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Predica de la Krefeld 

Duminică, 7 februarie 2010, ora 10 

 
Ewald Frank 

 

Doresc să transmit foarte scurt saluturile. [...] 

Saluturi din partea tuturor acelora care ne iubesc în Domnul, care 

sunt legaţi cu noi în Domnul şi care cred că noi vestim într-un mod 

adevărat mesajul Domnului. 

În aceşti 47 de ani, n-a trebuit să modificăm sau să corectăm nici 

măcar un singur punct. Noi am vestit Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, 

care rămâne în vecii vecilor. Ceea ce ne deosebeşte pe noi de toţi ceilalţi 

este următorul lucru: mulţi se referă la fratele Branham ca fiind cel mai 

mare proroc şi ei nu mai sunt interesaţi de ceea ce este scris în Cuvântul 

profetic.  

Noi am primit de la Dumnezeu harul să respectăm slujba prorocului 

sută-la-sută şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru această slujbă. Dar 

respectăm, de asemenea, faptul că prin această slujbă am fost introduşi în 

Cuvântul profetic. Amin. Noi nu ne oprim la persoana prorocului, ci Îl 

urmăm pe Domnul nostru şi mergem din adevăr în adevăr şi din claritate în 

claritate. Doar cine poate să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu poate să 

fie adus la unitatea credinţei. Cine ia doar nişte părţi din citatele fratelui 

Branham nu va reuşi. Eu cunosc situaţia aceasta.  

Nu demult, un frate mi-a scris printr-un e-mail – intenţia lui a fost 

bună – cu privire la fratele Branham, despre o afirmaţie a acestuia cu 

privire la trâmbiţa a şasea. Dar eu i-am retrimis citatele pe care fratele 

Branham le-a spus cu adevărat despre trâmbiţa a şasea. După aceea a fost 

liniştit şi n-am mai auzit absolut nimic de la el. Nu doar un citat, ci tot ceea 

ce face parte din ansamblul temei respective. 

Noi n-am vestit doar Cuvântul, ci am tradus toate predicile fratelui 

Branham din anii 1963, 1964, 1965; toate sunt disponibile şi toţi pot să le 

citească şi să se hrănească cu această hrană duhovnicească.  
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Putem să spunem cu siguranţă că, încă de la început, Dumnezeu ne-a 
dăruit un echilibru în vestirea noastră şi El ne va mai dărui şi ne va păstra 

în continuare până când vom vedea împlinit tot ceea ce am crezut.  

Doresc să mai amintesc că ieri ne-a sosit un plic cu cuvântul Haiti. 

Cu toţii ştim ce s-a întâmplat în Port-au-Prince şi în împrejurimea 

respectivă. Şi deja am început să ne facem partea noastră şi am trimis 2000 

de euro şi după aceea am trimis din nou 2000 de euro. În ultima duminică 

în Zürich am strâns în total 2559 euro şi vom trimite totul acelor fraţi, prin 

fraţii Didier, Gilbert şi Tati, pe care noi îi cunoaştem. Noi nu vom împărţi 

aşa „ca şi cu găleata”, ci în mod conştient îi vom ajuta pe fraţii şi surorile 

noastre şi anume pe aceia care sunt în necaz mare. Dacă va vrea Dumnezeu 

şi vom trăi până în martie şi dacă are cineva pe inima lui, aceasta trebuie să 

fie notat special pentru Haiti, atunci ştim pentru ce scop este dat.  

 Dacă va vrea Dumnezeu şi vom trăi, în martie şi eu mă voi duce în 

Haiti ca să-i vizitez pe fraţii şi surorile mele şi să văd şi eu ce s-a întâmplat 

acolo. În februarie, dacă va vrea Dumnezeu, începând cu următorul sfârşit 

de săptămână voi fi în Pakistan, în şase oraşe. Voi începe din sud la 

Karachi şi sfârşitul va fi în Lahore şi alte oraşe până la Islamabad şi 

Rawalpindi. Rugaţi-vă şi pentru mine în rugăciunile voastre. 

Ieri, foarte pe scurt, m-am referit la uşile şi la inimile deschise pe 

care ni le-a dăruit Dumnezeu şi în Orientul Îndepărtat. Pretutindeni unde 

am fost pentru prima dată, am fost primit foarte bine şi am simţit dacă am 

fost primit, sau dacă am fost doar suportat. Cuvântul Domnului să 

împlinească scopul pentru care a fost trimis aici în acest loc, în Europa şi în 

toată lumea.  

Noi credem că am primit această prioritate de a purta acest ultim 

mesaj, Evanghelia deplină şi adevărată cu tot ce este cuprins în ea. Să 

vestim tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru şi Dumnezeu să ne 

dăruiască harul Său, ca la sfârşitul acestei vestiri să fie chemată afară o 

Mireasă care este pregătită şi este fără pete şi fără zbârcituri, gata să-L 

întâmpine pe Mirele ei. Dumnezeu însuşi va purta de grijă acestei lucrări. 

El trimite Cuvântul Lui ca să ne însănătoşească, să ne dăruiască orientare, 

învăţătură şi tot ce  avem nevoie, astfel încât noi să putem rezista înaintea 

Lui. 

Acum, foarte pe scurt, doresc să reamintesc lucrurile pe care le-am 

spus deja şi ieri, referitor la ştirile din Israel. Titlul este „Vatican vrea să ia 

cu forţa camera de sus”. Foarte scurt, noi deja am spus-o şi o facem din 

nou: pentru noi este o durere mare – Vaticanul pretinde ca, în acel loc, să 
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aibă loc doar liturghia romano-catolică şi să nu mai fie permis să existe 
altceva decât liturghia romano-catolică.  

Şi acum, închipuiţi-vă: noi vizităm Israelul sau Ierusalimul, Muntele 

Sion sau camera de sus când suntem pe Muntele Sion şi deodată auzim 

rugăciunea catolică: „sfânta Maria, mama lui Dumnezeu”. Şi atunci ce facem? 

Putem doar să spunem că în acest loc sfânt va fi această urâciune.  

Al doilea punct este acela reamintit de Berlusconi în ultima 

săptămână când a vizitat Ierusalimul: „Israelul va aparţine Europei unite”. Noi 
ieri am amintit deja, că din anul 31 Israelul a aparţinut împărăţiei romane, 

deci totul trebuie să vină aşa cum trebuie să vină. 

Mai urmează punctul al treilea şi anume, Muntele unde este Templul. 

Dacă toate cele trei mari religii se vor reuni, atunci mai urmează încă un 

punct şi anume ca iudeii să aibă permisiunea să zidească Templul. Atunci 

se va împlini ce este scris în 2 Tesaloniceni capitolul 2: „potrivnicul (acel 

bărbat al fărădelegii), care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte 

„Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în 

Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” şi „pe care Domnul 

Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii 

Sale”. Totul este deja în pregătire.  

Eu cred că o vedem cu ochii noştri şi, din acest punct de vedere, am 

ajuns în ultima fază, fie cu Ierusalimul şi Roma sau legătura dintre aceste 

două oraşe. Noi subliniem faptul: „Când vor începe să se întâmple aceste 

lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că (voi ştiţi că) 

izbăvirea voastră se apropie”.  

Din cuvântarea aceasta lungă a papei din sinagoga iudeilor din 

Roma, citesc doar câteva cuvinte dintr-un aliniat: „Liderii celui de-al Treilea 
Reich au vrut să extermine poporul evreu ca prin aceasta, să-L omoare şi pe 
Dumnezeul lor care l-a chemat cândva pe Avraam, care a vorbit pe Muntele 
Sinai…”. După aceea urmează ceva deosebit: „Cum aş putea eu să nu-mi 
amintesc de evreii romani care au fost scoşi cu forţa din casele lor, au fost duşi în 
Auschwitz şi au fost omorâţi acolo?”  

Dar ceea ce nu a spus papa este faptul că Pius al XII-lea a privit pe 

geam în iulie 1944, când ultimii evrei au fost  deportaţi din Roma. Şi ceea 

ce n-a spus acest papă, a fost că biserica romano-catolică i-a prigonit pe 

evrei o mie de ani. Începând cu prima cruciadă în 1095 până la cruciada a 

şaptea 1292, au fost omorâţi 22 de milioane de iudei, indiferent cine şi ce 

s-a întâmplat. De asemenea, în cuvântarea lui, papa n-a spus că Hitler, 

Himmler, Straissel, Goebbels şi toţi ceilalţi au fost cu toţii catolici. Acest 



                                                          4 

papă n-a spus multe lucruri. El a aruncat praf în ochii evreilor ca să-i ducă 
de nas.  

Fraţi şi surori, noi avem o durere necurmată. Noi nu judecăm pe 

nimeni, dar în 2 Corinteni încă este scris că măhrama mai este încă pe ochii 

şi pe inimile lor şi doar în Isus Hristos poate să fie îndepărtată: „Dar ei au 

rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului 

Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este 

dată la o parte în Hristos”. 

Acum am ajuns din nou la minunatul cuvânt HAR1. Fratele Kupfer a 

citit un cuvânt din Efeseni 2.8, unde este scris: „Căci prin har aţi fost 

mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 

Dumnezeu”.  

Acum câteva săptămâni am citit versetele din Scriptură unde Pavel a 

scris în epistolele lui despre har, binecuvântare. El începe cu har şi îndurare 

şi încheie cu aceleaşi binecuvântări. Totul este bazat pe har. Faptul că noi 

putem crede cum spune Scriptura, că astăzi noi putem să primim cuvântul 

ceasului prezent este de asemenea har.  

Poate – doar pentru orientarea voastră v-o spun, judecaţi voi singuri – 

este vorba de modelul latin care până în anii 1962 - 1965 a fost spus în 

toate bisericile romano-catolice în fiecare vineri din săptămână când, de 

fiecare dată, evreii au fost batjocoriţi fiind numiţi „ucigaşii lui Hristos”. 

Poporul Israel a fost respins şi ei au spus că „biserica este Israelul 

duhovnicesc”. Şi noi ne dăm seama că acest papă doreşte să introducă din 

nou această practică latină, pentru ca batjocura aceasta să fie adusă din nou 

în „vinerea cea mare”. Vedem că totul se dezvoltă sub tot felul de 

compromisuri, toţi privesc şi nimeni nu are nicio posibilitate să schimbe 

nimic. Dar, mulţumiri lui Dumnezeu fiindcă ne-a deschis ochii şi noi cu 

adevărat am putut şi putem vedea foarte clar.  

Acuzaţia că „evreii L-au omorât pe Hristos” nu este adevărată. Evreii 

L-au judecat şi au dat sentinţa: „Nu dorim ca El să stăpânească asupra 

noastră”, dar patru soldaţi romani L-au răstignit. Puteţi să citiţi în Faptele 

Apostolilor capitolul 2. Şi până astăzi evreii sunt numiţi „poporul legii” şi 

toţi ceilalţi sunt „fără de lege”.  

În Faptele Apostolilor capitolul 2 de la v. 22-24 este scris: „Bărbaţi 

Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de 

Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de 
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putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum 
bine ştiţi; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi 

după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit, şi L-aţi 

omorât prin mâna celor fărădelege”- Aici este scris foarte clar. „Dar 

Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu 

putinţă să fie ţinut de ea”. 

În Faptele Apostolilor capitolul 3 este scris de la v. 13: „Dumnezeul 

lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe 

Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat (mâna păgânilor – 

este scris în limba germană), şi v-aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el 

era de părere să-I dea drumul”. Puteţi ca să citiţi mai departe până la v. 

15. 

 Dacă mergem după aceea la Ioan capitolul 19.23, acolo avem 

legătura şi prezentarea foarte clară. Ioan 19 de la v. 23: „Ostaşii (nu marele 

preot, nu altcineva), după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, şi le-au 

făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, 

care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până 

jos”. Puteţi s-o citiţi mai departe şi în v. 24. Este bine că totul este scris în 

Scriptură şi putem să verificăm tot ce susţin papii despre evrei.  

Fie că a fost Ireneu, Augustin sau Atanasie, indiferent cine au fost 

aceşti bărbaţi, fiecare dintre ei i-au urât pe evrei, i-au blestemat, i-au numit 

„porci, berbeci şi oameni lepădaţi”, în acea epocă când au inventat 

trinitatea şi au făcut din aceasta dogma lor principală. Această dogmă este 

total nebiblică. 

Haideţi să ne reîntoarcem la ceea ce am spus ieri. Dumnezeu are o 

cale cu Biserica Lui şi Domnul nostru nu a venit ca să mântuiască doar o 

naţiune, ci El a venit ca să mântuiască pe toţi aceia care cred, fie din Israel 

sau din rândul neamurilor.  

În această legătură doresc să citesc din Romani, aici este arătat 

foarte, foarte clar. Doresc să subliniez încă o dată cât de mulţumitori putem 

fi, fiindcă Dumnezeu a folosit pe apostoli ca să fie prezentat tot ceea ce 

face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu.  

Noi n-am fost de faţă când a ţinut Petru nişte predici lungi, noi n-am 

fost de faţă când a predicat Pavel după miezul nopţii, până când tânărul 

Eutih a adormit şi a căzut de pe fereastră, dar ceea ce avem nevoie, ceea ce 

trebuia să ştim, este scris şi ne este dăruit din partea lui Dumnezeu în toate 

epistolele scrise către bisericile respective. Eu sunt convins că dacă Pavel 

ar fi scris astăzi atunci ar fi scris acelaşi lucru ca şi în trecut, sub călăuzirea 
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Duhului Sfânt. Şi ceea ce a predicat şi a scris Petru în acel timp, ar fi scris 
şi predicat şi astăzi. 

Citim acum din Romani 9, mai întâi v. 15: „Căci El a zis lui Moise: 

„Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi îndura de 

oricine-Mi va place să Mă îndur”. Deci, în Noul Testament, acest bărbat al 

lui Dumnezeu se referă şi repetă ceea ce i-a spus Dumnezeu lui Moise în 

Exod 33: „Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, şi am milă de cine 

vreau să am milă!” Şi de cine se îndură Dumnezeu, acela primeşte 

îndurare şi milă şi El îşi întoarce Faţa înspre el. 

 Citim din acelaşi capitol, Romani 9 v. 30-31: „Deci, ce vom zice? 

Neamurile care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi 

anume neprihănirea care se capătă prin credinţă;” Acum o comparaţie cu 

Israelul în v. 31: „pe când Israel, care umbla după o Lege, care să dea 

neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta (nu a împlinit ceea ce a cerut 

Legea - este tradus în limba germană)”. După aceea în v. 32 este subliniată 

din nou credinţa: „Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, 

ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire”.  

Credinţa este accesul la ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. 

Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i-a fost socotit ca neprihănire. 

În Romani capitolul 10 citim v. 20-21: „Şi Isaia merge cu 

îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-

am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine”. Ce har minunat! Găsit şi 

cunoscut de aceia care nu L-au căutat. Cine pe cine a căutat în Grădina 

Eden? Oare Adam L-a căutat pe Dumnezeu, sau Dumnezeu l-a căutat pe 

Adam? Dumnezeu l-a chemat pe Adam: „Adame, Adame, unde eşti?” Şi 

Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, ne-a hotărât, ne-a chemat şi ne-a 

ales pe tine şi pe mine ca să credem şi să primim accesul la El.  

V. 21: „Pe când, despre Israel zice: „Toată ziua Mi-am întins 

mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă”. Ambele lucruri, 

neascultarea şi răzvrătirea, sunt rele. Ce poate să facă Dumnezeu cu o 

neascultare, cu o răzvrătire sau o împotrivire, fie din Israel sau de la 

neamuri? Dumnezeu poate să Se descopere doar acelora care au înţeles că 

El ne vorbeşte prin Cuvântul Său. 

Haideţi s-o spunem într-un mod foarte clar: cine este de părere că în 

timpul nostru există un simplu mesaj al fratelui Branham, acela încă nu s-a 

orientat într-un mod duhovnicesc. Acest mesaj este mesajul original 
dumnezeiesc, acest mesaj ne-a fost dăruit nouă - tot ce ne-au vestit 

apostolii şi prorocii este conţinut într-un mod cuprinzător în acest timp 
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prezent, prin har. De aceea noi luăm totul în ansamblu şi mulţumim 
Domnului Dumnezeului nostru pentru harul acesta mare fiindcă am fost 

introduşi şi incluşi în tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru. 

În Romani 11 citim v. 5: „Tot aşa, şi în vremea de faţă este o 

rămăşiţă datorită unei alegeri prin har”. Har, har, „o rămăşiţă datorită 

unei alegeri prin harul” lui Dumnezeu, aleşi înainte de întemeierea lumii. 

Nu masa cea largă, ci o rămăşiţă, o mică parte. Noi nu facem parte din 

nicio biserică lumească sau denominaţiune. Noi nu avem niciun loc 

nicăieri, dar ne găsim locul în Biserica Dumnezeului cel viu, fiindcă am 

găsit har înaintea lui Dumnezeu.  

V. 6: „Şi dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte”. Puşi 

deoparte prin har şi, prin har, noi putem să ascultăm Cuvântul şi să 

permitem să fim puşi deoparte conform Cuvântului Scripturii: „Voi, 

poporul Meu ieşiţi afară, despărţiţi-vă de ei!” Totul este har pe care noi 

putem să-l trăim în acest timp. Totul este făcut prin har şi credinţă. 

V. 7: „Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar 

rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi”. Acesta este 

modelul pentru toate popoarele, pentru toate naţiunile pe tot pământul. Nu 

toată Elveţia, nu toată Germania, nu toţi din celelalte ţări, ci doar rămăşiţa 

aleasă din aceste ţări e chemată afară de către Dumnezeu şi prin aceasta se 

descoperă harul Dumnezeului nostru, doar acelora care au fost iertaţi, har 

pe care ceilalţi nu pot să-l înţeleagă.  

Am putea să citim multe versete biblice care vorbesc despre faptul că 

Dumnezeu este îndurător faţă de cine doreşte să se îndure. Şi îndurarea Lui 

ne călăuzeşte astfel încât să nu mai rămânem pe calea noastră proprie, ci 

suntem aduşi în lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru noi. Atunci 

Dumnezeu ne deschide şi înţelegerea pentru Scriptură.  

Astăzi dorim să mai privim încă o dată asupra versetelor biblice 

amintite ieri şi aceasta pentru ca să ne dăm seama de faptul că Dumnezeu 

este interesat ca Biserica Lui şi poporul Lui să poată trăi în armonie, în 

căsnicie, în familie, în sfera pământească şi în viaţa duhovnicească. 

În Vechiul Testament, Dumnezeu a fost foarte dur. Dacă citim, 

capitol după capitol vedem câte legi a dat El acolo şi câte pedepse cu 

moartea. Dumnezeu a introdus pedeapsa cu moartea pentru un singur 

motiv. El n-a dorit ca cineva să fie vinovat şi să sufere pedeapsa cu 

moartea. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, El a vrut să-i salveze pe toţi 

oamenii, a vrut să-i protejeze pe toţi şi în special pe poporul Lui. Dar, aici 



                                                          8 

este punctul principal: doar cine Îl crede pe El, se supune Cuvântului Său şi 
împlineşte ceea ce a cerut El, va fi binecuvântat de Dumnezeu. 

Citesc doar câteva versete biblice; primul verset este din Levitic 

capitolul 19.19: „Să păziţi legile Mele. Să nu împreuni vite de două soiuri 

deosebite, să nu semeni în ogorul tău două feluri de seminţe, şi să nu porţi 

o haină ţesută din două feluri de fire”. Dumnezeu a vrut încă de la început 

să înlăture orice fel de amestec. Cu aceasta putem merge înapoi până în 

Grădina Eden, când a avut loc prima ducere în eroare şi acolo au fost 

amestecate două seminţe deosebite, una la  Cain şi alta la Abel.  

În ultima săptămână, am citit un pasaj al unui bărbat cunoscut care 

este editor al unui ziar, în Elveţia. El vorbea despre Geneza 6, „că fiii lui 
Dumnezeu au fost îngeri din cer...”, ş.a.m.d; dar în Biblia mea este scris că la 
înviere noi vom fi ca îngerii şi nu ne vom mai putea căsători. Eu m-am 

gândit „să-i scriu sau să nu-i scriu acestui bărbat?”, dar după aceea am 

auzit cuvintele că „nu va ajuta la nimic!” Oamenii scriu şi spun ce vor, dar noi 
mergem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu şi recunoaştem că au fost două 

linii, una a lui Set şi cealaltă după Cain. Unii au fost fiii lui Dumnezeu şi 

ceilalţi au fost copii ai oamenilor. Şi după aceea a urmat amestecul şi 

Dumnezeu a hotărât sfârşitul oricărei făpturi. 

Mergem la Levitic capitolul 20 unde este scris de la v. 7: „Voi să vă 

sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi 

legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc”. După 

aceea vine o enumerare a încălcărilor de lege pedepsite cu moartea, cum 

scrie, începând de la v. 9: „Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl sau pe 

mama sa, să fie pedepsit cu moartea”. Dacă este vorba despre preacurvie, 

v. 10, atunci este dată pedeapsa cu moartea. Peste tot au fost date pedepse 

cu moartea, pedepse cu moartea. Dar dacă Dumnezeu se îndură de poporul 

Său, atunci nici una, nici cealaltă nu se va întâmpla, pentru că nu are loc 

preacurvia.  

Este greu pentru tine sau pentru mine să împlinim Cuvântul? Nu este 

greu. Dar, cum am şi spus deja, Dumnezeu a vrut ca niciunul să nu încalce 

legea şi să moară. Ce a vrut Dumnezeu? Dumnezeu a vrut ca în familie, în 

căsnicie, toţi să trăiască în pace şi în unitate şi să nu fie niciun rău între 

aceşti oameni, de aceea a dat aceste legi. În Noul Testament, noi putem s-o 

trăim. Putem citi în Romani capitolul 13, fiindcă viaţa noastră de credinţă 

este înconjurată de dragoste; aici, Pavel a cuprins-o într-un mod  minunat. 

Romani 13, citim de la v. 8-10: „Să nu datoraţi nimănui nimic, decât 

să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea”. Tot 
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ce dăruieşte Dumnezeu în lege, toate poruncile sunt împlinite în inima şi în 

viaţa noastră, prin Duhul Sfânt. Atunci nu se mai spune „tu nu ai voie să 
faci!”, ci tu nu mai doreşti ca s-o mai faci. 

V. 9: „De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio 

mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti”, şi orice altă poruncă mai poate fi, 

se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 

însuţi”. Ceea ce tu nu doreşti să-ţi facă alţii, nici tu să nu o faci altora, ci 

trăieşte prin har conform Cuvântului lui Dumnezeu. 

V. 10: „Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci, este 

împlinirea Legii”. Noi trăim în nişte ţări unde există multe legi, dar noi nu 

avem nicio problemă cu aceste legi, fiindcă trăim conform legii. Niciunul 

din noi nu avem de a face cu un judecător. De ce? Fiindcă împlinim legea 

din toată inima noastră, fără să ne forţăm, legea este în inimile noastre. La 

fel este situaţia şi în sfera duhovnicească. Noi n-avem nicio problemă cu 

legile lui Dumnezeu, fiindcă le împlinim prin harul şi dragostea lui 

Dumnezeu, fiindcă trăim fiecare cuvânt, fiecare poruncă pe care a dat-o 

Dumnezeu o putem trăi. 

Fraţi şi surori, haideţi să cuprindem despre ce este vorba. Este vorba 

despre credinţă şi despre ascultare, este vorba despre harul şi îndurarea 

care ne-au fost dăruite fiindcă Dumnezeu a ştiut înainte de întemeierea 

lumii cine Îl va putea asculta. De aceea a putut El să scrie numele nostru în 

cartea Vieţii Mielului jertfit, căci Dumnezeu a cunoscut sfârşitul înaintea 

începutului. 

Noi subliniem din nou ceea ce am citit în epistola către Romani - pe 

aceia care i-a chemat El, pe aceia i-a şi ales. Putem s-o recitim în Romani 

capitolul 8 de la v. 28: „De altă parte, ştim (o ştii şi tu, o ştiu şi eu?) că 

toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 

Dumnezeu”. Aceasta este prima jumătate, dar a doua jumătate urmează: 

„...şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”. 

V. 29: „Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 

hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să 

fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”. Ce expresie minunată, ce cuvânt 

minunat! 

Dacă citim în Ioan 20. 17: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la 

Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru”, acesta este un lucru pe lângă care 

mulţi trec, dar dacă noi ne dăm seama că Mântuitorul nostru, Cel întâi 

născut din Duhul, a murit pentru noi pe crucea de la Golgota, El este Cel 

întâi născut dintre mulţi fraţi. Atunci, dacă ne dăm seama de acest fapt, 
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trebuie să spunem că suntem „o seminţie aleasă, o preoţie împărătească”, 
suntem născuţi din nou la o nădejde vie. 

La fel de sigur cum Domnul nostru s-a descoperit în trup ca Fiul lui 

Dumnezeu, ca să desăvârşească eliberarea, mântuirea, El a intrat în trupul 

nostru pământesc sută-la-sută.  El a fost om sută-la-sută, a mâncat, a băut, 

a dormit, a fost obosit, a fost găsit ca om sută-la-sută. Din pricina noastră a 

fost răstignit pe crucea de pe Golgota, dar după înviere El a putut ca să 

spună: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”. 

Dacă mă gândesc la faptul că noi după înviere vom fi identici cu El; 

Puteţi s-o citiţi în prima epistolă a lui Ioan, în 1 Ioan cap. 3, este scris 

foarte clar. Noi o subliniem încă o dată din pricina harului pe care ni l-a 

dăruit Dumnezeu: este har că am fost mântuiţi, este har că Îl putem crede 

pe Dumnezeu, este har ca să nu ne opunem lui Dumnezeu sau să-I facem 

reproşuri. Noi primim tot ceea ce doreşte El să ne spună. 

Haideţi să citim încă o dată aceste cuvinte minunate din 1 Ioan 3.1: 

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! 

Şi suntem. (De aceea) Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut 

nici pe El”. Haideţi ca noi să nu căutăm o recunoaştere în lumea aceasta. 

Nimeni nu ne va înţelege şi nimeni nu ne va accepta, ci doar Dumnezeu 

care ne-a cunoscut şi ne-a ales, şi noi L-am cunoscut pe El. 

V. 2: „Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom 

fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, 

pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. Spuneţi „Amin”. Noi Îl vom vedea 

aşa cum este. Aceasta este făgăduinţa, aşa se va şi întâmpla.  

Dacă unii fraţi pretind că Domnul a venit deja şi multe alte pretenţii, 

noi spunem foarte clar că la revenirea Domnului: „...întâi vor învia cei 

morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas (în viaţă, vom fi 

transformaţi ), vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm 

pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”.  

Deoarece am fost traducătorul lor, îmi amintesc foarte bine de faptul 

cum fraţii au încercat să-şi prezinte ideile lor, în special fratele din Virginia 

care a spus: „noi am fost răpiţi, noi trăim deja în văzduh”. Însă tu şi eu nu trăim 

în văzduh, noi trăim încă pe acest pământ. Există unii oameni care trăiesc 

în fanteziile lor. Noi trăim în realitatea dumnezeiască.  

 S-o mai subliniez încă o dată: harul este o realitate a lui Dumnezeu 

descoperită în vieţile noastre. Dacă noi am găsit har înaintea lui 
Dumnezeu, atunci El permite să cunoaştem calea Sa şi să umblăm pe Calea 

Lui (la singular) cu Biserica Lui în acest timp prezent. Aceasta este Calea, 
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umblaţi pe ea! Am putea să citim din prorocul Ieremia şi din alte locuri din 
Biblie. De fiecare dată dorim s-o spunem din nou: cine a găsit har înaintea 

lui Dumnezeu şi crede într-un mod biblic în acest timp, acela crede ce este 

scris în Maleahi 4.5-6,  crede ce este scris  în Matei 17.11, şi în Marcu 

9.12, acela crede fiecare cuvânt a lui Dumnezeu. Cine nu poate să creadă 

fiecare cuvânt a lui Dumnezeu, acela nu poate să primească descoperirea 

Cuvântului Său. Dumnezeu poate să vorbească doar acelor oameni care Îl 

cred pe El şi care-I sunt ascultători. Noi suntem mulţumitori. Domnul să îi 

ajute pe toţi aceia care nu-L înţeleg pe Domnul nostru! 

Doresc să citesc din 1 Ioan 5 de la v. 18: „Ştim că oricine este născut 

din Dumnezeu...”. Despre acest cuvânt am vorbit deseori şi poate o vom 

face din nou, în scris. În ambele limbi, fie în limba ebraică, fie în limba 

grecească, există un singur cuvânt pentru „zămislire” şi pentru „naştere”. 

Dacă era vorba despre bărbat atunci trebuia să fie tradus „zămislire”, dacă 

era vorba despre femeie trebuia să se traducă „naştere”. Şi era vorba despre 

copilul zămislit care trebuia ca să se nască. Şi acum, fără să mai explic mai 

departe, citim încă o dată v. 18: „Ştim că oricine este născut (zămislit – 

limba germană) din Dumnezeu”. [Uitaţi-vă în alte biblii din alte limbi]. 

Toate versetele biblice din Ioan sunt traduse fie într-un mod, fie în altul, fie 

„zămisliţi din Dumnezeu”, fie „născuţi din Dumnezeu”. Mai departe este 

scris: „...nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău 

nu se atinge de el”.  Aceasta este  dorinţa noastră, ca noi să fim găsiţi în 

Domnul, în harul Său, în Cuvântul Său, astfel încât duşmanul să nu ne mai 

pârască şi să nu se atingă de noi. 

Mai departe este scris în v. 19: „Ştim că suntem din Dumnezeu şi că 

toată lumea zace în cel rău”. Toată lumea zace în cel rău - şi lumea 

religioasă, toţi sunt în cel rău, multă religie şi răstălmăciri proprii. Aici noi 

avem o dovadă că Dumnezeu se descoperă doar  celor ce sunt ai Lui. Toată 

lumea zace în cel rău şi este sub influenţa celui rău. Biserica Dumnezeului 

cel viu este sub influenţa dumnezeiască a Cuvântului şi a Duhului lui 

Dumnezeu. 

V. 20: „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să 

cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, 

adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa 

veşnică”. Este un lucru minunat dacă noi vedem plinătatea Cuvântului lui 

Dumnezeu şi primim această plinătate în interiorul nostru. 

Doresc să mai repet încă o dată: când Dumnezeu a dat Legea 

poporului Israel într-un mod exact „dacă faci cutare şi cutare lucru eşti 
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condamnat la moarte”. Puteţi să recitiţi totul. Dacă un bărbat are relaţii2  
împotriva firii cu un alt bărbat, atunci, conform Legii ei trebuie să fie 

pedepsiţi cu moartea. Tot ce era contrar rânduielii lui Dumnezeu trebuia să 

fie judecat şi pedepsit cu moartea. Dar, de fapt, Dumnezeu nu a vrut ca nici 

măcar unul să fie condamnat la moarte, ci El a dorit ca toţi să respecte 

Cuvântul Său, să trăiască în rânduiala dumnezeiască, să nu deranjeze pe 

alţii şi nici ei să nu fie deranjaţi. Dumnezeu a vrut ca să existe o armonie 

sfântă, în creaţia Lui.  

Care este situaţia cu Biserica? Dumnezeu doreşte să existe o armonie 

sfântă  în Biserica lui Isus Hristos şi în timpul nostru prezent. 

Astăzi noi fiecare dorim să ne găsim locul în Domnul nostru, astfel 

încât inimile să fie unite şi toţi să găsim odihna şi pacea în Dumnezeu. Noi 

să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima noastră, să trăim 

Cuvântul Său, să ne iubim reciproc aşa cum ne-a iubit El pe noi, să fim 

pregătiţi să ne dăm chiar viaţa noastră pentru fraţii noştri. Dumnezeu să 

restituie această ordine şi rânduială sfântă în Biserica Lui aşa cum a fost la 

început. Atunci se va întâmpla ca Domnul să înarmeze Biserica Lui cu 

puterea de sus.  

Haideţi să fim cinstiţi, nouă ne-a fost încredinţat Cuvântul descoperit, 

chemarea afară, punerea la o parte, totul are loc. Dar acum, cum am văzut 

deja,  Ierusalimul şi Roma intră deja în ultima fază de tratative, atunci cât 

de aproape este răpirea? Prin harul lui Dumnezeu trebuie să ne găsim calea 

înapoi la Domnul, să ne găsim calea înapoi unul la celălalt, tot ceea ce 

deranjează printre noi să fie înlăturat şi între noi să existe doar o armonie 

dumnezeiască astfel ca Domnul să poată veni ca să ne înarmeze cu puterea 

de sus. Aşa a fost cu toţi slujitorii lui Dumnezeu şi aşa este scris: „căci, 

despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”. Niciun apostol, niciun  proroc nu 

a putut să facă ceva, el personal. 

Chiar dacă ne gândim şi la slujba minunată a fratelui Branham; el 

personal doar a crezut şi, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu  a salvat. Odată 

un bărbat i-a spus: „Tu susţii că eşti un vindecător”. Atunci fratele Branham i-a 

spus: „Un moment, aşa ceva eu n-am făcut niciodată. Dar, dacă tu predici despre 
salvarea sufletului, atunci tu eşti salvatorul? Sunt eu un vindecător dacă predic 
vindecarea? Isus Hristos este şi Salvatorul şi Vindecătorul!” Prin urmare noi 
suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru faptul că putem să rămânem 
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treji. Domnul nostru a zis: „despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”, de 
aceea El să ne dăruiască harul Său. 

Eu sunt convins de faptul că noi în scurt timp vom trăi nişte lucruri 

mari cu Dumnezeu. El ne călăuzeşte şi ne uneşte din toate popoarele, 

limbile şi naţiunile şi, la sfârşit, El îşi va descoperi puterea şi slava Lui. Va 

împlini chiar şi ultimele făgăduinţe, ca să ne încoroneze cu har şi cu 

îndurare.  

La sfârşitul vestirii ultimului mesaj, Biserica Mireasă va fi spălată în 

sângele Mielului. Acolo nu vor mai fi nişte lucrări personale, ci va fi doar 

harul lui Dumnezeu. Eu laud harul minunat care m-a găsit pe mine, un 

păcătos. Totul este făcut prin harul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul 

Atotputernic să binecuvânteze poporul Său în toate limbile, în toate 

naţiunile şi să ne dăruiască un timp al vizitei Sale îndurătoare. Cum am 

citit că la început a fost o rămăşiţă, şi la sfârşit va fi doar o rămăşiţă, iar 

noi, prin harul lui Dumnezeu, putem face parte din rămăşiţa aceasta. 

Haideţi ca astăzi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru harul Său, 

pentru alegerea Lui, pentru tot ce ne-a dăruit El. Noi avem multe motive ca 

să-I mulţumim Dumnezeului nostru din toată inima noastră. Amin. Haideţi 

să ne ridicăm. Cântăm cântarea „Aşa cum sunt”.[...] 

Să ne aplecăm capetele înaintea Dumnezeului cerurilor care ne-a 

vorbit. El este prezent şi noi să răspundem la întrebarea: suntem de acord 

ca să-L credem pe El, care ne-a descoperit Cuvântul Lui proaspăt de la 

tronul Său? 

Fraţi şi surori, este o realitate că fiecare Cuvânt care este predicat, 

este descoperit fiecăruia în parte în timpul predicii, prin Duhul Sfânt. Nu 

este nevoie de un ajutor suplimentar, totul este desăvârşit în timpul vestirii, 

şi prin vestire Dumnezeu ne vorbeşte fiecăruia personal. Noi nu ne opunem 

Lui, ci suntem de acord cu interiorul nostru cu tot ce a spus Dumnezeu. 

Eu mă încred în Domnul că ceea ce a fost şi este scris în Vechiul 

Testament, toate legile şi poruncile - noi să înţelegem cu ce intenţii bune - 

au fost scrise pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca toţi să 

trăiască în armonie cu El şi toţi între ei aici pe pământ. Doar în legătură cu 

Dumnezeu avem posibilitatea ca şi între noi să trăim în practică Cuvântul 

Său. Pentru acest scop ne-a dăruit Dumnezeu Cuvântul Său. Cum am şi 

citit: „dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, 

pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit”. Prin necredinţa şi prin 

neascultarea lor s-au opus Cuvântului. Dar acelora, care au crezut, Domnul 

li S-a descoperit. La fel este situaţia şi astăzi - nu este de ajuns să citim 
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versetele biblice „Cine crede cum zice Scriptura”, ci noi cu adevărat să 
credem ce şi cum spune Scriptura, şi anume fiecare verset să-l lăsăm şi să-l 

credem aşa cum este scris. Acesta este harul cel mare pe care ni l-a dăruit 

Dumnezeu. 

Eu pretind ca toţi aceia care ascultă Cuvântul în timpul nostru 

prezent, să fie cu toţii binecuvântaţi de Dumnezeu, să primească orientarea 

şi descoperirea din partea Domnului Dumnezeu. Nu omul care vesteşte 

Cuvântul, ci Dumnezeu personal care descoperă Cuvântul şi îi dă viaţă, El 

împlineşte totul. Dumnezeu a folosit întotdeauna nişte oameni ca să 

vestească Cuvântul Său. Astăzi se întâmplă şi în mijlocul nostru şi în toată 

lumea, că noi vestim Cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu în toată 

plinătatea, într-un mod adevărat şi cine are urechi va asculta ceea ce spune 

Duhul, Bisericilor.  

Doar aceia care Îl cred şi Îl urmează pe Domnul, au posibilitatea să 

fie de faţă când El se va arăta ca Mire ca să-i ia acasă pe ai Săi. Şi despre 

aceasta noi am vorbit şi am scris. Dacă este vorba despre Mireasă, atunci 

El vine ca Mire; dacă vine să se aşeze pe tronul slavei şi să adune toate 

popoarele în jurul Lui, atunci El vine ca Fiul omului; El vorbeşte ca 

Împărat acelora care intră în slava Lui. 

 Eu mă bucur de fiecare cuvânt a lui Dumnezeu, mă bucur de fiecare 

verset, mă bucur de tot ce este scris. Mulţumim cu toţii lui Dumnezeu. O 

repet, mulţumim lui Dumnezeu, care ne-a dăruit harul Său şi ne-a inclus în 

planul Său de mântuire şi ne-a dăruit harul Său ca să putem crede aşa cum 

spune Scriptura. Să recunoaştem Calea lui Dumnezeu şi în special această 

ultimă parte a căii Sale cu Biserica. Acest fapt este un lucru deosebit, 

această Cale ne conduce la ţintă. 

Haideţi să ne rugăm împreună şi să credem că Dumnezeu îşi duce la 

bun sfârşit lucrarea Lui, în Biserica Sa, prin Cuvântul, Sângele şi prin 

Duhul Său. Trei sunt care mărturisesc: Cuvântul, Duhul şi Sângele. Noi, 

mulţumim Dumnezeului nostru şi pentru această zi. Îl rugăm pe fratele 

Schmidt să se roage cu noi şi noi ne rugăm împreună cu el la fel de tare. 

 [...] 

O, Domn iubit, Te rugăm refă Tu rânduiala Ta în fiecare căsnicie, în 

fiecare familie, în fiecare biserică, restituie Tu din nou rânduiala 

dumnezeiască, prin harul Tău. Zideşte Tu o Doamne şi binecuvântează, 

încoronează-ne pe toţi cu harul, cu îndurarea şi mila Ta. 

Iubit Domn, noi ne-am adunat de aproape şi de departe ca să 

ascultăm Cuvântul Tău, şi noi am ascultat Cuvântul Tău. Noi ne supunem 
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Cuvântului Tău şi Îţi mulţumim pentru harul Tău şi credincioşia Ta pe care 
ne-ai dăruit-o până acum. Îţi mulţumim fiindcă Tu ne însoţeşti pe Calea Ta 

până când vom ajunge la ţintă. Maranata! Vino, vino în curând, o, Isuse! 

Binecuvântează prin harul Tău cel mare. Binecuvântează pe toţi din est şi 

din vest, din toată Europa, în sud şi în nord, binecuvântează pe toate 

continentele, binecuvântează pe fraţii şi surorile noastre din British 

Columbia – Tu ştii exact la cine mă gândesc. 

Iubite Domn, binecuvântează în Edmonton şi pretutindeni, Tu eşti 

pretutindeni prezent. Noi Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău cel scump şi 

sfânt. Doresc, de asemenea să-Ţi mulţumesc pentru ceea ce ai făcut în 

ultima călătorie misionară, Tu ai deschis uşi şi inimi. Te rog ca Tu să 

împlineşti Cuvântul Tău în toate ţările de pe pământ, şi anume Cuvântul 

să-şi împlinească scopul pentru care l-ai trimis. Binecuvântează pe toţi 

fraţii care poartă şi vestesc acelaşi Cuvânt şi fii Tu cu ei toţi. 

Noi Îţi mulţumim pentru harul Tău, pentru Cuvântul Tău, pentru tot 

ceea ce ai făcut deja. Îţi mulţumim fiindcă vei fi cu noi până când vom 

vedea împlinit totul ce am crezut. Ţie, Dumnezeului Atotputernic îţi 

aducem cinstea, lauda şi proslăvirea.  

Eu Îţi mulţumesc fiindcă toţi fraţii mei şi toate surorile mele au unit 

Cuvântul auzit cu ascultarea de credinţă, şi în acest mod ei sunt uniţi şi 

legaţi cu Tine. Şi să se descopere şi dragostea cea dintâi printre cei 

credincioşii din timpul nostru prezent. În mesajul către prima biserică din 

Apocalipsa, Tu ai criticat faptul că credincioşii au părăsit dragostea dintâi, 

şi în ultima scrisoare, de asemenea ai criticat că noi susţinem că am fi 

bogaţi, şi totuşi suntem săraci şi orbi. Aşa am fost, noi o recunoaştem, dar 

prin harul Tău, Tu ne-ai dăruit vederea, Tu ai deschis ochii noştri 

duhovniceşti şi toată lumea pe care am lăsat-o în urma noastră a rămas sub 

influenţa celui rău şi în întuneric. Noi Te-am urmat pe Tine şi Tu ai zis: 

„cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea (şi vedea) 

lumina vieţii”.  

Lăudat şi slăvit să fii Tu, o Doamne. Cât de minunat este harul Tău! 

Cât de minunat este Cuvântul Tău! Cât de minunată este Calea Ta  pe care 

Tu călăuzeşti poporul Tău! Ridică-Ţi Faţa Ta peste noi , dăruieşte-ne pacea 

Ta şi binecuvântarea Ta în Numele sfânt a lui Isus! Aleluia! Aleluia! 

Amin. Şi tot poporul să spună din nou „Amin”. Aleluia. 

Toată lumea să o ştie, că noi în acest loc, credem din toată inima 

noastră aşa cum o spune Scriptura. Dacă surorile noastre au o cântare, le 

rog frumos să o cânte. Dacă mai sunt şi alţi fraţi şi surori aici care doresc 
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să cânte o cântare să ne-o spuneţi din timp, fiindcă aici este loc suficient 
pentru toţi.  

Noi ne bucurăm fiindcă ne putem aduna aici din multe popoare şi din 

multe limbi, dar putem vesti Cuvântul doar într-o singură limbă, însă noi 

avem 12 traducători şi ei traduc acest Cuvânt în limbile respective. În acest 

mod, noi cu toţii suntem în aceeaşi corabie, am auzit acelaşi Cuvânt şi 

suntem învăţaţi şi călăuziţi de către Dumnezeu. Acesta este un cadou pe 

care eu l-am primit într-un mod mulţumitor, şi anume, fără ca eu să 

contribui cu ceva, Dumnezeu ne-a dăruit totul. Această sală ne-a dăruit-o 

Dumnezeu, clădirile cu tot ce este în legătură ni le-a dăruit Dumnezeu. 

Aceste căi pe care Domnul le-a avut cu noi, El ni le-a dăruit, şi acum avem 

şi prioritatea că noi putem transmite în toată lumea, în 12 limbi şi în limba 

germană. Este un har mare, un har deosebit. Câţi aţi fost binecuvântaţi? 

[Fraţii ridică mâinile] Amin. Amin. Aţi ţinut pasul cu vestirea Cuvântului 

lui Dumnezeu. 

Se cântă cântarea. [...] Amin. [...] 

Cântăm ultima strofă din cântarea 28: „De noi fii slăvit, Domnul 

nostru iubit”. Amin. Amin. 


