s° predica¸i ²i s° face¸i ceea ce voi a¸i vrut. Acum
interpreta¸i, pentru mine, Aceea pe perete.
 Dar întocmai cum era atunci, a²a este acum, ei nu erau
obi²nui¸i la supranatural. Ei nu ²tiau nimic despre Aceasta. Ei
nu ²tiau cum s° interpreteze limbi necunoscute. Ei nu ²tiau
nimic despre o limb° Cereasc°. ³i ei erau f°r° grai. Ei nu ²tiau
nimic despre Aceasta. ³i a²a cum ei to¸i st°teau acolo^
 Aminti¸i-v°, aceasta este aducerea în°untru a împ°r°¸iei
Neamurilor. ³i a²a cum aceasta a venit în°untru sub
supranatural, ea se va duce afar° sub supranatural.
 Dar ace²ti episcopi ²i cardinali, ²i mari doctori, nu au
putut interpreta supranaturalul. Ei nu ²tiau nimic despre
Acesta. Ei s-au uitat prin toate c°r¸ile lor de art°, ²i ei nu
puteau g°si nimic care s-ar compara cu Aceea. Voi vede¸i,
lucrurile spirituale sînt în¸elese spiritual. ³i apoi ei erau to¸i
tulbura¸i, ²i ei nu ²tiau ce s° fac°.
 ³i, în final, o micu¸° regin°. Aminti¸i-v°, c° ea nu era la
petrecerea de rock-and-roll. ³i singurul fel în care ea ²tia c°
ceva se petrecea, a ajuns vorba la ea c° regele era cu totul
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cutremurat, ²i petrecerea s-a oprit. Ea ar fi putut s° fie una din
credincioasele bune. ³i, într-un fel s-au altul, ea era una care
nu a uitat.
 Ea a alergat în petrecere. ³i a²a cum ea a v°zut pe glume¸ul
modern tot cutremurat, ²i toat° orchestra lui, ea a zis, Oh,
împ°rate, s° tr°ie²ti pentru vecie! Dar el nu ²tia c° el era
mort chiar atunci. A zis, S° tr°ie²ti pentru vecie! Eu ²tiu c° tu
e²ti tot sup°rat privitor la scrisul acela pe perete. ³i eu v°d pe
papa, ²i pe episcopi ²i pe cardinali, ²i pe doctorii în divinitate,
²i nici unul dintre ei nu poate s° citeasc° Aceasta. Dar, oh,
împ°rate, las°-m° s°-¸i spun ceva! Exist° un om în împ°r°¸ia
ta, care ²tie despre supranatural.
 Oh, frate, cînd noi vedem scrisul de mîn° pe perete, ast°zi,
dar exist° un Om care ²tie despre acesta. Voi a¸i fi putut merge
prin toate oficiile doctorului în ora², ²i ei v-au spus, Tu
trebuie s° mori. Dar acolo este un Om! Tu puteai s° te fi
b°l°cit în p°cat pîn° cînd sufletul t°u este a²a de negru ca
pere¸ii murdari din iad, ²i tu e²ti gata s° comi¸i sinucidere, f°r°
o speran¸°. Dar acolo este un Om, ²i Numele Lui este Isus! El
cunoa²te supranaturalul. ³i El este în Împ°r°¸ia noastr°,
pentru c° noi sîntem copiii Împ°r°¸iei Lui. Acolo este un Om!
 A zis, El cunoa²te supranaturalul, c°ci cu ani în urm° ei
au g°sit Duhul lui Dumnezeu în el. ³i el are un Duh excelent.
El putea interpreta vise, el vedea vedenii, ²i fiecare din ele erau
întocmai exact corecte. Astfel, nu fi tulburat, doar d°-mi cîteva
minute ²i eu îl voi aduce aici.
 Acolo va fi o zi cînd voi îl ve¸i chema pe El! Voi a¸i putea
s° nu ave¸i nici un loc pentru El în casa voastr°. Voi sînte¸i
prea ocupa¸i, uitîndu-v° la televizor, jucînd c°r¸i, s° be¸i bere,
s° participa¸i la petreceri de rock-and-roll. Dar exist° un timp
cînd voi o s°-l chema¸i pe El! Asta-i adev°rat.
 ³i astfel Daniel a fost adus în°untru. ³i cum el a fost adus
în°untru^Un predicator al neprih°nirii, un om a lui
Dumnezeu! Eu nu mi-a² putea imagina un om a lui Dumnezeu
locuind într-un astfel de loc ca acela f°r° ca el s° strige
împotriva acestuia. Dar, voi vede¸i, împ°ratul nu a dat nici o
aten¸ie la Aceasta, acela este motivul c° el era în condi¸ia în
care era el.
 ³i ei au adus pe Daniel, ²i el a zis, Ce au interpretat papii
²i doctorii t°i pentru tine? Ei nu aveau nimic cu ce s°
interpreteze.
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 Astfel atunci ce a avut loc? Daniel a zis, Oh, Bel²a¸ar, tu ai
²tiut toate aceste lucruri. Ele nu sînt ascunse de tine.
 ³i eu spun c°tre America! Eu doresc ca eu s° fi putut s°-i
fac, în acest minut, s° aud° glasul meu. Voi nu sînte¸i
ne²tiutori fa¸° de toate aceste lucruri! A²a cum na¸iunile au
p°c°tuit înainte ²i au f°cut ce noi am f°cut, noi sîntem cînt°ri¸i
în cîntar, ²i g°si¸i cu lipsuri. Ce i s-a întîmplat la Fran¸a? Ce i
s-a întîmplat la Germania? Ce li s-au întîmplat la celelalte
na¸iuni care au mers cu vin, femei, ²i distrac¸ie? Aceasta
întotdeauna iese în felul acela, iar noi nu sîntem imuniza¸i de
la judecat°. Dumnezeu este drept.
 ³i el a zis, Tat°l t°u, cum Dumnezeu l-a f°cut pe el o mare
na¸iune, dar el a uitat aceasta. Iar el a f°cut acelea²i lucruri pe
care tu le faci, ²i Dumnezeu l-a transformat într-o fiar°
s°lbatic°. A zis, Tu e²ti con²tient de aceste lucruri, ²i apoi tu
iei vasele Lui sfinte ²i-¸i ba¸i joc de ele. Observa¸i. El a zis,
Scrisul a fost pus pe perete, ²i de data aceasta împ°r°¸ia ta
este num°rat°. În alte cuvinte, Uit°-te aici, omule, zilele tale
sînt num°rate! Împ°r°¸ia ta este luat° de la tine ²i este predat°
la o alt° na¸iune, una brutal°, na¸iune f°r° dumnezeu, una
care este_care este rea cum sînt ei. Dumnezeu face ca p°catul
s° se lupte cu p°catul. Eu m° întreb, ast°zi!
 Chiar la acel timp, pot eu s° spun mai întîi, cînd el st°tea
acolo, privind acel Scris pe perete, pu¸in ²tia el c°ci chiar sub
por¸i, chiar atunci, g°rzile au fost omorîte. ³i solda¸ii erau în
str°zi, ucigînd g°rzile palatului. Ei erau pe trepte. ³i acele
femei stînd acolo, departe de pruncii lor, departe de so¸ii lor, ²i
b°rba¸ii de so¸iile lor, to¸i îmb°ta¸i, ascultînd la un fel de dans
modern ²i agitîndu-se. Iar solda¸ii erau pe trepte, în cîteva
minute împ°ratul ar fi t°iat jos. Toat° gr°mada aceea de
oameni be¸i ar fi t°iat° jos, de c°tre o na¸iune, ateist° posedat°
de diavolul. Iar femeile vor avea hainele lor smulse jos de pe
ele, fete tinere ²i toate, ²i siluite în strad°; apoi ridicate sus de
c°lcîie, ²i capetele lor izbite în jur de ziduri. Le-au despicat
dup° ce ei au tr°it cu ele în poft°; nebuni, solda¸i be¸i! Aceasta
era la u²°, pentru c° ei au fost cînt°ri¸i în cîntar, ²i g°si¸i cu
lips°.
 ³i m° întreb, ast°zi, în tot mersul nostru modern, tot rîsul
²i batjocorirea serviciilor de vindecare, rîzînd ²i b°tîndu-²i joc
de Biserica Dumnezeului celui viu, ²i mergînd înainte a²a cum
Biblia a spus c° ei vor face, Înc°p°¸îna¸i, închipui¸i, avînd o
form° de evlavie, dar t°g°duindu-i Puterea.
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 M° întreb, în aceast° zi cînd ne gîndim c° noi sîntem a²a
asigura¸i, ²i, cu totul dintr-o dat°, noi afl°m c° Rusia este cu
cinci ani înaintea noastr°, în ²tiin¸°.
 Noi am fost la prea multe petreceri. Noi ne-am b°l°cit prea
mult în p°cat. Biserica este a²a adormit°, ei nu-i mai pas° de
adun°rile de rug°ciune. Ei sînt nepreocupa¸i. Ei pun un glas
în°untru împotriva realului, Duh adev°rat al Dumnezeului
celui viu; ei nu îi vor avea. Ei sînt a²a denomina¸iune, a²a de
îmbr°ca¸i! Ei nu au timp pentru adun°rile de rug°ciune, ei sînt
la televizor ²i la spectacolele de film, ²i hoin°rind în jur, ²i la
petreceri de be¸ie ²i alte lucruri. Asta-i adev°rat!
 Asta ar putea suna ca mod° veche, dar aceasta este ceea ce
na¸iunea are nevoie ast°zi. Acolo este prea mult° timiditate în
jur cu Evanghelia, cu m°nu²i de cauciuc. Aceasta trebuie s° fie
mînuit° cu mîinile goale, de c°tre Duhul Sfînt. Într-adev°r!
 Billy Graham a zis, cam cu o s°pt°mîn° sau dou° în urm°,
într-unul din mesajele lui, a zis, Aceast° na¸iune poate deveni
un satelit pentru Rusia, oricînd dore²te Rusia. Unde sîntem
noi?
 Voi ve¸i cump°ra pl°cile lui Elvis Presley, ²i sta¸i acas° de
la biseric° s° auzi¸i Noi Iubim Pe Sucy, într-una din aceste
zile! Voi sînte¸i cînt°ri¸i în cîntar, ²i g°si¸i în lips°! Ce s-a
întîmplat? Acolo este un scris de mîn° pe perete!
 Ru²ii au pus sus un sputnik despre care noi nu putem
controla nimic, la cinci sute de mile dep°rtare de p°mînt; ²i ar
putea pune o jum°tate de duzin° de ele peste Statele Unite în
urm°toarele treizeci de minute, ²i s° cheme în°untru ²i s°
spun°, Preda¸i-v°, sau ve¸i fi o gr°mad° de cenu²° în cîteva
minute. Ei o pot face. Nu exist° nimic ce noi putem face ca s°i oprim. Aceasta este în mîinile lor, comuni²ti f°r° sînge, f°r°
inim°, p°c°to²i! Asta este ceea ce Dumnezeu folose²te s° fac°
p°catul s° vin° la lumin°. Cu certitudine. Dac° voi ve¸i citi
Biblia, Rusia trebuie s° fac° asta conform cu Apocalipsa. În
regul°, voi înv°¸°torii profe¸iei a¸i putea diferi de Aceasta, dar
a²tepta¸i doar pîn° cînd aceasta se sfîr²e²te. Rusia este pus°
aici tocmai pentru acel scop. Biblia a spus a²a.
 Acum aici este ea cu un sputnik. Noi am încercat s° tragem
unul seara trecut°, noi ne gîndeam c° urmam s° facem tot a²a de
mult cum au f°cut ei; s-a ridicat trei picioare de pe p°mînt, ²i
s-a stins ²uerînd. Prea mult rock-and-roll ²i p°cat! Noi sîntem
cînt°ri¸i în balan¸°, ²i g°si¸i în lips°. Dumnezeule, fii milostiv!
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 Ce o s° facem noi? Ce s-ar întîmpla dac° ei ar trimite acele
sputnikuri sus cu acele rachete, ²i s° zic°, Preda¸i-v°, sau
deveni¸i o gr°mad° de praf în cinci minute? Desigur, guvernul
nostru, s° salveze via¸°, s-ar preda. Acela este singurul lucru
pe care ei ar putea s°-l fac°.
 Atunci ce s-ar întîmpla la unii dintre voi Americanilor, to¸i
dintre noi aici; nu aici, ci eu vreau s° spun vorbind na¸ional?
Vorbind na¸ional!
 Voi micu¸elor de²tepte, de fete care alerga¸i înainte cu
buzele voastre micu¸e vopsite ca un fel de boboc de trandafir;
²i v-a¸i rîde de un predicator la col¸, predicînd Evanghelia. ³i
tu, adolescent micu¸, care gînde²ti c° tu ai mai mult° dib°cie
decît ai inteligen¸° s° controlezi!
 Ce o s° ¸i se întîmple ¸ie, tata, care ²ade acas° seara cu
mama ²i privesc televizorul, în timp ce juniorul este într-un
bolid, ²i sora este jos la bufet pe undeva, ²i ea este jos acolo
f°cîndu-²i rock-and-rollul ei? Iar voi urm°ri¸i televizorul, ²i v°
bate¸i joc de Evanghelie!
 Ce o s° ¸i se întîmple ¸ie, membru de biseric°? Care o s° fie
rezultatul t°u? Tu po¸i avea numele t°u pe fiecare carte, sau
cea mai mare biseric° în ora²; dar dac° tu nu e²ti sub siguran¸a
Sîngelui Domnului Isus, tu vei pierii cu acei care pier, nu
exist° speran¸° pentru tine.
 Ce o s° se întîmple? Exist° un sputnik acolo sus. ³i ce s-ar
întîmpla? Na¸iunea s-ar preda, desigur, acela este singurul
lucru decent pe care guvernul ar putea s°-l fac°.
 Atunci ce se întîmpl°? Val dup° val, de înc°rc°turi de
vapor de solda¸i; val dup° val, de avioane; ar ateriza în aceast°
na¸iune. Femeile ar fi siluite în str°zi. Ce a¸i face voi? Aceasta
le apar¸ine lor. Arunca¸i afar° din casele voastre, ei o vor
prelua.
 Ce vi se va întîmpla vou° fetelor tinere, ²i voi tinerilor, ²i
vou° tuturor la timpul acela? Pentru p°cat trebuie s° se
pl°teasc°! Nu conteaz° ce na¸iune este aceasta, sau ce este
aceasta, aceasta o face. Individual, sau o na¸iune, urmeaz° s°
se pl°teasc° pentru aceasta! ³i o gr°mad° de brutali,
necredincio²i, perciuna¸i, solda¸i comuni²ti ar apuca so¸iile
voastre ²i le-ar silui, pe fetele voastre tinere. ³i voi a¸i sta ca ²i
ea, nu exist° nimic ce pute¸i face privitor la aceasta.
 Ce cauzeaz° aceea? Deoarece voi a¸i ascultat la asemenea
lucru ca programele acestea de televiziune cu rock-and-roll ²i
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p°cat, ²i ceva predicator rece formal incapabil s° interpreteze
supranaturalul. Scrisul de mîn° este pe perete! Asta-i
adev°rat! Iar noi sîntem cînt°ri¸i în balan¸°, ²i g°si¸i în lips°.
 Cînd ar putea asta s° aibe loc? Înainte de lumina zilei
diminea¸a. Cine o s° opreasc° aceasta? Încerca¸i-o. Biblia
spune c° asta se va întîmpla.
 Dar l°sa¸i-m° s° v° spun, aceea niciodat° nu va atinge
Biserica Dumnezeului celui viu, noi vom fi du²i pe la timpul
acela!
 Astfel, prietene, ascult°. Dac° lucrul acela este a²a
aproape, ²i noi vedem scrisul de mîn° pe perete, nu exist°
nimic s° poat° opri acest lucru de la a se întîmpla acum.
 Americii i s-a predicat, supranaturalul a fost f°cut, ²i
încontinuu ei trec drept înainte pe deasupra Acestuia.
 Merge¸i la o ¸ar° pe undeva ²i ¸ine¸i o trezire, ²i ave¸i
patruzeci de converti¸i într-o s°pt°mîn°; ²i merge¸i înapoi în
²ase s°pt°mîni, ²i voi nu ave¸i patru. Vechea balt° a fost dat°
cu plasa pîn° la uscare. Dumnezeu are doar a²a de mul¸i pe
care El i-a ales. ³i cînd acel ultimul este în°untru, acela
închide u²a ²i s-a sfîr²it.
 Atunci nu exist° nimic r°mas decît judecata cînd mila a
fost respins°. ³i aici sîntem noi la cap°tul drumului.
Supranaturalul este f°cut, s-a rîs ²i s-a b°tut joc de Acesta. ³i
ultimul lucru, Dumnezeu a venit în Propria Lui Putere, în
Propriul Lui Fiu Preaiubit, s° lucreze prin Biserica Lui, ²i ei
spun c° Acesta este spiritism, sau, Diavolul. Ce altceva
poate s° r°mîn° decît judecat°? ³i aici este scrisul de mîn° pe
perete!
 Dar, dac° aceea este a²a aproape, ²i orice înv°¸°tor ²tie c°
Biserica merge în R°pire înainte s° se a²eze necazul în°untru.
Astfel dac° aceea este a²a aproape, c° ar putea s° se întîmple
înaintea dimine¸ii, cum îi cu R°pirea? Aceasta este mai
aproape decît aceea! Oh, binecuvîntat s° fie Numele
Domnului! Venirea Domnului este aproape. Scrisul este scris,
²i aceasta este scris în Biblie, ²i noi tr°im ca s° vedem aceasta.
 Vre¸i voi, prin convingerea glasului meu, s° primi¸i pe Isus
Cristos în ceasul acesta? Poc°i¸i-v°, ²i fi¸i boteza¸i, a zis
Petru, fiecare din voi, în Numele lui Isus Cristos, pentru
iertarea p°catelor, iar voi ve¸i primi darul Duhului Sfînt; c°ci
promisiunea este pentru voi, ²i pentru copiii vo²tri, ²i pentru
acei ce sînt departe. C°ci nu exist° nici un alt nume dat sub
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Cer printre oameni, prin care voi trebuie s° fi¸i salva¸i. Numai
dac° sînte¸i ai lui Cristos! Tu ai putea fi Metodist, Baptist,
Penticostal, Nazarinean, Catolic, tu e²ti pierdut pîn° cînd tu
devii de-a lui Cristos! ³i Cristos vine în tine, aceasta este noua
Na²tere prin Duhul Sfînt. Primi¸i-L în seara aceasta, în timp ce
ne rug°m.
 Cu capetele voastre aplecate. M° întreb doar aceasta, cît de
mul¸i sînt aici care ²tiu c° acest lucru m°re¸ s-ar întîmpla? Tu
ai putea s° mergi în pat în seara aceasta cu so¸ia ta, ²i
diminea¸a ea va fi dus°. Voi, tata ²i mama, pute¸i s°ruta pe
micu¸ii vo²tri la culcare, în seara aceasta, ²i mîine diminea¸°
p°tu¸ul s° fie gol. ³i voi ve¸i alerga în jos pe strad°, s° afla¸i ce
i s-a întîmplat la D-na Jones, ea îi dus°, deasemeni. R°pirea
este aproape, Biblia a dat-o clar.
 ³i în aceast° adunare, în timp ce voi ave¸i ²ansa, întocmai
ca oameni de_de inteligen¸°, ²i femei de inteligen¸°, de ce nu
da¸i ascultare la acea chemare în inima voastr°, ²i zice¸i,
Doamne Dumnezeule, umple-m° cu acea Via¸° Etern°.
Deoarece, dac° duhul t°u înc° este o concep¸ie intelectual°, tu
e²ti legat de p°mînt. Dar Duhul lui Dumnezeu, care a venit
afar° din Cer, vine în inima ta ²i î¸i d° Duhul Sfînt, în tine.
Cînd vine necazul, Duhul (Duhul Sfînt) merge înapoi la
F°c°torul Lui, ²i tu mergi cu El. Nu conteaz° cît de religios e²ti
tu, acesta nu va merge numai dac° exist° Ceva în°untru acolo
s° te ia.
 Cît de mul¸i în seara aceasta, cu capetele voastre aplecate,
în fa¸a acestui Mesaj, v-a¸i ridica mîinile voastre c°tre Cristos,
²i zice¸i, Dumnezeule, umple-m° cu Duhul T°u Sfînt. ³i dac°
Tu ai veni, eu vreau s° merg cu Tine? A¸i vrea s° v° ridica¸i
mîinile? Dumnezeu s° v° binecuvinteze, doar peste toat°
biserica. Literar, dou° sute, sau mai multe, mîini sus în aer.
 Prieten p°c°tos, dac° tu nu ai acceptat pe Cristos, ai ridica
tu de data aceasta mîna ta, ²i s° zici, Doamne Isuse, fii
milostiv fa¸° de mine? Dumnezeu s° te binecuvinteze,
doamn°. Dumnezeu s° te binecuvinteze aici, pe tine în spate
acolo. Altcineva, Doar aminte²te-m°, Doamne. Dumnezeu s°
te binecuvinteze aici, jos aici. Domnul s° fie cu tine.
Aminte²te-m°, O Doamne. Ochii mei tocmai au fost deschi²i.
Eu îmi dau seama c° eu am m°rturisit a fi un Cre²tin pentru
mult° vreme, dar eu nu am ²tiut ce este s° fii n°scut din nou.
Eu niciodat° nu am primit Duhul Sfînt.
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 De aceea, dac° un om nu este n°scut din nou, el în nici un
chip nu va intra în Împ°r°¸ie, sau nici m°car nu poate vedea
Împ°r°¸ia.
 ¹i-ai ridica tu mîna, ²i s° zici, Fii milostiv fa¸° de mine, O
Duhule Sfînt. ³i cînd Tu vii pentru Biseric°, ia-m°? Dumnezeu
s° te binecuvinteze, doamn°. Ar vrea altcineva, Aminte²te-m°,
O Dumnezeule. Te binecuvintez, domnule. Dumnezeu s° te
binecuvinteze, doamn°. Aminte²te-m°, O Dumnezeule.
Dumnezeu s° te binecuvinteze aici, tinere fl°c°u. Dumnezeu s°
te binecuvinteze acolo, doamn°. În spate acolo, tîn°r° doamn°,
înapoi. ³i tu în spate acolo, doamn°. Fii milostiv cu mine, O
Dumnezeule, cînd eu v°d c° scrisul de mîn° este pe perete. Eu
sînt destul de inteligent, zic, s° v°d c° ceea ce a fost spus din
Biblie, în seara aceasta, c° aceasta este o repetare a istoriei.
 Noi sîntem la sfîr²it. Nu exist° nimic s° poat° ajuta. Lucrul
care o s° nimiceasc° lumea este în mîinile omului p°c°tos.
 Acolo sînt doar mai cî¸iva. Tu ai putea s° fii ultimul care
e²ti rînduit s° vii la Cristos. Cînd acel ultimul vine, judecata
love²te; lipsind un lucru înc°, acela ai putea fi tu. Vrei tu s°-L
prime²ti în seara aceasta în timp ce noi a²tept°m?
 Cam dou°zeci, treizeci de mîini au fost sus. Acum noi nu
avem loc aici s° facem o chemare la altar, s° aducem pe oameni
în fa¸° aici, pentru c° noi nu mai avem loc. Dar eu am s° v°
cer, desigur, oh, fi¸i sinceri ²i asculta¸i de glasul
avertismentului. Fi¸i sinceri ²i cere¸i lui Cristos, chiar unde
sînte¸i a²eza¸i, Doamne, fii milostiv cu mine, un p°c°tos, ²i
prime²te-m° înainte ca eu s° trec dincolo de v°lul milei.
Înainte ca eu s°-mi p°c°tuiesc ziua de har, fii milostiv cu mine,
Doamne, ²i El va face aceasta.
Acum ruga¸i-v° astfel în timp ce eu m° rog cu voi.
 Binecuvîntatule Domn, noi st°m într-o condi¸ie teribil° în
seara aceasta. A²a cum noi citim Cuvîntul T°u, ²i ²tim c°
aproape în orice ceas radiourile ar putea s° izbucneasc°, ²i
orchestrele de rock-and-roll se duc s° cînte Mai Aproape,
Dumnezeul Meu, La Tine, dar aceasta este prea tîrziu atunci,
judecata a izbit. Rachete sînt îndreptate c°tre noi. Nimicire,
prin mile dup° mile, prin tone dup° tone de_de energii
atomice de m°turare a p°mîntului, ²i a²a mai departe, care ar
aprinde întreaga lume. ³i aceasta este în mîinile omului
p°c°tos. ³i Biblia a spus c° acela este felul în care se va
întîmpla aceasta. Iar noi vedem scrisul de mîn° pe perete.
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 O Doamne Dumnezeule, eu sînt insuficient s° încerc s°
aduc un Mesaj ca acesta la un popor. ³i eu simt cît de mic sînt
eu, stînd aici, s° încerc s° mînuiesc un astfel de subiect, dar m°
vei ierta Tu pentru partea mea de a nu fi capabil s° o fac. Dar
cumva, din inima mea, eu î¸i cer ¹ie s° scufunzi Mesajul, în
felul în care Tu l-ai avea, în inimile lor, pentru c° eu v°d ceasul
apropiindu-se. ³i fii milostiv, Dumnezeule, ²i salveaz° pe
fiecare, ²i umple-i cu Duhul Sfînt. ³i fie ca ei s° fie copiii T°i,
înf°²ura¸i Divin în bun°tatea Ta, ²i s° primeasc° siguran¸° de
la Domnul Isus.
 C°ci, na¸iunea noastr° nu este în siguran¸°. Noi ne
gîndeam c° noi eram. A²a ²i Împ°r°¸ia Babilonian° a gîndit
a²a, dar, tot timpul, acolo era o na¸iune rea la lucru. ³i acolo
este o na¸iune rea la lucru, pîn° acum noi ²tim c° ei sînt
înaintea noastr°, iar noi sîntem la mila lor.
 Doamne, Biserica este la mila Ta. Ei vor nimici; dar Tu vei
lua Biserica Ta. O Doamne, ia-ne în grija Ta, în seara aceasta.
³i binecuvinteaz°-ne din cauza lui Isus; ²i în Numele Lui ne
rug°m. Amin.
 Doar duios, un minut. Fi¸i reveren¸i.
Duios ²i ginga² cheam° Isus,
Cheam° dup° tine ²i dup°^
În timp ce noi cînt°m acum, face¸i-v° inventarul.
Pe Portal El a²teapt° ²i vegheaz°,
Veghind pentru tine ²i pentru mine.
Veni¸i Acas°, (Unde? Veni¸i sus, veni¸i sus mai
înalt.)
Voi care sînte¸i istovi¸i, veni¸i Acas°;
Serios, ginga², Isus cheam°,
Chemînd, O p°c°tosule, vino Acas°!
[Fratele Branham
Ginga²_Ed.]

începe

s°

fredoneze

Duios

²i

 Oh, nu ar fi acesta un timp minunat ca aceasta s° se
întîmple chiar acum! Oh, aceasta este în regul°, El este gata
oricînd. Amin! Eu sînt a²a de bucuros s°-L cunosc. Eu sînt a²a
de bucuros c° acest trup b°trîn fragil, care se vesteje²te aici
sus, va fi schimbat într-un moment, într-o clipeal° a ochiului.
M° voi transforma din nou înapoi într-un om tîn°r, s° tr°iesc
pentru totdeauna.
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B°trînul va fi tîn°r acolo pentru totdeauna,
Transformat într-un moment de timp;
Nemuritor, va sta în asem°narea Lui,
Ei vor întrece în str°lucire stelele ²i soarele.
Ce o ocazie! Nu-L da¸i la o parte.
Oh, cum ve¸i vrea voi ca El s° spun°, Bine ai
f°cut,
În acea Zi Etern°!
Nu da¸i la o parte pe scumpul Salvator de la
inima voastr°,
Nu-L da¸i la o parte. (L°sa¸i ca aceasta s° fie
seara.)
 Cît de mul¸i Îl iube²te din toat° inima voastr°, ²i sînte¸i
gata dac° El ar veni? Oh, ce recunosc°tor! Nu v° sim¸i¸i voi de
parc° voi sînte¸i cur°¸i¸i acum, înl°untru? Evanghelia, noi
sîntem sp°la¸i prin apa Cuvîntului. Doar întinde¸i-v° dincolo
lîng° voi, ²i da¸i mîna cu cineva, zice¸i, Dumnezeu s° te
binecuvinteze. Eu doar m° simt foarte bine. Dumnezeu s° te
binecuvinteze, pelerinule. Dumnezeu s° te binecuvinteze, sor°,
frate. Noi sîntem oameni c°l°tori în drum.
Umblînd în marele drum vechi,
Spunînd pretutindeni unde m° duc,
Eu mai degrab° s° fiu un Cre²tin de timpuri
vechi, Doamne,
Decît orice ²tiu eu.
 Acum în timp ce noi sîntem tocmai în acest moment de
reveren¸°, eu cred c° este pu¸in cam prea tîrziu s° chem un
rînd de rug°ciune. Hai s°^Eu cred c° Duhul Sfînt este bine
satisf°cut, c° acest mare num°r vine la Cristos. Acum voi
g°si¸i-v° foarte repede o biseric°, fi¸i boteza¸i ²i merge¸i în
biserica aceea, o biseric° bun° umplut° cu Duhul, ²i r°mîne¸i
acolo atît timp cît tr°i¸i voi.
 Care sînt lucr°rile pe care Cristos le-a promis c° El le va
face? El a zis, Lucr°rile pe care le fac Eu, le ve¸i face ²i voi.
Atunci, Prezen¸a Lui este aici. Atunci, eu ²tiu, prieteni. Eu_eu
²tiu, dincolo de o umbr° de îndoial°, c° Isus este aici. Exist° un
Om aici, Acesta este acela²i Om care a umblat în Galileea. El
este acela²i Om care va r°scump°rat prin Sîngele Lui, ²i va
vindecat prin r°nile Lui. ³i El este aici s° efectueze ²i s° fac°
totul ce El a f°cut, pentru c° El este acela²i Domn Isus.
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 Acum s° ne rug°m doar un moment, în lini²te. Doar fi¸i în
rug°ciune în timp ce eu încerc s° g°sesc gîndul Duhului Sfînt.
[Fratele Branham face pauz°_Ed.]
 Astfel, muzica aceea frumoas°, cum le-ar place oamenilor
în chinuri în seara aceasta s° aud° asta! Oamenii care probabil
au ²ezut în locul în care voi ²ede¸i în seara aceasta, au auzit
Evanghelia, ²i au murit, sînt în chin în seara aceasta, cum le-ar
place lor s° ia acel loc în care voi ²ede¸i; sînt du²i prea departe
acum. [Fratele Branham face pauz°_Ed.]
 Doamne, Tu Care ai f°cut Cerurile ²i p°mîntul, Tu Care ai
trimis pe binecuvîntatul Domn Isus aici pe p°mînt; ²i în El a
locuit plin°tatea Duhului. ³i Tu ai zis, prin buzele Lui, Eu
sînt Vi¸a, voi sînte¸i ml°di¸ele. Vi¸a nu poart° roade în Ea
îns°²i, ci ml°di¸ele poart° road°. M° rog, Dumnezeule, ca Tu
s° Te manifestezi pe Tine în seara aceasta, în mijlocul nostru,
ca ace²ti oameni s° poat° cunoa²te c° Mesajul care tocmai a
fost predicat, care a venit de la Tine, c° Tu ne avertizezi s° ne
preg°tim, ²i ultimele zile sînt aproape.
 Acolo pot fi oameni bolnavi ²ezînd aici, Doamne. D°-le
încurajare, ca ei s° poat° fi vindeca¸i, c°ci noi cerem aceasta
pentru slava lui Dumnezeu. Acum, Doamne, a²a cum ne
supunem pe noi c°tre Tine, ca Biserica Dumnezeului celui
viu; v°zînd c°, eu presupun, fiecare mîn° de aici a mers sus.
³i eu o s°-¸i cer ¹ie, în seara aceasta, Doamne, ca s° faci ceva
special pentru noi. ³i admite chiar acum ca ace²ti oameni s°
se poat° preda pe ei în²i²i în a²a fel încît Duhul Sfînt s° se
mi²te prin ei cu o a²a credin¸°. ³i ca eu s° m° pot supune pe
mine însumi c°tre Tine, ²i Tu s° lucrezi prin darurile Tale, ²i
s° Te dovede²ti pe Tine printre noi c°, acolo ar putea s° fie
str°ini în mijlocul nostru. Noi cerem în Numele lui Isus.
Amin.
 [Por¸iune goal° pe band°_Ed.]^c°ci El întotdeauna
arat° mil° înainte de judecat°. Eu doar am s° le cer
predicatorilor s° r°mîn° acolo, ²i s° se roage. S° ne rug°m.
 ³i acum, mai ales, eu am predicat, ²i eu_eu am s° v° cer
doar poate oamenilor de aici din fa¸°, sau oriunde sînte¸i voi,
doar încep s° spun asta. Biblia spune c°, El este Marele
Preot care poate fi atins prin sim¸urile infirmit°¸ii noastre.
P°i, atunci, dac° El este Marele Preot care a fost ieri, El este
acela²i ast°zi; atunci aceea²i performan¸° a Lui pe care El a
f°cut-o ieri, El va face ast°zi dac° El este acela²i. Este asta
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adev°rat? Astfel dac° El poate fi atins acum, voi Îl atinge¸i cu
sim¸urile voastre ale infirmit°¸ii voastre, ²i l°sa¸i-L s° v°
r°spund°.
 Doar gîndi¸i, cînd El a stat în jurul unei audien¸e ca
aceasta într-o zi, acolo a venit sus un om, numit Petru, sau
numele lui era Simon. ³i El a zis, Numele t°u este Simon. Tu
e²ti fiul lui Iona. Dar, de acum înainte, te vei numi Petru.
Cine a devenit el? Apostolul preaiubit.
 Cînd Filip l-a g°sit pe Natanael, ²i el a venit sus, El a zis,
Iat° un Israelit în care nu exist° viclenie, cu alte cuvinte,
un Cre²tin, o persoan° cinstit°.
A zis, Cum m-ai cunoscut Tu, Înv°¸°torule?
 A zis, Înainte s° te cheme Filip, cînd tu erai sub pom, Eu
te-am v°zut.
 Femeia cu scurgerea de sînge a venit afar°. El s-a uitat
peste audien¸°.
 Ei credeau c° lucr°rile Lui erau de la Diavolul, ²i ei au zis
în inima lor, El este Beelzebub. ³i El a deslu²it gîndurile lor.
Este asta adev°rat?
 El a zis, Eu nu fac nimic pîn° nu-Mi arat° Tat°l mai întîi.
³i lucr°rile care le fac Eu, le ve¸i face ²i voi. Astfel El trebuie
s° fie, dac° El lucreaz° în Biserica Lui, pentru c° acesta este
Cuvîntul Lui.
 Acum eu vreau s° v° întreb. Dac° în aceast° audien¸°, cel
pu¸in doi sau trei oameni, Domnul va admite ca ei s° aibe
suficient° credin¸° s° ating° haina Lui, ²i El se va întoarce
înapoi în Duhul Lui ²i va efectua întocmai exact cum El a
f°cut cînd El era aici pe p°mînt, a¸i fi voi to¸i satisf°cu¸i s°-L
accepta¸i ca vindec°torul vostru? A¸i face voi aceasta? Zice¸i,
Amin, dac° voi vre¸i. [Adunarea zice, Amin._Ed.] Fie ca
El s° acorde aceasta, este rug°ciunea mea. Acum doar ruga¸iv°. ³i dac° voi^
 Cî¸i oameni bolnavi aici în°untru vor s° fie vindeca¸i,
ridica¸i-v° mîna. Doar pretutindeni, în regul°, oameni bolnavi
care vor s° fie vindeca¸i.
 Acum, dac° exist° cineva în aceast° cl°dire pe care eu^
Eu nu cunosc pe nici unul la care m° uit.
 Eu cred c° aceasta este Rosella care ²ade aici, feti¸a care a
fost o alcoolic°, care a fost chemat° afar° în adunare undeva,
era o alcoolic°, iar doctorii au ocolit-o. Ea, cînd ea a fost
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chemat° de Domnul, fata ²tie c° eu nu am v°zut-o niciodat°
sau s° fi ²tiut despre ea. ³i Domnul i-a spus tot despre via¸a ei
²i condi¸ia ei, ²i i-a spus c° ea urma s° fie bine. ³i aici este ea
în seara aceasta, un trofeu al harului lui Dumnezeu. O
alcoolic°, încît doctor dup° doctor au respins-o, chiar
Alcoholics Anonymous [societate anonim° de ajutorare a
alcoolicilor_Trans.]. Eu o cunosc.
  Dar, de altfel, eu sînt destul de sigur c° acest frate care se
uit° la mine, ²ezînd chiar aici îmbr°cat cu costumul gri, el este
fratele care ne aduce florile. Eu cred c° asta este corect. Eu_eu
nu m° pot gîndi la numele lui acum. El a fost jos la casa mea
nu cu mult în urm°, cu Fratele Boze; Shultz, Fratele Shultz.
  În afar° de asta, eu cred c° l-am v°zut pe Fratele Fred
Sothmann doar cu cîteva momente în urm°, pe undeva în
cl°dire, dar am uitat unde era acesta acum. Oricum, el era, este
aici pe undeva.
  ³i eu_eu nu cunosc pe nimeni altul. Dar Dumnezeu v°
cunoa²te pe to¸i. Dac° v° ve¸i ruga doar ²i cere¸i lui Dumnezeu,
încerca¸i-v° credin¸a.
 ³i s° nu v° mi²ca¸i nici unul în jur acum. Fi¸i foarte
reveren¸i pentru urm°toarele cîteva momente. Acum, Crede
Numai, dac° voi vre¸i. ³i tot a²a de reveren¸i cît de posibil
pute¸i voi pentru cîteva momente, ²i doar ²ede¸i lini²ti¸i.
[Organistul începe s° interpreteze Crede Numai_Ed.]
  Doar gîndi¸i-v°, Cristos a promis aceasta. Înc° pu¸in°
vreme, ²i lumea nu M° va mai vedea; totu²i voi M° ve¸i vedea,
pentru c° Eu^Eu, nu un altul. Eu este un pronume
personal. Eu voi fi cu voi pîn° la sfîr²itul lumii. Lucr°rile pe
care le fac eu, le ve¸i face ²i voi, deasemeni. Isus Cristos este
acela²i ieri, azi, ²i în veci. Este asta adev°rat? Aceasta trebuie
s° fie adev°rat!
  P°i, eu sînt foarte recunosc°tor fa¸° de Domnul. Eu a²^
Voi v° pute¸i ridica capetele dac° voi dori¸i.
  Chiar aici la col¸, acolo este o doamn° care ²ade chiar aici
în col¸. Ea este o femeie de culoare. Doamn°, eu nu v° cunosc.
Dumnezeu v° cunoa²te. Dar acolo este Lumina aceea chiar
deasupra femeii acum. Ea are^Dac° Domnul îmi va
descoperi mie care este necazul dvs., ²i despre ce v° ruga¸i, ve¸i
crede c° acesta este Domnul Isus s° v° ajute? Dvs. trebuie s°
fi¸i în necaz, sau dvs. dori¸i ceva, deoarece aceasta este acolo.
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  Vede¸i, prieteni, voi zice¸i, P°i, eu nu v°d Aceasta. Asta
este posibil ca voi s° nu vede¸i Aceasta. Eu m° uit chiar drept
la Aceasta. În¸elege¸i? Voi zice¸i, P°i, Frate Branham, dac° tu
po¸i s° vezi Aceasta cu sim¸urile tale, eu pot, deasemeni. Oh,
nu.
  Pavel a v°zut Asta, pe Isus într-o form° de Lumin°, iar acei
care erau cu el nu au v°zut Aceasta. Vede¸i? Magii au v°zut
Steaua, Lumina care i-a condus, dar nimeni altul nu a v°zut
Aceasta. Aceasta este doar pentru unii. Acestea sînt daruri.
  Femeia are boal° de sinusit°. Asta este corect. Tu
deasemeni ai boal° de inim°. Aceasta este exact corect.
[Femeia zice, Glorie! Aleluia! Mul¸umitoare fa¸° de Tine,
Isuse! Aleluia!_Ed.] Asculta¸i. Numele t°u este, ei te cheam°
Essie. [Asta-i corect.] Îhî. Numele t°u de familie este
Upshire. [Asta-i corect, Frate Branham.] Tu locuie²ti pe
North Cleveland Street. Adresa ta este 1264. Aceasta este exact
corect. [Asta este unde locuiesc eu.] A ta^Tu ai atins Ceva,
doamn°. Tu ²tii c° tu nu m-ai atins pe mine.
 Fata aceea care ²ade lîng° tine acolo, ea se roag°,
deasemeni. ³i ea se roag° pentru altcineva, ²i aceea este, mama
ta, ²i ea are ceva r°u în pl°mînii ei. ³i tu e²ti în ceva leg°tur°
cu aceast° femeie aici, tu e²ti nora ei. ³i numele t°u este
Margaret. Asta-i adev°rat. ³i tu locuie²ti în acela²i loc. Eu te
v°d venind, ²i mergînd în°untru.
 Ce gînde²ti tu despre asta, domnule, omul urm°tor care
²ade acolo? Tu crezi c° Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu? Tu
crezi? Dac° Domnul îmi va descoperi care este necazul t°u, Îl
vei accepta tu? Tu ai boal° de stomac. Asta-i adev°rat. Dac°
asta-i adev°rat, ridic°-te în picioare. Corect. Tu e²ti un
predicator.
Desigur, voi zice¸i, El se uit° la hainele lui clerice.
 În regul°, pe lîng° asta, cineva se a²teapt° ca tu s° fii un
Prezbiterian, dar tu e²ti un predicator Penticostal. Asta-i
adev°rat. Amin. Nervozitatea ta este ceea ce ¸i-a f°cut ulcerul.
Acesta este dus. Du-te acas° ²i fii bine, frate. Amin.
Ai credin¸° în Dumnezeu! Doar nu te îndoi.
 Ce gînde²ti tu, care ²ezi chiar aici? Da. Tu crezi? Tu m°
crezi de a fi slujitorul lui Dumnezeu? Sau, tu vrei ceva de la
Dumnezeu? Dac° Dumnezeu îmi va descoperi ceea ce tu vrei,
vei crede tu c° Supranaturalul este f°cut? Tu crezi c° aceasta
este întocmai exact ceea ce Isus ar spune? Cu toat° inima ta?
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Tu ai o umfl°tur°, ²i acea umfl°tur° este pe ²oldul t°u. Asta-i
adev°rat. ³i tu deasemeni ai boal° de stomac, aceasta este
cauzat° de la o condi¸ie nervoas°. Asta-i adev°rat. Numele t°u
este Eva May. Readman este numele t°u de familie. Tu
locuie²ti la o strad°, 1378 West 13th Street. Asta-i corect. Ca tu
s° po¸i cunoa²te c° eu sînt slujitorul lui Dumnezeu, aceea este
feti¸a ta care ²ade acolo. Tu vrei rug°ciune pentru ea. Acea
feti¸° are hemoragii, ²i ele vin asupra ei cînd ea devine
emo¸ionat° sau începe s° plîng° foarte tare. Asta este A³A
VORBE³TE DOMNUL. B°ie¸a²ul acela este fratele ei. Asta-i
adev°rat. B°ie¸a²ul, deasemeni, tu vrei rug°ciune pentru el. El
este sup°rat cu constipa¸ie, ²i el a sc°zut o mul¸ime din
greutate doar recent, deasemeni. Nu-i a²a? Asta este A³A
VORBE³TE DOMNUL.
 Femeia alb° care ²ade lîng° tine, se pare c° ea este
tulburat° privitor la ceva. Tu crezi, sor°? Tu crezi c°
Dumnezeu a trimis pe Fiul S°u, Isus Cristos, s° declare c°tre
genera¸ia Neamurilor c° El vine curînd? [Sora zice, Da,
domnule._Ed.] Tu ai o boal° de gland° cu care tu suferi, ²i
deasemeni o boal° la intestinul gros, ²i tu e²ti nervoas°. Tu nu
e²ti din acest ora², oricum. Tu e²ti din Detroit. Num°rul t°u,
unde tu locuie²ti, este 12134 Fandler Street. Asta-i corect.
Detroit, Michigan. Tu e²ti o Italianc°. Numele t°u este Viola
P-o-l-o-f-^Polofmba. Îhî. Ai credin¸° în Dumnezeu, ²i
prime²te ceea ce tu ceri.
 Ce gînde²ti tu, jos pe aici? Crezi tu din toat° inima ta?
 Cum îi cu tine, doamn° micu¸° care ²ezi aici? Crezi tu din
toat° inima ta, doamna micu¸° la cap°t acolo? P°i, oricare din
voi, aceasta nu conteaz°. Ce gînde²ti tu, tu acolo chiar de lîng°
ea? Crezi tu din toat° inima ta, m°mica care ²ade, uitîndu-se la
mine? Ce crezi tu despre aceasta? Crezi tu c° Domnul Isus te-ar
vindeca de acele vene varicoase pe care tu le ai? Tu crezi? Poate
tu te-ai gîndi la aceasta, tu ai crede mai mult dac° eu ¸i-a²
spune c° b°rbatul t°u a avut boal° de ureche. Tu ai vrut
rug°ciune pentru el. Aceasta este exact corect. Acum tu m°
crezi? Tu nu ai priceput aceasta la început. Aceasta cumva te-a
trezit la acest lucru, pentru c° tu ai primit vindecarea ta
atunci.
 Tu ¸i-ai ridicat mîna, de lîng° ea, doamn°. Ce gînde²ti tu
despre aceasta? Tu crezi c° Dumnezeu te-ar face bine? [Femeia
zice, Eu ²tiu c° El m° va face._Ed.] Tu crezi? În regul°,
atunci artrita ta te va p°r°si.
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 Ce te-ai gîndit, domnule? Tu care ¸i-ai fluturat mîinile. Tu
crezi c° Dumnezeu te-ar vindeca de boala ta de inim°, te va
face bine? Tu crezi c° El o va face?
 Tu care ²ezi, uitîndu-te la el acolo, crezi tu,
Tu vrei ca Dumnezeu^Tu ai avut boal°
deasemeni, nu-i a²a? Da. ³i tu ai avut diabet,
Asta-i adev°rat. Tu crezi c° Dumnezeu te va
Atunci tu po¸i avea aceasta.

deasemeni?
de inim°,
deasemeni.
face bine?

Voi nu crede¸i? Ave¸i credin¸° în Dumnezeu!
 Ce-i jos aici? Tu, domnule, care ²ezi acolo la cap°tul
scaunului, tu crezi? Tu ar trebui, tu tocmai ai fost vindecat.
Vede¸i? Tu ai avut boal° de picior, nu-i a²a? Tu crezi c°
Domnul Isus^Dar tu te rogi pentru altcineva acum, acela
este fratele t°u. ³i el este în Wisconsin. El tocmai a avut o
opera¸ie la pl°mîni, jum°tate din acesta a fost scos afar°.
Asta-i adev°rat. Tu crezi? Atunci tu po¸i primi ceea ce tu ceri.
Oh, binecuvîntat fie Numele Domnului!
Eu Îl voi l°uda, eu Îl voi l°uda,
Laud pe Mielul ucis pentru p°c°to²i;
Da¸i-I slav° voi to¸i oamenii,
C°ci Sîngele Lui a sp°lat fiecare pat°.
 Binecuvîntatule Domn, noi Te vom vedea cîndva venind
acolo în Ceruri. Noi ²tim c° Tu e²ti aici acum într-un
Trup spiritual, Tu Te-ai declarat perfect nou°. Lumea nu
poate citi aceea, Doamne. Noi nici m°car nu ne a²tept°m
la aceasta, deoarece Tu ai spus, Ei nu M° vor mai vedea.
Dar noi ²tim c° Tu ai copii care pot s° Te vad°. Noi avem
copii care Te cunosc. ³i noi sîntem recunosc°tori pentru
aceasta.
 ³i noi ne rug°m acum ca Tu s° str°ba¸i peste aceast°
cl°dire, cu marele Duh Sfînt, ²i s° vindeci fiecare persoan°
bolnav° de aici. Chiar acum ia slav° pentru Tine însu¸i,
Doamne. Fie ca oamenii s° nu ²ad° în mort°ciune, ci fie ca ei
s° învie ²i s° str°luceasc°, ²i_²i s° dea lui Dumnezeu laud° ²i
slav°. În Numele lui Isus.
 Dac° voi Îl crede¸i, ridica¸i-v° în picioare ²i da¸i-I laud°
din toat° inima voastr°. ³i veseli¸i-v° în Domnul Isus, pentru
c° El acum vindec° pe fiecare din voi, pentru m°rea¸a Lui
glorie Divin°. Domnul s° v° binecuvinteze. Amin.
`
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