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Predica de la Krefeld 

Sâmbătă,  31 decembrie 2011, ora 1930 

 

Ewald Frank 

 
   

La rândul meu, vă salut pe toţi în Numele scump şi sfânt al 

Domnului nostru iubit. 

Astăzi avem un fel de adunare de încheiere a anului. 

Nu vom intra aşa mult în situaţia timpului nostru, dar am 

înţeles că în acest an au avut loc mult mai multe catastrofe decât în 

ceilalţi ani de până acum. Indiferent unde ne-am uita, nu doar în 

Orientul Apropiat sau în China, Japonia, Filipine, Nigeria, pretutindeni 

au fost numai catastrofe. Ceva se întâmplă peste tot.  

Anul acesta a fost primul an în care au fost mai multe divorţuri 

decât căsătorii. Dacă ne gândim la aceste situaţii putem spune că este 

numai Sodoma şi Gomora. Nimic nu mai poate fi salvat, în afară de 

acela care primeşte harul lui Dumnezeu şi care are cu adevărat o trăire 

de mântuire cu Domnul. Numai acela va scăpa de aceste lucruri rele. 

Toţi ceilalţi vor umbla mai departe pe calea largă care duce la pierzare. 

Noi dorim, de asemenea, ca toţi tinerii şi cei care sunt noi în 

mijlocul nostru să primească Cuvântul despre harul lui Dumnezeu şi 

să primească iertarea Lui, conform Cuvântului scris în Sfânta 

Scriptură: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică, celor ce cred în 

Numele Lui, le-a dat dreptul („putere” – lb. germ.) să se facă copii ai 

lui Dumnezeu”. Şi încă mai sunt valabile ultimele trei versete din 

Matei 11: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 

odihnă pentru suflete voastre”.  

Dacă vom vorbi azi în mod deosebit despre lucrarea 

supranaturală a lui Dumnezeu din timpul nostru, atunci toţi cei care 

ascultă Cuvântul lui Dumnezeu acum, să ştie că lucrul important 
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rămâne vestirea harului lui Dumnezeu, a mântuirii depline pe care 

Dumnezeu ne-a dăruit-o în Isus Hristos, Domnul nostru. Este încă 

scris: „Şi toţi cei ce erau rânduiţi (hotărâţi) să capete viaţa veşnică, 

au crezut.” (Fapte 13.48b).  

Înainte să intru în mai multe detalii, mă voi întoarce, probabil, 

cu 55 de ani în urmă, ca să vorbesc pe scurt despre ce a făcut 

Dumnezeu în timpul nostru. Dar mai întâi să vină fraţii ca să cânte 

[...].  

Mulţumesc frumos! Este minunat că Domnul a chemat afară 

credincioşi din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Noi toţi am înţeles 

că dacă se cântă sau se predică într-o limbă pe care nu o înţelegem, 

atunci avem doar nişte sunete. Dacă nu avem textul exact în limba 

noastră, atunci noi nu o înţelegem. Exact aşa este şi în sfera 

duhovnicească: noi trebuie să înţelegem limba lui Dumnezeu, vorbirea 

lui Dumnezeu.  

Aşa cum am spus deja, doresc să vă fac o retrospectivă a 

lucrurilor  pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Şi noi trebuie 

să accentuăm, din convingere şi să spunem că aici nu este vorba 

despre multele programe care au loc pe tot pământul, ci pentru noi 

este cu adevărat important să devenim o parte a planului lui 

Dumnezeu de mântuire şi să recunoaştem făgăduinţele lui Dumnezeu 

din Sfânta Scriptură pentru timpul nostru şi ele să ne fie descoperite 

prin Duhul Sfânt. Tot ce a făgăduit şi apoi ce a făcut şi face 

Dumnezeu, să ne fie descoperit.  

Deseori am arătat că înaintea primei veniri a Domnului nostru 

trebuia să se împlinească cuvântul profetic: „Iată, voi trimite pe solul 

Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”. Când timpul s-a împlinit, 

îngerul a venit în templu, la Zaharia, a stat la dreapta altarului şi a dat 

făgăduinţa naşterii lui Ioan Botezătorul, spunând că el va merge 

înaintea Domnului, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi să 

pregătească un popor pentru Domnul. 

Eu cred din toată inima că suntem aproape de revenirea 

Domnului Isus Hristos şi înainte să vină ziua cea mare şi înfricoşată a 

Domnului, înainte ca soarele să-şi piardă strălucirea, luna să se 
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transforme în sânge şi stelele să cadă de pe cer, aşa cum a hotărât 

Dumnezeu din veşnicie, înainte de toate acestea, Domnul va trimite un 

proroc în duhul lui Ilie, ca să ne readucă în starea originală de la 

început şi Biserica lui Isus Hristos să fie readusă la învăţătura şi la 

practica apostolilor.  

Sâmbătă seara am văzut ştirile şi acolo a fost prezentat 

Betleemul. Acolo era multă strălucire şi erau mulţi oameni de seamă. 

Dar ce înseamnă pentru acei oameni Betleemul? Un loc pe care ei îl 

slăvesc. Dar noi Îl slăvim pe Isus Hristos, Domnul nostru, Cel despre 

care este scris în Mica 5, că El Se va naşte în Betleem. Şi un scriitor 

de cântare a spus că „dacă Hristos s-ar fi născut de o mie de ori în Betleem 
şi nu s-ar naşte în tine, tu ai fi pierdut”. Da, trebuie să se întâmple în noi şi 

cu noi.  

Când am văzut la ştiri cum botează oamenii în Israel – a fost o 

batjocură. Noi care am fost în Israel cunoaştem locurile unde se 

botează în Iordan. Acolo era adunat un grup mare şi un predicator i-a 

băgat în apă cu faţa în jos „în Numele Tatălui”, i-a scos afară, i-a băgat 

din nou în apă „în Numele Fiului” şi aşa mai departe. Aceasta s-a 

întâmplat la Iordan, în Israel! Acolo unde a fost botezat şi Domnul 

nostru, acolo oamenii aceştia practică formula trinitară care nu a fost 

aplicată niciodată în Sfânta Scriptură.   

Eu m-am gândit: dacă noi – ca şi Israelul atunci – nu 

recunoaştem ziua cercetării lui Dumnezeu, ne vom rătăci şi vom trece 

pe lângă Dumnezeu. Iar dacă trecem pe lângă Dumnezeu, atunci şi El 

va trece pe lângă noi. Ce rămâne după aceea, este o religie şi religia 

este cel mai mare obstacol între Dumnezeu şi omenire. Omenirea nu 

are nevoie de o religie, ci are nevoie de Isus Hristos, Domnul şi 

Mântuitorul nostru. 

Se întâmplă nişte lucruri în timpul nostru care sunt greu de 

înţeles, dar astăzi nu dorim să vorbim despre acestea, ci vrem să ne 

concentrăm asupra ceea ce s-a întâmplat cu noi, ce a făcut Dumnezeu 

cu noi, în noi şi pentru noi. Altfel nu merge.  

Noi trebuie să ne referim la slujba pe care a dat-o Dumnezeu 

fratelui nostru William Branham. Oamenii nu au putut trece pe lângă 
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Noe. Cine trecea pe lângă Noe trecea pe lângă Dumnezeu, cine trecea 

pe lângă Moise trecea pe lângă Dumnezeu. 

Atunci când Dumnezeu face istorie pe pământ, descoperindu-

Şi planul Său de mântuire şi împlinindu-Şi făgăduinţele Sale, atunci a 

venit vremea ca noi să credem aşa cum este scris în Scriptură şi să ne 

lăsăm incluşi într-un mod biblic în Planul lui Dumnezeu, conform 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

Zilele trecute am citit povestirea vieţii fratelui Branham, am 

citit şi mărturia pe care a dat-o la Zürich; am citit şi ce s-a întâmplat în 

Karlsruhe. Apoi am văzut o fotografie cu acel băiat din Finlanda care 

a fost înviat din morţi. Dumnezeu a făcut lucruri mari în timpul nostru. 

Partea frumoasă este că toate lucrurile care i-au fost arătate fratelui 

Branham în vedenii erau deja împlinite de Dumnezeu. Fratele 

Branham trebuia doar să le pronunţe şi ele se împlineau.  

Am mai citit că la trei ore după naşterea lui, în 6 aprilie 1909, 

stâlpul de foc a coborât în acea încăpere şi a rămas deasupra acestui 

prunc nou-născut. Şi dacă citim apoi în Ieremia 1, acolo scrie: 

„înainte ca să te naşti eu te-am făcut proroc al neamurilor”. Dacă 

citim despre Ioan Botezătorul, vedem că el a fost umplut cu Duhul 

Sfânt din pântecele mamei sale. Dacă Dumnezeu dă făgăduinţe, atunci 

El împlineşte Cuvântul Lui, El umple cu Duhul Sfânt şi ferice de acela 

care nu se poticneşte de acest fapt. 

Într-un mod deosebit doresc să scot în evidenţă dovada 

supranaturală pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, în legătură cu această 

lumină. Vă rog – eu scriu despre aceasta – aşteptaţi încă puţin, eu voi 

arăta din Vechiul Testament şi din Noul Testament că Domnul este 

Acelaşi. Fie că în Vechiul Testament a fost numit Iahveh şi în Noul 

Testament, Iahshua – care înseamnă Domnul Salvatorul – El este 

întotdeauna Acelaşi. El a putut spune în Evanghelia lui Ioan: „Înainte 

să fi fost Avraam, Eu sunt”. El a fost Acel „EU SUNT” în zilele lui 

Avraam, în zilele lui Moise, în tot timpul Vechiului Testament şi este 

Marele „EU SUNT” până la Apoc. 1.8 şi până la Apoc. 22.  

Foarte scurt voi vorbi despre această fotografie. Noi trebuie să 

ştim că aici, Domnul Însuşi, ca Îngerul Legământului S-a descoperit în 
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acea lumină. Eu mi-am notat de câte ori s-a arătat această lumină 

fratelui Branham; de 245 de ori el a amintit că Îngerul Domnului S-a 

descoperit în acea lumină supranaturală, atunci când el se ruga pentru 

cei bolnavi şi îi erau arătate vedenii; nu doar una, ci câteva mii de 

vedenii.  

Eu îmi amintesc de un caz deosebit care s-a întâmplat în 

Karlsruhe: fratele Branham s-a rugat pentru câţiva oameni care erau în 

rândul de rugăciune şi le-a spus ce i-a arătat Domnul. Deodată el 

spune unui bărbat care stătea în faţa lui: „Eu văd oceanul. Tu ai traversat 
oceanul, tu vii din Statele Unite, tu eşti un predicator al Bisericii lui Dumnezeu 
şi eşti aici ca misionar”. Apoi devine un pic mai liniştit: „Eu văd o legătură 
între tine şi traducătorul meu. Tu eşti tatăl traducătorului meu!” Aceasta a 

fost ca o lovitură pentru mine şi pentru miile de oameni care au fost 

acolo de faţă şi au auzit. Noi toţi cei prezenţi am ştiut că aceasta nu o 

ştie şi nu poate s-o facă niciun om, ci doar Domnul Dumnezeu este în 

stare să descopere asemenea lucruri. Eu am avut prioritatea deosebită 

să văd şi să trăiesc personal aceste lucruri. Am, de asemenea, o 

răspundere foarte mare ca să dau mai departe şi să informez poporul 

lui Dumnezeu despre ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. 

Încerc să prezint totul pe scurt. În seara aceasta noi vom vedea 

filmul „Adâncul cheamă adâncul” pentru că mulţi dintre noi nu l-au 

văzut, mai ales dintre cei tineri. Ei nu au văzut cum Dumnezeu, în 

simplitate, l-a folosit pe omul cel mai simplu care a putut exista pe 

acest pământ. Fratele Branham a fost foarte dependent de Dumnezeu, 

aşa cum niciun alt predicator nu a fost. Toţi puteau face ceea ce 

făceau, fără Domnul. Dar fratele Branham a fost foarte dependent de 

Domnul, aşa cum a spus-o şi Domnul nostru în Ioan 5.19: „Fiul nu 

poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; 

şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai”.  

Citesc din nou făgăduinţa dată lui, scrisă şi în ultima scrisoare 

circulară: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui 
Hristos, tot aşa şi tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua 
venire a lui Hristos”. Acest lucru noi nu-l vom uita niciodată. 



6 

 

Ca o privire de ansamblu doresc să vă spun că în 1955 am fost 

la adunările din Karlsruhe unde a predicat fratele Branham, adunări în 

care Dumnezeu a lucrat într-un mod supranatural. Acolo au vorbit 

nişte buze omeneşti, dar Dumnezeu le-a uns; a fost lucrarea 

supranaturală a lui Dumnezeu.  

Apoi au venit adunările din iunie 1958 în Dallas, Texas. Acolo 

Domnul mi-a deschis ochii  (până atunci habar nu am avut despre 

mesaj) când acest bărbat al lui Dumnezeu mi-a spus: „Frate Frank, tu te 
vei întoarce în Germania cu acest mesaj”. Spre sfârşitul anului 1958 m-am 

întors în Germania şi apoi am început să predic în biserica penticostală 

liberă. Fraţii Alfred Borg şi Helmuth Frank au fost şi ei de faţă. Dar a 

venit la mine un frate responsabil şi mi-a spus: „Eu trebuie să vă 
avertizez în legătură cu William Branham!” El a mai spus şi alte lucruri 

rele; noi a trebuit să ieşim afară.  

Apoi a venit şi decembrie 1959, când în casa fratelui şi sorei 

Borg am tradus pentru prima dată o predică a fratelui Branham. Apoi 

în 1960 am continuat cu adunările în Krefeld; acolo erau adunate între 

60 şi 70 de persoane.  

În decembrie 1962 am fost la fratele Branham, aşa cum o 

cunoaşteţi din mărturia mea.  

Din 1963 am avut adunări pe strada Hubertus. Acolo am 

închiriat o clădire care avea 120 de locuri.  

În 1964 a fost prima călătorie misionară în India, Iordania şi 

pentru prima oară la Ierusalim.  

În 1966 am avut adunările pe strada Fasanen; acolo erau 300 

locuri. Oriunde am fost, eu am pozele la mine. Chiar şi când am fost 

în Zürich, în 1968, acolo unde au fost adunaţi aproximativ 1.000 de 

oameni. În Heilbronn au fost adunaţi 800 de oameni. Pretutindeni 

unde a fost vestit Cuvântul lui Dumnezeu, au venit oameni într-un 

număr mare ca să asculte acest Cuvânt.  

În mod deosebit prin transmisiile din fiecare duminică 

dimineaţa de la Radio Luxemburg, am ajuns pe foarte mulţi din 

Europa de Est.  
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În 1966-1967 am avut 25 de adunări în toată Europa de Vest, 

începând din Bruxelles; ultima adunare a fost în Geneva. Dumnezeu a 

avut grijă ca după ce a fost luat acasă fratele Branham, mesajul pe care 

Dumnezeu ni l-a încredinţat să fie purtat şi vestit mai departe şi toţi 

cei care au avut şi au urechi să asculte, vor asculta ce spune Bisericilor 

Duhul.  

În anii 1966-1967 am fost împreună cu fratele Alfred Borg şi 

am prezentat acest film de 65 de ori. Am fost, din oraş în oraş, în 

biserici baptiste, penticostale, oriunde mai era o uşă deschisă noi am 

prezentat acest film cu fratele Branham pe care îl vom vedea şi în 

seara aceasta. Uşile mai erau încă deschise, pe vremea aceea, dar nu a 

durat mult. 

În 1967 prin transmisiile regulate de la Radio Luxemburg am 

intrat în contact cu toată Europa de Est. Odată a fost fratele Detlef 

Menhart, apoi fratele Siegfried Fleck, apoi fratele Henrich. În toate 

ţările din Europa de Est au locuit nişte fraţi vorbitori de limba 

germană care au ascultat această transmisie. Dumnezeu a stabilit 

legături şi contacte chiar până în Moscova şi astfel mesajul acesta a 

fost dus mai departe.  

În 1968 am fost pentru prima dată în Cehoslovacia, România şi 

Iugoslavia. Din 1968 am avut adunări regulate în Elveţia. Fraţii şi 

surorile din Elveţia împreună cu fratele Baumgarten mi-au scris: „De 
peste 40 de ani noi ne adunăm în Elveţia ca să ascultăm Cuvântul infailibil al 
lui Dumnezeu”. Dumnezeu a dăruit mult har. În mod constant am fost şi 

în Austria, de 2-3 ori pe an. 

Pe scurt, în 1973 noi am cumpărat terenul pe care este zidită 

această clădire simplă. Noi am avut o singură dorinţă: să avem un loc 

unde ne putem aduna ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Noi n-

am vrut să avem un palat, ci am vrut să avem un loc unde să ne 

adunăm. De Paşti în 1974, a avut loc inaugurarea clădirii. În 1976 am 

cumpărat terenul vecin. Eu am mai spus-o de multe ori: acolo era un 

gard înalt pentru că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial acolo 

a fost un lagăr. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să cumpărăm acest 

teren.  
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După aceea în anii 1977-1978 am terminat zidirea celor două 

clădiri şi în 1990 şi 1991 clădirea unde se află tipografia. Totul a avut 

un singur scop: ca acest Cuvânt scump al lui Dumnezeu să fie vestit şi 

răspândit în toată lumea. Am pus acoperişul şi pe bungalow (un 

anumit tip de clădire cu înălţime joasă) şi acolo avem încăperi speciale 

pentru transmisiile TV. După aceea am ridicat o altă clădire pentru a 

avea mai mult loc pentru depozit şi expediere. Toată literatura este 

tradusă în 12 limbi, tipărită şi trimisă în toată lumea. Fraţii noştri 

traduc astăzi predicile în 12 limbi diferite astfel ca în toată lumea 

oamenii să aibă posibilitatea să asculte sau să citească ce face 

Dumnezeu în timpul nostru, prin harul Său. Eu mulţumesc tuturor 

fraţilor noştri care cunosc mai multe limbi şi traduc. Ei ştiu cât de greu 

este să traduci corect dintr-o limbă într-o altă limbă. 

Fratele nostru Ziegler mi-a spus că în limba română Ps. 133 

este scris: „Ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!” 

Dar în traducerea germană este scris: „cât de frumos este când fraţii 

locuiesc împreună în armonie”. Şi în traducerile Bibliilor sunt 

diferenţe mari şi atunci este bine dacă Dumnezeu dăruieşte har ca să 

fie tradus cât mai corect; şi noi dorim să traducem cât mai exact.  

Doresc foarte scurt să mai citesc câteva versete biblice, ca să 

vedem din Cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când Dumnezeu Îşi 

împlineşte istoria Lui de mântuire se întâmplă nişte lucruri 

supranaturale pe pământ, deoarece acolo unde Domnul este prezent 

acolo se întâmplă aceste lucruri. 

Voi ştiţi că în Ezra şi Neemia este scris că poporul Israel s-a 

întors în ţara lui; ei au rezidit Templul după ce au găsit temelia 

originală. Totul a fost zidit din nou pe temelia originală. Şi toată 

Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi ne slujeşte ca învăţătură. 

În Neemia 8, vers. 1 şi 2 este scris: „Când a venit luna a 

şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci tot poporul s-a 

strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porţii apelor. Au zis 

cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de 

Domnul lui Israel”. Toţi cei care s-au întors s-au adunat acolo ca un 

singur om.  
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În Ps. 50.5-6: Strânge poporul Meu la Mine ca să asculte şi să 
înveţe să se teamă de Mine”. Toţi aceia care s-au întors, s-au adunat 

acolo şi toţi au ascultat Cuvântul adresat lor. 

Citim Neemia 8.2: „Şi preotul Ezra a adus Legea înaintea 

adunării, alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare 

s-o înţeleagă. Era întâia zi a lunii a şaptea”. Toţi cei care erau destul 

de maturi ca să asculte şi să înţeleagă, toţi erau adunaţi, cu teamă şi 

respect, ca să asculte Cuvântul Domnului pe care Dumnezeu l-a 

adresat poporului Israel.  

Vers. 5: „Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci 

stătea mai sus decât tot poporul. Şi când a deschis-o, tot poporul s-a  

sculat”. Toţi au ţinut pasul cu ceea ce se citea şi aveau respect faţă de 

Cuvântul citit.  

Vers. 6: „Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, 

şi tot poporul a răspuns  ridicând mâinile: „Amin! Amin!” şi s-au 

plecat, şi s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ”. 

Dragii mei, teama şi respectul faţă de Dumnezeu este începutul 

înţelepciunii lui Dumnezeu. Aceşti oameni aveau respect faţă de 

Dumnezeu; ei au trăit multe lucruri grele, dar acum le-a fost citit 

Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care a fost adresat Bisericii lui 

Israel, acelaşi Cuvânt care le-a fost vestit lor la început, ne este vestit 

şi nouă astăzi. Noi ascultăm cuvintele lui Dumnezeu cu teamă şi 

respect. Aşa cum este scris: „…toţi cei care puteau înţelege”. Cine 

poate înţelege astăzi? Doar aceia cărora Domnul le deschide 

înţelegerea pentru Scriptură.  

În vers. 9 şi 10 citim: „Dregătorul Neemia, preotul şi 

cărturarul Ezra şi leviţii care învăţau pe popor au zis întregului 

popor: „Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru; 

să nu vă bociţi şi să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a 

auzit cuvintele Legii”. Nu mai plângeţi, nu fiţi trişti, voi aţi fost aduşi 

înapoi, sunteţi în ţara făgăduită, în locul făgăduit, aici unde a fost zidit 

Templul, aici unde este vestit Cuvântul, nu mai plângeţi. Nu mai fiţi 

trişti ca atunci când aţi atârnat harfele în sălcii, ci fiţi bucuroşi că 
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Dumnezeu v-a adus înapoi, fiţi bucuroşi pentru că Cuvântul lui 

Dumnezeu ne este adresat nouă.  

În v. 10 este scris: «Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi 

cărnuri grase şi beţi băuturi dulci şi trimiteţi câte o parte  şi celor ce 

n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; 

nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră”». Nu mai 

fiţi trişti! Domnul ne-a eliberat din robie, ne-a adus înapoi pe temelia 

originală a apostolilor şi prorocilor. Noi toţi putem să aducem cinstea 

Domnului şi Dumnezeului nostru. 

Doresc să mai citesc din Neemia cap. 9, în legătură cu stâlpul 

de foc şi stâlpul de nor. Citim Neemia 9.11-12: „Ai despărţit marea 

înaintea lor şi au trecut pe uscat prin mijlocul mării: dar ai prăbuşit 

în adânc, ca o piatră în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau. I-ai 

călăuzit ziua printr-un stâlp de nor şi noaptea printr-un stâlp de foc, 

care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze”. Omul lui 

Dumnezeu arată poporului lui Dumnezeu ce a făcut Domnul încă de la 

început, atunci când a chemat afară biserica Israelului din robia 

egipteană. Marea s-a despărţit şi ei trebuiau să-şi aducă aminte de 

acest lucru.  

Ascultaţi foarte atenţi v. 12: „I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp 

de nor şi noaptea printr-un stâlp de foc...”. Aici sunt ambele: stâlpul 

de nor şi stâlpul de foc; în timpul zilei şi în timpul nopţii. Acelaşi 

Domn, acelaşi Înger al Legământului. Domnul nostru, personal, a 

călăuzit poporul Său în stâlpul de nor şi stâlpul de foc. Dacă fratele 

Branham a spus: „Acelaşi stâlp de nor şi stâlp de foc care a fost cu Moise şi 
poporul Israel este astăzi în mijlocul nostru”, atunci dragi fraţi şi surori, 

Dumnezeu a cercetat într-un mod îndurător poporul Său. Dumnezeu 

ne-a adus înapoi şi ne-a arătat calea, aşa cum este scris aici.  

Mai citim odată v. 12: „I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de 

nor, şi noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care 

aveau să-l urmeze”. Amin. Aleluia. Noi nu vrem doar să ne mirăm 

puţin, nu! Aici era o legătură cu faptul că trebuia să fie iluminată calea 

şi ei trebuiau să meargă pe ea. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în timpul 

nostru.  
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Vers. 13: „Te-ai coborât  pe muntele Sinai, le-ai vorbit din 

înălţimea cerurilor şi le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, 

învăţături şi orânduiri minunate”. Ei nu au fost doar scoşi afară cu 

ajutorul stâlpului de nor şi de foc, ci Dumnezeu S-a coborât pe 

Muntele Sinai şi le-a dat porunci drepte, legi adevărate, învăţături şi 

orânduiri minunate. Acolo Dumnezeu era vizibil în stâlpul de foc, dar 

glasul Lui venea din cer. Dumnezeu este prezent pretutindeni, El poate 

să Se arate, să Se descopere vizibil pe pământ şi totuşi glasul Lui să 

vină din cer.  

Fraţi şi surori, timpul încercării a venit peste Israel şi acest 

timp al încercării vine şi peste Biserică. Dar Dumnezeul credincios 

care ne-a condus până acum, ne va dărui har, pentru ca noi să nu 

facem parte din rândul acelora care devin neascultători.  

Citim Neemia 9, vers. 19-20: „În îndurarea Ta fără margini, 

nu i-ai părăsit în pustie, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească 

ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe 

care aveau să-l urmeze”. A ştiut Moise drumul? Nu! Domnul a mers 

înaintea lui Moise şi înaintea poporului în stâlpul de foc şi stâlpul de 

nor ca să le arate drumul pe care aveau să meargă; le-a luminat drumul 

pe care să meargă. 

Vers. 20: „Le-ai dat Duhul Tău cel bun ca să-i facă înţelepţi; 

n-ai îndepărtat mana Ta de la gura lor şi le-ai dat apă să-şi 

potolească setea”. Domnul Dumnezeu S-a gândit la toate detaliile, în 

trecut, dar şi astăzi Domnul S-a gândit la tot; n-a uitat nimic. El care 

ne-a scos afară, ne va conduce şi în ţara făgăduită.  

Dar o parte din poporul Israel a devenit neascultătoare, pe când 

cealaltă parte a rămas pe calea Domnului. Aşa citim în v. 26: „Totuşi 

ei s-au răsculat şi s-au răzvrătit împotriva Ta. Au aruncat Legea Ta la 

spatele lor, au ucis pe prorocii Tăi, care-i rugau fierbinte să se 

întoarcă la Tine, şi s-au dedat la mari ocări faţă de Tine”. Dumnezeu 

a trimis prorocii Lui, devreme şi târziu, pentru ca poporul să fie readus 

la Domnul.  

În vers. 30-31 putem citi: „I-ai îngăduit astfel mulţi ani, le-ai  

dat înştiinţări prin Duhul Tău, prin proroci şi tot n-au luat aminte. 
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Atunci i-ai dat în mâinile unor popoare străine. Dar, în marea Ta 

îndurare, nu i-ai nimicit (de tot – lb. germ.) şi nu i-ai părăsit, căci Tu 

eşti un Dumnezeu milostiv şi îndurător”. Doar dacă noi Îl părăsim pe 

Dumnezeu, ne părăseşte şi El pe noi. Dacă noi rămânem în Cuvânt, 

noi rămânem în El şi El rămâne în noi.  

Recitim v. 31: „Dar, în marea Ta îndurare, nu i-ai nimicit, şi 

nu i-ai părăsit („nu i-ai nimicit de tot” – lb. germ.), căci Tu eşti un 

Dumnezeu milostiv şi îndurător”. 

Fraţi şi surori, cu privire la filmul pe care-l vom vedea doresc 

să vă mai spun încă o dată: Domnul Dumnezeu Şi-a cercetat poporul, 

Şi-a chemat afară poporul Său şi în timpul nostru. Şi în mijlocul celor 

chemaţi afară unii vor fi ascultători, vor fi mulţumitori, vor primi 

Cuvântul lui Dumnezeu, îl vor crede, Dumnezeu le va descoperi 

Cuvântul, dar ceilalţi vor merge mai departe pe căile lor proprii. Eu 

mă gândesc acum la toţi aceia care au trăit în timpul fratelui Branham, 

care l-au auzit ce a vestit şi au văzut ce a făcut Dumnezeu prin slujba 

lui… şi totuşi ce puţini au rămas credincioşi Cuvântului lui 

Dumnezeu. Şi acum, chiar în cadrul mesajului, foarte puţini au rămas 

aceia cumpătaţi şi lucizi, care rămân în Cuvântul lui Dumnezeu, în 

harul lui Dumnezeu şi au parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul 

nostru.  

Vă rog frumos, nu uitaţi: poporul care s-a întors a primit 

această prioritate deosebită să aibă parte de lucrarea lui Dumnezeu din 

timpul lor, aşa cum este scris despre stâlpul de foc şi de nor, din zilele 

lui Moise. Pentru noi acest lucru este un indiciu că Domnul este 

Acelaşi ieri, azi şi în veci. 

Noi nu putem intra întotdeauna în tema aceasta preţioasă a 

dumnezeirii, dar totuşi Dumnezeu rămâne Unul şi Acelaşi, fie că S-a 

descoperit în cer ca Tată, în Fiul pe pământ şi în Biserică prin Duhul 

Sfânt. Dumnezeu rămâne Acelaşi. Este Unul şi Acelaşi Dumnezeu: 

Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi şi Dumnezeu în noi. 

Domnul nostru a putut spune: „Cine Mă vede pe Mine Îl vede pe 

Tatăl”. El este Acelaşi ieri, astăzi şi în veci, aşa cum am amintit deja. 

Domnul nostru a putut spune: „Înainte să fie Avraam, Eu sunt”. 
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Atunci, în timpul lui Avraam, Cuvântul nu devenise încă trup, în acel 

timp Dumnezeu încă nu Se descoperise în trup de carne. Ca Fiu, El S-

a născut, dar ca Domnul El a fost deja în Grădina Eden, ca Domn L-a 

vizitat pe Avraam, împreună cu doi îngeri. În timp ce îngerii s-au dus 

în Sodoma, Domnul a rămas împreună cu Avraam zicându-i: „Să 

ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?...”  

Nu ştiu ce înseamnă pentru voi acest fapt, dar pentru mine este 

totul. Eu sunt bucuros pentru că Domnul S-a descoperit în timpul 

nostru într-un mod atât de supranatural şi noi, cu toţii, cunoaştem 

această descoperire. 

Fiţi cinstiţi, dacă n-ar fi fost făcute aceste fotografii, atunci 

toată lumea ar fi avut cel puţin o scuză. În 20 ianuarie 1950, în Sala 

Colisseum din Houston, Statele Unite, când acest bărbat al lui 

Dumnezeu a venit pe podium şi a spus: „Eu nu trebuie să mărturisesc 
despre mine, Domnul care m-a trimis va mărturisi”. În acel moment, 

fotografii au făcut fotografia şi lumina a fost deasupra capului fratelui 

Branham. Cei doi fotografi, domnul Ayers, un catolic şi Kippermann, 

un evreu, au dus această fotografie la studioul Douglas, Texas şi 

vechiul meu prieten Gordon Lindsay care a scris o carte: „William 

Branham - un om trimis de Dumnezeu”, a insistat ca această fotografie 

să fie trimisă chiar şi la Washington şi a fost verificată acolo în toate 

felurile şi George G. Lacy, un şef în FBI, a spus că fotografia a fost 

adevărată; realitatea este aşa cum era pe fotografie. N-a fost niciun 

trucaj sau altceva de felul acesta. Cum este lumea: vinovată sau 

nevinovată? Toată lumea a putut afla multe lucruri despre lucrarea lui 

Dumnezeu din timpul nostru.  

Apoi mai este un frate simplu, care a auzit şi a trăit aceste 

lucruri. Eu am spus-o deja aici: în călătoria mea din New York spre 

Tucson, m-am oprit în Washington şi am căutat toată dimineaţa 

clădirea muzeului de artă. La ora 11
15

 am ajuns în faţa acestei clădiri, 

am intrat înăuntru şi am văzut acolo această fotografie pe care am 

ţinut-o în mâinile mele, în Washington, D.C. Şi acel bărbat în etate a 

deschis sertarul înaintea ochilor mei şi a spus: „Într-o bună zi această 
fotografie va ajunge în acest sertar”. Nu uit, era ziua de 18 decembrie. 

Noi toţi trebuie să ştim despre ce vorbim. Pentru mine a fost de o 
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importanţă mare; nu fiindcă eu nu am crezut, dar eu am vrut să mă 

conving personal. Domnul nostru a zis: „Ferice de aceia care nu au 

văzut şi totuşi au crezut!” Dar eu sunt puţin şi mai fericit fiindcă am şi 

văzut, am şi crezut. Eu mulţumesc Domnului pentru toate călăuzirile 

şi pentru toate posibilităţile pe care mi le-a dat şi ni le-a dat. 

Haideţi să cuprindem şi apoi vom vedea filmul. Domnul 

Dumnezeu a avut grijă ca mesajul să nu se piardă undeva „pe nisip”, 

ci acest mesaj să fie dus mai departe şi toată lumea să fie informată 

despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Şi noi, 

ca cei chemaţi afară, ca Biserica chemată afară, noi cei care am fost 

readuşi pe fundamentul original, la învăţătura prorocilor şi apostolilor, 

pentru noi, ceea ce a făgăduit Dumnezeu şi ceea ce a făcut El este de 

importanţa cea mai mare.  

Haideţi să o spunem liber şi deschis: pentru toţi ceilalţi n-are 

nicio importanţă, ei trec pe lângă aceasta. Cui i se poate adresa 

Dumnezeu? Doar acelora care sunt hotărâţi pentru mântuire, pe care 

Dumnezeu i-a inclus deja în planul Lui de mântuire. Ei vor asculta de 

ceea ce spune Bisericilor Duhul. Mulţumiri Dumnezeului 

Atotputernic,  pentru Cuvântul Lui cel sfânt şi scump, pentru ceea ce a 

făcut în zilele lui Moise.  

Eu doresc să mai spun ceva: când Îngerul Domnului a vorbit 

fratelui Branham, i-a spus: „Aşa cum lui Moise i-au fost date două semne, 
tot aşa şi ţie îţi vor fi date două semne”. Fraţi şi surori, noi nu suntem aici 

ca să proslăvim un om, dar de asemenea nu suntem aici ca să trecem 

pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Suntem aici să 

punem totul pe un fundament biblic, să primim totul cu un respect 

desăvârşit şi să mulţumim Domnului pentru privilegiul dăruit de El în 

timpul nostru.  

Toţi, din toată lumea, să fie binecuvântaţi. După film, vom ura 

tuturor un an nou fericit şi binecuvântat. Noi suntem mulţumitori lui 

Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în anul acesta. Am scris-o deja în 

scrisoarea circulară: am făcut 80 de zboruri în 29 de ţări ca să vestesc 

Cuvântul sfânt şi scump al lui Dumnezeu.  
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Lui, Dumnezeului Atotputernic, care S-a descoperit în timpul 

nostru, care ne-a vizitat şi ne-a arătat Calea pe care să umblăm, Lui Îi 

aducem cinstea acum şi în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Haideţi să ne 

ridicăm pentru rugăciune. Cântăm cântarea „Numai să crezi”, iar fraţii 

pregătesc cele necesare ca noi să putem vedea filmul.  

Iubite Domn, Tu Dumnezeul veşnic credincios, 

binecuvântează-ne pe noi toţi care suntem adunaţi în acest loc, pe toţi 

care sunt în sala de mese, pe toţi care au parte de această adunare. 

Binecuvântează pe toţi care sunt adunaţi pe întreg pământul. Fie-Ţi 

milă de poporul Tău! Dăruieşte-ne harul Tău ca să recunoaştem ceea 

ce faci. Voia Ta să se facă cu noi toţi! Lăudat şi slăvit să fii Tu, o, 

Doamne, acum şi în vecii vecilor. Aleluia Tot poporul să spună 

„Aleluia”. Aleluia. Tot poporul să spună „Amin” Amin.  

[Urmează ultima parte a filmului cu rugăciunea fratelui 

Branham de la sfârşitul predicii „Adâncul cheamă adâncul” (...)] 

 În timp ce ne rugăm liniştit, doresc să vă întreb: aţi înţeles 

totul, cu toţii? Traducătorii au reuşit să traducă totul, astfel ca în toate 

limbile care sunt reprezentate astăzi aici, să fi ascultat totul corect? Aţi 

auzit cu toţii corect? Aţi înţeles totul corect, în toate limbile? Domnul 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi şi pe toţi traducătorii noştri! 

Dragii mei, noi astăzi ne vom ruga împreună. Mai întâi pentru 

cei care doresc să-şi dedice vieţile lor Domnului. Voi ştiţi că nu a fost 

vorba doar ca Domnul să Se dovedească, ci sufletele oamenilor să fie 

salvate. Noi cu toţii să ajungem la cunoaşterea adevărului şi să avem o 

trăire personală cu Dumnezeu prin harul Său.  

Noi putem s-o mărturisim că Domnul este Acelaşi şi astăzi. El 

salvează, eliberează, vindecă şi binecuvântează. În timp ce vom cânta 

cântarea „Aşa cum sunt”, toţi care doresc, să vină în faţă. Noi mai 

avem câteva minute ca să cântăm împreună şi cine doreşte să-şi dedice 

viaţa Domnului, s-o facă. […] 

În timp ce ne rugăm doresc să întreb: câţi doresc să fie incluşi 

acum în rugăciunea noastră comună? Ridicaţi mâinile voastre. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! 
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Isus cheamă acasă pe cei pierduţi. Părăsiţi calea cea largă care 

duce la pierzare şi umblaţi pe calea îngustă care duce la viaţă. Largă 

este poarta care duce la pierzare şi strâmtă este poarta şi îngustă este 

calea care duce la viaţă. Încă este timpul harului, Domnul nostru încă 

mai cheamă. Credeţi că Dumnezeu este prezent, credeţi că toate 

făgăduinţele lui Dumnezeu sunt „Da” şi „Amin”. Credeţi că Domnul 

este acum aproape de voi şi El vă dăruieşte salvare prin harul Său. 

Haideţi să ne rugăm împreună. 

Iubite Domn, Tu Dumnezeul veşnic credincios, noi am auzit 

aceeaşi Evanghelie, acelaşi mesaj despre Cruce şi despre Cel răstignit. 

Şi noi Îţi mulţumim, iubite Domn, fiindcă Tu Îţi dovedeşti din nou 

Cuvântul Tău în timpul nostru. Tu eşti Cel înviat căruia Îi aparţine  

toată puterea în cer şi pe pământ. Noi avem dreptul să vestim 

Evanghelia Ta şi să le vestim celor pierduţi eliberarea. O, iubite 

Domn, salvează, eliberează şi binecuvântează. Fie-Ţi milă de noi toţi 

din pricina Numelui Tău cel sfânt. Binecuvântat şi lăudat să fii Tu o, 

Doamne, acum şi în vecii vecilor. Tot poporul să spună „Amin”. 

Amin. Credeţi-o! Credeţi-o!  

Noi cu toţii cunoaştem Isaia 53: „Cine a crezut vestirea noastră? 
Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?” Dacă voi aţi primit credinţa din 

partea lui Dumnezeu... şi credinţa vine din predică – în acel moment 

când voi credeţi, voi daţi dreptate lui Dumnezeu, acceptaţi şi primiţi 

ceea ce v-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. 

Acum ne vom ruga pentru vindecare şi eliberare. Pretutindeni 

sunt nevoi şi necazuri şi, de asemenea, printre aceia care nu sunt 

prezenţi. Noi ne vom ruga ca Dumnezeu să intervină şi El să ajute. 

Cine doreşte să fie inclus acum în această rugăciune? Avem nişte boli 

deosebite şi indiferent ce ar fi, noi să credem că Domnul este prezent 

şi Îşi dovedeşte Cuvântul Lui. 

Iubite Domn, la fel de sigur cum este scris: „Mergeţi în toată 

lumea şi vestiţi Evanghelia”, la fel de sigur Tu ai zis: „Celor ce cred 

le vor urma aceste semne” şi Tu dovedeşti Cuvântul Tău prin salvare, 

vindecare şi eliberare. Dovedeşte-Ţi şi astăzi Cuvântul Tău în toţi. În 

toţi. Salvează, vindecă şi eliberează. Tu să dăruieşti totul.  
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Noi credem Evanghelia deplină a lui Isus Hristos, Domnul 

nostru. Noi am trăit-o şi Îţi mulţumim, o, Dumnezeule mare, fiindcă 

Tu eşti prezent acum şi Îţi dovedeşti Cuvântul Tău, în toţi cei care 

cred. Tu ai dăruit salvare, eliberare şi vindecare, prin harul Tău. Ţie, 

Dumnezeului Atotputernic Îţi aducem cinstea şi lauda, acum şi în vecii 

vecilor. Aleluia. Amin. Să cântăm „Îl iubesc”. […] Amin. Puteţi lua 

loc. 

Noi ne apropiem de sfârşitul adunării noastre de astăzi. Suntem 

foarte mulţumitori pentru că am putut să ascultăm Cuvântul Lui şi să 

ne fie descoperită voia Lui. În mod deosebit mulţumim acelora care 

sunt astăzi pentru prima dată în mijlocul nostru care încă nu au luat 

parte la o astfel de adunare sau n-au văzut un astfel de film. Noi 

suntem mulţumitori, chiar dacă este un film foarte vechi din anii '50, 

când tehnica nu era chiar aşa de avansată ca şi astăzi. Dar Dumnezeu a 

dăruit har, ca din acea perioadă să ne rămână cel puţin un scurt film. 

Eu nu uit acea zi când am predicat în New York în biserica 

fraţilor Hunt şi Coleman. Atunci când am fost în hotel ca să mă cazez, 

s-a întâmplat ceva deosebit. Bărbatul de la recepţie s-a uitat la mine şi 

a zis: „Dvs. aveţi ceva de a face cu William Branham?” Eu l-am întrebat: 

„Cum ai ajuns la concluzia aceasta?” Atunci el a zis: „Eu vă aduc o poză 
care a fost făcută de către William Branham, care a fost la noi în hotel ca să 
se cazeze aici”. Atunci el a zis: „eu vă dau aceeaşi cameră în care a dormit 
şi el”. Închipuiţi-vă! Eu eram un străin care a predicat în New York, şi 

după aceea m-am dus la hotel şi un bărbat s-a uitat la mine şi m-a 

întrebat de fratele Branham. Atunci şi eu i-am dat o mărturie minunată 

despre ce este vorba cu fratele Branham. Dumnezeu este un 

Dumnezeu credincios. 

Dacă eu aş vorbi astăzi despre toate căile şi călăuzirile 

Domnului în perioada anilor '50 sau de atunci încoace, atunci noi am 

putea să scriem mai mult decât o carte despre ceea ce a făcut 

Dumnezeu, cum a călăuzit şi a condus El totul. 

Mai doresc să vă spun ceva. Când am vizitat pentru prima dată 

Ierusalimul, în octombrie 1964, şi am trecut prin acea poartă – atunci 

Ierusalimul era încă împărţit – m-am dus cu autobuzul din Amann 
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până în Ierusalim. Atunci trebuia să ai două paşapoarte fiindcă nu 

puteai să călătoreşti în ambele ţări cu un singur paşaport. Cine avea o 

ştampilă din Israel în paşaportul lui, acela nu avea cum să intre într-o 

ţară arabă; era imposibil. Voi trebuia să vă întoarceţi cu următorul 

avionul înapoi, direct de la aeroport. Eu m-am dus în Ierusalim şi 

dorinţa mea principală a fost să văd Golgota, am vrut să văd dealul 

Golgotei. Şi acolo unde este mormântul, s-a întâmplat că a venit un 

bărbat la mine – numele lui era Matar – s-a uitat la mine şi m-a 

întrebat: „Cine sunteţi dvs.? Eu doresc să vă întreb dacă aţi auzit de William 
Branham”. Eu m-am gândit: ce se întâmplă acum? Am spus: „Da îl 
cunosc, îl cunosc personal”. „Atunci vă rog să veniţi la mine acasă să bem un 
ceai”. El m-a invitat, am băut un ceai împreună şi eu am putut să-i dau 

mărturia mea. El era arab, dar a fost un bărbat credincios, un arab 

credincios; el a primit această mărturie şi s-a bucurat foarte, foarte 

mult că a întâlnit pe cineva care îl cunoştea personal pe fratele 

Branham. 

Lucrul frumos este că noi nu îl cunoaştem doar pe fratele 

Branham, ci Îl cunoaştem şi pe Domnul. Şi acesta este lucrul 

important: noi să-L cunoaştem pe Domnul care a zis: „Adevărat, 

adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe 

Mine Mă primeşte şi cine Mă primeşte  pe Mine, primeşte pe Cel ce 

M-a trimis pe Mine”. Aceasta formează o unitate. Ferice de acela care 

crede totul din toată inima lui, o primeşte şi după aceea Îl urmează pe 

Domnul în ascultarea de credinţă. 

Noi încheiem această adunare şi-I mulţumim Domnului pentru 

tot ceea ce a făcut El în toată lumea, în anul trecut. Nu ştiu câţi au 

ascultat astăzi, dar ultima dată au fost 872 de conexiuni în direct de pe 

întreg pământul, ca să vadă şi să asculte ceea ce ne spune Dumnezeu 

în acest timp. 

Cu această ocazie eu doresc să vă mulţumesc tuturor acelora 

care împlinesc o sarcină, fie traducătorii sau fraţii care se ocupă cu 

partea tehnică, corul şi cei ce cântă la instrumente; indiferent ce faceţi 

voi pentru Domnul, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi! 
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Doresc să mulţumesc tuturor acelora care sprijină lucrarea lui 

Dumnezeu. O spunem aşa cum este: noi sprijinim în mod constant 78 

de fraţi din ţările lumii a treia – unde sunt necazuri mari – pentru ca ei 

să vestească la rândul lor Cuvântul. Avem transmisii la televiziune în 

Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Canada, Rusia, Brazilia, în 

America de Sud. Noi suntem mulţumitori pentru tot ceea ce ne-a 

dăruit Dumnezeu, pentru ca să putem purta mai departe mesajul. Iar 

acum avem transmisii şi din Bucureşti, România; oamenii văd 

transmisiile, ascultă şi cunosc ceea ce face Dumnezeu în timpul 

nostru. 

Vă mulţumesc şi vouă tuturor care aţi ajutat şi aţi sprijinit 

lucrarea Domnului, astfel încât noi să putem plăti totul; şi încă a mai 

rămas şi pe deasupra. Fiţi fără griji. Noi ne facem partea noastră şi 

Dumnezeu face restul. El binecuvântează peste cerinţele şi înţelegerea 

noastră. Acesta a fost legământul meu făcut cu Domnul: „Că nu voi cere 
bani de la nimeni, ci Domnul să aibă grijă de lucrarea Lui astfel ca totul să fie 
finanţat”. Până acum El a avut grijă ca totul să fie finanţat. Dacă v-aş 

spune ce sume sunt acolo; este minunat ceea ce a făcut şi face 

Dumnezeu, prin harul Său. Şi aceasta a fost şi contribuţia voastră, 

pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se răspândească în toată lumea, în 

toate popoarele, limbile şi naţiunile să fie vestit Cuvântul Domnului şi 

ultimii să fie chemaţi afară. 

Noi credem că revenirea Domnului nostru este într-adevăr 

aproape, este foarte aproape. Astăzi noi nu intrăm în mai multe detalii, 

dar aşa este situaţia. Domnul întotdeauna a spus-o: „Dacă voi vedeţi 
aceste lucruri întâmplându-se, atunci să vă ridicaţi capetele, fiindcă voi ştiţi că 
eliberarea voastră se apropie”. Noi rămânem cumpătaţi în toate lucrurile 

pe care le facem, dar legaţi cu Dumnezeu. Lui, Dumnezeului veşnic 

credincios Îi aducem cinstea şi lauda pentru tot. 

Din nou adresez cuvântul tuturor acelora care sunt pentru 

prima dată într-o astfel de adunare. Dacă aţi fost credincioşi sau nu, n-

are nicio importanţă. Vă rog frumos, gândiţi-vă la toate aceste lucruri, 

rugaţi-vă şi daţi-I voie lui Dumnezeu să v-o descopere. Noi nu am 

alergat după nişte basme meşteşugit alcătuite, ci noi am urmat 
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Cuvântul sfânt şi scump al lui Dumnezeu. Aşa rămâne până ce vom 

vedea împlinit tot ce am crezut. 

Domnul să binecuvânteze într-un mod deosebit pe toţi fraţii şi 

surorile noastre. Astăzi ne-au vizitat fraţi şi surori din Statele Unite, 

Canada, din toată Africa şi de pretutindeni. Noi dorim ca Domnul să-i 

binecuvânteze pe toţi de pe tot pământul, prin marele Său har. 

Noi suntem convinşi că ultimul mesaj este ultima chemare şi 

doar cei aleşi, doar cei care fac parte din Biserica Mireasă vor asculta 

chemarea Mirelui, toţi ceilalţi vor trece pe lângă chemare şi pe lângă 

Domnul nostru. Toţi aceia care doresc să aibă siguranţa că vor fi de 

faţă când Domnul nostru va reveni şi Îi va lua acasă pe ai Săi, 

permiteţi-mi să v-o spun foarte scurt şi clar: dacă Dumnezeu v-a dăruit 

harul Lui ca voi să credeţi tot Cuvântul Lui, împreună cu toate 

făgăduinţele Sale, aceasta în sine este dovada că voi aţi fost aleşi de 

Dumnezeu înaintea întemeierii lumii ca să fiţi o parte din aceasta. 

Dacă nu ar fi aşa, voi n-aţi putea s-o primiţi, voi aţi considera-o ca o 

nebunie şi aţi trece pe lângă. Aşa o fac toţi ceilalţi din lume: ei trec pe 

lângă acest lucru minunat şi îl batjocoresc. Şi spun: „Ei urmează un 

om”.  

Noi nu urmăm pe niciun om. Dacă am lua-o în felul acesta, 

unii aleargă după papă, alţii aleargă după episcopi, după evanghelişti 

sau predicatori, dar noi Îl urmăm pe Isus Hristos, Domnul nostru şi 

suntem mulţumitori pentru că Îl putem urma pe El. V-o spun din toată 

inima: Domnului şi Dumnezeului nostru Îi aducem cinstea pentru tot 

ceea ce a făcut El deja, pentru ceea ce face în vremea noastră şi pentru 

ceea ce va mai face în viitor, până când lucrarea Lui va fi desăvârşită. 

Noi credem că vom trăi desăvârşirea împreună cu El, prin harul Său. 

Toţi să fie binecuvântaţi cu binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic 

în toate popoarele, limbile şi naţiunile. 

Haideţi să ne ridicăm. Astăzi îl rugăm pe fratele Kupfer să vină 

să se roage cu noi. Vino frate Kupfer să te rogi cu noi, nu să ţii o 

predică, ci doar să te rogi cu noi; doar să mulţumeşti Domnului. Voi cu 

toţii ştiţi că fratele Kupfer este un prieten de-al meu. [...].  
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Voi toţi cunoaşteţi mărturia fratelui Kupfer. El are peste 90 de 

ani, acum; a fost unul din cei mai mari comercianţi din Alsacia şi era 

foarte mândru de ceea ce a realizat el în viaţa lui. Şi într-o bună zi, 

sora Kupfer a venit la o adunare în Zürich, a ascultat o predică, s-a dus 

acasă şi i-a spus soţului ei: „auzi, auzi, auzi...”. Fratele nostru încă fuma, 

a pus un picior peste celălalt şi a spus: „Poţi să vorbeşti ce vrei”. Dar 

după aceea s-a întâmplat. Sora Kupfer a mărturisit şi restul a făcut 

Domnul. Dacă toţi fraţii şi-ar da mărturia lor - fiecare dintre noi ar 

putea să mărturisească cum Dumnezeu l-a căutat, cum l-a găsit, cum l-

a salvat şi i-a dăruit har şi astfel Domnul Şi-a făcut lucrarea Lui în 

vieţile noastre, prin harul Său. 

Noi cu toţii să-I mulţumim împreună Domnului pentru anul 

care este în urma noastră. Eu ştiu că mulţi dintre noi trec prin încercări 

– aceasta o ştim – şi cine încă nu a trecut prin încercări, acela va trece, 

dar Dumnezeu a ajutat întotdeauna şi întotdeauna ne-a purtat şi tot aşa 

o va face şi în viitor, pentru că El a dat făgăduinţa: „Eu sunt cu voi 

toate zilele până la sfârşitul lumii”. Domnul este cu noi în fiecare zi, 

în fiecare ceas, indiferent prin ce încercare trebuie să trecem, El este 

cu noi. El ne dăruieşte întotdeauna puteri noi, astfel ca noi să putem 

învinge, prin harul Său. 

Cum am auzit deja, există câteva cazuri care întrec încercările 

obişnuite. Pentru aceste cazuri Îl vom ruga pe Domnul nostru. Eu 

vreau ca astăzi să-I mulţumim împreună Domnului, fiindcă El ne-a 

călăuzit în tot anul 2011, ne-a binecuvântat, ne-a păstrat, ne-a ajutat şi 

ne-a dăruit o credinţă deplină, şi prin această credinţă deplină trecem 

în noul an şi ştim că Domnul va fi cu noi şi în acest an. […] 

Eu doresc să spun tuturor fraţilor slujitori din toate limbile şi 

din toate locurile care vestesc Cuvântul, eu doresc să le mulţumesc 

tuturor, vouă care sunteţi aici şi indiferent unde se află fraţii noştri pe 

acest pământ, în toate popoarele, din toate limbile, Dumnezeu să-i 

binecuvânteze, să-i păstreze în cadrul Cuvântului Său, în cadrul voii 

Sale şi să-i folosească acolo oriunde sunt ei. Aşa cum face Domnul 

lucrarea Lui pe tot pământul, s-o facă şi cu ei, aşa să se întâmple şi cu 

toţi fraţii slujitori din toate limbile. 
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Astăzi ne vom ruga şi pentru Ungaria, într-un mod deosebit. 

Fratele nostru din Ungaria doreşte ca Domnul să binecuvânteze şi să 

viziteze şi Ungaria. Domnul să binecuvânteze şi pe sora din 

Uzbekistan. Noi nu dorim să uităm pe cineva. Toţi să fie 

binecuvântaţi, fie că au fost sau nu au fost amintiţi. Domnul Îi 

cunoaşte pe ai Săi şi El ne cunoaşte pe noi toţi. 

Lui, Dumnezeului veşnic credincios Îi aducem mulţumirile 

noastre. Câţi sunt mulţumitori pentru filmul pe care l-am văzut din 

nou? Foarte simplu, dar binecuvântat de Dumnezeu. Eu cred că avem 

una sau două casete, unde fratele Branham se roagă pentru bolnavi; 

este ceva minunat! Ceea ce am văzut noi astăzi a fost un rezumat 

foarte scurt. Cine ascultă aceste casete unde sunt prezentate două, 

cinci sau şase adunări de vindecare, vede cum Dumnezeu l-a folosit şi 

l-a binecuvântat pe fratele Branham; pe mine pur şi simplu mă 

copleşeşte! Îi mulţumim lui Dumnezeu şi pentru partea tehnică - 

fiindcă predicile lui au fost înregistrate pe benzi de magnetofon. 

Astăzi noi avem peste 1.000 de predici pe un singur disc şi toţi pot să 

le asculte. Şi în această sferă a tehnicii s-au făcut multe îmbunătăţiri, 

iar noi o putem folosi spre slava lui Dumnezeu. 

Cine dintre cei tineri doreşte ca în seara aceasta dintre ani să-şi 

dedice viaţa lui Domnului? Acest lucru pur şi simplu nu-mi dă pace. 

Cei care n-au sfârşit cu viaţa lor veche au astăzi ocazia şi pot s-o 

folosească pentru a-şi dedica vieţile lor Domnului; ei să uite ce a fost 

în urma lor şi să aibă ţinta în faţa ochilor lor. Să cântăm încă o dată 

cântarea „Aşa cum sunt”, şi cine doreşte să vină în faţă, să vină. […] 

Domnul a făcut-o deja şi a dovedit Cuvântul Lui. Cine va 

chema Numele Domnului va fi mântuit. Voi v-aţi deschis gurile, aţi 

rostit şi aţi chemat Numele Domnului. El v-a ascultat, voi aţi venit la 

El, L-aţi primit pe El şi El v-a primit pe voi, conform Cuvântului din 

Scriptură: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică, celor ce cred în 

Numele Lui, le-a dat putere să se facă copii ai lui Dumnezeu”. Nu 

uitaţi această zi. Astăzi voi v-aţi predat vieţile voastre Domnului; şi 

dacă duşmanul vă atacă, voi să-l respingeţi şi să spuneţi: „Eu mi-am 
predat viaţa mea Domnului în 31 decembrie 2011. El m-a iertat, m-a primit şi 
eu am devenit proprietatea Lui pentru timp şi veşnicie”. În voi se împlineşte 
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şi Cuvântul: „Astăzi dacă auziţi glasul Lui”. Voi aţi auzit glasul Lui şi 

voi aţi venit la El şi L-aţi primit. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să 

fie cu voi! Amin. 

Vă urez un an 2012 binecuvântat! Uraţi-vă binecuvântarea lui 

Dumnezeu. Amin. 

 


