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Predica de la Krefeld 

Sâmbătă, 31 mai 2008, ora 19.30 

 

Ewald Frank 
 

Şi eu la rândul meu doresc ca să vă spun tuturor, indiferent de 

ţară, limbă sau culoare, un “Bine aţi venit!” în scumpul Nume al 

Domnului nostru Isus Hristos. Fie ca Domnul Dumnezeu să ne 

binecuvânteze şi împreună cu noi pe toţi aceia care I se închină.  

Astăzi avem veşti bune, şi anume că începând de acum putem 

fi auziţi în toată lumea în 10 limbi diferite: în germană, română, 

poloneză, italiană, engleză, cehă, portugheză, franceză, rusă şi 

spaniolă. Suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu pentru faptul că 

toată lumea are posibilitatea de a intra în legătură directă cu noi, că 

poate vedea şi auzi cu ajutorul transmisiunilor prin Internet.  

Astăzi noi aşteptăm ca Dumnezeu să facă în mijlocul nostru 

lucruri mari şi puternice. Voi citi un verset din Isaia 43:1 „Acum, aşa 

vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, 

Israele!” Şi acum urmează o mărturie minunată, Cuvântul lui 

Dumnezeu: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe 

nume: eşti al Meu”. Spuneţi „Amin!” la acest Cuvânt minunat.  

Vă aducem multe salutări şi în mod deosebit din partea fraţilor 

din multe ţări care sunt uniţi cu noi prin Duhul. În acest sfârşit de 

săptămână dorim să privim la lucrurile din Sfânta Scriptură, pentru a 

arăta planul de mântuire al lui Dumnezeu cu omenirea.  

Astăzi dorim să privim puţin la lucrurile care privesc Israelul. 

Noi recent ne-am întors din călătoria pe care am făcut-o în Israel. Am 

fost un grup de 110 persoane, cu 3 autocare şi în care s-au vorbit 3 

limbi. Nu a fost tocmai uşor, dar a fost o călătorie foarte binecuvântată. 

Cu privire la Israel şi cu călătoria făcută în Ţara Sfântă sunt în legătură 

multe lucruri. Acolo a fost scrisă istoria Vechiului şi a Noului 

Testament. Noi am fost la graniţa cu Egiptul, am fost la Marea Roşie 

unde ne-am amintit trecerea copiilor lui Israel prin Marea Roşie. Am 

fost la Râul Iordan, la Marea Moartă; am vizitat locurile unde au fost 

odată cetăţile Sodoma şi Gomora. Cele mai importante locuri pe care 
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le-am vizitat au fost în Iudeea, unde am văzut toate locurile care pot fi 

văzute cu asemenea ocazii. Punctul principal al acestei călătorii a fost 

grădina Ghetsimani şi micul deal numit Golgota sau Calvar. De 

asemenea am avut ocazia să vedem şi mormântul gol. Am avut servicii 

divine cu ocazia cărora am avut posibilitatea să cercetăm mai adânc, cu 

ajutorul Bibliei, ceea s-a petrecut acolo cu privire la noi. Pentru noi, 

lucrul cel mai important care s-a întâmplat cu noi a fost că am avut şi 

am primit o legătură cu Dumnezeu prin harul Său. Lucrul care ne 

întristează de fiecare dată în timpul vizitelor noastre în Israel, este 

muzeul Yad Vashem unde sunt expuse mărturii despre cei şase 

milioane de evrei care au fost ucişi în timpul celui de-al Treilea Reich, 

în al doilea război mondial. Ei au fost ucişi într-un mod foarte brutal, 

iar din numărul acesta au fost un milion şi jumătate de copii şi bebeluşi 

care au fost smulşi din braţele mamelor lor şi aruncaţi la zid. Multe alte 

astfel de lucruri groaznice s-au întâmplat în acea perioadă de timp. 

Fratele Yochem ne-a dat o listă cu toţi evreii din diferite ţări, care au 

fost vânaţi şi care acum nu se mai află printre noi. Noi am fost foarte 

întristaţi din pricina acestor lucruri şi dorim binecuvântările lui 

Dumnezeu poporului lui Dumnezeu, Israel.  

În această legătură doresc să citesc un verset din profetul 

Ieremia 51:49,50: “Chiar şi Babilonul va cădea, o morţi ai lui Israel, 

cum a făcut şi el să cadă morţii din toată ţara. Cei care aţi scăpat de 

sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la 

Domnul, şi Ierusalimul să fie în inimile voastre!” În urma noastră 

avem 60 de ani de când s-a reînfiinţat statul Israel şi deasemenea ştim 

şi ce lucruri sunt înaintea noastră. Eu mi-am notat câteva versete 

biblice care vorbesc despre ceea ce a făcut deja Dumnezeu şi despre 

ceea ce va mai face El. În Osea 9:10 citim că Dumnezeu compară 

Israelul cu primele roade ale smochinului. Cu adevărat în Scriptură au 

fost spuse toate lucrurile… Eu citesc acum din Osea cap. 9, prima 

parte a versetului 10: “Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, 

am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin, în 

primăvară…” În legătură cu acest verset este şi Matei 24:32: “De la 

smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, 

ştiţi că vara este aproape”. Deasemenea, tot în această legătură este şi 

Marcu 13:28 “Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când 
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mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape”. 

Apoi mai sunt şi versetele din Luca 21:24 şi 29: “Vor cădea sub 

ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul 

va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile 

neamurilor. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii”.  

De această dată am adus cu mine un smochin de trei ani şi care 

deja are roade. La vârsta de numai trei ani iată că smochinul rodeşte 

deja, iar eu m-am gândit că atunci când Domnul foloseşte o astfel de 

pildă şi dacă se găseşte în Sfânta Scriptură, atunci de ce să se treacă pe 

lângă acest lucru? În mod deosebit în timpul vizitei noastre la izvoarele 

râului Iordan, am putut vedea nişte smochini foarte bătrâni plini de 

roade şi Scriptura spune că atunci când smochinul începe să vină la 

viaţă şi când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte iar apoi apar şi 

roadele, atunci ştiţi că timpul este aproape. Să Îi mulţumim lui 

Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dăruit ca să putem recunoaşte 

astăzi în ce fel se împlinesc profeţiile biblice în mijlocul nostru şi 

îndeosebi cu Israelul.  

Noi am înţeles ce a făcut Dumnezeu deja şi am înţeles că atunci 

când se întâmplă toate aceste lucruri, atunci timpul este foarte aproape; 

în acelaşi fel am înţeles că trebuie să rămânem treji şi lucizi la minte în 

toate deciziile pe care le luăm în viaţă. Cel mai important lucru dintre 

toate este nu numai să recunoşti ce face Dumnezeu acum cu poporul 

Israel, ci să înţelegi că timpul harului acordat neamurilor se apropie de 

sfârşit şi că acum Dumnezeu face ultima chemare prin harul Său; iar 

această chemare răsună acum peste întregul pământ.  

Aş dori acum să citesc câteva versete cu referire la Israel. Vom 

citi din Ieremia 23:7,8, dar înainte de aceasta iată ce doresc să vă spun, 

iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni: fie că vorbim despre subiectul care 

priveşte timpul de sfârşit sau despre Israel, ori despre împlinirea 

profeţiilor biblice, punctul principal şi lucrul cel mai important este 

mântuirea sufletelor voastre. Întotdeauna, indiferent ce subiect este 

atins, este vorba de acelaşi lucru: ca noi să fim salvaţi, mântuiţi, să 

intrăm în conformitate cu Dumnezeu şi să trăim pregătirea noastră prin 

harul Lui. Astăzi eu aştept de la Dumnezeu, ca noi să trăim o aşa de 

mare măsură a binecuvântărilor Sale, astfel încât toţi aceia care încă nu 
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sunt mântuiţi să aibă parte de mântuire şi Dumnezeu să-Şi împlinească 

voia Sa cu noi şi în noi toţi. 

Ieremia 23:7,8 „De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când nu 

se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe 

copiii lui Israel! Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos şi a adus 

înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miază noapte şi din toate 

ţările în care îi risipisem! Şi vor locui în ţara lor”. Fie ca Dumnezeu 

să binecuvânteze pe poporul Său Israel! Aici este scris că “vin zile”, 

iar astăzi noi putem spune că zilele au sosit! Aici noi avem o 

făgăduinţă care a fost dată cu 710 ani înainte de Hristos, iar astăzi sunt 

2700 de ani de la darea acestei făgăduinţe şi noi putem vedea cu ochii 

noştri împlinirea acestei făgăduinţe.  

Apoi mai avem şi cuvântul minunat din Ezechiel 36, şi vă rog: 

lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să cadă în inima voastră, fiţi conştienţi 

că Dumnezeu ne vorbeşte şi că am primit un mare har prin faptul că El 

ne-a deschis mintea pentru înţelegerea Scripturii. Ezechiel 36:24-28: 

“Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi 

vă voi aduce iarăşi în ţara voastră”. În ţara voastră, nu în altă ţară ci 

vă voi aduce în propria voastră ţară. Vers.25: “Vă voi stropi cu apă 

curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi 

de toţi idolii voştri”. Ceea ce face Dumnezeu cu Israel, exact aşa face 

şi cu Biserica. Vers. 26: “Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un 

duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o 

inimă de carne”. Apoi vine şi făgăduinţa din vers. 27: “Voi pune 

Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi 

şi să împliniţi legile Mele”.  

Acelaşi lucru doreşte să-l facă şi cu noi Dumnezeu, cu tine şi cu 

mine, cu noi toţi: “Vă voi da o inimă nouă şi voi face din voi un 

asemenea popor astfel încât să urmaţi poruncile Mele, conform 

Cuvântului Meu”. Vers.28: “Veţi locui în ţara, pe care am dat-o 

părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul 

vostru”. Acest verset ne aminteşte de 2 Cor. 6, dar aici avem o privire 

atotcuprinzătoare a ceea ce face Dumnezeu cu Israel şi cu Biserica.  

Vă rog să nu lăsaţi Cuvântul să treacă pe lângă voi ci primiţi 

Cuvântul, acceptaţi-L şi primiţi-L într-un duh de rugăciune şi vorbiţi-I 

lui Dumnezeu în timp ce acest Cuvânt vi se adresează. Noi am citit 
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cuvintele lui Dumnezeu care spune: “Voi scoate din trupul vostru 

inima de piatră”. Aşa că spuneţi-I Domnului: „Ia de la mine inima de 

piatră”, iar dacă citiţi: “Voi pune în voi un duh nou”, atunci spuneţi-I 

din nou Domnului: „Doamne, Te rog dă-mi şi pune în mine acest duh 

nou”. Aceste cereri trebuie să devină pentru noi strigătul şi dorinţa 

fierbinte a sufletului nostru. Predica este vorbirea lui Dumnezeu către 

noi, iar Dumnezeu doreşte să audă de la fiecare dintre noi un răspuns 

favorabil.  

Noi mai avem cuvântul din Romani şi în mod deosebit acel 

cuvânt care priveşte Israelul şi neamurile. Aici, în Rom.11, ne este 

arătat foarte clar că de prima dată va intra numărul deplin al 

neamurilor în Biserică, iar apoi Israelul va fi mântuit. Rom.11:25: 

„Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu 

ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va 

ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor”. – iar în legătură cu 

Israelul vom citi vers. 26, parte a doua: “Izbăvitorul va veni din Sion, 

şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. Vers.27: “Acesta va fi 

legământul, pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele”.  

Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu noi ne este arătat 

aici şi el constă în iertarea păcatelor, în împăcarea cu Dumnezeu; 

zapisul care ne stătea împotrivă şi care exprima judecata lui Dumnezeu 

a fost nimicit. Noi am devenit fii şi fiice ale lui Dumnezeu, aleşi 

înainte de întemeierea lumii după buna plăcere a voiei Sale.  

Acum, încă câteva versete biblice în care ne este arătată 

desăvârşirea lucrării de mântuire cu poporul Israel, iar apoi vom mai 

citi şi alte versete. Isaia cap.66 ne arată desăvârşirea lucrării lui 

Dumnezeu cu poporul Israel, iar apoi vom vedea mai târziu 

desăvârşirea lucrării lui Dumnezeu cu Biserica nou testamentară. Isaia 

66:6: “Un glas răsunător iese din cetate! Un glas iese din Templu! 

Este glasul Domnului, care dă vrăjmaşilor lui plata cuvenită!” 

Cuvântul cheie aici este: “Un glas iese din Templu!” În timpul acela, 

în care acest glas iese din Templu, Templul va fi deja reconstruit. De la 

acest verset vom merge în Ezechiel 47:1, unde ne este descrisă 

împărăţia de 1000 de ani, cum va fi şi ce va avea loc atunci când 

Domnul va începe să împărăţească şi când Templul din Ierusalim este 

deja reconstruit. Ezechiel 47:1: “M-a adus înapoi la uşa casei. Şi iată 
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că ieşea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit; căci faţa casei era 

spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre 

partea de miază-zi a altarului”. Aşadar, Dumnezeu a plănuit totul într-

un mod minunat. 

Eu sunt pe de-o parte îngrozit, dar pe de altă parte ştiu că 

această dezvoltare aparţine timpului de sfârşit. Ce se întâmplă acum 

între Israel şi Vatican… Chiar acum, o delegaţie de opt trimişi speciali 

din Israel se află în Vatican şi sunt discutate şi rezolvate ultimele 

amănunte. Aceste discuţii conduc la încheierea legământului dintre 

Vatican şi Israel, şi sunt necesare pentru că Vaticanul doreşte să 

stabilească proprietăţile sale în Israel. Deci, toate aceste amănunte sunt 

discutate de către înalta ierarhie a Vaticanului împreună cu delegaţia 

Israelului. De ambele părţi sunt câte opt persoane care poartă aceste 

negocieri, iar acestea privesc în mod exclusiv statutul Ierusalimului. 

Acum sunt puse în ordine ultimele amănunte asupra acestui contract 

sau legământ deoarece până în luna decembrie a acestui an se doreşte 

semnarea acestui document sau legământ.  

Deci, atunci când citeşti asemenea lucruri şi le compari cu 

Sfânta Scriptură atunci fraţi şi surori, multe lucruri ne vin în minte… 

Eu cred că am auzit de multe ori despre timpul de sfârşit şi poate ne-

am obişnuit cu aceasta şi am aţipit. Un strigăt de trezire trebuie să vină 

cu putere, iar aici îl avem. Sâmbătă 24 august, a fost publicat un articol 

în cel mai mare ziar din Krefeld, şi vă rog să fiţi atenţi la ceea ce scrie 

în el. Iată ce hotărâre a luat Vaticanul: “Să ne rugăm pentru evrei, astfel 
încât Domnul şi Dumnezeul nostru să le ilumineze inimile, ca ei să-L vadă pe 
Isus Hristos ca şi Salvator al întregii omeniri”. Şi ştiţi cum se rugau ei de 
fiecare dată în rugăciunea care era făcută în Vinerea Mare? În acea 

rugăciune, evreii erau acuzaţi că L-au ucis pe Hristos, că sunt vinovaţi 

şi că ar trebui persecutaţi. Aici este problema: pentru că creştinismul 

L-a declarat pe Hristos ca fiind a doua persoană din dumnezeire, din 

acest motiv evreii nu au putut crede şi accepta acest lucru, căci ei cred 

numai în Singurul Dumnezeu: “Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul 

nostru, este un singur Domn!” Aşa este scris în limba ebraică: Echad = 

UNUL. Şi Fiul nu este a doua persoană a dumnezeirii, ci Dumnezeu S-

a manifestat, S-a descoperit într-un trup omenesc. Dar orbirea în care 

se află întregul creştinism, a făcut ca ei să-i blesteme pe evrei, pentru 
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că lor arătându-li-se crucifixul, au fost forţaţi să accepte ceea ce spunea 

creştinismul. Ce nevoie am eu de creştinism? Eu am nevoie de Hristos, 

nu de creştinism. Nu creştinismul a murit pentru mine, ci Hristos! 

Hristos a murit pentru noi!  

Despre tema aceasta ar putea fi spuse multe lucruri. În ultimul 

număr al revistei “Idea Spectrum” este scris despre creştinii 

evanghelici: “Evanghelicii ar trebui să îşi facă semnul crucii. Acest lucru ar 
trebui să fie un act oficial în toate bisericile protestante sau evanghelice”. Şi 
voi ştiţi cu toţii ce înseamnă: îţi faci cruce “În Numele Tatălui, al 

Fiului şi al Duhului Sfânt”. De aceea aceste trei puncte trebuie să fie 

atinse, iar prin aceasta toată lumea este dusă în eroare şi minţită. Mai 

departe în acest articol scrie: “Semnul crucii să fie o mărturie a credinţei 
într-un Dumnezeu trinitar şi să exprime dedicarea pentru Hristos”. Da. 
Întreaga lume este aşa cum a scris şi Ioan: minţită şi în cel rău. Numai 

dacă Dumnezeu ni se descoperă şi dacă înţelegerea noastră pentru 

Scriptură este deschisă şi când primim acces de sus, de la Domnul, 

numai atunci vom înţelege lucrurile. 

Biserica romano - catolică a organizat o conferinţă la 

Rottenburg din data de 4 mai până pe 3 august, a cărei titlu este: 

“Dumnezeu este de genul feminin”. Iar cel de-al doilea titlu este: 

“Dumnezeu este feminin”, iar apoi urmează nişte descrieri la a căror 

citire ţi se face rău. Te întrebi: oare cât de departe vor mai merge 

oamenii cu această batjocură, cu această blasfemie? Noi Îi mulţumim 

lui Dumnezeu că ne-a primit şi că ne-a dăruit acces la Sfânta Sfintelor 

şi că am păşit pe un tărâm sfânt. Noi nu interpretăm Cuvântul lui 

Dumnezeu, ci îi acordăm respectul cuvenit în importanţa lui. În acest 

fel suntem introduşi în planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Eu 

vă spun că acum se întâmplă şi au loc lucruri incredibile şi noi putem 

urmări direcţia spre care se îndreaptă aceste lucruri.  

Mai am un lucru pe inimă şi acesta este Isaia 28, pentru că toate 

denominaţiunile şi toate bisericile indiferent de credinţa lor, aşează 

peste ei un acoperiş de minciună. Vinerea trecută, dis de dimineaţă, noi 

am avut parte de o experienţă inedită. La ora şase fără cinci minute 

dimineaţa a început să cadă o grindină mare, iar la câteva minute după 

şase, aceasta a încetat. Tone de grindină au căzut aici în Krefeld, iar 

acoperişurile caselor erau pline de găuri. Poate mâine dimineaţă vă veţi 
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face câteva minute libere pentru a putea vedea urmările acestei furtuni 

de grindină care s-a abătut şi deasupra acoperişurilor caselor începând 

cu numărul 15 şi terminând cu numărul 17.  

Permiteţi-mi să vă citesc Isaia 28:15- 17: “Pentru că ziceţi: 

„Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu 

locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va 

atinge”,- aşa s-au gândit ei – „căci avem ca loc de scăpare neadevărul 

şi ca adăpost minciuna!”1 Aceasta este o descriere a stării 

duhovniceşti. După aceea, Domnul spune, în vers.16: „De aceea, aşa 

vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o 

piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, 

temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. 

Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina 

va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca 

adăpostul minciunii”. Aici avem două lucruri: primul este cumpăna 

sau nivela. Toţi profesioniştii în construcţii ştiu şi cunosc cât de 

importantă este nivela atunci când se construieşte o clădire. Şi poate aţi 

urmărit odată cât de des se apelează la această unealtă pentru a fi 

măsurate în mod corect unghiurile după care va fi zidită clădirea 

respectivă. Aici scrie că: “Voi face din neprihănire o lege…”, atunci 

aceasta ar trebui să fie o lucrare corectă şi care are unghiuri drepte nu 

nişte unghiuri strâmbe sau înclinate, neconforme cu planul de 

construcţie stabilit.  

Mai există o unealtă asemănătoare folosită în construcţii şi care 

are aceleaşi calităţi: de a stabili unghiuri drepte. Aceasta este aţa de 

măsurat, la al cărei capăt se află o greutate de plumb2. După 

măsurătorile acestei unelte este ridicat zidul unei clădiri. Despre aceste 

două unelte este scris aici în Isaia: “Şi o voi alinia sau o voi face 
conform sforii de măsurat [Versiunea germană n.tr.] ”Aici nu este 
vorba despre dreptatea ta, ci despre dreptatea dumnezeiască: “Voi face 

din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă…” 

Aşadar, toate lucrurile trebuie să fie măsurate şi cântărite corect 

conform acestor măsurători dumnezeieşti. Fraţi şi surori, de ce am 

                                                 
1 În limba germană este scris: „ne-am făcut un adăpost din această minciună” - 
n.tr. 
2 firul cu plumb 
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arătat noi astăzi aici acest smochin? De ce am adus cu noi astăzi toate 

aceste lucruri? Pentru a ne arăta faptul că timpul harului se apropie de 

sfârşit şi că în Biserică toate lucrurile trebuie să fie puse în ordine: 

dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie din nou unitatea de măsură 

dumnezeiască!  

Deasemenea, despre această sfoară de măsurat se poate citi şi în 

Noul Testament. Ceea ce am citit din Isaia 28 putem citi şi în 1 

Timotei 4:6 şi în 2 Timotei 2:19. Prima dată vom citi din 1 Timotei 4:6 

„Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor 

al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale 

bunei (dreptei) învăţături, pe care ai urmat-o până acum”. Iată că 

această exprimare nu o găsim numai în Isaia ci şi în 1 Timotei în cap. 

4, iar ca legătură se poate citi din 1 Tim. 4:1: “Dar Duhul spune 

lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să 

se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor…” Aici 

noi avem comparaţia: pe de o parte va creşte lepădarea de credinţă şi 

înşelăciunea, iar pe de altă parte este scris: „Dar tu om al lui 

Dumnezeu, ţine-te strâns legat de această bună învăţătură pe care ai 

luat-o ca şi îndreptar, ca pe o sfoară de măsurat”.  

Fraţi şi surori, haideţi să citim 2 Tim.2:19, care priveşte 

Biserica, lui Isus Hristos: „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă 

nezguduită, având pecetea aceasta…” Acest cuvânt „totuşi” ne obligă 

să citim ce este scris mai înainte. Noi ar trebui să citim şi vers.17 şi 18 

pentru că acestea se află înaintea vers. 19: „Şi cuvântul lor va roade ca 

şi cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au 

abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa 

unora”. Aici este un lucru care nu ar fi trebuit să apară sau să fie 

posibil, dar totuşi iată cât de uşor pot fi influenţaţi nişte oameni. 

Haidem ca noi să rămânem numai sub influenţa dumnezeiască şi să 

încetăm a mai amesteca ceva, ci să primim în adevăr în interiorul 

nostru ca şi sămânţă divină, numai Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi 

să-l păstrăm în inimile noastre!  

Haideţi să cuprindem lucrurile care au fost spuse astăzi. Eu mi-

am notat aici un citat al fratelui Branham: „Nu doar o credinţă, ci credinţa 
desăvârşită, care se găseşte în făgăduinţa desăvârşită, în Cuvântul Lui, care 
este mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri”. Aşadar, nu o credinţă 
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oarecare ci credinţa aşa cum spune Scriptura, credinţa verificată cu 

nivela şi firul cu plumb al lui Dumnezeu… Oare de ce credincioşii din 

Berea cercetau zilnic Scripturile? Ei cercetau zilnic Scripturile pentru a 

fi siguri, pentru a avea siguranţa deplină că vestirea pe care au auzit-o 

ei, este în concordanţă cu Cuvântul! În acelaşi fel procedăm şi noi 

astăzi. Şi eu o spun acum foarte sincer: în faţa mea am cartea „Cele 

şapte peceţi” şi voi citi un paragraf de la pag. 56 a acestei cărţi. Este o 

ediţie mai veche în limba germană, iar în legătură cu aceasta, cu ceea 

ce se petrece acum, fratele Branham a spus în data de 18 martie 1963: 

„Papa, va încheia un legământ cu evreii, iar la mijlocul perioadei de timp 
incluse în acest legământ, el îl va rupe pentru că deja scopul lui va fi atins, şi 
anume să pună stăpânire pe banii evreilor. Atunci când papa va deţine 
controlul total al acestor bani, atunci el va rupe legământul făcut cu evreii, aşa 
cum a spus şi Daniel şi anume la mijlocul celei de-a şaptezecea săptămâni…, 
Daniel 9:27”.  

Eu am adus cu mine aceste citate cu un motiv: acela de a vă 

arăta cât este de târziu. Acum, bineînţeles că aceste negocieri se poartă 

peste tot şi pretutindeni, dar nu contează cine le poartă: fie un prim 

ministru aici sau vreun preşedinte dincolo, ci lucrul principal sunt 

negocierile purtate de către Roma, iar acest lucru ne este arătat din nou 

în Sfânta Scriptură, în Noul şi în Vechiul Testament, şi dacă citiţi veţi 

vedea cât de avansate sunt lucrurile acum.  

Acum doresc să mai dau un citat: „Numai în momentul când 
Biserica va fi răpită, va avea loc şi semnarea acelui legământ”. Ziua şi ceasul 
nu le ştie nimeni dar un lucru l-am înţeles cu siguranţă: că nu ne mai 

putem juca cu timpul. Noi trebuie să răscumpărăm timpul! Fără vreo 

urmă de fanatism, noi trebuie să spunem omenirii întregi şi numai 

credincioşii care sunt rânduiţi pentru viaţa veşnică vor auzi şi vor 

asculta de aceste lucruri. În această afirmaţie a fratelui Branham, şi 

permiteţi-mi vă rog să o recitesc: „Nu doar o credinţă oarecare… ” Fiecare 
om crede ceva şi în ceva şi cum este scris şi în Iacov că şi dracii cred şi 

se înfioară, dar aici ne este spus că: „nu doar o credinţă ci credinţa 
desăvârşită, care vine din Cuvântul desăvârşit şi care vine din făgăduinţa 
desăvârşită”. Aceasta este credinţa pe care Dumnezeu ţi-a dăruit-o ţie şi 

mi-a dăruit-o şi mie; şi eu îndrăznesc să spun aici următorul lucru: că 
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Dumnezeu ne-a dat o astfel de credinţă şi anume credinţa care a fost 

dată sfinţilor odată pentru totdeauna!!!  

Şi voi aţi văzut astăzi în articolul citit, că până şi protestanţii 

vorbesc despre dumnezeul trinitar, îşi fac semnul crucii şi astfel cu toţii 

se îndreaptă într-o singură direcţie: Roma. Dar Biserica lui Isus Hristos 

se întoarce la Evanghelia care a fost propovăduită la început şi care a 

ieşit din Ierusalim: un Domn, o credinţă, un botez! O singură credinţă! 

Şi daţi-mi voie să mai spun odată: nu o credinţă oarecare, ci credinţa 

desăvârşită care provine din Cuvântul desăvârşit, din făgăduinţa 

desăvârşită pe care Dumnezeu o împlineşte şi pe care noi o putem trăi 

acum prin harul Său. Şi chiar în acest punct se despart duhurile.  

Nu putem intra acum în toate detaliile celor scrise aici, dar acel 

carismatic îmbrăcat în alb care susţine că tot ce spune şi face el este de 

la Duhul Sfânt, deşi totul este sub mantia trinitară... Cu toţii participă 

la aceasta – este vorba doar de entuziasm şi bani mulţi – dar ei nu mai 

deosebesc ce se întâmplă. Numai adevărata biserică a lui Isus Hristos 

poate deosebi, toţi ceilalţi se îneacă în această înşelătorie.  

Mi-am mai notat câteva versete care ne arată că a sosit ceasul 

lui Dumnezeu pentru acei dintre noi care nu sunt încă mântuiţi, acei 

care nu au siguranţa mântuirii în inimile lor, acei care nu s-au dedicat 

pe deplin lui Dumnezeu – cât vreţi să mai aşteptaţi? „Astăzi dacă 

auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” Nu vedem cu ochii noştri 

cum se împlinesc semnele timpului de sfârşit? Nu auzim la ştiri despre 

cutremure, foamete, probleme bancare, probleme de tot felul? Dacă-mi 

aduc bine aminte în martie am predicat în Myanmar, unde a trebuit să 

călătoresc cu maşina de la un oraş la altul pe distanţe foarte mari. Şi 

acum, aflăm că un dezastru mare a lovit acea regiune. Şi acolo am citit 

Matei cap. 24 şi am spus că noi trăim în timpul sfârşitului. Şi cei doi 

fraţi ai noştri, Paul şi Biaka, mi-au scris că nici un credincios n-a păţit 

nimic. Doar colibele lor au fost puţin stricate şi pot fi uşor reparate. 

Dar noi suntem foarte recunoscători Domnului. 

Când a avut loc ultimul cutremur în Sumatra, Indonezia, mă 

aflam la recepţia hotelului şi deodată candelabrul din hol a început să 

se mişte ca un pendul uriaş, redând intensitatea cutremurului. Gândiţi-

vă, pe de-o parte este scris, iar pe de alta noi o putem vedea şi trăi! Vă 

spun, lucrurile nu vor merge mai bine, durerile naşterii se vor înteţi.  
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Joia trecută, la ora 11:00, la prânz, aici a fost întuneric beznă, 

ca noaptea. A trebuit să aprindem luminile. Am ieşit în curte ca să 

vedem ce se întâmplă. Era întuneric. Iar vineri dimineaţă, înainte de 

ora 6:00, am auzit un zgomot puternic şi m-am gândit: „Oare ce este 

aceasta?” M-am sculat din pat, mi-am pus mantaua de ploaie şi am 

ieşit pe balcon şi am văzut căzând această grindină puternică. Era ceva 

maiestuos, ceva frumos… Voi ştiţi, eu iubesc ploaia, iubesc furtuna, 

dar ceea ce a căzut acolo a fost prea mult. Nu am trăit aşa ceva până 

acum. Ca să vă înviorez puţin, vă spun că grindina a acoperit complet 

şi lebăda aceea artificială din bazinul pentru botez. Dar ce se va 

întâmpla când Domnul va trimite grindina Lui din cer, aşa cum am citit 

deja, când orice adăpost al minciunii va fi nimicit? Când se vor 

întâmpla aceste lucruri, va fi deja prea târziu. Astăzi noi o vedem şi eu 

vă spun că pentru mine a fost o lecţie deosebită. Mi-am amintit imediat 

de Isaia 28 şi am citit un lucru care mi-a atins inima: „Iată, pun ca 

temelie în Sion o piatră… voi face din neprihănire o lege şi din 

dreptate o cumpănă… Eu voi zidi Biserica Mea”. Domnul Îşi zideşte 

Biserica Sa. Ceilalţi zidesc sub adăpostul minciunii cu multă râvnă. 

Dar Biserica Domnului nostru este proprietatea Lui şi numai a Lui. Şi 

toţi cei ce sunt proprietatea Lui, nu vor participa la o altă zidire, ci ei 

sunt separaţi, sunt chemaţi afară şi rămân echilibraţi prin vestirea 

prezentă. Şi noi putem mărturisi că Dumnezeu l-a chemat şi l-a trimis 

pe fratele Branham în timpul nostru, ca pe-un vas ales, cu o însărcinare 

extraordinară. El Şi-a împlinit făgăduinţa trimiţând un bărbat cu un 

mesaj care să premeargă a doua venire a lui Hristos. Astăzi noi vedem 

că oameni de pe cinci continente pot asculta vestirea Evangheliei 

veşnic valabile în zece limbi diferite, pot să asculte învăţătura 

dumnezeiască şi sunt introduşi în cuvântul profetic. Cu siguranţă toţi 

aţi înţeles că acum se împlineşte sub ochii noştri profeţia biblică pentru 

faza finală a timpului de sfârşit. Voi nu sunteţi în întuneric, căci 

informaţiile ajung la noi în fiecare zi. Se împlineşte 1 Tes. 5: „Ziua 

Domnului va veni ca un hoţ noaptea”, dar şi ceea ce scrie în vers. 4 

„Dar voi fraţilor nu sunteţi în întuneric pentru ca ziua aceea să vă 

prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi…cine umblă în lumină 

nu se poticneşte”.  
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Nu aş vrea să mă refer prea des la ultimele ştiri din lumea 

evanghelică, dar pretutindeni oamenii se întorc spre Roma. Iar cei 

puţini care nu o fac, rămân totuşi în învăţătura trinitară, rămân în 

tradiţiile lor. Şi acest lucru doare. De aceea, noi Îl rugăm pe Dumnezeu 

ca El să-Şi confirme Cuvântul Lui cu putere, ca omenii să fie convinşi 

de prezenţa lui Dumnezeu şi să fie copleşiţi de lucrarea Lui şi astfel să 

ajungă la cunoştinţa adevărului. Cu adevărat, noi ar trebui să fim 

mulţumitori lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Noi înotăm împotriva 

curentului şi nu putem schimba nimic din ceea ce se întâmplă acum; 

dar ceea ce ne-a dat Dumnezeu nu ne-o poate lua nici un om. Ce ţi-a 

fost dăruit ţie şi mie ca descoperire a Duhului rămâne în vecii vecilor! 

De aceea, noi spunem „Da” fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu. Noi îl 

primim şi-l acceptăm din toată inima şi-l ordonăm din punct de vedere 

biblic, comparând cele auzite cu ceea ce este scris în Noul şi Vechiul 

Testament şi cu ceea ce se întâmplă acum pe Pământ.  

Cu toţii au auzit de acest titlu (din Newsweek): „Europa în 

căutarea unui Preşedinte puternic”. Desigur, căci la sfârşit trebuie să 

fie trei: Satan - balaurul, şarpele cel vechi -, conducătorul religios şi 

conducătorul politic. Această trinitate trebuie să facă o lucrare comună, 

spunem aceasta pe baza Scripturii. Voi veţi vedea că se poate întâmpla 

acest lucru chiar anul viitor, ca noi să avem un Preşedinte al Europei. 

Nu vă îngrijoraţi, lucrurile avansează în mod accelerat şi noi o putem 

vedea. 

Să facem un cuprins. Dumnezeu a spus: „Voi avea milă de 

oricine-Mi va place să am milă şi Mă voi îndura de oricine-Mi va 

place să Mă îndur”. (Rom. 9:15). La fel este scris că „El şi-a arătat 

căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel”.(Ps.103:7). Şi 

iarăşi este scris: „V-am făcut cunoscut tot planul lui Dumnezeu” 

(Fapte 20:27) Şi de asemenea este scris: „Şi avem cuvântul profeţiei 

făcut şi mai tare la care bine faceţi că luaţi aminte ca la o lumină care 

străluceşte într-un loc întunecos”. (2 Petru 1:19). Şi este scris: „Când 

vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă 

ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”. (Luca 

21:28).  

 Fraţi şi surori, noi suntem generaţia cea mai privilegiată, care a 

trăit vreodată pe faţa pământului. În cei 2000 de ani ai Noului 
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Testament sunt doar două perioade deosebite: prima, în legătură cu 

venirea Domnului nostru şi cu împlinirea profeţiei biblice pentru acea 

perioadă. Apoi a venit epoca întunecoasă, apoi Reforma şi celelalte 

iluminări care au urmat. Şi chiar la sfârşit, înainte de miezul nopţii, noi 

citim: „…spre seară se va arăta lumina”. (Zah.14:7). Spre seară va fi 

lumină şi noi dorim să umblăm în această lumină. Şi vom umbla în 

această lumină, căci cu ajutorul luminii primite de la El vedem lumina. 

Am putea citi şi din Efeseni, din Coloseni şi întotdeauna ne vom găsi 

locul nostru în Sfânta Scriptură fără efort, pentru că noi credem astăzi 

în acelaşi fel cum au crezut fraţii noştri de la început, învăţăm în 

acelaşi mod cum au învăţat şi ei şi am avut privilegiul ca deschiderea 

peceţilor să se facă în generaţia noastră. Eu nu l-am întâlnit pe Ioan 

când am fost pe Insula Patmos, dar pe fratele Branham l-am cunoscut. 

Am mâncat şi am băut cu el la aceeaşi masă, un om ca şi noi.  

Când a venit fratele Becker pentru rugăciune, mi-am adus 

aminte de cuvântul din Iacov 5: „Ilie era un om supus aceloraşi 

slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă…” şi Dumnezeu a 

ascultat rugăciunea lui. El nu a fost un supra-om, el a fost un om ca şi 

noi. Haideţi să primim îmbărbătare prin aceasta, şi noi suntem doar 

nişte oameni obişnuiţi. Ilie, un om ca şi noi, s-a rugat cu stăruinţă, cu 

credinţă şi Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui. Şi tu şi eu nu suntem 

decât nişte oameni, dar haidem să credem Cuvântul lui Dumnezeu, să 

primim făgăduinţele, să ne rugăm prin credinţă şi să primim din partea 

lui Dumnezeu ceea ce a pregătit El pentru noi. 

 Am vorbit săptămâna trecută în Zürich despre acei iudei care 

au murit ca martiri doar pentru că au fost evrei, doar pentru că au fost 

aleşi de Dumnezeu sub legământul vechi testamentar ca să poarte 

mărturia lui Dumnezeu. De aceea au trebuit ei să moară moarte de 

martiri. Comparaţia care mi-a venit în gând a fost următoarea: este mai 

bine să mori ca martir, să rămâi credincios până la moarte şi apoi să 

primeşti o îmbrăcăminte albă. Căci aşa este scris în Pecetea a cincea, 

„...fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă…” şi li s-a spus să aştepte 

până când fraţii lor vor fi omorâţi ca şi ei. Desigur, este mai bine să 

mori ca martir, în credinţă, împreună cu Domnul, decât să mori natural 

fără Domnul. Nu vă temeţi de nimic! Nu vă temeţi de cel ce poate 

ucide trupul, ci mulţumiţi lui Dumnezeu care ne mântuieşte sufletul; şi 
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acest suflet este proprietatea lui Dumnezeu în vecii vecilor. Noi 

mulţumim lui Dumnezeu pentru că putem trăi în acest timp – sunteţi 

voi conştienţi de acest lucru? Întreb încă o dată: suntem noi cu toţii 

conştienţi de ceea ce ne-a dat Dumnezeu? Amin. Privilegiul cel mai 

mare pe care ni l-a dăruit El prin harul Său este să trăim în acest timp 

şi să credem acum. Nu numai să vedem, ci şi s-o trăim, ştiind că timpul 

este aproape, că revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape, este 

chiar la uşă.  

Şi din nou cuvântul: „Fiţi treji şi vegheaţi în vederea 

rugăciunii”, rămâneţi echilibraţi în toate lucrurile; planificaţi lucrurile 

în viaţa voastră, dar trăiţi în aşa fel ca să fiţi pregătiţi să-L întâlniţi pe 

Domnul în orice moment. Aşa cum a fost făgăduit copiilor lui Israel, 

că atunci când vor fi strânşi dintre neamuri li se va da o inimă nouă, un 

duh nou – şi atunci Dumnezeu va turna din Duhul Său peste casa lui 

Israel, la fel se întâmplă cu biserica nou testamentară: chemarea afară 

din toate limbile, popoarele şi naţiunile ca să fim aduşi pe pământul 

făgăduinţelor lui Dumnezeu, să credem aşa cum zice Scriptura şi apoi 

să trăim primirea unei inimi noi, a unui duh nou, aducerea în 

conformitate cu Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Totul este în conformitate 

cu planul Lui, putem pune nivela şi întinde sfoara, totul corespunde.  

Şi încă o dată vă spun: când vedeţi smochinul dând rod, atunci 

voi ştiţi că timpul este aproape. Noi putem vedea Israelul strâns în ţara 

lui şi ei aşteaptă venirea lui Mesia. Pe de altă parte, am aflat ce se 

întâmplă acum între Roma şi Israel, ce se pregăteşte acolo. Fraţi şi 

surori, nu dorim să intrăm mai mult în detalii, dar conform 2 Tes. 2, 

Domnul va lovi pe acest bărbat care se va aşeza în Templul din 

Ierusalim, care se va da drept dumnezeu şi căruia întreaga lume îi este 

supusă. Fraţi şi surori, timpul este foarte aproape. Ne doare inima când 

vedem aceste dezvoltări, dar suntem mulţumitori lui Dumnezeu. 

Desigur, noi nu putem schimba nimic, dar am înţeles cât de aproape 

este revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru. Biserică îşi trăieşte 

pregătirea, separarea ei, dedicarea ei printr-o credinţă desăvârşită şi o 

deplină conformitate şi supunere faţă de Dumnezeu şi Cuvântul Lui. Şi 

atunci se împlineşte „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea 

pe Dumnezeu”. Eu doresc să-L văd pe Dumnezeu împreună cu voi. Eu 

doresc să intru în Ierusalimul ceresc împreună cu voi şi cu toţi aleşii lui 
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Dumnezeu de pe întreg pământul, cei ce ascultă acum mesajul divin, 

care sunt chemaţi afară şi pregătiţi. Cu toţii împreună vom trăi răpirea, 

prin harul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe 

toţi. 

 Eu văd că azi sunt mulţi tineri în mijlocul nostru. O, fie ca 

Dumnezeu să vă dea din harul Său bogat ca să vă decideţi să-L primiţi 

pe Isus Hristos, să dedicaţi vieţile voastre lui Isus. Căci cine-L 

primeşte pe El, primeşte viaţa veşnică. Aţi putut voi primi ceva din 

predica de azi? Cuvântul lui Dumnezeu v-a vorbit? V-aţi decis voi 

pentru Domnul, ca să fiţi o proprietate a Lui şi să-I slujiţi şi să trăiţi 

conform Cuvântului Său? Dumnezeului nostru Îi toată dăm slava acum 

şi-n veşnicie pentru marele privilegiu pe care ni l-a dat! Şi toţi cei ce 

şi-au predat viaţa Domnului în acest sfârşit de săptămână, au 

posibilitatea mâine să facă legământul unui cuget curat cu Dumnezeu 

şi să se lase botezaţi în mod biblic, pe numele Domnului Isus Hristos. 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi. Amin! Ne ridicăm şi cântăm 

„Aşa cum sunt la Tine vin”...şi „Îl iubesc”... 

 În timp ce stăm cu capetele aplecate şi nu privim în jur, căutăm 

legătura personală cu Dumnezeu prin credinţă, cu rugăciune şi o şi 

primim. Ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu, cu mulţumire. 

Aş vrea să întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care ar dori să-şi 

dedice viaţa lor Domnului... Iubitul frate şi prieten din Palermo a venit 

pentru prima oară cu fiica lui. Noi îi dorim din toată inima o trăire cu 

Dumnezeu. Dorim acelaşi lucru tuturor celor prezenţi azi aici, unii 

poate au fost aduşi, alţii au fost invitaţi. Fraţi şi surori, noi avem 

fiecare necazurile noastre în familie, în căsnicie, la şcoală sau la 

serviciu. Oriunde ar fi ele, să nu privim acum la ele, să le lăsăm în 

urmă şi privim numai la Domnul nostru, să nu permitem să fim 

împiedicaţi de aceste probleme. Noi să chemăm Numele Domnului; 

Numele Domnului nostru este Isus Hristos. Şi toţi cei ce vor să fie 

mântuiţi, să cheme Numele Domnului Isus Hristos. Aşa este scris în 

profetul Ioel, aşa este scris şi în Faptele cap. 2, aşa este scris şi în 

epistola către Romani cap.10: „Oricine va chema Numele Domnului, 

va fi mântuit”. Noi toţi ştim care este numele Domnului: „Şi-I vei pune 

Numele ISUS, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele sale”. Cu 

capetele în continuare aplecate, fiind în rugăciune, eu vreau să vă rog 
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în Numele Domnului, conform cuvântului din 2 Cor. 5: „ca şi cum 

Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui 

Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” Primiţi harul, primiţi mântuirea, 

primiţi iertarea! Şi apoi are loc ceea ce scrie în Ioan 1:12 şi 13: „Dar 

tuturor celor ce L-au primit, adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a 

dat dreptul (puterea) să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din 

sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 

Dumnezeu”. Doresc să ne rugăm acum cu toţii şi toţi cei ce au fost 

atinşi, nu de cuvintele unui om, ci de Cuvântul lui Dumnezeu şi care au 

simţit avertizarea Duhului, care simt atracţia Duhului, conform 

Cuvântului Domnului nostru: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l 

atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îi dau viaţa veşnică”… Cine 

doreşte să ridice mâna, cine doreşte să-şi predea viaţa lui Dumnezeu – 

aceasta poate fi ziua ta, zi pe care Domnul a făcut-o pentru tine, astăzi! 

Priviţi mâinile ridicate! Peste tot şi-au ridicat mâinile! Lăudat şi slăvit 

să fie Domnul şi Dumnezeul nostru! Mai am o întrebare: am 

recunoscut noi semnele timpului, am recunoscut noi cât de avansat este 

totul? Spuneţi „Amin”! Amin! Aleluia! 

 Tată ceresc, noi venim împreună la Tine, cu prietenii noştri, cu 

fraţii şi surorile noastre, cu toţi cei ce cheamă acum Numele Domnului 

şi care cer iertare, Te rog, primeşte-i pe toţi, fii milos şi iartă, dăruieşte 

o inimă nouă, un duh nou. Tu ai încheiat un Legământ nou, laudă, 

slavă şi cinste să-Ţi fie aduse! Iubite Domn, împreună noi lăudăm 

puterea sângelui Tău, a Cuvântului Tău şi a Duhului Tău! Şi noi vestim 

biruinţa lui Dumnezeu, biruinţa de pe Golgota, biruinţa lui Isus 

Hristos, Domnul nostru! Aleluiah! [se roagă fraţii în sală] Amin! 

 Să rămânem într-o rugăciune liniştită, într-o atmosferă de 

închinare. Mie mi-a fost adresată rugămintea de a avea un timp de 

rugăciune liniştită în prezenţa lui Dumnezeu. Şi dacă doi sau trei fraţi 

sunt călăuziţi să se roage, să o facă acum şi noi ne vom ruga împreună 

cu ei. [se roagă doi fraţi apoi se roagă fratele Frank]. 

 Tată ceresc, Îţi mulţumesc din toată inima pentru Cuvântul Tău 

cel scump şi sfânt, Cuvântul veşnic, care a devenit lumină şi viaţă 

pentru noi, care este hrana noastră. Iubite Dumnezeu, Îţi mulţumesc şi 

pentru Isaia 28. Noi vedem peste tot aceste adăposturi ale minciunii 

care vor fi distruse într-o zi, le va lovi grindina şi le va lua apa. Dar tu 
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ai pus o piatră de temelie pe care este zidită Biserica. Îţi mulţumim 

pentru aceasta. Aleluia! Şi în Biserica Ta, Tu ai aşezat dreptarul şi 

sfoara, Tu ne-ai întors la început. Noi Îţi mulţumim pentru slujba 

evanghelistică, pentru slujba de învăţătură şi pentru cuvântul profetic 

pe Tu care ni l-ai descoperit. O, mare Dumnezeu, prezenţa Ta s-a 

manifestat astăzi în acest loc. Astăzi Tu ai dat mântuire, ai dat 

descoperire, ai vorbit cu noi clar şi nu în pilde, noi Te-am înţeles căci 

Tu ne-ai deschis mintea pentru Scripturi. Mulţumire să-ţi fie adusă! 

Aleluia! Cântăm „Aceasta este ziua”. […] Amin! 

 Ştiţi ce ne vom spune unii altora la despărţire când ne vom 

strânge mâinile: aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, acesta este 

ceasul, acesta este mesajul, aceasta este calea lui Dumnezeu cu 

Biserica Sa. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi, pe întreg 

pământul, de la un cap al altul, în Sud şi în Nord, în Est şi în Vest, 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi şi să fie cu noi! Fratele Shmidt 

va încheia....(se roagă fr. Shmidt, fr. Dider, fr. Mbie). 

 Salutăm pe fraţii şi surorile din România care au venit cu un 

autocar, călătorind 1600 km ca să fie cu noi. Fie ca Domnul nostru să-i 

binecuvânteze în mod deosebit. Dumnezeu a trimis o foame după 

auzirea Cuvântului Său... Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să 

fie cu noi toţi! Amin! 

  
 

 


