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Predica de la Krefeld 
Sâmbătă,  1 ianuarie 2011, ora 19:30 

 

Ewald Frank 

 
   

Cântăreţii au cântat despre cununa care ne va fi dăruită tuturor, şi despre care a scris 

Pavel în 2 Timotei 4.8: „De acum, mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua 

aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea 

Lui”.  

Astăzi, în prima adunare, a primei zile din acest an, noi, cu adevărat, dorim să vă salutăm 

şi să vă spunem din inimă: „Bine aţi venit!” Noi, în acest loc suntem adunaţi din toată Europa, 

din Venezuela, din Africa de Sud şi din diferite alte ţări ale lumii. Ne bucurăm că ne putem 

aduna împreună ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.  

Fratele Helmuth Miskis a anunţat că astăzi va fi o adunare deosebită şi, înainte ca să 

intrăm în alte amănunte, lăsaţi-mă să vă transmit saluturile fraţilor. 

Saluturi şi salutări [...]. 

Noi am decis pentru astăzi următoarele lucruri: din adunările deosebite din Africa - unde 

am vizitat 8 ţări - au fost înregistrate câteva adunări şi fratele nostru Vitsek a făcut un rezumat 

video de la câteva adunări în care vom vedea, timp de 30 de minute, ce a făcut Dumnezeu pe 

continentul african.  

A fost un timp când Dumnezeu a cercetat Anglia. John   Wycliffe a fost acolo, apoi mai 

târziu John Wesley. Dumnezeu a cercetat și Germania, prin Martin Luther; apoi Elveţia, mai 

întâi prin Zwingli în Zürich, apoi prin Calvin în Geneva. Dumnezeu a cercetat Cehia prin Jan 

Hus în Praga. Dumnezeu a cercetat ţările Europei, dar se pare că, acum, Dumnezeu dorește să 

cerceteze în mod deosebit continentul african. 

Voi ştiţi că fratele Branham a avut o dorinţa fierbinte să călătorească în Africa. El a făcut 

observaţia că oamenii din toate ţările Europei pot să-şi permită un doctor, dar oamenii din Africa 

nu şi-l pot permite. Lui îi era pe inimă, ca slujba lui să fie binecuvântată într-un mod deosebit și 

acolo în Africa şi oamenii să trăiască prezenţa lui Dumnezeu, puterea învierii lui Isus Christos, în 

suflet, duh şi trup.  

Noi pur şi simplu suntem mulţumitori pentru că astăzi - cu răbdare - ne vom îndrepta 

privirea spre ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Să o spunem foarte deschis: voi cu toţii 

contribuiţi la această lucrare, ca acest Cuvânt să fie purtat pe întreg pământul. De aceea aveţi 

dreptul să vedeţi ceea ce se întâmplă pe acest pământ. 

Dacă includ Germania, Austria şi Elveţia, atunci, în anul 2010, am propovăduit Cuvântul 

în exact 30 de ţări şi nu ştiu dacă acest lucru se va mai putea repeta vreodată. Dar mulţumim lui 

Dumnezeu! A fost cu adevărat cel mai puternic şi cel mai binecuvântat an în ceea ce priveşte 

propovăduirea mesajului divin. 

Eu mă mai gândesc şi la Pakistan, care este a doua ţară islamică, ca număr de locuitori. Şi 

acolo, în cele 9 adunări, au fost peste 4000 de oameni, ca să asculte Cuvântul. Dumnezeu cheamă 

afară de peste tot, iar noi suntem foarte mulţumitori că vestim mesajul divin, Cuvântul crucii, 

mesajul împăcării, că Dumnezeu a fost în Hristos şi a împăcat lumea cu Sine însuşi. Niciun om 

nu trebuie să fie pierdut - decât dacă o face intenţionat, pentru că a respins oferta harului lui 

Dumnezeu. De aceea propovăduirea a fost gândită în felul acesta de către Domnul, ca noi să 
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mergem în toată lumea şi să propovăduim Evanghelia Lui întregii făpturi şi oricine crede şi se 

lasă botezat, mai poate fi mântuit și în ziua de azi, pentru că aşa este scris; şi noi propovăduim 

aceeaşi Evanghelie. 

Apoi, după încheierea filmului din Africa, vom pune, după mulţi ani, a doua parte a 

filmului cu fratele Branham „Adâncul cheamă adâncul”, unde el se roagă pentru bolnavi, pentru 

toţi aceia care nu au ştiut până acum ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Voi ştiţi că fiecare 

trezire are un început, o origine. Ultima trezire, Dumnezeu a făcut-o prin fratele Branham. În 

anul 1946 întreaga Europă era demolată, întreaga lume era în întuneric, dar Dumnezeu a făcut un 

început nou, prin harul Său. Cuvântul Domnului a fost confirmat într-un mod deosebit prin 

semne supranaturale şi minuni însoţitoare şi apoi a venit mesajul şi deschiderea celor şapte 

peceţi.  

Fraţi şi surori, în acest loc nu este proslăvit vreun om, pentru că aici noi dăm toată cinstea 

numai Domnului Dumnezeului nostru. Dar noi nici nu ne gândim să trecem pe lângă ceea ce a 

făcut Dumnezeu în timpul nostru. Noi suntem foarte mulţumitori pentru aceasta. 

Înainte de a vedea prima parte, doresc să citim Cuvântul din Faptele Apostolilor 22 şi, 

apoi dacă Dumnezeu doreşte, între cele două filme vom mai spune câteva cuvinte.  

Citim Fapte 22.14: „El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia 

Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui”. V. 21: „Atunci El mi-a zis: „Du-

te, căci te voi trimite departe la Neamuri...”. Lucrul frumos este că Domnul nu numai trimite, ci 

şi merge împreună cu cel pe care l-a trimis. El este alături de trimișii Lui, aşa cum este scris în 

Isaia, că El confirmă cuvântul robilor Săi - pentru că noi nu purtăm mesajul nostru, ci mesajul lui 

Dumnezeu. Bucuraţi-vă împreună cu noi de ceea ce a făcut Dumnezeu pe tot pământul, în mod 

deosebit în anul 2010. Dacă ne gândim că la ultima transmisie au fost peste 700 de conectări prin 

internet, din circa 70 de ţări, atunci ne bucurăm din inimă că, Cuvântul lui Dumnezeu, ultimul 

mesaj ajunge până la marginile pământului.  

Încă un gând pe care nu vreau să-l uit este că noi, acum, nu numai în partea de învăţătură, 

ci şi personal, suntem aduşi în starea de a fi plăcuţi lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Matei 25, 

vedem că  numai aceia care au fost gata, au intrat la nuntă. Nu aceia care au ştiut totul, ci aceia 

care au fost pregătiţi, au intrat în odaia de nuntă şi uşa a fost închisă. Noi suntem mulţumitori 

pentru fiecare descoperire pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, dar este necesară pregătirea noastră 

personală, pentru ca noi să fim gata atunci când va reveni Domnul.  

Cântăm cântarea „Numai să crezi” [...]. 

(Urmează un film cu predica fratelui Frank din Africa): 

Mă bucur să fiu pe stadionul acestui oraş. Noi suntem o mare familie, pentru că avem un 

singur Tată care este în ceruri. În Ioan 20.17, Domnul nostru a spus: „Mă duc la Tatăl Meu şi la 

Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la Dumnezeul vostru”. În Ioan 14 Domnul nostru a spus: „Şi 

după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 

unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.  

De obicei, eu citesc multe, multe versete biblice, pentru că doresc să ştiţi ce a spus 

Dumnezeu în Cuvântul Său. Pentru că cerul şi pământul vor trece, orice răstălmăcire va trece, 

orice învăţătură falsă va trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Eu nu sunt aici să 

vorbesc despre mine, ci ca să împărtăşesc preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu cu voi. Cuvântul lui 

Dumnezeu este desăvârşit şi noi credem tot ce spune Scriptura. 

Sunt oameni care cred că timpul harului a trecut. Unii cred că „Domnul a venit deja”, alţii 

cred că „sângele nu mai este pe tronul de har”. Toate aceste învăţături sunt pe dos, sunt pe dos, 
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sunt pe dos! Sângele Mielului mai este încă pe tronul de har, noi mai aşteptăm încă revenirea lui 

Hristos şi acesta este timpul nostru de pregătire.  

Apoi mai există învăţături despre cele şapte tunete. Sunt atâtea învăţături diferite despre 

cele şapte tunete. Lăsaţi-mă să vă spun următoarele cuvinte în dragoste: toate sunt false - toate 

sunt false. Nu este nicio singură învăţătură în Biblie despre cele şapte tunete. Dacă există una 

singură, vă provoc să veniţi aici în faţă şi să mi-o arătaţi din Biblie. Eu vă pot dovedi cu Biblia, 

din Apocalipsa 10, unde citim că Domnul va coborî din cer ca Îngerul Legământului. Dar noi Îl 

aşteptăm pe Domnul nostru ca Mire, pentru că suntem Biserica Mireasă. În Matei 25 scrie: „Iată 

mirele vine, ieşiţi-i în întâmpinare!”  

Acesta este timpul chemării afară, „Voi, poporul Meu, ieşiţi afară din mijlocul lor şi 

separaţi-vă, zice Domnul!” Acesta este timpul nostru, este timpul chemării afară, este timpul 

pregătirii. În Matei 25.10 spune: „cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă şi uşa a fost 

încuiată”. Vă pregătiţi voi? Sunteţi voi pregătiţi? Această zi este o zi deosebită. Cu decizia pe 

care o luaţi astăzi vă veţi înfăţişa în ziua judecăţii înaintea Domnului. Luaţi decizia corectă!  

Introduceţi în Cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce a spus fratele Branham. Mulţi care 

afirmă că cred mesajul nici nu mai deschid Biblia, ei scot din context afirmaţiile fratelui 

Branham şi îşi fac propriile lor învăţături. Înaintea revenirii lui Isus Hristos, Biserica nou 

testamentară trebuie așezată din nou, trebuie să fie restituite toate slujbele şi toate darurile 

Duhului.  

În Fapte 3.17-21, Petru spune că Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare, conform 

Isaia 28. Iar în v. 21 noi citim: „Isus Hristos rămâne în cer până la vremurile aşezării din nou a 

tuturor lucrurilor”. Lăsaţi-mă să vă spun următoarele: toţi fraţii noștri care au o slujbă pentru 

Mireasa lui Hristos, pot să fie rânduiţi biblic conform Efeseni 4. Fiecare slujbă pusă de 

Dumnezeu în Trupul lui Christos, slujeşte pentru zidirea Bisericii Dumnezeului celui viu. Fiecare 

învăţătură falsă va duce la despărţiri. Rămâneţi în Cuvântul lui Dumnezeu, ţineţi tare la 

învăţătura apostolică adevărată! Prima predică şi ultima predică trebuie să fie identice.  

Mulţi predicatori din denominaţiuni spun că noi nu credem Matei 28. Noi credem Matei 

28, dar credem şi Marcu 16, credem Luca 24 şi credem Ioan 20. În toate cele patru Evanghelii, 

Domnul nostru a vorbit după înviere cu ucenicii. În Matei 28 este vorba ca toate neamurile să fie 

învăţate şi să fie botezate în Numele Său. „Tată” nu este un Nume; voi sunteţi taţi, voi sunteţi fii, 

voi sunteţi soți, dar nu acesta este numele vostru. Dacă noi trebuie să botezăm în Numele Tatălui, 

Fiului şi Duhului Sfânt, trebuie să cunoaştem, mai întâi, acest Nume.  

Apostolul Petru a fost prezent când Isus a dat porunca misionară şi în Fapte 2 el a ţinut 

prima lui predică sub ungerea Duhului Sfânt: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în 

Numele lui Isus Christos, spre iertarea păcatelor voastre”. 

Apostolul Pavel a făcut acelaşi lucru. Tot ce a fost făcut în zilele apostolilor, s-a făcut în 

Numele Domnului Isus Hristos, pentru că acesta este Numele de legământ nou testamentar. „şi-i 

vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Deci noi 

recunoaştem că ucenicii au împlinit exact porunca, aşa cum le-a fost dată de Domnul. 

Fratele Branham, care a fost folosit de Dumnezeul Atotputernic, a făcut o afirmaţie foarte 

pătrunzătoare. Atunci când eu am auzit-o pentru prima dată, am oprit magnetofonul şi am spus: 

„Dumnezeul meu, eu nu înţeleg ce a spus robul Tău aici”.El a făcut următoarea afirmaţie - 

iertaţi-mă că o repet în acest loc: „Toţi cei care au fost botezaţi în formula „în Numele Tatălui şi 

al Fiului şi al Sfântului Duh” sunt botezaţi în sânul bisericii catolice”. Eu am fost şocat de acest 

lucru şi atunci, nu am putut să înţeleg. Dar mai târziu am înţeles. În primii trei sute de ani după 

apostoli, toţi credincioşii au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos! Doar după Conciliul 
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de la Niceea, din 325, atunci când biserica s-a unit cu statul şi religia catolică a devenit religie de 

stat, pentru prima dată a fost înţeles greșit Matei 28. De atunci ei folosesc formula trinitară şi nu 

Numele. 

Martin Luther a fost un mare bărbat al lui Dumnezeu. În anul 2017 vor fi 500 de ani de 

când el a protestat împotriva bisericii catolice, pironind cele 95 de teze pe poarta bisericii din 

Wittenberg. Aici este punctul pe care vreau să-l scot în evidenţă: până atunci trecuseră 1000 de 

ani ai epocilor întunecoase, când nicio familie nu avea Biblia, ci doar preoţii aveau Biblia. 

Nimeni nu putea verifica dacă ceea ce se spunea era adevărat sau nu. Dar din acel timp, Biblia a 

fost tradusă în diferite limbi, oamenii au putut citi personal Biblia şi a urmat o trezire după alta. 

După trezirea adusă de Luther, a venit trezirea metodistă, apoi trezirea baptiştilor şi fiecare 

trezire care a urmat a venit mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu aproximativ o sută de ani 

în urmă a avut loc o nouă turnare a Duhului Sfânt.  

Dar este ceva ce-mi frânge inima: toate bisericile apărute după reformă au rămas la 

botezul greșit, în „Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt”. Dar ce fac azi predicatorii cu 

Fapte 2.42, unde Sfânta Scriptură spune: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor”? Acesta este 

timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca ei să iasă afară din toate denominaţiunile, 

din toate învăţăturile false. „Separaţi-vă!” - este „Aşa vorbeşte Domnul!” Primiţi Cuvântul 

adevărului!  

Deci noi recunoaştem din Sfânta Scriptură că trăim la sfârşitul timpului de sfârşit, că 

ultima chemare răsună până la marginile pământului. Noi putem doar să spunem: „Cine are 

urechi să asculte”. Să nu ratați ziua cercetării voastre. Aceasta este ziua pe care a făcut-o 

Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea. Ce mare privilegiu este să trăieşti acum, să 

recunoşti făgăduinţele lui Dumnezeu, să ai parte de ceea ce face Dumnezeu în acest timp, să te 

întorci înapoi la toată învăţătura Bibliei, pentru ca la sfârşit totul să fie aşa cum a fost la început. 

Cine dintre voi vrea să fie gata pentru revenirea Domnului? Haideţi să ne ridicăm toţi în picioare! 

Noi suntem acum în prezenţa lui Dumnezeu. Cine este gata să trăiască cu fiecare Cuvânt 

al lui Dumnezeu? Să nu vă îndoiţi de niciun singur Cuvânt! Cine dintre voi doreşte o descoperire 

divină directă? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ştiţi ceva? Voi aţi primit deja această 

descoperire. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că ochii voştri văd şi urechile voastre aud. 

Aceasta a spus-o Domnul nostru: „Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că 

aud!” Cine dintre voi vede? Cine dintre voi aude? O, Dumnezeul meu! 

Iubite Domn, eu sunt slab în trup dar sunt puternic în duhul meu, prin harul Tău. Iubite 

Domn, eu sunt copleşit de ceea ce văd şi aud astăzi! Cuvântul Tău nu s-a întors înapoi gol, ci a 

împlinit scopul pentru care a fost trimis! Eu Ţi-i dedic Ţie pe toţi fraţii şi pe toate surorile mele, 

binecuvântează-i mai departe, călăuzeşte-i prin Duhul Sfânt, ţine-i în Cuvântul Tău sfânt, în voia 

Ta desăvârşită din acest timp. Credinciosule Domn, aş vrea să-i văd în slavă. Doamne, acestea 

sunt clipe de pregătire, noi pe Tine Te credem şi Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut, pentru 

mântuirea sufletului nostru, pentru vindecarea trupului nostru, pentru Cuvântul făgăduit pe care 

ni l-ai descoperit. Binecuvântează pe toţi copiii făgăduinţei cu Duhul făgăduit! Cuvântul 

adevărului să fie pecetluit cu Duhul adevărului! 

Încă o dată Îţi mulţumesc iubite Domn, pentru că Ţi-ai vărsat sângele Tău pentru noi! 

Suntem răscumpăraţi, am primit viaţa Ta veşnică şi vom trăi veşnic împreună cu Tine. Fie ca 

binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu să se odihnească peste toţi fraţii slujitori, peste 

întregul popor din acest oraş şi din această ţară, prin harul lui Dumnezeu. Noi Îţi mulţumim în 

Numele sfânt al lui Isus Christos! Şi tot poporul să spună „Amin!” Şi tot poporul să spună 

„Aleluia!” Şi tot poporul să spună „Maranata!” Domnul vine în curând! Aleluia! Bucuraţi-vă şi 
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veseliţi-vă în Domnul! Revenirea Domnului este aproape! Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! Amin! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

(Se încheie filmul cu predica fratelui Frank în Africa). 

Eu nu ştiu dacă trebuie să ne uităm la ceas. Astăzi timpul este de partea noastră, zice 

fratele Schmidt.  

Fraţi şi surori, vreau să vă mai spun încă o dată: noi n-am urmat nişte basme meşteşugit 

alcătuite, ci, cu adevărat, noi am crezut ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru şi ceea 

ce face El, prin harul Său. Dacă ne gândim că Dumnezeu a împlinit Cuvântul Său, prin harul Său 

şi a trimis o slujbă profetică, acum în această epocă profetică, atunci este lucrarea lui Dumnezeu 

şi noi avem dreptul şi trebuie să o primim. 

Doar pentru aceia care încă nu ştiu, lucrarea nu s-a întâmplat undeva într-un colţ al lumii, 

ci oamenii de ştiinţă au confirmat că norul supranatural s-a arătat şi că a mai luminat puternic pe 

cer, 28 de minute după asfinţitul soarelui. Revista „Science”, una dintre cele mai renumite 

reviste, a scris despre acest nor, în data de 19 aprilie 1963. Dar trebuie amintit în mod deosebit 

articolul mai lung din revista „Life”. Dacă într-o astfel de revistă, renumită pe plan mondial, a 

fost scris despre acest eveniment care s-a întâmplat în 28 februarie 1963, atunci nu este o 

invenţie religioasă, evlavioasă, ci acesta a avut loc cu adevărat. Aici, omul de ştiinţă de la 

Universitatea din Tucson, Arizona, a scris un articol cuprinzător cu titlul: „Un nor tainic sub 

formă de inel, la mare înălţime ”; şi arată aici apariţia norului supranatural. Eu sunt foarte 

mulţumitor că am putut să mă orientez şi am cunoştinţa aceasta de la mâna întâi, din proprie 

experienţă, nu de la cineva oarecare. 

Eu am mai spus-o aici: fratele Branham a spus că această fotografie cu lumina 

supranaturală a fost făcută de domnii Ayers şi Kippermann - unul era un negru catolic şi celălalt 

un iudeu - ambii erau critici ai fratelui Branham. Negativul filmului a fost trimis în Washington 

şi a fost verificat dacă nu cumva a fost expus de două ori sau trucat.  Apoi fratele Branham a 

spus: „Această fotografie este expusă în Galeria de artă religioasă, din Washington”. Ce a făcut 

fratele Frank? A făcut o oprire la Washington în drum spre o adunare din Arizona, şi toată 

dimineața am căutat Galeria de artă.  Eram gata să renunţ, pentru că îmi mai rămăsese doar o 

clădire de verificat şi era deja ora 11 şi 15 minute. Dar am întrebat pe un domn care venea spre 

mine:  „unde este acea Galerie de artă religioasă?” El mi-a răspuns: „Dumneavoastră staţi exact 

înaintea acestei clădiri, doar trebuie să intraţi înăuntru”. Am intrat, şi am ţinut în mână această 

fotografie în data de 18 decembrie 1969, în Washington D.C. în acea Galerie de Artă. Nu sunt 

poveşti pe care le-am inventat eu, ci este o realitate divină. 

Dacă Dumnezeu doreşte, vom cerceta mâine în amănunţime aceste lucruri. Când citim în 

Vechiul Testament vedem că Domnul a fost alături de poporul Său Israel, în stâlpul de foc şi de 

nor, este un lucru. Dar dacă noi aflăm că acelaşi Dumnezeu S-a descoperit în acelaşi fel şi în 

timpul nostru, atunci, fraţi şi surori, este har să recunoşti acest lucru. Și aşa cum am mai spus: 

„Cine are urechi să audă” şi mai ales: „Binecuvântaţi sunt toţi cei care aud şi văd”. 

Acum noi vom vedea o parte de 20 de minute din filmul cu fratele Branham, vom vedea 

cum l-a folosit Dumnezeu pe cel mai neajutorat om care a existat pe pământ. Este aşa cum a spus 

Domnul nostru: „Fără Mine nu puteţi face nimic!” El a fost dependent de Domnul în toate 

lucrurile. Vom vedea cum Dumnezeu l-a putut folosi şi vă rog să o primiţi din inimă, să o 

acceptaţi şi apoi Îi vom mulţumi împreună lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în timpul 

nostru. Lăudat să fie Numele Domnului! 

Să mai cântăm o dată cântarea „Numai să crezi”.  



6 

 

 

(Urmează ultima parte a filmului, cu rugăciunea fratelui Branham de la sfârşitul predicii 

„Adâncul cheamă adâncul”) 

 

Vreau să vă întreb ceva. Dacă ceea ce v-am spus eu este adevărul, atunci Dumnezeu este 

obligat faţă de Cuvântul Său. El nu este obligat faţă de mine, ci faţă de Cuvântul Lui. Corect? Şi 

atunci El va împlini ceea ce a spus, în felul în care a spus-o. Şi dacă El o face, atunci voi de aici, 

care nu L-aţi primit pe Isus Hristos, vreţi să-L primiţi pe El? Şi voi, cei ce sunteţi aici, El va avea 

milă de voi dacă aveţi credinţă. Rugaţi-vă numai şi spuneţi: „Doamne, eu sunt un credincios şi 

vreau să mă vindeci în seara aceasta”. Şi Dumnezeu o va face.  

Tocmai am venit din Africa, unde trebuie să mă întorc peste câteva săptămâni. Am 

programată o călătorie în Africa, India, Palestina şi Germania… La Durban, în Africa de Sud, 

după ce au trecut prin rândul de rugăciune trei sau patru inşi şi oamenii au văzut puterea Duhului 

Sfânt lucrând şi ce poate face Dumnezeu, trei zeci de mii de oamenii L-au acceptat pe Isus ca 

Mântuitorul lor personal - la o singură chemare. Trei zeci de mii odată! Eu cred că dacă noi luăm 

Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă şi mergem să predicăm evanghelia în toată lumea… 

Evanghelia nu constă numai în cuvinte, ci în puterea şi demonstrarea Duhului Sfânt. Deci 

Evanghelia demonstrează puterea Duhului Sfânt.  

Eu am fost în mai multe ţări. Ei spun: „Noi nu mai vrem misionari. Noi ştim acum mai 

multe decât ştiţi voi. Dar vrem să vedem pe cineva care are suficientă credinţă pentru a face să se 

manifeste Cuvântul lui Dumnezeu”. Acest lucru doresc ei să-l vadă. Şi aşa se întorc la 

Dumnezeu. În felul acesta Îl află pe Hristos, pentru că ei cred în felul acesta. Şi eu mă încred în 

Dumnezeu din toată inima mea, că vor fi mulţi în seara aceasta care Îl vor afla pe Hristos tot aşa, 

pentru binecuvântarea inimii lor. Fie ca Domnul Isus din Nazaret să binecuvânteze pe fiecare din 

voi. Aceasta este rugăciunea mea.  

Niciun om nu L-a căutat vreodată pe Dumnezeu. Dumnezeu îl caută pe om. N-a fost 

niciodată vreun om pe lume care să-L caute pe Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu îl caută pe 

om. La început, în grădina Eden când omul a căzut, s-a arătat pornirea omului. Omul s-a ascuns 

şi Dumnezeu l-a căutat. Isus  a spus: „Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl”. 

Omul trebuie să fie atras mai întâi de Tatăl.  

Aş vrea să vă explic ceva despre vedenii. Câţi dintre voi din cei care sunteţi prezenţi aici, 

aţi avut vreodată un vis? Cred că două treimi dintre voi. Este adevărat că mulţi oameni nu 

visează. Noi vorbim acum despre subconştient. Aici este prima voastră conştiinţă (partea 

conştientă - n.tr.), iar aici în inimă este subconştientul. Eu încerc să lucrez prin Duhul Sfânt 

asupra acestui subconştient. Eu pot să întreb pe oricine: „Crezi tu?” Şi el poate să-mi răspundă 

teoretic: „Oh, da, domnule”. Dar el crede numai cu mintea lui. Însă ce spune omul lăuntric? Nu 

cel de pe catarg dirijează corabia, ci cel din sala maşinilor, care este la cârmă.  

Uneori când dormi, intri în acest subconştient şi visezi despre lucrurile pe care le-ai făcut 

când erai treaz. Apoi, când te trezeşti îţi aminteşti ce ai visat. După ani de zile, încă îţi mai 

aminteşti câte un vis. O parte din tine a fost acolo în acel vis, altfel nu ţi-ai mai aminti. La omul 

care doarme adânc, subconştientul său este undeva departe în spate. Dar la un văzător, 

subconştientul nu este undeva în spate, ci este chiar în faţa ochilor lui. El nu trebuie să doarmă, ci 

are ochii deschişi şi vede pur şi simplu. Dumnezeu a dat omului o cale ca să viseze visuri. Dacă 

eu aş spune cuiva: „Visează-mi un vis”, el nu ar putea.  

Dumnezeu a pus în Biserică pe unii apostoli, proroci, pe cei ce au darul de vindecare, dar 

toate aceste slujbe sunt pentru desăvârşirea bisericii. Pavel a spus: „Dacă toţi vorbiţi în limbi, şi 
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ar intra un necredincios, n-ar zice el că sunteţi nebuni? Dar dacă unul proroceşte şi descoperă 

tainele inimii, oare nu va cădea la pământ şi va zice că într-adevăr Dumnezeu este cu voi?” 

Corect? Nu este aceasta evanghelia? Nu este Isus Hristos Acelaşi ieri şi astăzi? Voi Îl puteţi 

crede când vorbeşte în limbi, Îl puteţi crede când lucrează prin Duhul Sfânt, dar eu Îl cred în 

deplina măsură în care este El. Acelaşi Domn Isus nu este mort, ci a înviat din morţi şi este aici 

în seara aceasta, pe această platformă, acum. Fie ca El să vă binecuvânteze şi să vă ajute.  

Eu nu am mai fost aici până acum. Din cei pe care-i am în faţa mea nu este niciunul pe 

care să-l fi cunoscut înainte. Doar câţiva de aici de pe platformă. Mi-l amintesc pe fratele Boze. 

L-am văzut pe omul de lângă el. Nu mai ştiu cum îl cheamă, dar… Şi... fratele Lindsay, numai... 

eu cunosc numai vreo trei patru predicatori care sunt aici. Dar Dumnezeu vă cunoaşte pe voi toţi. 

Este adevărat? El vă ştie pe toţi.  

Acum, Dumnezeu din cer ştie că eu nu-mi amintesc s-o fi văzut niciodată în viaţa mea pe 

doamna care stă aici. Doamnă, ne cunoaştem noi? Noi nu ne cunoaştem deloc. Însă Dumnezeu o 

cunoaşte. 

Acum, dacă Isus este Acelaşi ieri, azi şi în veci, haideţi să schimbăm puţin tabloul. „Ieri”, 

când urma să afle ceva despre o femeie, El i-a spus: „Dă-Mi să beau”. Ea a spus: „Păi cum Tu, 

iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?” Dar Isus, după ce a stat puţin de vorbă cu ea, 

a văzut exact care era problema ei. Corect? Acum Isus a înviat din morţi şi în seara aceasta El 

trăieşte în noi. „Peste puţină vreme lumea nu Mă va mai vedea, dar voi totuşi Mă veţi vedea, 

pentru că EU („EU” este un pronume personal), EU voi fi cu voi, chiar în voi până la sfârşitul 

lumii". Acesta este adevărul evangheliei. Poate că nu aţi citit-o aşa, sau nu v-aţi gândit la lucrul 

acesta în felul acesta, dar aşa este scris în Biblie. Poate că teologia voastră a ocolit pe undeva 

acest Cuvânt, dar aşa este scris în Biblie: „Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârşitul lumii".  

Acum, eu... Voi ştiţi că eu aştept ceva. Aşa este. Aştept prezenţa Îngerului Domnului. 

Este adevărat. Eu sunt la fel de neajutorat ca oricare dintre voi. Poate că aici sunt şi critici. Câţi 

dintre voi I-aţi văzut fotografia? Ştiinţa a fotografiat lumina Lui. Voi vă puteţi uita la ea. Da, 

mulţi aţi văzut-o. Mii de copii s-au făcut şi vândut. În studiourile Douglas din Houston Texas, 

George J. Lacy, unul dintre cei mai buni cercetători din America, a luat fotografia şi a examinat-

o ca să vadă dacă nu a fost făcut ceva fals. Şi Isus Hristos s-a dovedit Acelaşi ieri, azi şi în veci. 

Acum, sigur că eu Îl aştept. Nu ştiu dacă El mă va ajuta în seara aceasta. Şi dacă am spus 

ceva ca să mă laud, sau ceva ce nu ar fi trebuit să spun, Dumnezeu să mă ierte. N-am vrut s-o 

fac. Eu vreau doar ca în smerenie să-L reprezint pe Isus Hristos care acum mă ascultă. Mă rog ca 

mila Lui să fie aici în seara aceasta, când eu am vorbit aceste lucruri din Cuvântul Său şi El să 

vină şi să ne ajute. 

Organista este aici? Aş vrea să cânte încet cântarea: „Numai să crezi”. Şi vă rog ca 

fiecare să fie într-un duh de rugăciune. Nu trebuie să vă aplecaţi capetele decât dacă vi se cere.  

Acum, voi cei care veniţi în rândul de rugăciune... Dacă El vă mustră, voi trebuie să... Va 

fi adevărat. Dacă este aşa, voi trebuie să fiţi gata să suportaţi. Pretutindeni în sală, dacă El o 

spune, voi trebuie să ştiţi că nu o spun eu, ci El. Să mergeţi şi să îndreptaţi lucrurile. 

Înainte de a fi vindecaţi, voi trebuie să vedeţi de ce v-aţi îmbolnăvit. Dacă sunteţi bolnavi 

şi mergeţi la un doctor şi acesta vă dă o aspirină, el nu este un doctor bun; el încearcă să scape de 

voi. Dacă este un doctor bun, el va diagnostica cazul până va afla cauza şi de acolo va începe să 

lucreze. 

Este acelaşi lucru pe care trebuie să-l facem noi aici. Dacă un duh rău... Dacă este un 

păcat nemărturisit sau ceva care nu este în voia lui Dumnezeu, aţi putea să-l ungeţi pe respectivul 

toată noaptea cu ulei, să plângeţi, să strigaţi şi să faceţi tot ce vreţi: demonul acela nu se va mişca 
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de acolo. Aşa este. El are dreptul să rămână acolo. La acest lucru trebuie să fiţi voi atenţi. Dacă 

Dumnezeu a pus un blestem peste cineva care a făcut ceva ce nu ar fi trebuit să facă, şi voi veniţi 

ca să-l îndepărtaţi, veţi intra în probleme, aşa cum a păţit-o Moise. Aşa este. 

El este aici, Duhul Sfânt a coborât. Acum, în Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

iau sub controlul meu pe  fiecare persoană de aici, spre slava lui Dumnezeu. 

Vreau să-ţi vorbesc puţin soră. Desigur că îţi dai seama că se întâmplă ceva, că s-a 

întâmplat chiar acum. Dacă este aşa, ridică-ţi mâna, ca oamenii să vadă. Aşa este. Vedeţi? Este... 

Este prezenţa Lui. Aşa este.  

Eu nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată în viaţa mea. Acum dacă Duhul Sfânt despre 

care am vorbit, Isus Hristos, este Acelaşi ieri, azi şi în veci; dacă eu am spus oamenilor că acest 

lucru este adevărat, iar El este Acelaşi, atunci îmi va descoperi ceva ce te va ajuta pe tine să 

crezi. Eu nu ştiu de ce ai tu nevoie. Însă El ştie. Dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta, îţi vei 

accepta tu vindecarea, sau orice ai nevoie, ajutor financiar, sau orice lucru ar fi şi pentru care tu 

eşti aici ca să-L cauţi pe El? Sau necazuri în familie, orice ar putea să fie, orice este, El va şti şi 

va putea să-mi descopere. Corect? Şi lucrul acesta Îl va face să fie Acelaşi, ca atunci când i-a 

vorbit El femeii de la fântână. 

Eu vorbesc acum cu tine aşa cum a făcut şi El atunci, ca să intru în legătură cu duhul tău. 

Te văd depărtându-te de mine. Tu ai avut un grav accident de maşină. Ai fost aruncată prin aer. 

Şi ai avut o luxaţie la gât, şi asta a dus la un cancer în gâtul tău... Tu eşti un fel de învăţătoare 

biblică. Crezi că Isus Hristos te va face bine?  

Dumnezeule Tată, în Numele Fiului Tău Isus Hristos, pe baza autorităţii Cuvântului lui 

Dumnezeu, pentru această femeie muribundă, mă rog ca acest lucru rău s-o părăsească. 

Satan, tu eşti demascat. Ieşi afară din femeie, căci Biserica Dumnezeului Celui Viu îţi 

porunceşte să pleci, în Numele lui Isus Hristos! Amin. 

O clipă, soră. Vreau doar să-ţi vorbesc. Sigur că tu ştii că lucrul acesta nu mai este. Vezi 

cum este gâtul tău...?... Totul s-a dus de la ea. Guşa a părăsit gâtul ei şi ea... Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Mergi pe drumul tău şi fii recunoscătoare, fericită şi bucuroasă. Poţi să pleci. 

Aveţi numai credinţă în Domnul Isus. Chiar acum gândiţi-vă numai la Domnul Isus. 

Când se gândeau la aceste lucruri, ei erau într-un singur gând. Amintiţi-vă, Isus este Acelaşi ieri, 

azi şi în veci. El este Acelaşi şi astăzi. Aveţi credinţă. Uitaţi-vă aici şi credeţi din toată inima, şi 

fiţi atenţi doar aici, nu şi în altă parte. Rugaţi-vă. Credeţi mai departe în Dumnezeu. 

Cred că aceasta este doamna. Este pacienta? Bine, vino mai aproape soră. Sigur că acest 

lucru nu-ţi va face rău. Este doar prezenţa Lui şi tu eşti conştientă de asta. 

Şi eu... eu sunt fratele vostru. Aceasta nu este psihologie. Am simţit că gândul acesta vine 

din adunare. Nu este vorba de psihologie, ci este Dumnezeul cel Atotputernic. Înţelegeţi? 

Înţelegeţi? Nu este psihologie. Nu, nu este. Nu vă gândiţi la aşa ceva. Gândiţi-vă că este Isus 

Hristos. Fiţi toţi într-un gând. 

Soră, eu vreau doar să vorbesc puţin cu tine. Bănuiesc că nu ne cunoaştem. Dar Isus 

Hristos ne cunoaşte pe amândoi. Aceasta este prima noastră întâlnire pe pământ. Dar El te 

cunoaşte, şi te-a hrănit toată viaţa ta. Şi El mă cunoaşte şi pe mine. Şi dacă eu, fratele tău, prin 

harul Lui, printr-un dar al lui Dumnezeu cu a cărui venire eu nu am avut nimic de-a face... Când 

eram un bebeluş, primul lucru de care-mi amintesc a fost o vedenie. 

Vreau să te uiţi o clipă aici. Sigur că eşti bolnavă. Peste tine este un duh întunecat; este 

moartea. Şi este sub forma unui cancer. Şi cancerul este localizat la sân. Şi tu eşti... Văd că te-a 

examinat un tip solid... Tu ai şi o hernie, o hernie la intestine. Ai şi o boală cu stomacul, o gravă 

problemă cu inima, care te face să leşini. Acum câteva zile stăteai pe marginea unui pat şi 
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aproape că erai ameţită şi te uitai către fereastră. Sunt adevărate aceste lucruri? Totul este 

adevărat. Orice a fost, a plecat de la tine. 

Dar crezi tu că Isus Hristos a fost Cel care ţi-a cunoscut viaţa? Mulţumesc. Tu ştii că aici 

este ceva supranatural. Şi dacă crezi că este Domnul Isus, aşa cum am predicat eu din Cuvânt… 

crezi că este Domnul Isus? Ştiu că este un duh întunecat. Încă îl mai văd peste tine. Este ceva 

foarte serios. Te cheamă Eva. Numele tău este York. Locuieşti în oraşul acesta. Stai la numărul 

613 pe strada şase. Corect? Tu mergi acasă să fii bine. În Numele lui Isus Hristos fie ca ea să 

meargă acasă şi să fie vindecată. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te bucuroasă şi fericită. 

Aveţi credinţă; nu vă îndoiţi. Scriptura spune: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti ca să nu 

vină peste tine ceva mai rău”. Păcatul este necredinţă. Păcatul nu este numai să bei, să fumezi, să 

joci jocuri de noroc. Acestea sunt atribute ale păcatului. Faceţi aceste lucruri pentru că nu credeţi. 

Isus a spus: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti (sau să nu mai fii necredincios), ca să nu vină peste 

tine ceva mai rău”. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi-L cu toată inima. 

Eu văd cum Lumina încă o mai urmează pe femeia aceea. Da... 

Lumina este acum deasupra unei persoane de culoare de acolo. Da, doamna cu vezica 

biliară şi hernie. Doamna care stă acolo cu ceva alb în jurul gâtului, crezi că Domnul Isus te face 

bine? Dacă tu crezi din toată inima, poţi să te ridici şi să-ţi revendici vindecarea, şi să fii 

vindecată în Numele Domnului Isus. Dumnezeu să te binecuvânteze!  

Aveţi credinţă în Dumnezeu. Credeţi voi? 

Tu, domnul care stă acolo, ai o hernie, nu-i aşa? Corect? Tu te rugai: „Doamne, fă ca 

omul acela să-mi vorbească”. Corect? Dacă este aşa, ridică-ţi mâna. Ridică-te în picioare. 

Credinţa ta te-a vindecat, frate. Du-te acasă; Isus Hristos te vindecă. 

Acelaşi Domn Isus... Nu trebuie să fiţi aici pe scenă; trebuie să aveţi credinţă. Credeţi-L 

pe Dumnezeu din toată inima şi veţi primi ceea ce cereţi în rugăciune. Isus Hristos vă va dărui, 

dacă veţi crede. Dar trebuie să aveţi credinţă. Trebuie să-L credeţi cu toată inima voastră şi 

Dumnezeu o va face. 

Pacientul... Scuzaţi-mă, domnule. Credeţi din toată inima? Da. Sunteţi puţin emoţionat 

din cauza prezenţei Fiinţei Lui care este aici. Şi cred că sunteţi din afara oraşului. Veniţi tot 

dintr-o capitală, Richmond, Virginia. Aveţi un cancer. Se află în interiorul gurii dumneavoastră, 

pe falcă. Corect? Vreţi să mergeţi acasă şi să fiţi vindecat? Primiţi-L pe Isus  ca Vindecător. În 

Numele lui Isus Hristos, fie ca acest cancer să-l părăsească pe omul acesta. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze, domnule. Mergeţi în credinţă. 

Ce spuneţi? ... 

Acum văd că devii o persoană mai tânără, mult mai tânără decât eşti acum. Suferi de un 

fel de durere de cap. Aceasta a venit cu mulţi ani în urmă. A început acum circa 25 de ani. Şi de 

atunci te deranjează tot timpul. Tu ai fost un mare credincios. Şi te-ai rugat ca să vină ceasul 

acesta. Tu I-ai spus în rugăciune lui Dumnezeu că dacă ai putea să ajungi la mine şi eu mă voi 

ruga, durerile tale de cap vor lua sfârşit. Sunt adevărate aceste lucruri? Sunt adevărate. 

Tu ai auzit Cine a spus asta. Nu am fost eu. A fost numai glasul meu... A fost ceva, îmi 

amintesc că am văzut o persoană tânără. A fost aşa cum s-a spus aici? Exact cum s-a spus. Crezi 

tu că Dumnezeu a făcut-o? Acum eşti sigur că Dumnezeu este aici. 

O clipă, eu văd altceva. Se pare că lângă tine stă o femeie tânără. Este o fiică. Şi da, tu te 

pregăteai să mergi undeva; mergeai s-o vezi. Ea este din Indiana; locuieşte în Richmond, 

Indiana. Soţul ei este un predicator. Şi ea ţi-a scris o scrisoare, în care îţi spunea să nu te mai duci 

pentru că urma să vin eu aici. Corect? Eşti vindecat. Poţi să pleci. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. 
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Credeţi numai; aveţi credinţă în Dumnezeu. Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci... 

Acum aveţi credinţă şi credeţi. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze dragi oameni de culoare care strigaţi. El este întotdeauna 

gata să vă ajute când credeţi, este gata să-i ajute pe oamenii aflaţi în necazuri. O clipă, doamna... 

Acum văd că Duhul Sfânt stă în colţ; este peste o doamnă de culoare. Ea se uită aici. Se roagă. 

Ea are o tumoare. Tumoarea este în gâtul ei. Ea a ridicat mâna. Îţi accepţi vindecarea, doamnă? 

Doamna care stă chiar în spatele tău, are şi ea o tumoare în umărul ei. Aşa este, doamnă? 

Ridicaţi-vă amândouă în picioare acum, doamnele de culoare. Isus Hristos vă vindecă pe 

amândouă. Puteţi merge acasă şi să fiţi vindecate spre slava lui Dumnezeu. Credinţa voastră v-a 

vindecat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

Aveţi credinţă în Dumnezeu. Nu fiţi necredincioşi, ci credeţi că toate lucrurile sunt 

posibile celor ce cred. Amin. 

Ce credinţă s-a acumulat în clădire. Pare ceva alb ca laptele în clădire. Acum cu siguranţă 

sunteţi în Duhul Domnului. Se poate întâmpla orice... 

Cum te simţi, doamnă? Crezi că eu sunt prorocul lui Dumnezeu? Eu vreau să spun că un 

proroc este un predicator. Tu nu te aştepţi ca eu să fiu de la cel rău; te-aştepţi să fiu de la 

Dumnezeu. Aşa o primeşti? Atunci te pot ajuta. Căci el mi-a spus că dacă îi voi face pe oameni 

să mă creadă şi dacă voi fi sincer când mă rog, nimic nu va sta în calea rugăciunii. Nu eu sunt cel 

care vine în ajutor; Dumnezeu vindecă. Eu am spus: „Ei nu mă vor crede”. El a spus: „Două 

semne ţi se vor da, ca şi prorocului Moise. Astfel oamenii vor crede”. Unul dintre semne era 

descoperirea tainelor inimilor oamenilor. 

Tu nu eşti aici pentru tine. Deşi eşti nervoasă şi epuizată, totul este din cauza bolii acestui 

copil. Copilul este bolnav. Doctorii l-au abandonat. Are leucemie. Aşa este? Ai adus copilul din 

afara oraşului. Ai călătorit venind din vest în est. Ai venit dintr-un stat muntos; Pennsylvania. 

Cred că oraşul se numeşte Chambersburg, sau aşa... Este corect? Adu copilul la mine. 

Surioară dragă, dacă Domnul Isus ar fi fost aici, Şi-ar fi pus mâinile peste tine şi moartea 

te-ar fi părăsit şi ai fi trăit. Crezi tu că eu sunt slujitorul Lui? Şi atunci eu îmi pun mâinile peste 

copil în locul Lui şi poruncesc demonului să părăsească copilul şi viaţa să vină în copil şi să 

trăiască şi să fie vindecat. Ieşi din copil, Satană! Prin autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, cu un 

dar divin susţinut de un Înger, îţi poruncesc să părăseşti copilul; ieşi afară din el! Amin. 

Tu crezi că te vei face bine, nu-i aşa, soră? Dumnezeu să te binecuvânteze! Întoarce-te şi 

fă cu mâna spre adunare. Dumnezeu să te binecuvânteze! Fetiţa cu o credinţă uimitoare, va fi 

bine. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă. Mergi, şi scrie-mi o scrisoare.  

Credeţi că eu sunt prorocul Lui… robul Lui? Credeţi că Dumnezeu este aproape, prin 

Duhul Său şi ceea ce se întâmplă acum vine de la Domnul Isus? Nu sunt eu; eu sunt doar un om. 

Da, dacă Dumnezeu îmi va permite să ştiu ce nu este în regulă cu voi, ca o dovadă că eu sunt 

prorocul Lui care stă aici şi descoperă adevărul… aşa cum i-a zis El femeii de la fântână: „Du-te 

şi adu-l pe bărbatul tău”. Ea a spus: „Eu nu am bărbat”. El i-a spus: „Ai avut cinci”. Ea a zis: 

„Văd că eşti proroc”. Acum, El a făgăduit că va trimite înapoi acelaşi Duh care a fost peste Fiul 

lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care să fie cu noi şi să locuiască în noi până la sfârşitul lumii. Credeţi 

aceasta? Iar El poate să vă cunoască necazurile acum, nu-i aşa? Tu ai probleme cu inima. Corect?  

Să se ridice în picioare toţi cei care suferă cu inima. Voi puteţi fi vindecaţi chiar acum, 

indiferent ce probleme aţi avea cu inima. 

Doamne Dumnezeule, Tu cunoşti puterea noastră şi ştii cât de slabi suntem noi şi cât de... 

Dar Doamne, noi ştim cât de puternic eşti Tu. Iar doctorii nu pot să facă nimic pentru bolile de 

inimă. Dar Doamne, cine a făcut inima? Tu ai făcut-o. 
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Acum eu mustru această putere demonică ce-i ţine pe aceşti oameni bolnavi de inimă. Să 

iasă afară din fiecare dintre ei, în Numele lui Isus Hristos. Amin.  

Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Eu vreau doar să-ţi spun ceva. Acum te simţi altfel 

faţă de cum te-ai simţit vreme îndelungată, nu-i aşa? Acum, pentru ca oamenii s-o ştie, este într-

adevăr un duh întunecat. Tu ai suferit tare. Şi acum a trecut. Tu eşti vindecată. Eu tocmai ţi-am 

spus despre asta. Da. Tu eşti bine.  

Bine. Aveţi credinţă în Dumnezeu, vă rog. Fiecare într-un singur gând, aveţi credinţă.  

Bună, domnule. Noi nu ne cunoaştem, dar Domnul Isus ne cunoaște pe amândoi. Corect? 

Dumnezeu din cer, Care a făcut cerurile şi pământul, şi locuieşte în Isus Hristos, a făgăduit că se 

va întoarce în noi şi lucrările pe care le-a făcut El le vom face şi noi. Crezi tu că eu sunt prorocul 

Lui? Motivul pentru care spun acest lucru este că îngerul Domnului mi-a spus: „Fă-i pe oameni 

să te creadă. Iar dacă nu te vor crede, atunci vei cunoaşte tainele inimilor lor şi atunci ei vor 

trebui să te creadă”.  

Dar tu mă crezi. Iar pe lângă asta şi tu eşti un slujitor al evangheliei. Tu eşti aici pentru o 

cauză nobilă. Nu eşti bolnav. Tu doreşti ca în comunitatea ta să aibă loc o trezire de modă veche. 

Pentru asta te rogi tu. Noi toţi dorim acest lucru. Haideţi să ne ridicăm în picioare, pentru o 

trezire de modă veche. 

Dumnezeule Atotputernic, Care ai făcut cerurile şi pământul, te rog acum ca fiecare 

putere demonică din această clădire să fie zdrobită, şi puterea lui Isus Hristos să se descopere. 

Doamne, suntem slabi, dar nu învinşi… Satană, îţi poruncesc în Numele Domnului Isus Hristos 

să ieşi afară din oameni! Ridicaţi-vă din scaunele cu rotile, voi cei infirmi. Lăudaţi-L cu toţii pe 

Domnul. Amin. 

 

S-a terminat filmul cu predica fratelui Branham: „Adâncul cheamă adâncul”. 

 

Se cântă cântarea „Numai să crezi”.  

Acum spunem „Amin!” Eu doresc să ne aplecăm capetele şi să rămânem nu doar în 

rugăciune, ci să Îl credem pe Dumnezeu pe Cuvânt, prin credinţă, astfel încât, cu adevărat, toţi 

cei care nu au trăit mântuirea lui Dumnezeu, să o trăiască acum. Cine încă nu are siguranţa că 

păcatul lui este iertat şi acoperit, cine încă nu are siguranţa că este proprietatea Domnului, să-L 

primească acum, să-L accepte acum, pentru că este scris: „...tuturor celor ce L-au primit şi cred 

în Numele Lui, acelora le-a dat - şi le mai dă şi azi - dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu”. 

Nu eforturi proprii, ci credinţa în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe crucea de la Golgota.  

Acelaşi lucru este valabil pentru cei care au o suferinţă. Noi nu dorim să fim doar 

spectatori şi să ne aducem aminte de Scriptură, că Domnul i-a vindecat pe toţi care au venit la El 

-  aşa este scris şi aşa s-a întâmplat. Nouă nu ne rămâne nimic altceva de făcut, decât să credem 

din inimă, restul a făcut-o deja Dumnezeu şi permite să aibă loc în viaţa noastră, prin harul Lui.  

Haideți ca în prima adunare din prima zi a acestui an să ne încredem cu adevărat în 

Domnul, să credem din inimă că lucrarea este isprăvită, aşa cum este scris în 1 Corinteni: 

„propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu”.  

Citim din 1 Corinteni 1.18: „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce 

sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui 

Dumnezeu”. Şi în seara aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru tine şi pentru mine.  

Toţi aceia care sunt bolnavi, fie ca acum să creadă şi noi ne vom ruga şi vom crede 

împreună. Cine doreşte să vină în faţă, o poate face; fie că este vorba despre iertare, sau 

vindecare, sau dacă mai sunt unii încă legaţi, care au un lucru de care nu se pot scăpa şi de care 
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ei personal nu se pot dezlega. De aceea este scris: „dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat 

slobozi.” Astăzi, cu adevărat, se poate întâmpla în suflet, în duh şi trup şi Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu poate fi confirmat. Cine are o astfel de dorinţă? Nu ne uităm în jurul nostru, ci 

rămânem în rugăciune înaintea Domnului. Cine are o problemă care doreşte să o aducă 

Domnului? O, sunt câţiva, sunt câteva mâini ridicate. Să o mai spunem încă o dată: Isus Hristos 

este Acelaşi. Nu a fost ci este şi El, care a fost, este şi va rămâne Acelaşi în vecii vecilor. El a 

salvat şi mai salvează astăzi, El a vindecat şi mai vindecă astăzi, El a eliberat şi mai eliberează şi 

astăzi. Astăzi, dacă noi am auzit glasul Lui -  şi dacă-l credem, atunci poate să se întâmple. 

Primiţi-o prin credinţă şi împreună Îi vom mulţumi şi Dumnezeu Își va confirma Cuvântul. 

Iubite Domn, Tu eşti Răscumpărătorul nostru. Isaia 53 a devenit realitate: pe crucea 

Golgotei El a purtat bolile noastre, El a luat asupra Lui durerile noastre, prin rănile Lui am fost 

vindecaţi. Iubite Domn, Tu Ți-ai vărsat sângele Tău, sângele Noului legământ.  Dăruieşte acum 

vindecare, eliberare, dăruieşte tuturor salvarea sufletului, descoperă puterea Ta în toți. Noi 

lăudăm puterea sângelui Tău, a Cuvântului Tău şi a Duhului Tău Sfânt şi Îţi mulţumim că putem 

să avem parte de ceea ce faci Tu în timpul nostru. Împreună Îţi mulţumim pentru ceea ce ai făcut 

Tu cu noi şi cu mii de fraţi de pe tot pământul. Ţie Îţi mulţumim pentru că ne-ai descoperit 

Cuvântul Tău, şi ne-ai descoperit voia Ta. Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările. Tu ai uns 

ochii noştri. Îţi mulţumim din inimă pentru această seară.  

Iubite Domn, te rog permite-mi să spun tuturor celor care cred, în Numele Tău: fiţi 

salvaţi, prin puterea sângelui Mielului! Fiţi vindecaţi prin rănile lui Isus Hristos! Fiţi eliberaţi de 

puterea Satanei! O răscumpărare deplină, o vindecare deplină, o eliberare deplină. Iubite Domn 

Îţi mulţumim! Aleluia! Să cântăm cântarea „Aceasta este ziua”.  

Pentru tine, pentru mine, pentru noi toţi a făcut El această zi. El ne-a dăruit şi acest an. 

Fie ca să devină un an deosebit, un an de îndurare, un an de veselie, un an binecuvântat. Să 

depășească tot ce s-a întâmplat până acum, ca Dumnezeu să poată lucra mai mult decât cerem şi 

gândim noi. 

Totul este posibil celui ce crede. Noi împreună ne rugăm pentru întreg Trupul Domnului, 

pentru Biserica Mireasă de pe tot pământul, din toate limbile, popoarele şi naţiunile.  

Iubite Domn, noi am înţeles că acesta este ultimul mesaj, că este ultima chemare pe care 

Tu o laşi să răsune până la marginile pământului, pentru ca poporul Tău, Biserica Ta, gloata 

răscumpărată prin sânge, să fie chemată afară. Noi Îţi mulţumim că avem dreptul să ducem acest 

mesaj al mântuirii depline. Îţi mulţumim și pentru slujba dăruită fratelui Branham pentru ca 

atenţia noastră să fie îndreptată spre ceea ce ai făgăduit Tu, spre ceea ce ai făcut şi o încă mai 

faci. 

Iubite Domn, noi putem să trăim acum şi să avem ochii deschişi; acesta este har şi încă o 

dată har. Binecuvântează-ne, fii cu noi, binecuvântează pe toţi care sunt risipiţi pe întreg 

pământul. Binecuvântează-i Tu şi lasă ca acest an să fie un an binecuvântat, să fie un an de 

îndurare, un an de veselie. Iubite Domn, împreună Îţi mulţumim pentru ceea ce ai făcut Tu în 

anul 2010 şi în mod deosebit în Africa. Binecuvântează din bogăţia harului Tău! Eu Te rog încă 

o dată: fie ca acest an să fie un an extraordinar. Ne uităm spre Tine, Îţi aducem aminte de toate 

făgăduinţele pe care Tu ni le-ai dat şi Îţi mulţumim pentru restituirea completă, pentru înviorarea 

prin Duhul Sfânt. Încă o dată Îţi spunem mulţumiri şi slăvim puterea sângelui Tău, a Cuvântului 

Tău şi a Duhului Tău. Să se facă voia Ta cu noi toţi, precum în cer, aşa şi pe pământ. 

Proslăveşte-Ți Numele şi confirmă Cuvântul Tău. Binecuvântează în mod deosebit pe toţi fraţii 

slujitori din mijlocul nostru şi de pe tot pământul. Fie ca unitatea Duhului să se întoarcă înapoi în 

Trupul Tău şi Biserica Ta să înainteze în cadenţă. 
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Iubite Domn, ridică-Ţi faţa Ta asupra noastră şi dă-ne pacea şi binecuvântarea Ta. Din 

prima până în ultima zi, viaţa noastră să-Ţi fie dedicată. Îţi mulţumim că Tu vei fi cu noi aşa cum 

ai făgăduit. Binecuvântează în mod deosebit pe toţi aceia care sunt noi în mijlocul nostru, pe toţi 

aceia care încă nu cunosc tot ceea ce ai făgăduit Tu, ce ai făcut şi faci în continuare. Mare 

Dumnezeu, fie ca toţi să primească legătura directă cu lucrarea Ta, prin har. Încă o dată Îţi 

mulţumesc. Inima mea este mişcată pentru că ai făcut lucruri mari în mii şi mii de suflete. Ţie Îţi 

mulţumim din inimă pentru aceasta. Lăudat şi cinstit să fii Tu, Doamne Dumnezeul nostru. 

Aleluia! Aleluia! Şi tot poporul să spună „Aleluia!” Aleluia! Şi tot poporul să spună „Amin!” 

Amin. 

Câţi cred că Domnul ne-a ascultat? Că suntem binecuvântaţi cu fiecare binecuvântare, aşa 

cum spune Sfânta Scriptură? Noi nu suntem cerşetori, nu, nu. Noi suntem moştenitori ai lui 

Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus Hristos. Dumnezeu ne-a dăruit totul, prin har: o 

Evanghelie deplină, o mântuire deplină, o descoperire deplină a Cuvântului şi a voii lui 

Dumnezeu. Domnului nostru I se cuvine toată cinstea. Fiţi bucuroşi, fiţi mulţumitori! Domnul 

Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să fie cu noi toţi! Aleluia! 

(Se cântă cântarea „De noi fii slăvit”. Se mai cântă cântarea „Tu eşti vrednic”.) 

Iubite Domn, acum ne mai rugăm şi pentru fraţii care traduc în alte limbi. Fii Tu cu ei 

într-un mod deosebit şi binecuvântează-i Tu şi lasă-i ca prin aceasta să fie o binecuvântare. Ei să 

dea mai departe ceea ce Tu ne-ai dăruit. Ţie Îţi mulţumim pentru toate posibilităţile ca să putem 

duce Cuvântul Tău şi astăzi pe întreg pământul. Binecuvântează începând cu Noua Zeelandă, pe 

întreg Globul. Binecuvântează prin harul Tău. Dăruieşte credinţă, descoperire şi ascultare. Noi ne 

dedicăm Ţie, primeşte-ne! Şi viaţa noastră să-Ţi fie dedicată Ţie pentru timp şi veşnicie, în 

Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Aleluia. (Se cântă cântarea „În curând”.) Amin. 

Voi toți ştiţi ce am spus: toţi aceia care cred acum Cuvântul lui Dumnezeu şi-L urmează 

pe Domnul vor fi prezenţi şi atunci când Domnul se va întoarce! Dumnezeului nostru îi dăm 

slava!  

V-ați bucurat de ceea ce ați văzut în filmul cu adunările din Africa? Dumnezeu a făcut 

lucruri mari. Apoi, înregistrarea din anii ‘50 a fost făcută în simplitate. Pe atunci nu exista 

tehnologie de calitate mai bună, cel puțin nu printre noi. Dar noi Îi suntem recunoscători lui 

Dumnezeu pentru tot, pentru că noi am înțeles despre ce este vorba. Am apreciat noi aceste 

lucruri pe care ni le-a dăruit Dumnezeu? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.  

Și astăyi, fiecare să dea mâna celorlalți și să ne urăm unii altora binecuvântarea lui 

Dumnezeu pentru anul 2011. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul nostru. De fapt, n-aș vrea 

să închei.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. 

 


