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` Buná dimineaäa, la toäi. Ãi fericiäi sá fim iaráãi ânapoi ân
aceastá dimineaäá la tabernacol, sá ne rugám pentru
oameni bolnavi astázi. Este, de obicei, noi âncercám sá intrám,
ân fiecare aãa de des, ãi_ãi sá ne rugám pentru oameni care vin
ânáuntru din diferite locuri, pentru rugáciune.
Ãi acum noi vom pleca destul de curànd, acum, pentru
adunárile din California ãi Coasta de Vest. Ãi noi desigur
solicitám rugáciunile voastre, ca Dumnezeu din Cer sá fie
milostiv cu noi acolo ãi sá ne dea servicii máreäe.
Doar am ajuns ânáuntru, ieri, sau seara trecutá, adicá,
tàrziu. Ãi ieri a fost una din^Ei bine, alaltáieri, ãi ieri, a fost
una dintre zilele cele mai mari cu litere roãii din viaäa mea.
Acolo, eu cunosc cel puäin doi oameni, sau trei, din cládire care
erau martori a coboràrii Domnului, ieri. Ãi un lucru mare,
minunat a avut loc, care eu nu am timp ân dimineaäa aceasta sá
vi-l spun. Dar poate duminica urmátoare dimineaäa, ânainte sá
plecám, eu poate am timp, ân Mesaj, sá_sá vá spun. Dacá
Domnul va voi, eu voi fi jos, cel puäin sá má rog pentru
bolnavi, duminicá dimineaäa. Noi am vrea sá plecám pe la
amiazá, dacá este posibil, pentru San Jose adunarea ân San
Jose, California. Ãi dacá aveäi ceva oameni ân jur, pe Coasta de
Vest acolo^ Care noi credem cá va fi poate ora care am
aãteptat-o, aãa de mult, schimbarea ân slujba mea care vine. Ãi
ea este aãa de aproape, eu m-am gàndit cá urma sá se ântàmple
ieri. Ãi eu cred cá aceasta va fi imediat acum, ãi ea va fi cu
mult dincolo de orice am vázut sau auzit vreodatá, pàná acum.
Acum, amintiäi-vá, aceea este AÃA VORBEÃTE DOMNUL.
Vedeäi? Ãi astfel noi doar o aãteptám, oricànd.
Ãi noi urmeazá sá avem adunarea acum la terenul tàrgului.
Eu cred cá aceea este corect, nu-i aãa, Gene? La terenul
tàrgului la San Jose, California. Ãi va fi o adunare de zece zile,
âncepànd pe 20, pàná pe 29, la_la San Jose. Acum, doar
amintiäi-vá de noi, ãi rugaäi-vá pentru noi.
Acum noi avem cam, dacá ieãim ân timp, cam o orá ãi
jumátate acum, cá noi vom âncepe serviciile noastre pentru
rugáciune pentru bolnavi ãi aducerea Cuvàntului. Eu am ales, ân
dimineaäa aceasta, un pasaj mic de Scripturá, douá locuri ân
Biblie, despre care sá vorbesc.
Dar, ânainte sá vorbim, sá ne plecám capetele doar un
moment, pentru rugáciune.
2 Mult milostivule Dumnezeu, noi ne apropiem smeriäi de
tronul Táu de har ân dimineaäa aceasta, ca copii nevrednici,
dar venind cu o credinäá neamestecatá ân Dumnezeu, care ne-a
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fost datá de Duhul Sfànt, ãi Prezenäa Lui veãnicá cu noi. Ãi
printr-o promisiune prin Domnul Isus, cá dacá noi am veni
smeriäi ãi am cere ceva ân Numele Lui, ni se va admite cererea
noastrá. De aceea, nu ne uitám ânapoi la meritele noastre,
deoarece noi nu avem aãa ceva, ci ne uitám ânapoi la meritele
Calvarului, unde harul nostru ne-a fost dat gratuit de Fiul lui
Dumnezeu. Ãi noi abia putem reäine lacrimile care ar curge jos
pe gàtlejurile noastre, cànd ne gàndim la noi, oamenii
nevrednici, ãi cum cá prin harul Lui acolo la Calvar El a fácut
aceea pentru noi, ca noi sá putem fi aduãi aãa de aproape de
Dumnezeu, chiar la ânrudire. Iar acum noi suntem fii ãi fiice a
Lui.
3 Ãi noi venim ân dimineaäa aceasta, Doamne, sub acest
acoperiã mic, sá ne dedicám ânãine, ãi pentru serviciu,
márturisindu-ne pácatele, ãi_ãi ân ânchinare Diviná. Noi
nádájduim cá Tu vei fi cu noi ãi ne vei da o pátrundere spiritualá
despre venirea Ta apropiatá, ca noi sá ne putem pregáti inimile
zilnic pentru acel eveniment mare care a fost aãteptat de mii de
ani. Ântr-adevár toatá natura geme, plànge sá fie eliberatá. Ãi
duhurile noastre ân noi, Doamne, márturisesc constant, cá “Noi
suntem pelerini ãi stráini, ãi aceasta nu este patria noastrá, ci noi
cáutám o Cetate al Cárui Ziditor ãi Fácátor este Dumnezeu.” Noi
aãteptám dupá acel timp máreä sá viná.
4 Doamne, noi am lua seama cá aceste adunári, cànd ne
adunám aici, ne rugám pentru copiii Tái care sunt bolnavi ãi
suferinzi. Ãi noi âäi cerem sá Te ântàlneãti cu noi astázi ântr-un
mod foarte special, sá vindeci toate bolile ãi âmbolnávirile
dintre noi. Ãi poate sá fie, Doamne, ca aceastá promisiune
despre care tocmai am vorbit ânainte, ân ântàlnirea cu Tine
acolo ieri, chiar dupá lumina zilei, ãi cum ai confirmat-o Tu ân
repetate rànduri. Ãi noi simäim cá ora este foarte aproape. Ãi
fie ca aceasta sá fie ziua, Doamne, cànd aceasta se va ântàmpla,
ca Tu sá schimbi slujba, Doamne, ân ceva care va fi mai graäios
pentru poporul Táu.
5 Ãi acum, Tatá, Dumnezeule, noi nu ne-am ruga numai
pentru aceãtia de aici, ci pentru acei pe ântinderea ântregii lumi,
care sunt ân nevoie, ãi spiritual ãi fizic. Dá-le lor, O Doamne,
dorinäele inimilor lor, deoarece copiii Tái se zbat ân aceste zile.
Apásarea duãmanului este aãa de tare, dar Tu eãti mai tare. Cáci
este scris, “Mai mare este Cel care-i ân voi decàt cel ce este ân
lume.” Prin aceasta noi biruim. Vorbeãte-ne prin Cuvàntul Táu
scris. Ãi cànd plecám ân aceastá dimineaäá, fie ca noi sá spunem
ca cei care au mers din Emaus, “Nu ne ardeau inimile ân noi aãa
cum ne vorbea El pe drum?” Noi o cerem ân Numele lui Isus,
Care a dat promisiunea. Amin.
6 Eu citesc acum din douá locuri ân Cartea Genezei. Unul din
ele se aflá ân al 24-lea capitol, âncepànd cu al 56-lea verset, se
citeãte astfel.
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Ãi el le-a zis, Nu má opriäi, vázànd cá DOMNUL mia dat izbàndá; lásaäi-má sá plec sá pot merge la
stápànul meu.
Ãi ei au zis, Noi vom chema fata, sá vedem ce spune ea.
Ãi ei au chemat-o pe Rebeca, ãi i-au zis, Vrei sá mergi
cu acest om? Ãi ea a zis, Eu voi merge.
Ãi ei au trimis-o pe Rebeca cu a ei sor-^sora lor, ãi
doica ei, ãi slujitorul lui Abraham,^
Ãi ei au binecuvàntat-o pe Rebeca, ãi i-au zis, Tu eãti
sora noastrá, sá fii mama miilor de milioane, ãi
sámànäa ta sá stápàneascá poarta celor care âi urásc.
7 Ãi ân Geneza 22, al 15-lea verset, noi citim.
Ãi ângerul DOMNULUI l-a chemat pe Abraham din
cer a doua oará,
Ãi i-a zis, Pe mine ânsumi am jurat, zice DOMNUL,
cáci deoarece tu ai fácut acest lucru, tu nu ai äin^äinut fiul táu, singurul táu fiu:
Cá ân binecuvàntare Eu te voi binecuvànta, ãi ân
ânmuläire eu âäi voi ânmuläi sámànäa ta ca stelele
din^cer, ãi ca nisipul^pe malul márii; ãi sámànäa
ta va poseda poarta duãmanului lui;
Ãi ân sámànäa ta toate neamurile pámàntului vor fi
binecuvàntate; cáci tu te-ai supus glasului meu.
8 Acum fie ca Domnul sá adauge binecuvàntárile Lui la
citirea Cuvintelor Lui. Acum mi-ar place sá iau, dacá ar trebui
sá fie numit un text, subiectul meu ân aceastá dimineaäá, ântài,
este, “Âncercarea ânaintea poräilor promise.” Ãi subiectul este:
Posedànd Poräile Vrájmaãului.
9 Dumnezeu a âncercat patriarhul, deoarece El i-a dat o
promisiune. Ãi cànd Dumnezeu face o promisiune, El vrea sá
fie sigur cá aceastá persoaná este vrednicá de promisiune,
ânainte ca El sá âmplineascá ce a zis El sau ce promite El.
Astfel lui Abraham i-a fost promis cá prin sámànäa lui toatá
lumea va fi binecuvàntatá, cá el va avea un fiu. Ãi, acest fiu,
din el va ieãi o Sámànäá care va binecuvànta tot pámàntul. Ãi
Abraham, cànd promisiunea i-a fost datá, era ân vàrstá de
ãaptezeci ãi cinci de ani; ãi Sarah, nevasta lui, era ân vàrstá de
ãaizeci ãi cinci de ani. Dar Biblia ne spune cá Abraham nu s-a
poticnit la promisiunea lui Dumnezeu, prin necredinäá, ci a
fost tare, dànd laudá lui Dumnezeu. Ãi Dumnezeu, ân repetate
rànduri, l-a âncercat, dar el a venit la acel test final ânainte ca
binecuvàntarea sá se ântàmple.
10 Ãi acela-i felul cu toatá Sámànäa lui Abraham. Dumnezeu
ne dá acel test final chiar ânainte ca El sá dea promisiunea. Ãi
dacá a fost posibil, mi-ar place sá spun ceva aici, personal, dar
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eu o voi reäine aceea. Acel test final, sá vád cum veäi reacäiona
asupra lui. Ãi cànd El i-a dat lui Abraham aceastá âncercare, El
l-a gásit pe Abraham tot aãa de adevárat cum era el cànd a
ânceput. Ce binecuvàntare ar fi ân dimineaäa aceasta dacá noi
care luám promisiunea Lui de vindecare ãi vom sta tot aãa de
adeváraäi cum am stat cànd ne-am ridicat aici ãi am acceptato. Nu conteazá ce a spus doctorul, staäi doar aãa de adeváraäi.
11 Ãi cànd el a fácut aceasta, ãi nu ãi-a reäinut propriul lui fiu,
ci a fost gata sá ânfigá cuäitul ân pieptul lui Isaac, sá-ãi distrugá
márturia. El a márturisit, peste tot pámàntul cunoscut cu care
a fost familiarizat, cá el urma sá aibe acest fiu. Ãi atunci cànd
a venit fiul, i s-a cerut sá-l dea ânapoi ãi sá-ãi distrugá singura
speranäá care a avut-o ca márturie a lui sá fie âmplinitá. Ãi
cànd Dumnezeu a vázut cá el era aãa loial acelei credinäe care
a avut-o ân Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat din ceruri ãi El a
zis, “Eu am jurat pe Mine ânsumi cá te voi binecuvànta ãi te voi
ânmuläi, ãi sámànäa ta va poseda poarta duãmanului lui.” Ce
promisiune!
12 Ãi Rebeca, care urma sá fie mama acestui fiu important,
promis, aãteptat, cànd ea a fost chematá la testul final al unui
om stráin pe care niciodatá nu l-a vázut mai ânainte. Numai ea
a vázut lucrarea Duhului Sfànt. Ãi cànd párinäii ei nu puteau
decide deplin dacá ea sá meargá cu acest stráin sau nu, sá fie
nevasta unui bárbat pe care ea niciodatá nu l-a vázut, ea a fost
adusá la âncercarea finalá. “Noi vom aduce fata ãi o vom lása
pe ea sá vorbeascá. Noi vom auzi din gura ei dacá ea va merge,
da sau nu.”
13 Acela-i felul cum este adus la toatá Sámànäa lui
Dumnezeu. Trebuie sá fie gura voastrá. Dumnezeu vrea sá
audá de la voi.
14 Deci cànd ea a fost pusá la âncercare, ea nu a ezitat nici un
minut. Ea a zis, “Eu voi merge.” Âmi place asta. Nu, “Sá má
mai gàndesc. Sá o studiez din nou.” Ea a fost pe deplin
convinsá! Aceia sunt oamenii pe care-i poate folosi Dumnezeu,
cànd sunteäi pe deplin convinãi cá Dumnezeu Âãi va äine
promisiunea. A zis, “Eu voi merge!”
15 Ãi familia ei atunci, aãa de unãi, poate nu au ãtiut-o, dar ei
au profeäit ân timp ce ãi-au pus màinile peste sora lor, ãi fiica
lor; aceastá fatá frumoasá, Evreicá tànárá, aãa cum au pus-o pe
cámilá ãi au trimis-o ântr-o äará stráiná, printre oameni stráini.
Dar acolo era Ceva peste ei. Ei au zis, “Sámànäa ta sá
stápàneascá poarta vrájmaãilor lor. Tu sá fii mama a mii de
milioane.”
16 Ãi, astázi, rasa aceea de oameni ãi poporul lui Dumnezeu
sunt ráspàndiäi de la mare la mare, ân jurul lumii. Ân ânvierea
aceea ei vor fi ca stelele Cerului, ca luminile acelea
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strálucitoare care-ãi iau poziäia, aãa cum se duc prin cer. Ãi
cànd ei vin, ei vor fi ca márile pe la^sau nisipul pe malul
márii. Acolo vor fi mii de milioane din ei.
17 “Sámànäa ta va poseda poarta vrájmaãului ei.” Aceea este
promisiunea juratá a lui Dumnezeu, “Sámànäa lui Abraham.”
Apoi, prin Duhul Lui Sfànt, vázànd cá mama urma sá fie parte
din fiul, de asemenea, deoarece ei sunt parte din trup. Atunci,
Duhul Sfànt lucrànd prin oamenii aceãtia, a zis,
“El^Sámànäa ta sá stápàneascá poarta vrájmaãului.” Atunci,
Dumnezeu jurànd cá El va poseda poarta vrájmaãului, atunci
ân ce poziäie pune aceea Biserica Dumnezeului cel viu?
18 Noi suntem Sámànäa lui Abraham. Cáci, noi, fiind moräi ân
Cristos, noi suntem, ne âmbrácám cu Sámànäa lui Abraham ãi
suntem moãtenitori cu El, sub aceeaãi promisiune juratá. Noi
suntem Sámànäa lui Abraham, ãi suntem moãtenitori ai fiecárei
promisiuni care i-a fost datá lui. Dar cànd vin âncercárile,
acolo este unde cádem noi. Dar eu nu cred cá Sámànäa
adeváratá a lui Abraham va cádea. Ei vor sta tot aãa de
curajoãi ãi loiali cum a stat Abraham.
19 Acum noi vedem cá Dumnezeu nu poate spune ceva
sau_sau sá facá vreo promisiune fárá ca El sá o âmplineascá.
El trebuie sá o facá pentru a fi Dumnezeu. Cu ani mai tàrziu,
cànd acelaãi popor, poporul promis, sámànäa lui Abraham erau
ân cálátoria lor, mergànd spre o_o äará promisá, acolo era o
poartá care s-a ridicat, ãi i-a stat âmpotrivá, ãi acesta era
propriul lui frate, Moab, care a zis, “Tu nu vei trece prin äara
mea. Eu voi avea grijá ca tu sá nu treci prin äara mea.”
20 El a zis, “Dacá vacile noastre vor mànca ceva din iarba ta
sau dacá vor bea ceva din apa ta, noi âäi vom pláti pentru ea.”
Dar el a zis, “Tu nu vei trece prin aceastá äará.”
21 Dar promisiunea lui Dumnezeu a äinut adevárat. Astfel ei
au mers ãi ãi-au adus profetul lor, Balaam, ãi l-au adus jos sá
blesteme poporul. Ãi iatá ce a zis el. Ei au âncercat sá-i arate
cea mai rea parte a sámànäei binecuvàntate, dar Dumnezeu i-a
arátat partea cea mai buná a ei. El a zis, “Oricine blastámá pe
Israel va fi blestemat, ãi oricine âl binecuvànteazá va fi
binecuvàntat.” Ãi barele au fost lásate jos ãi Israelul a trecut
càmpiile. Dumnezeu a promis cá el va poseda poarta
duãmanului lui.
22 Mai tàrziu, cu anii, acolo a venit unul cu numele Daniel,
care era ân linia acestei Seminäe loiale, ãi ân linia
promisiunilor, deoarece el era Sámànäa lui Abraham. Ãi
Dumnezeu l-a ales ânainte de ântemeierea lumii, sá fie profetul
Lui, ãi el a tráit brav ãi el a tráit loial. Ãi chiar ântr-o äará
stráiná, el a hotáràt ân inima lui, “Eu nu má voi ântina cu ei.”
Aceea este Sámànäa realá a lui Abraham; tráind ântr-o äará
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care este diferitá, locuind printre oameni care sunt diferiäi, dar
totuãi viteaz pentru promisiunea aceea, “Eu nu má voi ântina
cu ei. Eu voi sta adevárat.”
23 Dumnezeu l-a pus la o âncercare aãa cum a fácut cu tatál
lui, Abraham. Ãi regele a zis, “Tu ori vei fi ca unul dintre noi ãi
te vei ânchina ân felul cum ne ânchinám noi, sau te voi arunca
ântr-o groapá pliná cu lei flámànzi.”
24 Daniel, ca ãi Abraham tatál lui, a zis, “Tu poäi sá má arunci
ân groapa leilor, dar eu nu má voi apleca la nici unul din
chipurile tale. Eu nu voi lua religia ta formalá. Eu voi sta
adevárat lui Iehova.”
25 Ãi acolo a venit demonstrarea atunci. Regele ãi-a äinut
promisiunea ãi a luat profetul, sau i l-au adus sus ãi l-a aruncat
ân groapa leilor. Ãi cànd leii, duãmanii lui Daniel, s-au repezit
spre profet, Dumnezeu ãi-a äinut promisiunea Lui. El a posedat
poarta duãmanului lui. Dumnezeu a pus un Ânger acolo
ânaintea acelor lei, ãi a luat poarta. Dumnezeu Âãi äine
promisiunea, “El va poseda poarta vrájmaãului lui!”
Dumnezeu a zis aãa.
26 Atunci mai erau âncá trei acolo jos care s-au promis loiali
cauzei, care au fost cu adevárat Sámànäa lui Abraham, ãi acela
era Ãadrac ãi Meãac ãi Abednego, ãi ei au fost puãi la âncercare.
Ãi ei au zis, “Dacá nu vá aplecaäi cànd auziäi harfele càntànd ãi
tràmbiäele sunànd, dacá nu vá aplecaäi la religia noastrá, ãi sá
ieãiäi din lucrurile acelea pentru care voi staäi! Ãi voi sunteäi
toäi uzi, oricum. Religia voastrá nu este mai mult decàt a
oricare altuia.” Nu auzim noi aceea tot timpul? Dar religia lui
Isus Cristos este diferitá. Puterea ânvierii Lui este diferitá. Noi
suntem un popor diferit, un popor deosebit, o preoäie regalá.
Dumnezeu face deosebirea.
27 Dar cànd ei au zis, “Voi trebuie sá deveniäi unul din noi.”
Ar fi fost ân ordine cu Ãadrac ãi Meãac ãi Abednego dacá ei au
vrut sá deviná unul din ei, dar ei niciodatá sá deviná unul
dintre stráini. Acum, ei au zis, “Dacá voi nu o faceäi, noi avem
o uãá aici la un cuptor, care o putem deschide ãi sá vá aruncám
ân el, ãi voi veäi dori sá deveniäi unul din noi.”
28 Ei ãi-au amintit promisiunea. Ei i-au márãáluit drept ân jos
spre cuptorul aprins. Ãi cànd ei au deschis uãa ãi i-au aruncat ân
flácári, vrájmaãul lor care i-ar nimici, ei au posedat poräile
vrájmaãilor lor. Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui ân flácárile
acelea de foc ãi a rácorit brizele, ãi a vorbit cu ei ân timp ce ei
arau acolo ânáuntru. Promisiunea lui Dumnezeu a äinut
adeváratá. Ei au posedat poarta vrájmaãului. Âncercaäi ântài,
apoi ei au posedat poarta vrájmaãului.
Nu a fost Isus Care a fácut promisiunea? “Dacá voi aduceäi
mácar supárare la unul din aceãti micuäi, ar fi fost mai bine
pentru voi sá vi se atàrne o piatrá de moará de gàt ãi sá fiäi
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ânnecaäi ân adàncul márii. Nici mácar sá nu aduceäi o supárare
la aceãti micuäi care cred ân Mine. Ãi aceste semne vor urma pe
cei ce cred ân Mine.”
29 El a fácut o deosebire. El a fácut o arátare a celor care au
crezut ãi a celor care nu au crezut.
Acolo, ântotdeauna, existá trei gloate de oameni, acela este;
necredinciosul, credinciosul prefácut, ãi credinciosul. Dar
Dumnezeu are o cale de a dovedi cine este un credincios.
Credinciosul acela stá ferm pe ce spune Dumnezeu a fi
Adevárul. Da.
30 Acesta era Ilie, Tiãbitul, cànd s-a ajuns la o demonstrare,
âncàt el a crezut cá el era singurul ân naäiune care âncá mai
tráia pentru Dumnezeu. Ãi regele urma sá-l puná sub un
proces. Ãi ei l-au persecutat. Ãi acea micuäá, reginá vopsitá, cu
numele de Izabela, i-a ameninäat viaäa. Ãi cànd s-a ajuns la o
demonstrare, Ilie a posedat poräile vrájmaãului lui ãi a ântors
toatá naäiunea iaráãi ânapoi la Dumnezeu. Dumnezeu Âãi äine
promisiunea.
31 Acesta era Moise, dupá ce a fost de asemenea ân linia
acestei Sámànäe regale, Sámànäa lui Abraham, cá atunci cànd
el a fost trimis jos ân Egipt, sá izbáveascá pe copiii lui Israel; ãi
Dumnezeu i-a dat semne ãi minuni sá ânfáptuiascá, ãi sá
loveascá pámàntul, ãi sá aducá broaãte, ãi pureci, ãi ântuneric,
ãi grindiná, ãi ploaie, ãi foc, ãi a fácut toate aceste miracole.
Totuãi, cànd el i-a condus afará prin màna lui Iehova, acolo a
venit un timp cànd el a ântàlnit poarta ântre el ãi äara promisá.
Acolo era Marea Roãie, o barierá peste drum. Ei au fost ânchiãi
de armata lui Faraon, munäi, ãi pustiuri, ãi Marea Roãie. Dar
Moise a páãit ânainte ãi a posedat poarta vrájmaãului lui, ãi a
traversat Marea Roãie, âncáläámintea uscatá, ca ãi cum ar fi
umblat pe un drum plin cu praf. “El va poseda poarta
vrájmaãului.” Dumnezeu a zis aãa, ãi aceea o stabileãte.
32 A fost numai cu càäiva ani mai tàrziu cànd au venit
âncercárile, ãi biserica a fost toatá zguduitá, dupá cum este aãa
de uãor pentru o adunare de oameni sá facá cànd ceva doar nu
pare sá se ântàmple ân felul cum ar trebui sá fie. Dumnezeu o
face ân felul acela. Dumnezeu aduce tensiuni ân bisericá,
“Fiecare fiu care vine la Dumnezeu trebuie sá fie âncercat, ãi
dovedit, ãi testat.” El lasá boala sá vá loveascá. El lasá bolile sá
viná peste voi, sá vá âncerce ãi sá vá dovedeascá, sá arate lumii
cá voi sunteäi ântr-adevár Sámànäa lui Abraham. El o permite
prin voia Lui Proprie. El permite dezastre. El permite ca
prietenii sá se ântoarcá âmpotriva voastrá. El permite toate
lucrurile acestea, ãi-l dezleagá pe Diavolul, sá vá ispiteascá. Ãi
el face totul numai nu vá ia viaäa. El te-ar putea arunca ântr-un
pat de suferinäá. El ar putea ântoarce vecinii ânpotriva ta. El ar
putea ântoarce biserica âmpotriva ta. El poate face aproape
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orice lucru, ãi este voia lui Dumnezeu ca el sá o facá. Noi
suntem ânváäaäi cá aceasta este mai scumpá decàt aurul, pentru
noi.
33 Ce spuneäi despre Abraham cu Isaac, pe munte, acel cáruia
i-a fost datá promisiunea? Ãi prin loialitatea lui ãi cunoãtinäa
lui, ãi credinäa lui ân Iehova, este prin aceea, ãi numai prin
aceea, cá Dumnezeu s-a uitat jos ãi a zis, “Sámànäa lui va
poseda poräile. Eu am jurat pe Mine ânsumi cá Eu voi face
aceste lucruri.” Nu exista nici unul mai mare prin care El
putea jura, dar El a jurat prin Sine ânsuãi.
Atunci, dacá El a lásat ca Abraham sá fie âncercat pàná la
punctul acela final, El trebuie sá vá âncerce pe voi ãi pe mine
pentru acel moment final, acel timp de decizie cànd totul este
departe de tine. Tu trebuie sá stai singur acolo. [Fratele
Branham bate pe amvon de douá ori_Ed.] Aleluia! Asta este.
34 Stai singur. Umbli acolo afará ãi zici, “Chiar dacá El má
ucide, totuãi má voi âncrede ân El.” Aceea este Sámànäa lui
Abraham. Acela-i Cel ce dá promisiunea. “Nu conteazá ce spun
restul dintre ei, ce fac restul lor; cáci eu ãi casa mea, noi vom
sluji pe Dumnezeu.” A zis, “Dacá ceilaläi spun, ‘Nu este nimic
cu experienäa. Este o grámadá de agitaäie’; cáci eu ãi casa mea,
vom sluji pe Dumnezeu.”
Ãi âmi place sá iau parte cu Pavel chiar aici, ãi sá zic, “Ân
calea care se numeãte ‘erezie’ aãa má ânchin Dumnezeului
párinäilor noãtri.”
“Deãi vor fi bàrfitori ân bisericá, deãi ei vor fi amágitori, ãi
deãi vor fi tot felul de profeäi falãi ãi tot ce vine ân bisericá
printre oameni, ãi ân vecinátate ãi totul; dar càt despre mine ãi
casa mea, noi vom sluji Domnului. Chiar dacá toäi dintre ei nu
mai vin, ãi chiar dacá biserica devine rece, indiferentá; eu ãi
casa mea, vom sluji Domnului. Chiar dacá s-a fácut rugáciune
pentru cineva ãi nu s-a fácut sánátos; aceea nu are nimic de-a
face cu aceasta; cáci eu ãi casa mea, noi slujim Domnului.”
Testárile ãi âncercárile.
35 Oamenii nu sunt infailibili, dar Dumnezeu este. Omul, voi
vá puneäi gàndul la un om, el va face o greãealá. Poate nu cu
voia, dar el o va face. Dumnezeu permite ca el sá o facá aãa ca
El sá poatá sá vá zguduie credinäa de la om. Credinäa noastrá
nu este ân ânäelepciunea omului, ci ân puterea ânvierii lui Isus
Cristos. Acolo este unde adevárata Sámànäá a lui Abraham âãi
odihnesc promisiunea lor. Deoarece, ei pot numai sá fie
Sámànäa lui Abraham cànd ei primesc Duhul Sfànt. Fárá
Duhul Sfànt ei nu sunt Sámànäa lui Abraham. Aceeaãi credinäá
care era ân Abraham vine ân credincios. Nu conteazá ce are loc
sau càt e de contrar, credinciosul márãáluieãte drept ânainte.
36 Spionii s-au ântors ânapoi ãi au zis, “Oh, este_este nebunie
sá âncercám. Nu este nevoie sá mergem mai departe, deoarece
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oamenii aceia sunt aãa de uriaãi acolo. Ãi ei au mari guverne, ãi
ei_ei au suliäe, ãi, pái, noi chiar arátám ca lácustele pe làngá
ei.”
37 Eu nu ãtiu, dar sunt convins sá cred aici cá Iosua era doar
un bondoc márunäel, doar un mititel, om mic. Eu âl pot vedea
sárind sus, pe_pe un fel de cutie, ãi a zis, “Bárbaäi ãi fraäi,” la
douá milioane de oameni, “noi suntem mai mult decàt ân stare
sá-i luám!” Vedeäi? De ce? Acolo era o Sámànäá a lui Abraham.
Dumnezeu a dat promisiunea. Aceea era posesia lor. Dumnezeu
a dat promisiunea. Nu conteazá ce era opoziäia, Sámànäa
adeváratá a lui Abraham a zis, “Noi putem sá o luám deoarece
Dumnezeu ne-a dat-o nouá!”
38 Acolo staäi voi ân dimineaäa aceasta. [Fratele Branham bate
din palme de douá ori_Ed.] Acolo stá Biserica Dumnezeului
cel viu. Mie nu-mi pasá ce spune oricare altul, ce spune
doctorul, ce este orice, ce spune necredinciosul, noi suntem mai
mult decàt potriviäi pentru orice care vine pe aici. Noi suntem
Sámànäa lui Abraham, ãi noi vom poseda poarta duãmanului
nostru, nu conteazá ce este duãmanul. Dumnezeu a dat
promisiunea. Aceea era a lor, posesiunea lor.
39 Vindecarea este posesiunea voastrá. Salvarea este posesia
voastrá. Duhul Sfànt este posesia voastrá. Ãi existá mari, mii
de predicatori ãi aãa mai departe ân äará astázi, care zic,
“Aceea nu este aãa.” Dar Sámànäa lui Abraham ãtie cá este
aãa. Ei intrá drept ânáuntru ãi posedá poräile duãmanului.
Dumnezeu a zis cá ei vor poseda. Ei o cred deoarece aceasta
este o promisiune. “Sámànäa lui va poseda poarta
duãmanului.” Acum voi veäi trece prin examene, âncercári.
40 Ãi Iosua a stat acolo, loial. Micuäul om a zis, “Mie nu-mi
pasá càt de mari sunt ei. Mie nu-mi pasá ce fel de suliäá au ei,
càt de mari sunt zidurile cetáäilor lor, ãi càt de mare este.
Promisiunea noastrá este, cá, ‘Poarta va fi posedatá de
Sámànäa copiilor lui Dumnezeu,’ ãi noi vom merge acolo sá âi
luám. Noi suntem mai mult decàt ân másurá pentru ei.” Oh,
aceea este Sámànäa adeváratá.
41 Muläi dintre ei care au fost náscuäi, sámànäá naturalá, au
zis, “Noi doar nu o putem face. Nu este nevoie sá âncercám.
Vedeäi, noi suntem depáãiäi numeric. Noi suntem ântrecuäi ân
clasá; noi suntem totul.” Nu conteazá, el nu ar^Ei se uitau
la, vedeäi, ce a vázut ochiul. Ãi Iosua s-a uitat la ce a spus
Dumnezeu.
42 Sámànäa lui Abraham nu se uitá la nici unul din lucrurile
naturale. Ei se uitá la ce a zis Dumnezeu. Aceea este
promisiunea. Cum ar fi dacá Abraham s-ar fi uitat la natural?
La o femeie ân vàrstá de o sutá de ani^Nouázeci, avea ea. Ãi
el era de o sutá. Ãi a tráit cu ea de cànd ea era o fetiäá, ãi el era
un báieäel, ãi fárá sámànäá. El nu s-a uitat la lucrurile acelea.
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El a zis cá el a socotit lucrurile acelea ca ãi cum ele nu erau,
cáci el s-a uitat numai la ce a spus Dumnezeu. “Eu te voi
binecuvànta, Abraham, ãi Eu âäi voi da sámànäá prin Sara.” Ãi
el a crezut-o. Voi nu vá uitaäi la opoziäie. Noi ne uitám la ce a
spus Dumnezeu. Dumnezeu a zis-o, aceea o stabileãte.
43 Astfel atunci cànd el a venit jos la Iordan, cànd Iosua a fost
fácut comandant ãef al armatei, ãi ei au venit jos pàná chiar la
marginea apei ãi puteau privi dincolo ãi sá vadá Ierihonul. Dar,
ântre ei, cànd Iosua ãi-a pregátit armata, acolo era o poartá.
Poarta aceea era numitá Iordan.
Dar promisiunea lui Dumnezeu este buná la fiecare poartá.
Nu conteazá ce poartá este, promisiunea lui Dumnezeu este
buná. “El va poseda poräile duãmanului lui.” Aceea o
stabileãte.
Cànd el a venit jos la Iordan ân dimineaäa aceea,
poate, eu voi crede cá Diavolul avea nori de furtuná atàrnànd
peste tot, apele mari noroioase rostogolindu-se ân jos, càmpiile
erau cuprinse de un potop. Oh, ce timp de ispitire! Dar Iosua a
zis, “Pregátiäi-vá, voi veäi vedea Gloria lui Dumnezeu.” Ãi ei sau sfinäit ãi s-au pregátit, pregátindu-se cànd totul se párea a fi
contrar. Dar aceea era Sámànäa lui Abraham, despre care
Dumnezeu a jurat, “Eu âi voi da poarta.” El a venit la Iordan,
aceea era poarta lui, ãi el a posedat-o.
44 Una din dimineäile acestea ãi eu trebuie sá vin jos la acea
ultimá poartá. Voi trebuie sá veniäi jos la Iordan, dar Sámànäa
lui Abraham va poseda poarta. Nu conteazá ce este aceasta, el
va poseda poarta fiecárui vrájmaã.
45 Toäi oamenii aceia erau oameni mari. Ei au murit ân linie.
Dar, ân final, ântr-o zi ân Betleemul din Iudeea, Sámànäa
Regalá s-a náscut. Cáci, toäi ceilaläi au fost doar umbre.
Sámànäa Regalá s-a náscut, nu dintr-un om. Ci El a fost náscut
printr-o fecioará, cu Puterea ân venele Lui sá biruiascá
moartea ãi iadul. Dumnezeu a fácut o promisiune. Un om
obiãnuit nu o putea face. Dar dacá Dumnezeu face o
promisiune, El este doar acelaãi Dumnezeu care era cu càteva
minute ânainte, cu Abraham, Iehova-jireh, Domnul va ràndui
calea sá ia poarta. Cum o vom face noi? Iosua a murit. Moise a
murit. Restul lor au murit. Dar Dumnezeu a zis, “El va poseda
poarta vrájmaãului.” Cum va poseda El moartea? El are o cale
sá facá lucrurile. “El va poseda poarta vrájmaãului lui.”
46 Sámànäa Regalá s-a náscut. El a fost ispitit ân tot felul ca ãi
noi. Chiar aãa cum voi trebuie sá fiäi ispitiäi, aãa a fost El.
Diavolul repede L-a luat, cànd El a primit Duhul Sfànt, ân
pustie pentru patruzeci de zile ãi nopäi, sá fie ispitit. Ãi cànd El
a venit afará^Ãi la moartea Lui, ei au bátut cuie ân màinile
Lui, ãi L-au scuipat ân faäá. El a trecut prin fiecare boalá. Dar
cànd El a fost aici pe pámànt, El a dovedit cá El poate ânvinge
boala. Cànd mama nevestei lui Petru zácea bolnavá, de friguri,
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El a atins màna ei ãi febra a párásit-o. Cànd leprosul a strigat
la poartá, “Necurat! Necurat! Dacá Tu vrei, Tu má poäi face
sánátos.”
47 El a zis, “Eu vreau. Fii sánátos.” El a biruit ãi a luat poarta
leprei. El a luat poarta febrelor.
El a fácut fiecare naturá sá i se supuná Lui. El era Sámànäa
lui Abraham, Sámànäa Regalá, Cel la care i s-a dat
promisiunea; Lui, Abraham ãi toatá Sámànäa care l-a urmat,
pàná la Sámànäa Regalá, ãi toatá Sámànäa dupá El.
Promisiunea lui Dumnezeu este adeváratá. El a biruit boala.
El a biruit ispitirea. Cànd duãmanul L-a scuipat ân faäá, I-a
lovit falca, El a ântors partea cealaltá. Cànd ei au smuls barba
de pe faäa Lui ãi L-au scuipat, El niciodatá nu s-a supárat pe
ei. El a biruit poarta ispitirii ãi a luat-o.
48 Atunci voi ziceäi, “Nervozitatea mea nu má va lása sá o
fac.” Voi, Sámànäá a lui Abraham, da, domnule, El a biruit-o
pentru voi.
49 Cànd ei s-au enervat pe El, El nu s-a enervat ânapoi. Cànd
au fácut haz de El, El a tácut. Cànd El a fost numit un drac, El
a tácut. El avea o treabá, ãi aceea era treaba Tatálui, ãi El a
mers sá o facá. Apoi, ân final, ei L-au dus la o cruce. Moartea a
trebuit sá-I stea ân faäá. Toäi ceilaläi au biruit márile, ãi au
biruit natura, ãi au biruit leii, ãi ei au biruit focul. Ei au biruit
totul ân afará de moarte. Dar aici era Unul zvàcnind ân creierul
Lui, venele Lui, ãi a avut Puterea de biruire a moräii. Astfel ei
I-au luat màinile ãi L-au ântins ãi L-au pironit pe o cruce. Ei Lau bátut ãi L-au dezbrácat pàná cànd oasele Lui Âl priveau.
Dar cànd ei au fácut-o, ãi ei au fácut tot ce au putut face,
moartea L-a lovit, zicànd, “Acum eu Te voi lua aãa cum l-am
luat pe Iosua. Eu Te voi lua cum l-am luat pe Daniel. Ãi eu voi
face toate acestea deoarece eu Te voi face sá mori.”
50 Ãi El a murit âncàt soarele s-a ruãinat de sine. El a murit
âncàt natura s-a ruãinat ãi nu a mai putut sá funcäioneze.
Soarele a asfinäit la amiazá. Stelele nu se iveau. El a murit
âncàt elementele erau aãa de ântunecate âncàt nu vá puteaäi
vedea màna ânaintea voastrá, ân mijlocul zilei. Âmi imaginez cá
natura a zis, “Sá mor âmpreuná cu El.”
51 Frate! Atunci Diavolul i-a trimis sufletul Lui scump ân
groapa fárá fund a iadului. Acolo poräile s-au deschis, dar El a
ieãit afará a treia zi, l-a biruit. Amin. “Sámànäa Lui va poseda
poarta vrájmaãului.” A biruit moartea! El a biruit iadul. Ân
acea dimineaäá de Paãte, El a biruit mormàntul. Acum noi
stám, mai mult decàt biruitori, prin Acela Care ne-a iubit.
52 Ân Ziua Cincizecimii El a trimis jos Duhul Sfànt, sá
continue, prin Neamuri, sá scoatá o Sámànäá a promisiunii. Sá
dea Neamurilor, lepádaäilor, sá le dea botezul Duhului Sfànt,
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sá-i aducá ân Promisiune. Acum noi avem un drept sá biruim
toate bolile. Noi nu trebuie sá o biruim; ea este deja biruitá.
Noi doar trebuie sá pretindem promisiunea ãi sá mergem sá o
luám. Ea este deja biruitá. Moartea este biruitá. Iadul este
biruit. Boala este biruitá. Ispitirea este biruitá. Toäi dracii sunt
biruiäi. Iadul este biruit. Moartea este biruitá. Mormàntul este
biruit. Noi stám ân poartá, luànd-o, nu trebuie sá tragem un
foc. Deja s-a plátit pentru ea.
53 Vrájmaãul Lui, El va poseda poarta vrájmaãului lui. Càt de
multe? Mii de milioane. El va poseda poarta vrájmaãului lui,
fiecare vrájmaã. El a ânviat din moräi. Noi o posedám deoarece
El ne-a dat-o. Este toatá un dar gratuit, pe làngá toate acelea,
ãi tot ce a fácut El, ãi a biruit fiecare poartá. El a biruit boala,
a luat poarta. Singurul lucru ce avem de fácut este sá mergem
sus la poartá, sá zicem, “Ân Numele lui Isus Cristos,
Biruitorul!” Amin.
54 Cànd vine timpul sá mori, ãi moartea zice, “Priviäi-má cum
âl fac sá-ãi retragá religia.”
55 “Ân Numele lui Isus Cristos din Nazaret, retrage-te,
Iordanule!” Sámànäa lui Abraham ia poarta.
56 Pái, Pavel a zis, cànd ei se pregáteau sá-i taie capul, o
Sámànäá a lui Abraham, el a zis, “Moarte, unde âäi este boldul?
Mormàntule, unde âäi este biruinäa? Muläumiri fie lui
Dumnezeu Care ne dá biruinäa prin Isus Cristos.”
57 El va poseda poarta vrájmaãului lui, o va lua. Acum, el nu
este izbit la poartá. El o va birui ãi o va lua. El o va poseda.
Aceea este ân puterea lui Proprie.
58 Ân Biserica viului Dumnezeu, ân dimineaäa aceasta, stá
Puterea sá vindece toate bolile. Ân Biserica viului Dumnezeu
stá Putere sá biruie toatá ispitirea. Ân posesia Bisericii viului
Dumnezeu, ân dimineaäa aceasta, zace Puterea sá ânlánäuie
pácatul ãi sá-l arunce, ãi sá primiäi botezul Duhului Sfànt, ân
Biserica lui Isus Cristos.
“Orice doriäi, cereäi ân Numele Meu, ãi vi se va da. Âncá
puäiná vreme, ãi lumea (cei ce nu sunt Sámànäa, sámànäa
neregeneratá) nu Má va mai vedea. Dar voi Má veäi vedea, cáci
Eu voi fi cu voi, chiar ân voi, pàná la sfàrãitul lumii.” Ce?
Sámànäa Regalá. “Lucrárile care le fac Eu, le veäi face ãi voi.
Eu Má verific cá Eu sunt cu voi, cáci aceste semne âi vor urma
pe cei ce vor crede.”
El va poseda sámànäa vrájmaãului lui. El va poseda.
Sámànäa Lui va poseda poarta vrájmaãului lui, nu conteazá ce
este poarta. Dacá este boalá, ispite, pácat, orice poartá este, ea
este biruitá. Ãi Sámànäa lui Abraham o posedá.
59 Nu sunteäi fericiäi, ân dimineaäa aceasta, sá ãtiäi cá noi stám
acum mai mult decàt un biruitor, mai mult decàt un biruitor?
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Oh, nu existá nimic despre ce sá vá luptaäi. Lupta s-a terminat.
Fluierul a suflat. Steagul s-a ridicat. Ãi ân mijlocul fiecárei
grámezi de pácat, fiecare mijloc al fiecárei camere de boalá,
este crucea veche zgronäuroasá, plantatá prin Sàngele lui Isus
Cristos, un Biruitor. Singurul lucru ce-l facem noi este sá
credem, priviäi ãi tráiäi.
“Eu voi fi cu voi. Eu voi dovedi. Oamenii vin ân zilele din
urmá, ãi zic, ‘Oh, bine, aceea era.’ Dar Eu voi fi cu voi. Ãi
tocmai lucrurile care Eu le-am fácut, aici pe pámànt, Eu voi fi
ân voi, fácànd chiar acelaãi lucru. Atunci ei vor ãti. Ei Má vor
vedea. Poporul Meu Má va vedea. Sámànäa lui Abraham Má va
vedea. Ei Má vor cunoaãte. Ei Má vor recunoaãte. Ceilaläi Má
vor numi, ‘Beelzebub,’ chiar aãa cum au fácut. Dar voi Má veäi
cunoaãte, cáci Eu voi fi cu voi. Voi Má veäi vedea, veäi vedea cu
ochiul vostru. Voi Má veäi vedea, cáci Eu voi fi cu voi, chiar
pàná la sfàrãitul lumii, chiar aceleaãi lucruri care le fac Eu. Cel
ce crede ân Mine, lucrárile care le fac Eu le va face ãi el, acelaãi
fel de lucrare.”
60 Ãi, astázi, Biserica viului Dumnezeu are privilegiul de a sta
ãi sá vadá pe biruitorul, Isus Cristos ânviat, Fiul viului
Dumnezeu, stànd prezent, locuind ân Biserica Lui, fácànd
acelaãi lucru care El l-a fácut atunci. Atunci noi posedám
poarta fiecárui duãman.
61 Dacá aveäi un vrájmaã ân dimineaäa aceasta, atunci, fratele
meu, existá numai^Dacá sunteäi o Sámànäá a lui Abraham,
dupá ce aäi auzit aceasta, nu existá suficienäi draci ân iad care
poate sá äiná poarta aceea ânaintea voastrá. Ea se va deschide.
Mie nu-mi pasá ce este aceasta. Voi mergeäi acolo sus ca o
Sámànäá promisá, zicànd, “Eu pretind aceasta pentru mine.
Aceasta este a mea, deoarece Dumnezeu a jurat cá El va ânvia pe
Isus, ãi, prin Isus, eu o voi birui. Eu vin ân Numele acelui
Biruitor, Isus Cristos. Dá-te ânapoi. Eu trec pe aici.” Amin. “El
va poseda poarta vrájmaãului.” Apoi ridicá-te acolo sus, cu
umerii ân spate ãi scutul vostru strálucind, acoperit cu Sàngele
Domnului Isus. Vrájmaãul âl va recunoaãte.
62 Voi aveäi nevoie. Vorbiäi cu El acum ân timp ce ne rugám, voi
de aici, ân dimineaäa aceasta, ân timp ce aveäi capetele aplecate.
Ãi dacá aveäi o nevoie, vreäi doar sá vá ridicaäi màna spre Isus? Ãi
doar sá o vorbiäi ân inima voastrá, ân inima voastrá, ãi ziceäi,
“Doamne, Tu âmi cunoãti nevoia. Acum, eu am auzit, ân
dimineaäa aceasta, ãi aceea este Biblia, ‘El va poseda poarta
vrájmaãului.’ Eu vin sá posed poarta. Poate eu am o mànie.
Poate eu am nevoie de Duhul Sfànt. Pácatul m-a legat. Eu am
nevoie. Dar eu vin la poartá acum. Eu o voi lua ân dimineaäa
aceasta, poarta mea. Deci, dá-te la o parte, eu trec dincolo.”
63 Binecuvàntat Domn, Tu ai vázut toate màinile acestea. Ãi
Tu ãtii cá acesta-i Cuvàntul Táu, Doamne. Eu doar L-am citat,
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ãi am adus jos prin Scripturi. Caracterele Bibliei, despre cum ei
ãi-au supus âmpáráäii ãi au lucrat neprihánire, ãi au stins focul,
violenäa focului, ãi au scápat de táiãul sabiei, ãi au ânchis gurile
leilor, ãi, oh, mai mult, femeile ãi-au primit moräii lor ânapoi la
viaäá, ãi multe lucruri, deoarece Tu ai promis-o. Aceasta-i
promisiunea Ta, “Sámànäa lui.” “Sámànäa Ta, Abraham, va
poseda poarta vrájmaãului.” Ãi Tu âäi äii promisiunea.
64 Acum dá-le, Doamne, dorinäa inimii lor. Fie ca ei sá plece de
aici o persoaná diferitá. Fie ca ei sá meargá, ãtiind cá ei sunt_ei
sunt biruitori, pentru cá Sámànäa Regalá a biruit pentru ei.
Âmpáratul Regal, cànd El a venit, náscut dintr-o fecioará, El a
biruit fiecare vrájmaã, chiar pàná la moarte. Deci moartea ânsáãi
nu poate speria Sámànäa lui Abraham. Noi avem promisiunea cá
noi vom moãteni pámàntul, ãi ne vom reântoarce iaráãi ântr-un
fel mai glorios, ântr-un trup glorificat, dupá ce ultimul vrájmaã
este pus sub picioare, a singurului ãi ultimul copil al lui
Dumnezeu care va veni ân Âmpáráäie.
65 Dacá acolo sunt acei cu màinile sus, Doamne, care sunt
pácátoãi, salveazá-i. Cei care sunt decázuäi, lasá-i sá ãtie cá ei
nu trebuie sá rámàná un decázut. El poate poseda acea poartá
a decáderii. Poate acela cu o mànie, sau o_o limbá vulgará,
murdará, sau o inimá pofticioasá, sau una lacomá, dupá bani,
sau_sau ceva lucru murdar, lasá-i sá ãtie cá ei pot poseda
poarta aceea. Poate aceasta-i boalá, Doamne, suferinäe. Ei pot
poseda poarta aceea, “Cáci El a fost ránit pentru fárádelegile
noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne
dá pacea era peste El, ãi prin ránile Lui am fost vindecaäi.” Noi
suntem biruitori, ân dimineaäa aceasta. Admite aceasta,
Doamne.
Ãi pe làngá toatá aceea, acea lucrare mare care a fost
fácutá de El, âncá El este cu noi. Âncá, El a promis cá El o va
face. “Âncá puäiná vreme ãi lumea nu Má va mai vedea, dar voi
Má veäi vedea; cáci Eu voi fi cu voi, chiar ân voi, pàná la
sfàrãitul epocii.” Má rog, Tatá, ca Tu sá Te faci cunoscut la
fiecare ãi la toäi, ân dimineaäa aceasta. Cáci noi o cerem ân
Numele lui Isus. Amin.
66 Voi credeäi asta a fi adevárul? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed] Solemn o credeäi a fi Adevárul, nici o undá de
ândoialá ân inima voastrá. Acum doar amintiäi-vá aceasta.
Lucrarea Duhului Sfànt este aãa de simplá âncàt confundá
mintea intelectualá. Cele mai simple lucruri care eu vreo
datá^Eu am vázut Duhul Sfànt fácànd aceasta. Eu aã spune
lucruri care, pái, eu nu aã gàndi despre aceasta ca fiind ân felul
acela. Dacá trebuia sá-mi folosesc mintea mea, eu aã zice, “Ei
bine, aceea nu putea fi corect.” Dar aceasta ântotdeauna este
corect. El face lucruri doar aãa de simplu. Ãi El face lucruri sá
Se facá cunoscut la poporul Lui. Dumnezeu este cu poporul
Lui. El este ân mijlocul poporului Lui. El âi iubeãte. Ãi El vrea
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sá facá pentru ei; ãi sá-i ajute; ãi doar sá-i lase sá ãtie, nu ce va
face El, ci ceea ce El a fácut. El deja a fácut-o. Este a voastrá.
Ea vá aparäine. Este un dar gratuit de la Dumnezeu Tatál
nostru, cátre Biserica Lui.
67 Acum càt de rásucitá va fi mintea intelectualá, ca ãi ân
zilele lui Daniel, ãi ân zilele copiilor Evrei, ãi_ãi ân multe
despre care am vorbit ân dimineaäa aceasta. Vedeäi, marea
lume intelectualá ân ziua aceea era tot aãa de greu de biruit
cum este ea acum. Acesta ântotdeauna a fost vrájmaãul, ân felul
lor de a vedea, ãi ãtiinäa lor moderná ãi lucrurile, erau tot aãa
de complicate ãi lucruri, pentru minte atunci, cum este a
noastrá astázi. Vedeäi, era acelaãi lucru. Dar acolo erau aceia,
ântotdeauna, care au ândráznit sá stea acolo ãi sá zicá,
“Dumnezeu este corect. Cuvàntul lui Dumnezeu este
adevárat.”
68 Ãi, voi, voi nu trebuie sá biruiäi, deoarece El a biruit.
Singurul lucru care-l aveäi de fácut este doar sá mergeäi sus ãi
sá-l luaäi, staäi ân poartá, ziceäi, “Este al meu. Acesta este al
meu. Dumnezeu mi l-a dat, salvarea mea. Dacá eu vreau Duhul
Sfànt, Dumnezeu mi L-a dat. Promisiunea este pentru mine,
pentru copiii noãtri, pentru cei ce sunt departe acum, ân oricàt
de mare numár âi va chema Domnul.” De aceea stau eu.
Doar^
69 Slujba mea, de acest discernámànt ãi aãa mai departe, ea se
va termina curànd acum. Oh, aceasta va fi ântotdeauna acolo.
Dar curànd se va termina aceasta, cáci va merge la ceva mai
mare. Ânäelegeäi? Ea merge ânainte ân sus; de la a apuca màna,
pàná la discernámànt, ãi acum ea se pregáteãte sá facá alta.
Vedeäi? O vedeäi? Priviäi-o ãi ãtiäi cá aceasta-i adevárat. Vedeäi?
Eu ãtiu cá acesta-i Adevárul. Ãi ea va merge mai mare, mai
ânaltá, mai buná. Sigur. Pái, El a promis-o. Ãi ce promite El, El
face. El nu poate da greã ân promisiunea Lui. Ãi ce este
aceasta? Prezenäa Lui veãnic vie cu noi, sá o lase, sá vá facá de
cunoscut cá El a luat poarta pentru voi.
70 El era Sámànäa Regalá. Nimeni nu putea lua acele poräi
decàt El. Toäi aceia de acolo din urmá erau umbre ale venirii
Lui. Dar cànd El a venit, a terminat toatá lupta. Lupta s-a sfàrãit
la Ghetsimani ãi la Calvar. Iar acum noi doar stám, ca biruitori.
Nu mai este luptá de luptat. Noi^Lupta este terminatá. Noi
doar o posedám, contractul abstract la ea. O garanäie scrisá de
Dumnezeu, Tatál nostru, Care a ridicat màna Lui, a zis, “Eu voi
jura pe Mine ânsumi cá Sámànäa lui va poseda poarta
vrájmaãului.” Acolo este ea. Ea este deja luatá. “El a fost ránit
pentru fárádelegile noastre. Cu ránile Lui noi am fost
vindecaäi.” Aceasta deja s-a fácut. Este lucrare terminatá. Noi
doar o posedám. “Ãi lucrárile care le fac Eu, le veäi face ãi voi.”
Regele este cu noi, ân dimineaäa aceasta. Binecuvàntárile Lui
mari, Duhul Sfànt, se miãcá peste noi. Sá simäi acel simäámànt
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glorios, sá ãtii cá este exact cu^ân linie cu Cuvàntul lui
Dumnezeu. Aceasta ne dá o consolare aãa de minunatá, sá ãtim
cáci_cáci Dumnezeu este Tatál nostru.
71 Acum, eu cred, el a_el a dat cartonaãe de rugáciune ân
dimineaäa aceasta? Eu i-am spus, bine, dacá nu erau mai muläi
decàt oamenii tabernacolului, pái, sá nu dea cartonaãe de
rugáciune. Dar dacá acolo_acolo erau ân numár de zece,
cinsprezece oameni, sau ceva, stráinii ân poartá, pái, sá dea
cartonaãe de rugáciune, aãa ca sá-i putem aduce sus sá ne
rugám pentru ei. Càäi sunt un stráin cu noi ân aceastá
dimineaäá. Ridicaäi-vá màna. Oh, vai! Sigur. Existá
cinsprezece sau douázeci din aceia. Ân ordine. Noi vom alinia
aceste cartonaãe de rugáciune ãi-i vom aduce sus la platformá.
Vedeäi, motivul cá am zis despre oamenii “tabernacolului,” ei
sunt aici.
72 Acest discernámànt. Amintiäi-vá, eu vorbesc aceasta.
Discernámàntul va fi curànd la sfàrãit. Acolo va fi ceva cu aãa
mult mai mare ãi cu aãa mult mai bun, chiar ân cale. Acolo a
fost, cá eu ãtiu, vedeäi voi vá uitaäi la doi fraäi acum, care
státeau cu mine ieri, cànd aceea s-a ântàmplat, vedeäi, ãi ziua
anterioará, cànd aceea s-a ântàmplat. Ãi aceea este de trei ori
ân rànd, acum, aceasta s-a ântàmplat, o confirmare cá aceasta
este chiar acum aproape, vedeäi, doar este pe punctul de a avea
loc.
73 Acum, Doamne, Tu eãti Dumnezeu, ãi noi suntem slujitorii
Tái. Noi Âäi muläumim pentru Cuvàntul Táu, pentru Duhul
Sfànt Care a binecuvàntat inimile noastre. Ãi acum noi suntem
fericiäi. Noi ãedem aici, ãtiind cá noi suntem biruitori. Noi deja
posedám toate poräile vrájmaãului. Aceasta ni s-a dat, ãi noi
avem cheia principalá ân màna noastrá. Numele lui Isus Cristos
va des-^deschide fiecare poartá a vrájmaãului. Luaäi aceastá
cheie, cheia Numelui lui Isus, ãi des-^deschideäi fiecare
poartá a vrájmaãului care v-a legat departe de orice
promisiune.
Ãi, Dumnezeule, ân dimineaäa aceasta noi venim ân Numele
lui Isus, cu aceastá cheie, sá deschidem poräile pentru cei
bolnavi ãi suferinzi. Cáci este scris ân_ân Cuvàntul Lui, “Ân
Numele Meu ei vor scoate draci. Ei vor vorbi ân limbi noi. Ãi
dacá ei vor lua ãerpi, sau vor bea ceva lucru mortal, aceasta
nu-i va vátáma. Ei âãi vor pune màinile peste bolnavi ãi ei se
vor ânsánátoãi.” Noi ãtim cá lucrurile acelea sunt adevárate. Ãi
acordá, ân dimineaäa aceasta, Doamne, ca ei sá, oamenii sá fie
ân stare sá vadá asta, prin manifestarea Cuvàntului fácut trup
ãi locuind printre noi, cá, “El a fost ránit pentru fárádelegile
noastre; cu ránile Lui am fost vindecaäi.” Ãi fie ca ei sá accepte
aceasta ãi sá fie vindecaäi, ân dimineaäa aceasta, de toate bolile
ãi infirmitáäile ãi necazurile lor. Noi o cerem ân Numele lui
Isus. Amin.
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74 Vrei sá cànäi, Teddy, Crede Numai, liniãtit ãi âncet, dacá
vrei.
Ãi ce? Ai ânceput tu de la unu? Numárul unu, cartonaãul de
rugáciune. Unu, doi, trei, patru, cinci, ãase, ãapte, opt, nouá,
zece, sau orice mai este. Ân ordine. Aäi vrea voi doar liniãtiäi,
dacá vá puteäi ridica, sá veniäi de partea aceasta.
[Cineva zice, “Càäi ai chemat?”_Ed.] Ha? [Cineva zice,
“Asta-i tot. Asta-i tot.”] Vreo^
Sá vedem, numárul unu, numárul doi. Cine are cartonaãul
de rugáciune numárul unu? [Un frate zice, “Eu âl am.”_Ed.]
Da. Numárul doi. Bine, domnule. Numárul trei, numárul patru,
numárul cinci, numárul ãase, numárul ãapte, numárul opt,
numárul nouá, numárul zece.
75 Ân timp ce ei âãi fac drum ãi âãi ia poziäiile lor sá stea, mi-ar
place sá pun ântrebarea la unii din restul dintre voi. Càt de
muläi, existá ceva oameni ai tabernacolului aici, care sunt
bolnavi? Oamenii tabernacolului, ridicaäi-vá màna. Vreo
cinci^patru, cinci, ãase, ãapte, opt. Opt sau nouá màini.
Existá cineva aici ân tabernacol, care nu este de aici de la
tabernacol, ei sunt stráini cu noi, deãi aäi fi putut intra dupá
serviciu ãi nu aäi primit un cartonaã de rugáciune? Vreäi sá vá
ridicaäi màna? Oricine care are nevoie de Dumnezeu, care nu
este^care_care nu vine la acest tabernacol. Oricine aici care
nu sunt membri acestui tabernacol, ãi_ãi totuãi sunteäi bolnavi
ãi nu aveäi un cartonaã de rugáciune, voi vreäi sá fiäi amintiäi ân
rugáciune? Vreäi sá vá ridicaäi màna, fiecare persoaná? Ân
ordine. Asta-i bine. Ân ordine.
76 Acum eu vá voi cere dacá veäi fi càt se poate de respectuoãi,
doar pentru un_doar càteva minute, ãi apoi noi vom âncepe
âmediat ãi âncepem. Acum sá vedem. Càt loc mai ai rámas,
Frate Billy? Ân ordine. Este acela care are numárul zece acolo
sus? Eu am chemat unul la zece.
Unsprezece,
doisprezece,
treisprezece,
paisprezece,
cinsprezece, sá se ridice. Dacá ei sunt numárul zece,
unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cinsprezece,
sá se ridice. Ân ordine. Unu, doi, trei, patru, cinci, ãase, ãapte,
opt, nouá, zece, unsprezece, doisprezece. Mai lipsesc âncá doi,
de la unu la cinsprezece. [Fratele Branham numárá âncet_Ed.]
Cinsprezece,
ãaisprezece,
ãaptesprezece,
optsprezece,
nouásprezece, douázeci.
77 Oh, aãteaptá un minut. Eu_eu i-am spus sá dea cartonaãe
de rugáciune doar la oameni care nu erau cu tabernacolul. Aãa
este. Vedeäi? Cáci, aceasta ar fi, vedeäi, discernámànt. Oamenii
spun, “Aceãti oameni vin la tabernacol.” Vedeäi? Eu_eu vá
spun. Càäi au fost aici^niciodatá nu aäi fost aici ânainte? Sá
vá vád màinile, nimeni care au fost vreodatá ântr-una din
adunárile mele ânainte. Ân ordine. Ân ordine.
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Acum, ân ordine, doar un moment acum, Frate Teddy.
78 Acum eu aã putea spune aceasta, cá, voi toäi aäi auzit de
adunári, cum merg, totuãi, nu-i aãa, toäi oamenii au fost ân
adunári? Vedeäi? Cànd Domnul nostru Isus a fost aici pe
pámànt, El nu a pretins sá fie un vindecátor. El era Sámànäa
lui Abraham, cu certitudine, ãi El avea promisiunea cu El. El a
zis cá El nu a fácut nimic pàná cànd Tatál I-a arátat. Este aãa?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ãi El a zis, “Eu nu pot face
nimic pàná cànd Tatál âmi aratá ce sá fac.” Ãi El a vázut-o
prin^Nu “pàná cànd Tatál Âmi spune.” “Pàná cànd Tatál Âmi
aratá.” Sfàntul Ioan 5:19, “Ce Eu vád pe Tatál fácànd, tot aãa
face ãi Fiul.”
79 Acum cànd El_El a venit, noi aflám, la ânceputul slujbei
Lui, cá dupá ce El a luat scaunul lui David^[Poräiune goalá
pe bandá_Ed.] Spiritual vorbind, cei^
Cànd Duhul Sfànt a venit peste El la botezul, lui Ioan, ãi El
a devenit Mesia unsul. Acum, amintiäi-vá, El era Fiul lui
Dumnezeu cànd El s-a náscut. El era Fiul lui Dumnezeu náscut
din fecioará. Dar cànd El a devenit Mesia, este cànd Duhul
Sfànt a venit peste El, cáci mesia ânseamná “cel uns.” Vedeäi?
Ãi El era Cel uns cànd Duhul Sfànt a venit peste El. Voi m-aäi
auzit predicànd despre Mielul Ãi Porumbelul. Apoi noi aflám,
cànd El^Dupá cele patruzeci de zile ale Lui de ispitire, El a
venit afará.
80 Ãi cum a ânceput slujba Lui, ãi cum s-a terminat? Noi
aflám cá, ân slujba Lui cá acolo era un om cu numele de
Andrei, care a mers ãi a gásit pe fratele lui, Simon, un pescar,
ãi l-a adus la Isus. Ãi Isus i-a spus, a zis, “Numele táu este
Simon. Numele tatálui táu este Iona. De acum ânainte tu te
vei numi Petru, care ânseamná ‘pietricicá.’” Vá amintiäi de
aceea? Ãi acest ins a fost aãa de uimit la ce i-a spus Isus!
Acum, trebuia Mesia sá facá aceea? Càäi o ãtiu, ziceäi
“Amin.” [Adunarea zice, “Amin”_Ed.] El trebuia sá fie
Profetul-Dumnezeu. Da, domnule. Moise a zis, “Domnul
Dumnezeul vostru va ridica un Profet asemánátor mie. Se va
âmplini cá dacá cineva nu va asculta de acest Profet va fi
stàrpit din popor.”
81 Acum, deci cànd noi aflám, mai tàrziu, El^ “El a venit
la ai Sái Proprii.” Cine erau aceia? Iudeii, prin naturá. “Ãi
astfel ai Sái Proprii nu L-au primit,” astfel El a trebuit
atunci^Acum aceasta trebuie sá meargá la Neamuri, vedeäi,
cáci ai Lui Proprii nu L-au primit. “Dar la toäi aceia care Lau primit, El le-a dat putere sá deviná fiii lui Dumnezeu.”
Deci acum El s-a ântors spre Neamuri, ãi a fost, de douá mii
de ani. Dar acum observaäi lucrurile care le-a fácut El.
82 Apoi Filip, dupá ce el a vázut cá s-a fácut aceasta, el a mers
ãi l-a gásit pe Natanael, ãi i-a spus lui Natanael pe cine a aflat
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el ãi ce a fácut El. Ãi aceea l-a uimit. El abia o putea crede. Dar
cànd el a ajuns ân Prezenäa Domnului Isus, cànd el a aflat unde
era El, a venit sus ân Prezenäa Lui, Isus a zis, “Iatá un Israelit
ân care nu este vicleãug.”
83 Acum, dacá voi aäi fi stat acolo, credeäi cá aäi fi fost
suficient de spirituali sá ânäelegeäi Cine era acela? Voi credeäi
cá aäi fi fácut-o? Acum priviäi. Vedeäi? Omul acela, doar un
Stráin, un pes-^acolo, El putea fi un pescar. El era un
tàmplar, este ce El era. Acest Om tàmplar stànd acolo, un Om
de vàrstá mijlocie. Ãi acest om vine sus. El s-a uitat la el, ca
unul dintre aceãti oameni de aici, a zis, “Iatá un Israelit ân care
nu este vicleãug.” Bine, de unde ãtia El cá el era un Israelit? Nu
din felul cum s-a âmbrácat, cáci ei toäi se âmbrácau la fel. “Ân
care nu este vicleãug.” De unde ãtia El cá el era un_un om fárá
vicleãug?
84 Deci aceasta l-a uimit pe omul acesta. Fiind un credincios
real, el a zis, “Rabi,” sau frate, predicatorule, ânváäátorule,
“cànd m-ai vázut Tu vreodatá?” Vedeäi, el Âl chestiona.
85 El a zis, “Ânainte ca Filip sá te cheme, cànd tu erai sub
pom, Eu te-am vázut.”
El a zis, “Tu eãti Fiul lui Dumnezeu. Tu eãti Regele lui
Israel.”
86 Isus a zis, “Pentru cá Eu äi-am spus aceasta, acum tu Má
crezi? Acum vei vedea lucruri mai mari decàt acesta.”
87 Ãi acela-i motivul cá eu cred cá Biserica viului Dumnezeu
va vedea un lucru mai mare decàt acesta. Aceasta-i gata sá
páãeascá chiar ân acesta acum, curànd, vedeäi, deoarece ei l-au
crezut. Cei ce l-au respins, din cauza barierelor
denominaäionale, má ândoiesc dacá ei vor crede vreodatá ceva.
Vedeäi? Lucruri^Voi sau veäi umbla ân Luminá sau veäi fi
orbi. Lumina orbeãte, sau aratá calea.
88 Pásárelele, eu le aflu, la Statuia Libertáäii. Fii sigur cá vezi
asta, Frate Thoms, cànd tu mergi sus, ânäelegi. Ele âãi bat
creierii afará, âmpotriva aceleea. Ãi eu am zis, “Care era
chestiunea?”
89 A zis, “Ân loc sá urmeze lumina, ân furtuná, la adápost, ele
au âncercat sá batá lumina afará. Ele se omoará.”
90 Acela-i singurul lucru care se ântàmplá cànd voi bateäi
âmpotriva Luminii, voi vá ucideäi, spiritual. Doar umblaäi ân
Luminá aãa cum El este ân Luminá, atunci noi vom avea
pártáãie unul cu altul, toate bisericile vor crede ãi vor merge
ânainte ãi se vor bucura de binecuvàntárile lui Dumnezeu. Nu
ar fi aceea minunat?
91 Priviäi la femeia Samariteancá cànd ea a venit. Ea era o
Samariteancá, acum (nu o Evreicá), o Samariteancá. Ãi El a
zis, “Adá-Mi sá beau.” Ãi conversatia a continuat.
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Aceasta este pentru cei noi veniäi acum.
92 Ãi conversaäia a mers ânainte. Acum, ea nu L-a cunoscut pe
El fiind nici un Mesia. El era doar un_un Om, un Iudeu. Vedeäi
cum a zis ea ântài? Ea a zis, “Pái, nu este obiãnuit ca voi Iudeii
sá vorbiäi cu o femeie Samariteancá in acest fel.” Ea a zis, “Noi
nu avem de-a face unii cu aläii.”
93 El a zis, “Dar dacá tu ai ãti cu Cine vorbeãti, tu Mi-ai cere
sá bei. Ãi Eu äi-aã aduce, äi-aã da apá care nu vii aici sá tragi.”
94 Pái, ea a zis, “Acum doar un minut.” Ea a zis, “Noi ne
ânchinám pe acest munte, ãi_ãi voi Iudeii vá ânchinaäi la
Ierusalim.”
95 Isus a zis, “Dar vine ceasul cànd_cànd nu vá veäi ânchina
nici la Ierusalim nici pe acest munte, ci ân Duhul. Cáci
Dumnezeu este un Duh, ãi cei ce se ânchiná Lui trebuie sá I se
ânchine ân Duh ãi Adevár.” Vedeäi? Ei bine, El a mers ânainte, a
purtat conversaäia pàná cànd El a aflat unde era necazul ei. Ce,
voi ãtiäi unde era necazul ei? Ãtie careva care era chestiunea cu
femeia de la fàntàná? Ea avea prea muläi bárbaäi, nu-i aãa? Deci
El i-a zis, “Du-te ia-äi bárbatul ãi vino aici.”
Ea a zis, “Eu nu am nici un bárbat.”
96 A zis, “Aãa este. Tu ai avut cinci, ãi cel cu care tráieãti
acum nu este al táu.”
97 Ea a zis, “Domnule!” Acum priviäi-o. “Domnule, âmi dau
seama cá Tu eãti un Profet.”
Dacá urmáriäi citirea acelei trimiteri ânapoi, voi veäi afla.
“Domnule,” ân original, “Tu eãti, âmi dau seama, cá Tu eãti acel
Profet.” Amintiäi-vá, ân Biblie, continuá sá zicá, “Acel Profet,
eãti Tu ‘acel Profet’?” Ce Profet era acesta? Acela care Moise a
zis cá se va ridica.
“Âmi dau seama cá Tu eãti un Profet. Acum, noi am fost
ânváäaäi, ãi noi ãtim cànd Mesia vine, El va face aceste lucruri.”
Acela era semnul lui Mesia. Este aãa? Sá ãtie care era necazul
ei. A zis, “Noi ãtim cànd vine Mesia, El ne va spune aceste
lucruri. Dar Cine eãti Tu?”
El a zis, “Eu sunt Acela, care-äi vorbeãte.”
98 Ea ãi-a lásat ulciorul. Ea a alergat ân cetate, âmi imaginez,
doar äinànd-ãi inima. Ãi zicea, äinàndu-ãi màinile pe pieptul ei
doar sárind, zicànd, “Veniäi, vedeäi un Om Care mi-a spus
lucrurile care le-am fácut. Nu este acesta chiar Mesia? Nu este
acela tocmai Acela despre care a spus Biblia cá va veni? Acesta
era un Iudeu ãezànd acolo, doar un Om obiãnuit, aratá ca un
tàmplar. Dar El mi-a spus cá am avut cinci bárbaäi, ãi voi toäi ãtiäi
cá acela-i adevárul. Acesta trebuie sá fie Mesia.” Este corect?
99 Acum, Isus a zis, “Âncá puäin, puäin spaäiu de timp, lumea
nu Má va mai vedea. Totuãi, voi Má veäi vedea, cáci Eu voi fi cu
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voi, chiar ân voi. Ãi lucrárile care le fac Eu le veäi face ãi voi.
Chiar mai multe decàt am fácut Eu aici, veäi face voi, cáci Eu
merg la Tatál, má reântorc ânapoi ân formá de Duh.”
Jertfa este plátitá. Sámànäa Regalá a murit; Sámànäa
Regalá a ânviat din nou. Acum Biserica stá justificatá, prin a
crede asta, ãi Sámànäa Regalá poate veni ân aceãti oameni ãi
chiar sá-i facá âmpreuná moãtenitori, fii ãi fiice ale lui
Dumnezeu.
100 Acum, cátre restul dintre voi acolo afará, care nu sunteäi ân
acest rànd de rugáciune, eu i-am spus doar sá dea cartonaãe la
oamenii care^cànd l-am chemat azi dimineaäá. El m-a
chemat, a zis, “Tu vrei sá merg jos sá dau ceva cartonaãe, tati?”
101 Am zis, “Dacá sunt cel puäin zece oameni care sunt din
afara tabernacolului.”
102 Acum, uneori ân tabernacol eu âi chem ãi le dau cartonaãe
de rugáciune. Voi veniäi ânapoi, ziceäi, “Pái, el i-a cunoscut. Ei
erau de la tabernacol. El cunoãtea starea lor. Sigur.”
103 Apoi má ântorc ân jur, eu zic, “Doar aceia afará din
tabernacol, sá viná. Ân ordine. Voi din afara tabernacolului, voi
veäi fi aceia care intraäi ân ràndul de rugáciune.”
104 “Oh, noi nu i-am cunoscut,” a zis tabernacolul. “Noi nu
ãtim care este necazul lor. El poate a minäit despre aceasta.”
Vedeäi?
105 Atunci eu zic, “Nimeni sá nu viná. Lásaäi ca Duhul Sfànt
doar sá-i aleagá pe cei de aici care nu sunt din tabernacol, doar
ãezànd acolo afará.” Totuãi, voi doar^
106 Nu existá nici o cale de loc, de-a aduce pe om la
Dumnezeu, numai dacá el este predestinat sá fie un fiu al lui
Dumnezeu. Nu existá doar nici o cale sá o faci. Isus a zis,
“Nimeni nu poate veni la Mine dacá nu-l atrage Tatál Meu.” Ãi
acela-i Adevárul. Tot ce a fácut El, acolo era ceva âmpotrivá.
“Dacá El a fácut-o ân acest fel, trebuia sá fie ân acest fel. Ãi ân
felul acesta, trebuia sá fie ânapoi ân felul acela.” Vedeäi,
aceasta-i doar necredinäá. Dar ânäelepciunea este ândreptáäitá
prin copiii ei. Deci, voi, voi vedeäi.
107 Acum aici, eu âncerc sá spun la_la aceastá adunare de
oameni, aceasta, cá Isus Cristos a fost Sámànäa Regalá. Nu
suntem noi; este El. Noi suntem doar moãtenitori la aceea, dar
toate lucrurile sunt ale noastre. Cum ar fi dacá voi aäi fi stat
acolo ân ziua aceea cànd Simon a venit sus? Ãi, voi, nimeni^
Acesta este primul lucru care l-a fácut El vreodatá?
108 Acum, acela va fi primul lucru pentru aceãti oameni, dacá
El o face. Ei niciodatá nu au vázut-o ânainte.
109 Dar cànd Simon a venit sus, un pescar bátràn, nu avea
suficientá ânváäáturá sá-ãi semneze numele pe o bucatá de
hàrtie. Biblia a zis cá el era “neãtiutor ãi neânváäat.” Ãi este o
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conjuncäie. Ãi, “neãtiutor ãi neânváäat.” Ãi atunci cànd El a
páãit sus, ân semn, o foräá^Isus, Isus a zis, “Numele táu este
Simon.” Ce credeäi cá s-a gàndit el? Ce v-aäi fi gàndit voi dacá
voi aäi fi stat acolo? “Ãi numele tatálui táu este Iona. Ãi de
acum ânainte te vei numi Petru.” Ce, ce v-aäi fi gàndit? Âi citea
Omul gàndul? Pái, ce v-aäi fi gàndit? V-aäi fi gàndit cá acela
era semnul lui Mesia?
110 Dacá acela este semnul lui Mesia ântr-o epocá, el trebuie sá
fie semnul lui Mesia, ân a doua epocá, a treia epocá, a patra
epocá. Fiecare epocá trebuie sá fie la fel, cáci Dumnezeu nu se
poate schimba. Ãi càäi ãtiu cá Mesia era Dumnezeu? Sigur. El
era Unsul. Sigur. Deci El nu se poate schimba. El trebuie sá fie
acelaãi.
111 Acela-i motivul cá El a trebuit sá márturiseascá acelaãi
lucru la Samariteni care l-a márturisit la Iudei. Deoarece, cele
trei naäionalitáäi de oameni sunt poporul lui Ham, Sem, ãi
Iafet; Iudeu, Neamuri, ãi Samariteni.
112 Acum, voi observaäi Duhul Sfànt? Càäi ãtiu cá Petru a avut
cheile Âmpáráäiei? Aäi observat, cá El a deschis-o la Ziua
Cincizecimii, la Iudei. Filip a mers jos ãi a predicat la
Samariteni, ãi i-a botezat ân Numele lui Isus Cristos, dar Duhul
Sfànt âncá nu a venit peste ei. Ei au trebuit sá trimitá ãi sá-l
aducá pe Petru, care ãi-a pus màinile peste ei ãi ei au primit
Duhul Sfànt. Este aãa? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Ãi casa
lui Corneliu, Neamurile L-au primit. Aceea era totul. De atunci
ânainte, ea este doar deschis la toäi acum. Deci asta este, vedeäi,
El a trebuit sá o deschidá. Dumnezeu are cái de a face
lucrurile.
113 Acum, ân dimineaäa aceasta, dacá acest Unul Care a dat
Promisiunea Seminäei, ãi dacá sámànäa ãade aici^eu vreau sá
cred cá fiecare din voi sunteäi. Dacá Sámànäa ãade aici, cu
siguranäá Sámànäa va vedea Promisiunea. Acum, fiecare din
oamenii aceãtia care stau aici ãi-au ridicat màinile, ei nici
mácar nu au mai fost ân adunári ânainte. Ei âmi sunt stráini. Eu
nu cunosc nici unul din ei. Ei doar au venit aici. Ãi cu càteva
minute ân urmá, Billy le-a dat un cartonaã de rugáciune, ãi ei
stau aici. Existá muläi dintre voi pe acolo, care v-aäi ridicat
màinile, care nu aveäi cartonaãe de rugáciune, ãi voi âncá eraäi
stráini aici. Aceea nu are nimic de-a face cu aceasta. Voi doar
credeäi cá voi sunteäi moãtenitor al acelei promisiuni. Voi doar
credeäi cá prin ránile Lui aäi fost vindecaäi. Ãi credeäi asta cu
toatá inima voastrá, ãi urmáriäi-L.
114 Singurul lucru ce este acest dar, este doar sá vá supuneäi
Lui. Eu nu spun nimic; El face vorbirea. Ãi dacá Acesta este
Duhul Lui de profeäie, profetul ântotdeauna avea AÃA
VORBEÃTE DOMNUL. Acesta ântotdeauna era corect. Ãi sá nu
chestionaäi Doctrina, cáci aceasta va trebui sá se alinieze cu
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Biblia, dacá acesta-i Dumnezeu. Dumnezeu nu poate spune
ceva, ãi apoi sá meargá ânapoi la aceasta ãi sá o rásuceascá ân
jur. Acesta trebuie sá fie acelaãi lucru tot timpul.
115 Acum, voi de acolo afará, voi sá credeäi. Cu tot ce este ân
voi, voi sá credeäi. Acum nu vá mai miãcaäi ân jur. Doar staäi
foarte liniãtiäi acum, fiecare.
Doar aãa de âncet ãi blànd càt puteäi.
Se ântàmplá sá fie, ân dimineaäa aceasta, cá prima persoaná
care stá aici este un bárbat. Acum noi urmeazá sá luám aceastá
Scripturá.
116 Acum vedeäi voi unde stau eu? Càäi pot ânäelege asta? Aici
sunt bárbaäi ãi femei care stau aici, peste care niciodatá nu miam pus ochii, ân viaäa mea. Ei nici mácar nu au fost ân adunare,
ãi voi vedeäi unde stau ei. Ei nu ãtiu ce se va ântàmpla. Eu nu ãtiu
ce se va ântàmpla. Dar Dumnezeu a promis-o. Abraham nu a
ãtiut ce se va ântàmpla cànd el a luat cuäitul sá-l ucidá pe Isaac,
dar Dumnezeu i-a promis. Aceea o stabileãte. El l-a primit ca pe
unul din moräi, ãtiind cá El era ân stare sá-l ânvieze din moräi.
Este aãa? Deci aceea o stabileãte.
117 Acum, aici stá un om aláturi de mine, eu niciodatá nu l-am
vázut, nu ãtiu nimic despre el. Noi suntem stráini unul altuia.
Noi nu ne cunoaãtem unul pe altul. Dumnezeu ne cunoaãte pe
amàndoi.
Acum, printr-un dar Divin, dacá eu pot doar printr-un
dáruit^Acum, darurile acelea sunt náscute ân voi. Dumnezeu a
predestinat ânainte de ântemeierea lumii. Càäi ãtiu asta?
[Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Deci aceasta nu ar fi ceva ce eu
aveam, sá iau darul. Dumnezeu doar a ales aceea. Eu nu am ales
aceea. El a ales aceea. Vedeäi? Ca profeäii din Vechiul Testament,
ãi oamenii diferiäi, ei erau predestinaäi sá o facá, sá facá aceasta.
118 Acum, dacá omul este bolnav, eu nu l-aã putea vindeca.
Dacá omul este ân nevoie, aceasta ar depinde de ceea ce el are
nevoie fie cá pot sá-l ajut sau nu. Poate fi, dacá era una alta care
el^ceva mic la ce pot eu sá-l ajut, pái, eu aã fi bucuros sá o fac.
Poate el are o mànie. Poate el nici mácar nu este un Creãtin.
Poate el este un Creãtin. Poate el este un impostor. Eu nu ãtiu.
Ce-i dacá el este doar un atac pe furiã, unul care s-a strecurat
ânáuntru, ãi a venit aici, ãi doar se preface ca ceva? Priviäi ce se
ântàmplá, vedeäi, doar_doar vedeäi ce are loc. Eu nu ãtiu.
119 Dar, vedeäi, voi staäi aici, atunci voi puteäi sta perfect,
ãtiind cá Dumnezeu a fácut o promisiune, Dumnezeu âãi äine
promisiunea Lui. Vedeäi? Acum, dacá Dumnezeu âãi äine
promisiunea Lui, ântre, chiar aici acum, la aceãti oameni; càäi
de acolo afará vor ãedea acolo afará, ãi cu toatá inima voastrá
voi o veäi crede? Toatá inima voastrá, voi veäi crede? Atunci voi
doar credeäi-má.
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120 Acum sá vedem. Sá luám o Scripturá. Acum, Simon Petru a
venit la Domnul Isus. Ãi sosind la Domnul Isus, Domnul Isus ia spus cine era el, ãi_ãi i-a spus lucruri despre viaäa lui. Ei
bine, acelaãi Isus tráieãte astázi. El^Credeäi voi cá El a ânviat
din moräi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Credeäi cá Duhul
Mesianic tráieãte chiar ân Bisericá, astázi, chiar la fel cum a
tráit El ântotdeauna? [“Amin.”] Ân ordine.
121 Acum, voi ân audienäá, care nu aveäi un cartonaã de
rugáciune, voi uitaäi-vá âncoace ãi ziceäi, “Doamne!” Desigur,
nu existá cartonaãe de rugáciune ân audienäá, eu le am pe toate
stànd aici. Voi ân audienäá ziceäi, “Doamne, atinge-má Tu.”
Aflaäi ce se ântàmplá. Aflaäi ce se ântàmplá^?^
122 Acum, domnule, dacá a existat o cale ân lume sá vá ajut, eu
aã face-o. Vedeäi, eu doar, noi suntem doar stráini aici, ãi eu_eu
vá ântàlnesc pentru prima datá. Dar eu sunt ráspunzátor, ca
slujitor, sá spun Adevárul ãi sá fiu un martor al lui Isus Cristos.
Iar, acum, eu nu vreau sá-mi spuneäi ceva. Eu doar vreau sá-mi
ráspundeäi dacá este adevárul sau nu, ãi apoi lásaäi ca El sá o
facá. Ãi dacá El va ânfáptui ân acelaãi fel aici la platformá, prin
acest trup, ce a fácut El prin trupul lui Isus!
Acela-i Dumnezeu, ân Cristos. Isus a zis, “Eu nu fac nimic
pàná cànd Tatál, care este ân Mine, Âmi aratá. El Âmi spune ce
sá fac.” Deci acela nu era Isus care i-a spus femeii. Acesta era
Tatál, ân El, care i-a spus femeii. Acesta era_nu era Isus care a
ãtiut cine era Simon Petru, era Tatál care locuia ân El, a ãtiut
cine era Simon Petru. Asta este. Vedeäi? Asta este.
123 Eu âäi pot spune, acum, tu eãti un Creãtin, da, domnule,
deoarece tu ai un_un_un duh primitor care vibreazá cálduä. Ãi
el, el este un credincios. El este un Creãtin. Ãi tu suferi de o
stare nervoasá care âäi dá o boalá de stomac. [Fratele zice, “Aãa
este.”_Ed.] Este aãa? [“Aãa este.”] Vedeäi? Vedeäi? Acum, aceea
este exact. Cum a fácut asta? Cum am ãtiut asta? Cum ân lumea
asta aã putea sá o ãtiu eu vreodatá? Noi niciodatá nu ne-am
vázut unul pe altul ânainte. Asta-i adevárat. Nu-i aãa? [“Asta-i
adevárat.”] Poate El âäi va spune altceva despre tine. [“Pái,
eu^”] Eu âäi spun. Aici este ceva. Eu vád o femeie aláturi de
tine. Ea este cu tine. Ea este soäia ta. Ea de asemenea are
nevoie de ceva ajutor, la fel. [“Aãa este.”] Da, domnule. Tu
crezi cá Dumnezeu poate sá-mi spuná aici ce este ráu cu soäia
ta? [“Eu ãtiu cá El poate.”] Ân ordine, domnule. Ea are boalá de
inimá, complicaäii. [“Da, domnule.”] Aãa este. Nu-i aãa?
Agitatá, de asemenea. [“Aãa este.”] Da, domnule. Acum, tu nu
eãti din oraãul acesta. [“Nu, domnule.”] Tu mergi ânapoi ân
aceastá direcäie cànd mergi acasá, mergànd spre Cincinnati.
[“Aãa este.”] Aãa este. Tu eãti din Cincinnati, Ohio. [“Da,
domnule.”] Numele táu este Milliken. Ântoarce-te, mergi ânapoi
acasá, fii sánátos. Domnul te va binecuvànta ãi tu vei fi
vindecat, tu ãi soäia ta. Dumnezeu sá te binecuvànteze.
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Vino, domnule. Tu crezi? Acum doar ai credinäá. Nu te
ândoi.
124 Acum fiäi foarte respectuoãi. Fiecare acum doar fiäi foarte
respectuoãi, pástraäi liniãte. Vedeäi, Duhul Sfànt este aãa de
timid. Càäi ãtiäi asta? Doar foarte timid, Duhul Sfànt, vedeäi,
doar orice micá ântrerupere Âl deranjeazá.
125 Dupá cum spun doctorii, tu trebuie sá mori imediat, cu o
boalá de inimá. [Fratele zice, “Da.”_Ed.] Aãa este. Tu ai venit
aici din Chicago, Dl. Mosley. [“Da.”] Numele táu personal este
Theodore. [“Da.”] Tu crezi pe Dumnezeu? [“Da.”] Atunci du-te
acasá ãi tráieãte, ân Numele lui Isus Cristos, ãi fii sánátos.
Dumnezeu sá te binecuvànteze.
126 Tu crezi pe Dumnezeu? [Sora zice, “Sigur cá da. Da,
domnule.”_Ed.] Tu suferi cu o boalá ân piciorul táu. Tu eãti
din afara oraãului, la fel. [“Da, domnule.”] Tu eãti din
Owensboro, Kentucky. Numele táu este D-na. Lamb. [“Da,
domnule.”] Du-te ânapoi acasá ãi fii sánátoasá.
127 Doamna care ãade chiar acolo, de asemenea este din
Owensboro. [Sora zice, “Amin.”_Ed.] Ai un abces pe sànul táu
aici. Trebuia sá fie operat, màine. Du-te, crede, ãi sá tráieãti.
128 Tu crezi, domnule? [Fratele zice, “Da, eu cred.”_Ed.] Noi
suntem stráini unul altuia. [“Da, noi suntem.”] Numele táu este
Dl. Gilmore. Aãa este. Tu vii din Anderson, Indiana, unde este
marea miãcare a bisericii lui Dumnezeu. [“Aãa este.”] Aãa este.
Tu stai aici pentru suferinäa paräialá a fiicei tale. Ea este
paralizatá paräial. Tu crezi? Atunci du-te acasá ãi gáseãte-o ân
felul cum crezi tu. Ân ordine. Dumnezeu sá te binecuvànteze. Ai
credinäá. Crede.
129 Tu crezi din toatá inima ta, domnule? [Fratele zice, “Da,
domnule.”_Ed.] Tu eãti din Indianapolis. Tu eãti un predicator
al Evangheliei. Aceea este soäia ta. Aha. Ea suferá de
asemenea. [“Aãa este.”] Ea are boalá de esofag ân esofag.
Doctorul^Are boalá de inimá, puäin agitatá. Eu vád cá ea
este surdá ân urechea ei. Ce^Vino aici.
Tu duh surd, ân Numele lui Isus Cristos, eu âäi poruncesc
prin Dumnezeul cel viu, ieãi afará din femeie.
Acum tu má poäi auzi bine acum. Voi amàndoi puteäi merge
acasá ãi fiäi sánátoãi. Mergeäi ânapoi la casa voastrá. Tu má
auzi, ãi tu eãti bine. Tu vei fi ân ordine.
130 Voi credeäi din toatá inima voastrá? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.] Doar aveäi credinäá ân Dumnezeu. Credeäi.
131 Artrita aceea veche ãi lucrurile sunt un lucru ângrozitor de
ráu. Tu crezi cá Dumnezeu te va face bine? Atunci mergi drept
ân jos pe acolo. Du-te acasá, láudànd Numele Lui, zicànd, “Âäi
muläumesc, dragá Doamne Isuse.”
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Motivul cá am prins aceea aãa de repede, aceastá femeie
avea acelaãi lucru, artritá.
Tu crezi cá Dumnezeu te va face bine? [Fratele zice,
“Da.”_Ed.] Ân ordine, domnule. Atunci doar umblá drept ân jos
pe acolo, ãi spune, “Âäi muläumesc, Doamne Isuse,” ãi du-te
acasá.
132 Ân ordine, sorá, doar ântoarce-te ãi mergi ânapoi, ãi crede.
Tu eãti ânäepenitá ân genunchii tái, este aici, ãi boala ta de
inimá, ãi aãa mai departe. Doar ântoarce-te ãi mergi ânapoi
acasá, zicànd, “Âäi muläumesc, Doamne Isuse,” ãi fii sánátoasá.
Crede cu tot ce este ân tine.
133 Voi credeäi? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Dar acolo afará,
unii dintre voi oameni, voi credeäi? [“Amin.”]
134 Domniäa care ãade acolo, cu párul negru, avànd epilepsie,
tu crezi cá Dumnezeu te va face bine? Tu o accepäi? Ân ordine.
Dacá tu vrei, El o va face.
135 Aici ãade un predicator, ãezànd aici, vrea o umblare mai
apropiatá cu Dumnezeu. Nu-i aãa, domnule? Tu crezi cá
Dumnezeu o va face pentru tine? Ridicá-äi màna ãi spune, “Eu
o accept.” Aha.
136 Aceastá doamná ãezànd aici, ãi-a aruncat màna jos. Ea are
necaz spiritual despre care ea se gàndeãte. Aãa este.
137 Aici este o domniäá aici, care se ântreabá dacá ea urmeazá
sá-ãi aibe bebeluãul. Aãa este. Tu ai fost ântr-una din adunárile
mele. Eu äi-am promis, prin Dumnezeu, un bebeluã. Nu-i aãa?
Ân ordine. Atunci mergi acasá ãi sá-l ai. Nu te mai ângrijora de
aceasta.
138 Credeäi voi cu toatá inima voastrá, voi toäi? [Adunarea zice,
“Amin.”_Ed.] Fiecare din voi credeäi? [“Amin.”] Sámànäa lui
Abraham va poseda poarta, poarta vrájmaãului. Sunteäi voi
Sámànäa lui Abraham, prin Isus Cristos? Ridicaäi-vá màinile
dacá sunteäi. [“Amin.”]
Apoi puneäi-vá màinile pe vecinul vostru, pe vecinul
vostru, unii pe aläii. Puneäi-vá màinile unii pe aläii. Posedaäi
poarta acum. Ea este a voastrá. Ea vá aparäine. “Rugáciunea
de credinäá va salva pe cel bolnav. Dumnezeu âi va ânvia.” Ân
ordine, rugaäi-vá ân felul vostru. Rugaäi-vá ân felul cum o faceäi
la biserica voastrá. Rugaäi-vá pentru oamenii care sunt cu voi
acum. Puneäi-vá màinile unii pe aläii ãi rugaäi-vá.
139 Doamne Isuse, noi venim ân acel máreä Nume Atotputernic
al Sámànäei Regale, Sámànäa lui Abraham, care I-a fost
promisá pe munte unde Tu ai rànduit un miel; ãi ai pus acel
miel ân pustie, un lucru tainic, la fel cum Tu ai fácut cu
veveriäele acelea, ieri.
Má rog, O Doamne Dumnezeule, ca Tu sá trimiäi Putere, o
credinäá. Ãi lasá ca fiecare Sámànäá^Eu ãtiu cá ei vor,
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Doamne, cáci Tu ai zis, “Sámànäa lui Abraham.” Ãi dacá au
fost unii aici care au pretins a fi Sámànäa, ãi nu este Sámànäa,
iartá-i pentru intenäia lor aici, sau pretinderea. Ãi fie ca Duhul
Sfànt chiar acum sá aprindá sufletul lor cu credinäá vie. Lasá
ca Duhul Sfànt sá pátrundá ân fiecare inimá ãi sá vindeci pe
fiecare de aici. Ei âãi au màinile unii peste aläii.
Sámànäa Regalá a zis, “Aceste semne âi vor ânsoäi pe cei ce
cred. Dacá âãi pun màinile peste bolnavi, ei se vor ânsánátoãa.”
Ãi Acela Care a fácut promisiunea este prezent chiar acum,
arátàndu-Se cá El este aici. Acolo este Sámànäa cu màinile lor
unii peste aläii. “Aceste semne âi vor ânsoäi pe cei ce cred.” Fie
ca Duhul Sfànt sá pátrundá prin fiecare din màinile lor, ân
inimile oamenilor, ân trupuri, ãi sá vindece pe fiecare care este
ân Prezenäa Diviná. Acordá aceasta, Doamne.
Eu mustru pe Diavolul. Eu mustru toatá necredinäa. Eu
mustru fiecare duh ráu. Eu mustru pe fiecare prefácut. Eu
mustru tot ce este contrar cu Cuvàntul lui Dumnezeu. Ãi lasá
ca Duhul Sfànt sá-Ãi ia locul ân inima oamenilor, chiar acum,
prin credinäá. Fie ca fiecare boalá ãi infirmitate, fiecare
suferinäá sá páráseascá pe oameni, ân Numele lui Isus Cristos.
Amin.
140 Acum, Sámànäa lui Abraham, voi din genealogia regalá,
voi cei din promisiune, prin harul ãi ajutorul lui Dumnezeu,
càäi dintre voi vá puteäi ridica màna, sá ziceäi, “Eu am primit
ceea ce am cerut.” Vá muläumesc. Asta este. Pentru aceea este
promisiunea. Pentru aceea este datá promisiunea, ca voi sá
puteäi fi un moãtenitor al tuturor lucrurilor, prin Isus Cristos
care v-a salvat. El v-a salvat din pácat. El v-a salvat din boli.
El v-a salvat de la moarte. El v-a salvat de la iad. El v-a salvat
de la mormànt.
141 Voi ziceäi, “Frate Branham, dar noi toäi mergem ân
mormànt.” Dar mormàntul nu ne poate äine. Ãi El a mers
acolo, de asemenea, dar el nu L-a putut äine. Cu certitudine. El
nu-L poate äine.
142 “Bine, Frate Branham, eu sunt aãa de ispitit.” El a fost, la
fel. Dar El v-a salvat din ispitire.
143 “Nu ne duce ân ispitá, ci ne scapá de la ráu.” Vedeäi, El a
fácut-o. Ea este toatá a voastrá. Totul este al vostru, prin Isus
Cristos. El vá dá totul, gratuit. Nu este platá pentu aceasta,sau
nimic. Ea este numai a voastrá chiar acum. Nu sunteäi bucuroãi
pentru aceasta? [Adunarea zice, “Amin.”_Ed.] Nu sunteäi voi
fericiäi pentru El? [“Amin.”] Muläumiri fie lui Dumnezeu.
144 Acum, vor fi servicii, deseará. Da. Acesta-i deseará, la
ãapte treizeci deseará. Voi lása pástorul sá vá spuná. Vino.
Vino.
Acum, duminica urmátoare dimineaäa, cu voia bunului
Domn, eu voi fi ânapoi sá má rog pentru bolnavi, la tabernacol,
sau oriunde.
`
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Acest Mesaj prin Fratele William Marrion Branham, dat original în Engleză
duminică dimineaţa, la 8 Noiembrie, 1959, la Tabernacolul Branham
în Jeffersonville, Indiana, U.S.A., a fost luat de pe o bandă de înregistrare
magnetică şi tipărit neprescurtat în Engleză. Această traducere Românească a
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anunţ pentru Dreptul de autor
Toate drepturile rezervate. Această carte se poate tipări pe
un imprimator într-o casă pentru folosire personală sau să fie
distribuit, gratuit, ca un mijloc de răspândire a Evangheliei
lui Isus Cristos. Această carte nu poate să fie vândută pe
scară largă, afişată pe un website, păstrată într-un sistem
de recuperare, tradusă în alte limbi, sau folosită pentru
solicitarea de fonduri fără permisiunea clară în scris de la
Voice Of God Recordings®.
Pentru mai multe informaţii sau pentru alte materiale
disponibile, vă rog să contactaţi:
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