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Predica de la Krefeld 
      Duminică, 6 septembrie 2009, ora 10 

 

Ewald Frank 
 

 

 

Iubitul Domn, Tu Dumnezeul veşnic credincios, noi privim din nou la tronul Tău de har şi 

ne aducem aminte de Psalmul 1. Ajută-ne o Doamne, să fim sădiţi lângă apele vieţii, ca să aducem 

multă roadă, căci Tu Însuţi ai zis ca noi să aducem roade, şi roadele noastre să rămână. Iubitule 

Domn, Tu să ai  drumul Tău cu noi toţi, astăzi şi apoi tot timpul, până când noi vom vedea împlinit 

tot ce am crezut. Fii Tu cu noi, călăuzeşte-ne, vorbeşte-ne şi lucrează într-un mod supranatural. 

Cuvântul Tău să nu se întoarcă fără rod, ci să împlinească scopul pentru care Tu L-ai trimis! Noi 

Ţi-am adus totul şi te rugăm să fii cu noi în Numele lui Isus! Amin! Luaţi loc! 

Noi aducem multe mulţumiri Domnului şi Dumnezeului nostru pentru harul şi credincioşia 

Lui, pentru tot ce a făcut El deja. Am auzit azi, la birou, nişte mărturii minunate despre lucrurile 

pe care le-a făcut Dumnezeu. Noi ne bucurăm fiindcă în timpul nostru Domnul Dumnezeu se 

dovedeşte într-un mod supranatural. Noi trăim încă în zilele biblice. Este frumos că odată cu 

plecarea fratelui Branham nu s-a terminat totul, ci Dumnezeu a început o fază nouă. Cu adevărat, 

prin harul lui Dumnezeu noi vestim acelaşi Cuvânt şi purtăm acelaşi mesaj. Ne punem încrederea 

în Domnul şi noi ştim că acesta este ultimul mesaj, mesajul chemării afară, mesajul pregătirii şi 

aducerii în concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de acela care în zilele 

acestea ascultă Cuvântul adevărat a lui Dumnezeu, este de acord cu interiorul său, şi poate să 

creadă aşa cum o spune Scriptura. 

Doresc să vă transmit saluturi din Moscova, din diferite ţări, din Suedia, de pretutindeni fraţii 

ne salută. Ei sunt conectaţi prin internet. Noi ne bucurăm şi de acest fapt că acum conexiunea nu 

este doar pe calculatoare, ci oamenii pot să şi vadă adunările. Dumnezeu a  avut de grijă ca 

Cuvântul Lui să ajungă până la marginile pământului.  

Apoi, ne-au vizitat prieteni din Ottawa, Montreal, din Republica Congo şi din alte ţări, aşa 

cum am spus ieri deja, fraţi şi surori din toate popoarele, limbile şi naţiunile.  

Domnul Dumnezeu să binecuvânteze într-un mod deosebit pe fraţii care predică, căci mai 

întâi toţi aceştia trebuie să fie aduşi în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, abia după aceea este 

posibil să fie aduse şi adunările pe care le conduc ei, în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Noi am înţeles foarte bine dorinţa fratelui din Kinshasa. Trebuie să o trăieşti odată, să vezi 

cât de risipit este poporul lui Dumnezeu; unii aleargă după unul, ceilalţi aleargă după celălalt şi în 

fiecare ţară există diferite direcţii de credinţă; dar la Dumnezeu există doar o singură direcţie de 

credinţă. Domnul vorbeşte şi astăzi: „Eu...voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o 

vor birui”. 

Eu citesc acum din Mica 2. Ceea ce face Dumnezeu cu Israelul El o face în paralel şi cu 

Biserica. El adună poporul Său de pe tot pământul, din toate popoarele, limbile şi naţiunile, din 

toate bisericile şi din toate denominaţiunile. Mica capitolul 2.12: „Te voi strânge în întregime, 

Iacove! Voi strânge rămăşiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe nişte oi dintr-un staul, ca pe o turmă în 

păşunea ei, aşa că va fi o mare zarvă de oameni”. Domnul doreşte să unească, să strângă, El o 

face cu Israelul chiar şi în timpul nostru până când se va împlini chiar şi versetul 13: „Cel ce va 

face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă şi vor ieşi pe ea; 
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împăratul lor va merge înaintea lor, şi Domnul va fi în fruntea lor”. Aici Domnul conduce turma, 

nu numai împăratul, ci chiar Domnul va fi în fruntea lor. Domnul nostru este totul în toate. Noi 

dorim ca El să fie în fruntea tuturor, să meargă înainte şi noi să-L urmăm pe El. 

În următoarele versete care se referă la timpul nostru, în special din Mica 3 doresc să citesc 

despre lucrurile care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Abia în versetul 8 este dat 

un răspuns. Citesc din Mica 3 de la versetul 5: „Aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care 

rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se 

pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt”. Aici Domnul vorbeşte nişte cuvinte foarte, foarte clare; 

dacă ne gândim la Matei 24: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva” şi la Marcu 13: „Băgaţi de 

seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: „Eu sunt 

Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi”, dar şi aceştia vor avea un sfârşit.  

Mai departe este scris în Mica 3.6: „Din pricina aceasta, va veni noaptea peste voi fără nici 

o vedenie! Şi întunericul fără nici o prorocie! Soarele va asfinţi peste aceşti proroci şi ziua se va 

întuneca peste ei”. Toţi aceia care vestesc părerile proprii şi duc în eroare poporul, sfârşitul lor 

este deja hotărât la Dumnezeu. Chiar la sfârşit Domnul Dumnezeu va merge înaintea Miresei Lui 

şi nu va mai fi nicio prorocie falsă, nu va mai fi vestită şi nu va mai exista nicio învăţătură falsă, 

ci Biserica va fi sfinţită în Cuvântul adevărului. 

Mica 3.7: „Văzătorii vor fi daţi de ruşine, ghicitorii vor roşi, toţi îşi vor acoperi barba, căci 

Dumnezeu nu va răspunde”. Această expresie mi-a vorbit într-un mod deosebit „căci Dumnezeu 

nu va răspunde”, căci nu va veni niciun răspuns de la Dumnezeu. Iudeii cred că  dacă Dumnezeu 

nu răspunde atunci El i-a pus la o parte şi-a întors faţa de la ei, fiindcă nu mai vine niciun răspuns 

de la Dumnezeu.  

Haidem să fim sinceri, aceşti oameni, chiar şi toţi carismaticii - persoanele importante 

carismatice - n-au nevoie de niciun răspuns de la Dumnezeu fiindcă şi-au căutat şi au găsit 

răspunsuri proprii. Celor care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul Său, Dumnezeu nu poate să le 

mai răspundă. Dar ţie şi mie, nouă, Dumnezeu ne dă răspunsuri, ne răspunde la orice întrebare care 

este conform Scripturii. Dumnezeu răspunde şi astăzi, Dumnezeu îţi răspunde ţie şi mie. De aceea 

este valabil pentru noi versetul 8, - acesta a fost mesajul Domnului care a fost scris aici - V. 8: 

„Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoştinţa dreptăţii şi de vlagă, 

ca să fac cunoscute lui Iacov nelegiuirea lui, şi lui Israel păcatul lui”. Noi mulţumim lui 

Dumnezeu fiindcă El ne arată oglinda Cuvântului, şi în oglindă nu îi vedem pe alţii, ci ne vedem 

pe noi înşine. Şi Îl rugăm pe Domnul nostru să înlăture toate petele şi ce nu este în regulă. 

Haidem ca să mergem la Tit capitolul 1 să citim Cuvântul Domnului. Tit capitolul 1 de la 

versetul 1 până la versetul 3: „Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit 

cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, (şi acum 

citim versetul 2) în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care 

nu poate să mintă, ci şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui (la vremea hotărâtă de El), prin 

propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru”.  

Totul la timpul lui şi la vremea Lui. Dumnezeu păzeşte asupra Cuvântului Său şi la timpul hotărât 

de El,  împlineşte ce a făgăduit. În paralel eu m-am gândit şi la Apocalipsa 1, doresc foarte scurt 

să mă refer la aceste versete. Apocalipsa 1 versetele 2 şi 3; aici este vorba despre trimiterea 

îngerului ca să arate ucenicilor sau slujitorilor lui Dumnezeu ce se va întâmpla în curând. V. 2: 

„care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot 

ce a văzut”. Şi acum mergem la capitolul 2. Domnul a vorbit de repetate ori slujitorului sau 

mesagerului Său, şi mesagerul trebuia să dea mai departe acest mesaj Bisericii. Apocalipsa 2.1: 

„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i”. Versetul 8: „Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i”. De 
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fiecare dată a vorbit îngerului Bisericii, până la capitolul 3: „Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-

i: Iată ce zice Cel ce este Amin”. Apocalipsa 3.14: „Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: Iată 

ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu”. Este 

vorba de zidirea nouă a lui Dumnezeu. Dacă cineva este în Hristos este o zidire nouă, tot ce a fost 

vechi a trecut, totul s-a făcut nou. 

În capitolul 22 din Apocalipsa, Domnul nostru vorbeşte şi dovedeşte în versetul 16. 

Apocalipsa 22.16: „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru 

Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă”. Acum 

urmează ceea ce trebuie ca să fie scos în evidenţă, în v. 17: „Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi 

cine aude, să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” 

Este minunată această zidire în Cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce era adresat Bisericilor locale, Pavel 

a scris-o în scrisorile lui. Ce era în legătură cu timpul de sfârşit, cu toată dezvoltarea din timpul 

sfârşitului, Domnul Dumnezeu a descoperit-o lui Ioan pe insula Patmos. 

Noi suntem introduşi astăzi în tot planul lui Dumnezeu. Să ne întoarcem din nou la Tit 

capitolul 1 şi să citim versetele 10 şi 11: „În adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi 

nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, 

învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri, pe care nu trebuie să le înveţe”. Noi nu putem 

face altfel decât să spunem adevărul. Tot ce nu este în concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul 

lui Dumnezeu trebuie întâmpinat cu sabia Duhului.  

Haideţi ca să ne gândim şi la versetele biblice din Iuda: „vă îndemn să luptaţi pentru 

credinţa, care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna (credincioşilor)”. Şi acum citim din Tit 

capitolul 1.13: „Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în 

credinţă,”. Vestirea Cuvântului nu trebuie compromisă, trebuie să fie foarte clară şi oamenilor 

trebuie să le fie vestit, să fie pus în inimile lor Cuvântul autentic. Şi acum, dragi fraţi şi surori 

urmează ceva deosebit în versetul 14: „şi să nu se ţină de basme evreieşti, şi de porunci date de 

oameni care se întorc de la adevăr”. 

Am amintit foarte scurt şi aseară despre fraţii care susţin că Domnul ar fi venit deja… Dar 

adevărul este că noi încă aşteptăm revenirea Lui. Aceşti oameni care vestesc învăţături false mai 

întâi au întors spatele Adevărului, au refuzat Adevărul, de aceea au fost acaparaţi de rătăcirea 

aceasta. Este important ca noi să vestim aici doar Cuvântul adevărat a lui Dumnezeu şi să primim 

în noi doar Cuvântul adevărat a lui Dumnezeu, nimic altceva care nu este 100% în concordanţă cu 

Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sper că voi luaţi în serios acest lucru. 

Pe oamenii care au fost duşi în eroare, Dumnezeu doreşte să îi ajute, dar aceia care duc pe 

alţii în eroare, sunt de fapt cei mai duşi în eroare. Pentru cei care duc în eroare nu este multă 

nădejde, dar pentru aceia care sunt duşi în eroare mai există nişte şanse. Noi am trăit-o în ultima 

călătorie, au venit fraţi şi au spus: „Treizeci de ani noi am fost duşi în eroare, opt 

acolo, doisprezece ani acolo”, şi au povestit cum s-a întâmplat şi ce s-a întâmplat. Dar 

Cuvântul Adevărului ne corectează, ne aduce înapoi, şi toţi aceia care cred Cuvântul Adevărului 

pot să fie îndreptaţi. Basmele acestea sunt nişte porunci omeneşti care se întorc de la Adevăr. 

Acesta este un cuvânt al lui Dumnezeu foarte important.  

Voi ştiţi că deja  în urmă cu două mii de ani, Duhul lui Dumnezeu a călăuzit şi i-a inspirat 

pe fraţii noştri, să scrie ce se va întâmpla, chiar şi în zilele noastre, înaintea revenirii lui Isus 

Hristos. Domnul nostru a descris de asemenea timpul sfârşitului şi ce se va întâmpla înaintea 

revenirii Domnului nostru iubit. În această Carte noi avem o privire de ansamblu în ambele 

domenii, cu privire la lucrurile pământeşti, şi chiar de nedreptatea care se va înmulţi. Totul ne este 

spus dinainte în Cuvântul Lui. Noi suntem interesaţi de faptul ca Biserica, Mireasa lui Isus Hristos 
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să fie păzită de lucrurile acestea, oamenii care au primit harul lui Dumnezeu sunt chemaţi afară, 

ca să nu cadă iarăşi în rătăcirile amintite mai înainte. 

Dacă privim în anii din urmă, cum au început lucrurile în mod minunat, aţi văzut: au trecut 

mulţi ani fără necazuri, dar după aceea a venit un timp când fraţii au început să-şi exprime 

gândurile şi învăţăturile proprii şi au întors spatele Adevărului. Aş dori să înţelegem odată pentru 

totdeauna faptul că aceluia care întoarce spatele Duhului Adevărului, Dumnezeu îi permite să fie 

apucat de duhul rătăcirii trimite, astfel încât să fie obligat să creadă minciuna. Atunci oamenii 

ajung în robie şi trebuie să primească duhul minciunii.  

Cu acest cuvânt despre basme şi porunci omeneşti, care se întorc de la Adevăr, să mergem 

la 2 Timotei 4, unde omul lui Dumnezeu exprimă încă odată ce se va întâmpla cu aceia care întorc 

spatele Cuvântului adevărului. 2 Timotei 4 de la versetul 3 până la versetul 4: „Căci va veni vremea 

când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri 

plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor 

îndrepta spre istorisiri închipuite”. De fiecare dată este vorba despre „istorisiri închipuite” sau 

despre „basme”. În versetul 5 este scris: „Dar tu (tu bărbatul lui Dumnezeu, tu Timotei să fii 

treaz), fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine 

slujba”. Cu acest Cuvânt noi mergem să privim mai îndeaproape denumirea aceasta de „basme” 

sau „istorisiri închipuite”. 

Cuvântul din 2 Petru capitolul 1.15-16, este în legătură cu revenirea Domnului Isus Hristos: 

„Îmi voi da osteneala dar, ca şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste 

lucruri”. După aceea vine o expresie minunată: „În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi 

venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca 

unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui”. De trei ori este scris acest cuvânt 

„basme”, „basme sau închipuiri”. Daţi-mi voie să repet: tot ce nu este în concordanţă cu Dumnezeu 

sau cu Cuvântul lui Dumnezeu, este ceva închipuit, este un basm. Basmele nu au nimic de-a face 

cu realitatea şi cu Adevărul. Dimpotrivă, aşa cum am citit, aceştia sunt nişte oameni care întorc 

spatele Cuvântului Adevărului. Toţi oamenii care cred că lucrurile care urmează în viitor sunt deja 

în urma noastră, au refuzat deja Cuvântul, nu mai sunt interesaţi de ceea ce este scris în Cuvânt. 

De aceea aceştia sunt sortiţi pieirii.  

Noi nu o spunem din aroganţă, ci suntem mulţumitori că Dumnezeu ne-a încredinţat 

Cuvântul Său, ne-a descoperit Cuvântul Lui şi acest Cuvânt al Lui locuieşte în noi. Noi suntem în 

Cuvântul Său şi Cuvântul Lui este în noi.  

Haidem să ne întoarcem la cele spuse aseară, „Eu îi cunosc pe ai Mei şi ai Mei mă cunosc 

pe Mine”. Dar de ce în Matei 7 de la v. 21, Domnul spune celor care au prorocit şi au făcut semne 

şi minuni: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi 

fărădelegea”. Domnul îi cunoaşte pe ai Lui şi ai Lui îl cunosc pe El, ascultă Glasul Lui, ascultă şi 

cred Cuvântul Lui. Noi suntem de acord în interiorul nostru cu Cuvântul Lui. 

În 2 Petru 2. citim în special v. 15, despre aceşti oameni care L-au părăsit pe Dumnezeu: 

„După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit, şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, 

care a iubit plata fărădelegii”. Ei au decăzut, s-au rătăcit şi au mers pe calea lui Balaam. Mai 

înainte este scris în capitolul 2 versetul 2: „Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina 

lor, calea adevărului va fi vorbită de rău”. Datorită acestor oameni şi datorită învăţăturilor lor, 

toate cercurile mesajului sunt vorbite de rău – datorită faptelor oamenilor - tot ce este vestit, 

Cuvântul adevărat, mesajul adevărat este privit cu îndoială şi vorbit de rău. 

Fraţi şi surori, este pe inima mea ca noi să primim de la Dumnezeu un răspuns, ca noi să ne 

întoarcem la Domnul şi Dumnezeu să dăruiască harul, astfel încât toţi aceia care sunt predestinaţi 



5 

 

la viaţa veşnică, care sunt clari în inimile lor, să aibă claritate în Cuvânt, astfel încât claritatea 

dumnezeiască să fie în ei. Este scris că ei au părăsit calea adevărului şi calea adevărului este vorbită 

de rău. Calea Domnului este calea adevărului. Datorită acestor oameni mesajul este batjocorit. Ei 

spun tuturor din aceste biserici că Domnul a şi venit, că învierea a avut loc deja. Ce se întâmplă?  

Ei au întors spatele Cuvântului Adevărului. Dumnezeu să asculte astăzi rugăciunea noastră, astfel 

încât în toată lumea să aibă loc o întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aşa nu se mai 

poate continua. Revenirea Domnului nostru este iminentă, este chiar la uşă şi Dumnezeu are 

dreptul ca în Biserica Lui doar Cuvântul să fie adus şi subliniat. 

Am putea să citim alte versete biblice, de exemplu în 2 Petru 3 v.2: „ca să vă fac să vă 

aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci, şi de porunca Domnului şi 

Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri”. Ce să ţinem minte? Ceea ce a vorbit şi a fost 

scris de Dumnezeu prin proroci şi apostoli. De aceasta să ţinem noi, aceasta s-o credem noi, până 

când Domnul Însuşi va împlini chiar şi ultima făgăduinţă. Noi avem toate aceste îndemnuri în 

Cuvântul Domnului - să fim chemaţi afară, să fim pregătiţi, ca să nu cădem şi să nu-i urmăm pe 

oameni cu învăţăturile lor.  

Eu trebuie să repet acest lucru - orice basm şi tot ce este închipuit de oameni, chiar şi în 

cadrul mesajului este o întoarcere de la Cuvânt, o rătăcire de la Cuvânt, ei întorc spatele 

Cuvântului. Cuvântul Adevărului ne spune ce se va întâmpla la revenirea Domnului Isus Hristos: 

„întâi vor învia cei morţi în Hristos” şi „Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 

împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu 

Domnul”. Acestea sunt adevăruri dumnezeieşti care ne sunt relatate şi scrise în Cuvântul lui 

Dumnezeu, astfel încât credinţa noastră să fie conform Scripturii. De ce a zis Domnul nostru?: 

„Cine crede în Mine, ... cum zice Scriptura”, nu cum vrea cineva sau cum spun oamenii. Nu! Nu! 

„Cine crede în Mine, ... cum zice Scriptura”. Deseori noi am subliniat faptul, cum a făcut-o şi 

fratele Branham, că Domnul nostru este Cuvântul devenit trup şi totul a fost făcut prin El, aşa cum 

este scris şi în Ioan 1: „nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”. El a fost Cel ce a vorbit 

lucrurile la existenţă. Noi am auzit cuvintele Lui, şi noi credem astăzi Cuvântul lui Dumnezeu. El 

a fost Acela care a chemat la existenţă toate lucrurile. Cel care a fost şi în Grădina Eden, Acelaşi 

a murit pe crucea de pe Golgota, Dumnezeu descoperit în turp, neprihănit în Duhul, acelaşi ieri, 

azi şi în vecii vecilor. 

Haidem să ţinem minte acest verset din 2 Petru 3.2: „ca să vă fac să vă aduceţi aminte de 

lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci, şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, 

dată prin apostolii voştri”. Cuvântul a devenit lumina picioarelor noastre. Noi mulţumim lui 

Dumnezeu fiindcă Cuvântul Lui descoperit a căzut în inimile noastre şi aceeaşi descoperire pe care 

au avut-o prorocii şi apostolii şi pe care a primit-o şi fratele Branham de la Dumnezeu, aceeaşi 

descoperire ţi-a fost dăruită ţie şi mie. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a dăruit această legătură, El a 

făcut legătura între El şi noi.  

Haideţi să mai citim din 2 Petru 3.14: „De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste 

lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace”. Deci nouă ne-a fost 

dată învăţătura, ne-au fost date avertizări şi după aceea urmează şi adevărul adresat nouă: „De 

aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri”, în special dacă aşteptaţi revenirea Domnului 

nostru - aceasta reiese din 2 Petru 3.9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum 

cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină 

la pocăinţă”. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, chiar dacă ni se pare că durează un pic mai 

mult împlinirea timpului Său.  
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Gândiţi-vă, când fratele Branham a spus în 1933 că mesajul care i-a fost încredinţat lui va 

premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, cine s-ar  fi gândit atunci că va mai dura zeci de ani? 

Cine s-ar  fi gândit că va dura aşa de mult până când şi ultimii de pe tot pământul să fie chemaţi 

afară şi totul să se facă prin harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are planul Lui de mântuire, El a 

hotărât timpul din veşnicie. Noi ne-am fi dorit să se fi întâmplat deja totul, dar ultimii trebuie să 

mai fie chemaţi afară. 

Ca mărturie: când am fost ultima dată în vizită în Johannesburg, eu am dormit la etajul al 

şaselea, al unui hotel. Am vrut să mă duc la aeroport, eram deja în ascensor şi a venit un bărbat 

tânăr, era ceva mai înalt decât mine, noi împreună ne-am coborât cu ascensorul, şi poate în total n-

am vorbit mai mult de trei minute. Ne-am coborât împreună şi ne-am oprit înaintea liftului, şi 

atunci eu am scos şi i-am dat cartea mea de vizită lui şi i-am spus: „Domnule dacă Dumnezeu v-a 
vorbit, atunci dumneavoastră puteţi să îmi scrieţi”. N-am ajuns bine acasă şi deja mi-a ajuns un e-mail 

din partea acestui bărbat. Acest bărbat era manager, eu n-am ştiut-o. Era chiar managerul hotelului 

Hilton în Johannesburg. Şi a spus: „Domnule”, - a mai zis şi „pastor” - aceste puţine minute care le-ai 
vorbit cu mine, au fost suficiente ca eu să recunosc că sunt pierdut şi am nevoie de mântuire, că trebuie să 
fiu născut din nou ca să intru în Împărăţia lui Dumnezeu”. Trei minute au fost de ajuns, trei minute. Apoi 

acestui tânăr i-am trimis nişte broşuri. Dumnezeu îi cheamă afară pe oameni. De ce a trebuit să 

chem acel lift şi să vină acest bărbat? A fost o întâmplare minunată! Noi n-am discutat despre 

vreme sau aşa ceva, ci am mărturisit despre Domnul nostru. Domnul este credincios. 

Haideţi să revenim la subiectul despre fraţii care subliniază că „Domnul ar fi venit deja”. 

Nu! Nu! Eu o spun de fiecare dată, atâta timp cât noi suntem pe acest pământ, Domnul încă n-a 

venit! Atunci când va reveni Domnul, noi vom merge în sus! Despre a doua venire a lui Hristos, 

doresc să citesc din Evrei 9.28: „tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să 

poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă 

mântuirea celor ce-L aşteaptă”. Amin! Odată a venit El ca să poarte păcatele multora. A doua 

oară vine ca să ne ia cu El pe noi, care am căpătat harul Lui. Fie ca toţi fraţii de pe tot pământul să 

recunoască ce basme predică - nici măcar mintea omenească nu poate ca să înţeleagă aşa ceva. 

Învăţăturile care sunt în Cuvântul lui Dumnezeu sunt logice, de înţeles. Fiecare învăţătură 

dumnezeiască ne conduce la ţintă şi anume la împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu. 
În 1 Corinteni 1, noi putem citi cuvintele minunate pe care le-a scris Pavel către Biserică, şi 

acestea vorbesc de asemenea despre revenirea Domnului. 1 Corinteni 1 de la v. 7: „ aşa că nu 

duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos”. V. 8: „El 

vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus 

Hristos”. Amin. După aceea ne este descrisă credincioşia lui Dumnezeu, în versetul 9: „Credincios 

este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru”. Dumnezeu 

Însuşi este credincios faţă de tine, faţă de mine, faţă de Cuvântul Său, El a încheiat legământul cu 

noi şi toate făgăduinţele - noi putem sublinia de fiecare dată - toate făgăduinţele sunt „Da” şi 

„Amin”, în special făgăduinţele revenirii Lui trupeşti.  

Cine neagă revenirea trupească a lui Isus Hristos în acelaşi mod în care a plecat la cer, posedă 

duhul antihrist. Aceasta se poate reciti în 2 Ioan v. 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, 

care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!” Cine neagă 

revenirea lui Isus Hristos aşa cum o spune Scriptura, că El va reveni în acelaşi mod cum a fost luat 

la cer. „Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va reveni în acelaşi fel cum L-aţi 

văzut mergând la cer”. Se poate citi în Sfânta Scriptură în Luca 24.50, 51 şi Fapte 1, şi aşa mai 

departe. Cine neagă aceasta şi spune că „Domnul a venit într-un mod duhovnicesc şi că învierea 

este un act duhovnicesc” - Nu! Nu! Aşa ceva nu există! La revenirea Domnului nostru, morţii în 
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Hristos vor învia şi noi care trăim, care am rămas în viaţă, noi vom fi transformaţi, trupurile noastre 

vor fi transformate în trupuri nemuritoare.  

Haideţi s-o mai recitim încă odată din 1 Corinteni 1 v.7: „aşa că nu duceţi lipsă de nici un 

fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos”. Acest cuvânt ne este adresat nouă 

personal fraţi şi surori; este adresat nouă care trăim în acest timp al sfârşitului. Domnul a ştiut deja 

sfârşitul înaintea începutului şi prin Duhul a profeţit lucrurile care urmau să se împlinească, lucruri 

care devin realitate astăzi înaintea ochilor noştri. 

Haideţi ca să mergem la Filipeni 3. Pavel a avut o temă principală şi anume revenirea 

Domnului nostru Isus Hristos. Filipeni 3.20-21: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi 

aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l 

va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate 

lucrurile”. Amin! Spunem „Amin!” faţă de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi putem doar să 

dăm din cap când alţii povestesc nişte basme. Noi respingem toate basmele. Noi ne întrebăm cum 

este posibil ca unii oameni să fie în stare să se abată de la Cuvânt şi să creadă sau să spună mai 

departe nişte basme, aşa ceva este de neînţeles, dar în timpul sfârşitului se întâmplă aşa. Eu sunt 

mulţumitor pentru faptul că Dumnezeu păzeşte asupra Bisericii Sale, El ne descoperă Cuvântul 

Său, ni-L dăruieşte ca o orientare şi noi prin harul Său putem să rămânem în Cuvântul Său. De 

aceea şi rămânem în El şi nimic nu ne va despărţi de Cuvânt şi de El, fiindcă noi am devenit o 

parte a Cuvântului care se împlineşte în timpul nostru. Cum am spus noi ieri, acum Biserica 

Mireasă este chemată afară. 

Eu am scris în Scrisoarea circulară, când Dumnezeu în Testamentul Vechi a dat poruncile, 

legea, El nu le-a dat amoriţilor sau altor neamuri, ci le-a dat poporului Său cu care a fost împreună 

şi cu care a încheiat un legământ, începând de la Avraam, Isaac şi Iacov. Lor le-a vorbit pe muntele 

Sion din mijlocul focului, prin tunete astfel încât poporul a zis: „Ei au zis lui Moise: Vorbeşte-ne 

tu însuţi, şi te vom asculta: dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim”.  Dumnezeu 

a spus cu privire la poporul Său: „Lasă pe poporul Meu să plece,...Lasă pe fiul Meu întâi născut 

să plece, ca să-Mi slujească;” Ambele lucruri sunt scrise în Exod 3 şi în alte locuri din capitolele 

care urmează „Lasă pe poporul Meu să plece, ...Lasă pe fiul Meu întâi născut să plece, ca să-Mi 

slujească.” Deja atunci acest drept de întâi născut a fost scos în evidenţă „poporul Meu, fiul Meu, 

întâiul Meu născut”. Noi am primit acest drept de „întâi născut” din partea lui Dumnezeu. Isus 

Hristos este Cel dintâi născut dintre mulţi fraţi, şi noi suntem născuţi din acelaşi Duh. Acelaşi Duh 

Sfânt care a preaumbrit-o pe Maria, acelaşi Duh Sfânt a umbrit şi Biserica la Cincizecime. Nu prin 

putere sau prin tărie, ci prin Duhul Sfânt.  

Noi suntem preocupaţi doar de un singur lucru: să rămânem în cadrul Cuvântului, să credem 

cum spune Scriptura, să aşteptăm şi să răbdăm până la sfârşit. Noi să ştim că Domnul va purta de 

grijă, astfel ca noi să fim desăvârşiţi şi să ne înfăţişăm înaintea Lui fără pete şi fără zbârcituri. De 

aceea este scris şi în Filipeni capitolul 4.6,7 şi 8 următoarele lucruri. Haideţi ca să citim Filipeni 4 

v.6,7 şi prima parte din versetul 8: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile 

voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri”. Vă daţi seama de 

înţelepciunea lui Dumnezeu, după acea minunată expresie: „Nu vă îngrijoraţi de nimic;” - Nu este 

scris „culcaţi-vă şi visaţi”. Nu! Nu! Este scris, este dată o îndrumare minunată: „Nu vă îngrijoraţi 

de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi 

cereri, cu mulţumiri”. Amin! Nu să avem nişte nopţi fără să putem dormi din pricina grijilor 

noastre, ci ceea ce este în inima voastră, în vieţile voastre, totul ce nu este încă aşa cum ar trebui 

să fie, aduceţi-o prin cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Vă daţi seama? În orice lucru! Dacă 

azi am întreba pe unii şi pe alţii cât de diferite şi felurite sunt necazurile şi ispitele. De aceea şi este 
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scris: „în orice lucru, aduceţi cererile voastre”. Nu există o reţetă. Fiecare ar putea să spună „tu 

nu eşti în situaţia mea,... nici tu nu eşti în situaţia mea”. De aceea şi este scris: „ci, în orice lucru, 

aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri”. De 

ce să fie legat totul cu mulţumiri? Pentru că în rugăciune noi avem deja siguranţa şi credinţa că 

Dumnezeu ne-a ascultat şi de aceea mulţumim lui Dumnezeu.  

Dacă noi am făcut totul în acest mod se împlineşte şi versetul 7:  „Şi pacea lui Dumnezeu, 

care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus”.  O credem cu toţii? 

Amin! Amin! „Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile 

în Hristos Isus”. Apoi se va împlini şi ce este scris în versetul 8: „Încolo, fraţii mei, tot ce este 

adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de 

iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească”. 

Amin. Eu cred că Domnul îşi va atinge ţinta Lui cu noi toţi. Noi nu trebuie să facem totul singuri, 

ci doar trebuie să permitem Domnului ca El să facă totul prin harul Lui în noi. 

Haideţi să cuprindem ce am văzut astăzi în prezenţa lui Dumnezeu. Timpul harului se apropie 

de sfârşit, semnele timpului vorbesc o limbă clară. Noi privim spre Ierusalim, vedem cum 

Ierusalimul este luat ca în cleşte. În nicio ţară de pe acest pământ şi în niciun oraş nu le este poruncit 

oamenilor ce să facă şi ce să nu facă, dar cu Israelul toate popoarele fac ce vor. Şi atunci noi ne 

gândim la unele versete biblice: Ierusalimul va fi o piatră pentru multe popoare şi toţi aceia care 

doresc ca să ridice această piatră se vor vătăma. Doar trebuie să ne întoarcem la cuvântul profetic, 

acolo este spus tot ce se va întâmpla, cum toate popoarele se vor opune şi se vor aduna împotriva 

Ierusalimului şi cum Dumnezeu Însuşi va interveni din cer. Se poate citi în Ezechiel 38 şi în Ioel 

2, se poate citi în ceilalţi proroci şi chiar în Apocalipsa. Dumnezeu permite să se întâmple multe 

lucruri până când soseşte timpul Lui. Atunci nu mai decid popoarele, ci atunci decide Dumnezeu. 

Şi cum am citit şi în prorocul Mica, atunci Domnul Însuşi merge înaintea poporului Său, atunci El 

dăruieşte victoria, atunci va sosi momentul când Domnul Dumnezeu îşi îndreaptă privirea spre 

poporul Lui ales, şi anume poporul Israel şi se va descoperi lor. Şi ei vor privi spre El, spre Acela 

pe care L-au străpuns, Îl vor plânge şi se vor pocăi.  

Acesta este timpul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă. Timpul pentru Israel va veni după 

ce Biserica va fi răpită, atunci va începe slujba celor doi proroci în Ierusalim. De aceea toţi iudeii 

din cele 12 seminţii trebuie să se întoarcă în Israel. Abia atunci se va împlini făgăduinţa lor şi ei 

vor avea parte de această împlinire, până când se va împlini şi Apocalipsa 14.1: „Apoi m-am uitat, 

şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de 

mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său”. Dumnezeu va face totul la 

timpul potrivit.  

Acestea sunt ultimele momente pe care Dumnezeu ni le dăruieşte prin harul Său şi cum am 

spus-o deseori, El ne dăruieşte orientarea în Cuvântul Său. Totul este doar prin har din partea Lui.  

Cum am scris şi în Scrisoarea circulară, fratele Branham ar fi putut s-o spună de o mie de ori 

„Domnul mi s-a arătat în stâlpul de foc”, dar dacă aceşti critici, acest Ayers şi acest domn 

Kippermann nu s-ar fi gândit să facă nişte fotografii acestui bărbat, spre critică... Şi iată, stâlpul de 

foc a fost deasupra capului său şi bărbatul lui Dumnezeu a rostit cuvintele: „Eu nu sunt aici ca să mă 
apăr. Acela care m-a trimis va mărturisi despre mine”. În acel moment a fost făcută fotografia. Eu am 

văzut această poză în Washington şi am ţinut-o în mâinile mele. Fratele  Branham ar fi putut ca să 

spună de o mie de ori „Domnul mi s-a arătat în norul acesta minunat în 28 februarie 1963”, dar 

dacă n-ar fi fost făcute 82 de fotografii, şi dacă Dr. James McDonald de la Universitatea din Tucson 

n-ar fi verificat aceste poze şi n-ar fi dat el acest raport... Şi atunci fratele Branham spune şi explică 
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arătarea acestor şapte îngeri: „Aici voi îl vedeţi pe Domnul ca Judecător, nu ca Fiul omului, ci ca 

Judecător fiindcă judecata trebuie ca să înceapă în casa lui Dumnezeu”.  

Fraţi şi surori eu nu pot să trec pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru şi eu nu 

dau acest drept niciunui om, ca cineva să treacă pe lângă lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru. 

Domnul Dumnezeu a avut de grijă ca şi cei necredincioşi să vadă. Şi El spune : „Ferice de acei 

care cred, chiar dacă nu văd”. Mulţi văd şi totuşi nu cred. Este un lucru trist.  Credinţa este o 

descoperire, este un dar din partea lui Dumnezeu. Credinţa ne introduce în realitatea dumnezeiască. 

Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i-a fost socotit ca neprihănire. A venit şi ziua când 

Domnul a zis: „La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, 

nevastă-ta, va avea un fiu”. 

Fraţi şi surori, noi suntem copii ai făgăduinţei... Avraam tatăl credinţei. Noi am putea să ne 

adâncim în continuare, dar haideţi s-o mai spunem încă odată în Numele Domnului: toate 

învăţăturile nebiblice sunt basme şi toţi aceia care vestesc aceste basme şi le cred, au întors deja 

spatele Cuvântului Adevărului. Unde este „Amin-ul” vostru?... În acest mod am citit-o în Cuvântul 

lui Dumnezeu. Aceşti oameni care au întors spatele Cuvântului Adevărului, primesc basmele. Dar 

la noi este invers, noi am întors spatele tuturor basmelor şi tuturor lucrurilor care nu sunt în 

concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu şi ne-am îndreptat faţa noastră înspre Domnul nostru şi 

am zis „Vorbeşte Tu Doamne, ucenicul tău, slujitorul Tău, poporul Tău, Biserica Ta ascultă ceea 

ce ne spui Tu în timpul nostru”. Fiţi cinstiţi: Cuvântul lui Dumnezeu nu este destul de clar? Amin. 

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Da, fraţi din toate ţările vecine, din Europa, din toată 

lumea, nu este clar Cuvântul lui Dumnezeu? Fiecare Cuvânt a lui Dumnezeu este clar şi ne este 

descoperit prin harul Său.  

Lui, Dumnezeului credincios, Dumnezeului veşnic care ni s-a descoperit nouă în Isus 

Hristos, care ne-a dat făgăduinţe ce se vor împlini înaintea revenirii Sale, care ne-a dat nişte 

făgăduinţe care se vor împlini în timpul revenirii Sale sau după revenirea Sa, la nunta Mielului. 

Totul este scris în acest Cuvânt, Dumnezeu nu a uitat absolut nimic. El ne-a descoperit tot planul 

Său de mântuire, prin har. 

Noi fraţi şi surori, şi toţi din toată lumea, avem prioritatea deosebită în acest timp, ca să ni 

se vestească Cuvântul proaspăt descoperit de la tronul lui Dumnezeu, şi acest Cuvânt nu doar să-l 

auzim, ci să ne fie descoperit. Eu cred că Duhul Sfânt va conduce pe toţi în tot adevărul, încât 

niciunul să nu-l înveţe pe celălalt, ci toţi să fie învăţaţi de către Dumnezeu sub şi în timpul vestirii 

Cuvântului Său. Dacă este adevărat atunci spuneţi „Amin!” Amin. Aşa este. Noi suntem învăţaţi 

din partea lui Dumnezeu. Chiar la sfârşit Duhul şi Mireasa vorbesc aceeaşi limbă. Duhul foloseşte 

Mireasa şi Mireasa spune ceea ce spune şi descoperă Duhul  prin harul lui Dumnezeu. „Şi Duhul 

şi Mireasa zic: Vino! Şi cine aude, să zică: Vino!”, toţi sunt invitaţi „Şi celui ce îi este sete, să 

vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” 

Vă rog frumos primiţi şi ultimul cuvânt pe care l-am citit, primiţi-l în inimile voastre. Noi 

dorim în continuare să-l transformăm în fapte. Nu vă îngrijoraţi, aduceţi toate necazurile voastre 

înaintea Domnului şi credeţi că El vă ascultă şi mulţumiţi-I din toată inima voastră. Noi în timpul 

nostru am primit dovada că Isus Hristos este Acelaşi. Oare nu a avut loc acelaşi lucru cum a avut 

loc în slujba Domnului nostru, la începutul Bisericii nou-testamentare? Şi mai mult Sfânta 

Scriptură spune: dacă ar fi fost scris tot ce a făcut Domnul nostru, atunci toate cărţile n-ar putea să 

cuprindă acest lucru. Nouă ne-a fost spus ce a vrut Dumnezeu ca noi să ştim, în Scripturi . Acelaşi 

lucru s-a întâmplat în zilele noastre. „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” 

Vă rog credeţi-o, noi am primit harul lui Dumnezeu şi Domnul îşi are calea Lui cu Biserica 

Mireasă şi El ne va desăvârşi în ziua Lui glorioasă a revenirii Sale. Eu cred că noi toţi vom fi de 
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faţă. Toţi aceia care sunt astăzi aici şi ascultă glasul Lui şi cred Cuvântul Său vor fi atunci de faţă 

ca să asculte glasul Lui, vor vedea şi vor trăi personal împlinirea lui. Domnul să fie cu noi şi să ne 

binecuvânteze pe toţi! Fiţi întăriţi şi binecuvântaţi! Amin. 

Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Înainte de a transmite saluturile, doresc să întreb 

dacă sunt în mijlocul nostru fraţi şi surori care doresc să fie botezaţi. Ridicaţi scurt mâinile voastre. 

Sunt unii în mijlocul nostru care doresc să fie botezaţi? Văd o mână ridicată. Ridicaţi mâna mai 

sus, ca să vedem! Acum văd două mâini, trei. Mai este cineva? Ceilalţi care se mai hotărăsc, pot 

să vină la botez. Îl rugăm pe fratele Helmuth Miskis să facă botezul.  

Haideţi să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Doresc să întreb dacă astăzi în mijlocul 

nostru sunt nişte probleme deosebite pe care să le aducem înaintea Domnului. Cine are nevoie de 

ajutor în rugăciune? Cine este împovărat cu necazurile lui? Cine are nevoie de ajutor prin 

rugăciune? Noi suntem aici să vă ajutăm şi prin rugăciune să cerem ajutor de la Dumnezeu. Câţi 

sunt aici care doresc să aducă rugăciunile lor înaintea Domnului? Dumnezeu vede toate mâinile 

ridicate! Noi am putea să ridicăm cu toţii mâinile noastre. Pretutindeni sunt necazuri, probleme în 

familii, la serviciu, în toate domeniile sunt probleme. Dar noi putem să ne punem încrederea în 

Dumnezeu şi să ştim că El va face totul bine, El va duce totul la bun sfârşit. Haideţi să ne rugăm. 

Iubitul Domn noi am auzit Cuvântul Tău, noi am citit într-un mod atent: „Nu vă îngrijoraţi 

de nimic”, dar de asemenea am citit mai departe „aduceţi (toate) cererile voastre la cunoştinţa lui 

Dumnezeu,” şi totul să fie legat cu mulţumiri.  

O Doamne, Îţi aducem toate problemele noastre, toţi aceia care sunt astăzi adunaţi aici, toţi 

aceia care nu pot să fie astăzi aici, noi îţi aducem toate problemele întregului Tău popor, fie că sunt 

de natură trupească, firească sau duhovnicească. O Doamne, Îţi aducem toate cererile şi dorinţele 

noastre,  Tu ai grijă de noi, Tu te lupţi pentru noi, Tu mergi înaintea noastră.  

Salvează ce este pierdut, vindecă ce este bolnav, eliberează ce este legat. Descoperă-Ţi 

Numele Tău, descoperă-Ţi Cuvântul Tău, descoperă puterea Ta şi slava Ta, Tu biruitorul de pe 

Golgota! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Cinste, laudă şi rugăciune Îţi aducem Ţie, Dumnezeul 

credincios.  

Noi Îţi mulţumim pentru puterea sângelui Tău, a Cuvântului Tău şi a Duhului Tău! Îţi 

mulţumim pentru partea evanghelistică, pentru partea de învăţătură, pentru partea profetică, 

mulţumim pentru introducerea în planul Tău veşnic de mântuire.  

Iubit Domn, Tu să-Ţi duci la bun sfârşit lucrarea Ta în cadrul Bisericii Tale până la marginile 

pământului. Aşa cum s-a rugat şi fratele nostru aseară, dăruieşte unitate în mijlocul poporului Tău, 

să crească împreună tot ce aparţine împreună. Toate lucrurile care deranjează, toate basmele să fie 

date afară! Doar Cuvântul Tău să rămână valabil de acum până în vecii vecilor.  

O Doamne, Dumnezeul nostru Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău cel sfânt şi scump, pentru 

lucrarea Ta cea minunată din acest timp. Binecuvântează-ne şi fii cu noi! Îţi mulţumim pentru 

ascultarea Ta, pentru ascultarea  rugăciunilor noastre pe care Ţi le-am adus. Lăudat şi slăvit să fii 

Tu, o Doamne! 

Dumnezeule Atotputernic, desăvârşeşte-Ţi Tu lucrarea Ta până în ziua glorioasă a revenirii 

Tale. Îţi mulţumim fiindcă Tu o faci şi noi vom fi luaţi în slava Ta!  

Iubit Domn şi Mântuitorul nostru, te rog ca pacea lui Dumnezeu care este mai presus decât 

orice înţelepciune să rămână în toate inimile şi în toate gândurile noastre. Uneşte-ne cu Tine, o 

Doamne iubit, ca dragostea cea dintâi, dumnezeiască, s-o putem arăta şi unul altuia! Vindecă toate 

rănile, înlătură Tu orice durere, uneşte Tu ce aparţine împreună, adună Tu ce este risipit, adu înapoi 

ce a fost dus în eroare. Tu, o Doamne, să ai calea Ta cu noi  de acum şi până în vecii vecilor.  
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Noi credem că aceasta este ziua pe care ai făcut-o Tu în mijlocul poporului Tău, în toată 

lumea. Tu ai dat un semnal poporului Tău, ca atenţia lor să fie îndreptată din nou spre Tine şi spre 

Cuvântul Tău.  

Ţie, Dumnezeului veşnic credincios Îţi aducem mulţumirile. O Doamne, adu-Ţi aminte de 

poporul legământului Tău Israel, binecuvântează guvernul din Ierusalim, binecuvântează poporul 

Tău ales, binecuvântează Biserica Ta din toate popoarele, limbile şi din toate naţiunile. Îţi 

mulţumim fiindcă noi în acest mod trăim desăvârşirea până la sfârşit. Ţie, Dumnezeului 

Atotputernic Îţi aducem mulţumirea pentru tot  în Numele sfânt a lui Isus! Amin! 

 

 


