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Predica de la Krefeld 

Duminică, 5 februarie 2012, ora 10
00 

 
Ewald Frank 

 

Vă mulţumesc frumos! Noi putem să-I cântăm Domnului, să-I cântăm 

cu instrumentele şi-I suntem mulţumitori pentru tot ceea ce a făcut El pentru 

noi şi în noi. Motivul pentru care i-am chemat pe fraţii noştri ca să-I 

mulţumească Domnului în diferite limbi este următorul: mie mi-a fost dată 

lista cu câte conexiuni au fost prin internet din toată lumea, 999 de 

conexiuni. Prin 999 de conexiuni oamenii au văzut, au auzit, împreună cu 

noi. Şi dacă ne gândim la Africa, acolo, deseori sunt adunaţi două, trei mii de 

oamenii la un loc ca să asculte, atunci noi suntem foarte copleșiți că 

Dumnezeu a dăruit mult har astfel încât Cuvântul Lui descoperit, Cuvântul 

Lui sfânt să fie vestit şi purtat în toată lumea. Şi prin transmisia prin internet 

să existe această posibilitate care nu a existat în trecut, dar Dumnezeu a 

dăruit această posibilitate tehnică astfel ca să se poată împlini: „Evanghelia 

aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Mat. 24.14).  

Aseară au fost 999 de conexiuni prin internet. Ei toţi au avut parte de 

Cuvântul care ne-a devenit preţios. Acest Cuvânt a devenit preţios pentru toţi 

fraţii şi pentru toate surorile noastre de pe tot pământul. Noi suntem 

mulţumitori din adâncul inimilor noastre pentru că noi avem această 

posibilitate. Dumnezeu nu a avut grijă doar ca să avem la dispoziţie Cuvântul 

Lui descoperit ca hrană duhovnicească, ci noi să putem vesti acest Cuvânt 

minunat. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi traducătorii noştri! Dumnezeu 

să vă binecuvânteze din bogăţiile  harului Său! Dumnezeu să vă dăruiască 

cuvintele potrivite care după aceea vor fi primite şi vor atinge inimile tuturor 

acelora care au auzit Cuvântul, care vor face conform acestuia, vor primi şi 

vor trăi totul, prin harul Său.  

Voi cu toţii să ştiţi – care sunteţi adunaţi aici din toate ţările şi limbile – 

că sunteţi bine-veniţi în mijlocul nostru. Noi o spunem de repetate ori, 

Domnul a dat lui Avraam făgăduinţa: „În tine vor fi binecuvântate toate 

seminţiile pământului”.  

Astăzi nu vom intra în detaliile situaţiei politice şi economice. Dar ceea 

ce ne preocupă cel mai mult este situaţia Israelului. Dar şi acolo Dumnezeu a 

preluat răspunderea pentru acesta. El va permite să se întâmple doar ceea ce 
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face parte din voia Lui permisă. Noi suntem mulţumitori Domnului pentru că 

El, care a făcut acest plan înaintea începerii timpului, îl va şi împlini în 

timpul nostru. 

Mesajul ceasului are un singur scop, la fel cum a avut şi mesajul lui 

Ioan Botezătorul în trecut, conform Luca 1.16-17: „...ca să gătească 

Domnului un norod bine pregătit pentru El”. După aceea noi ne gândim şi la 

Matei 25: „Toţi aceia care au fost gata (pregătiţi) au intrat în odaia nunţii”. 

Adunările noastre sunt pentru fiecare dintre noi aşa încât toţi să poată avea o 

trăire cu Dumnezeu.  

Fratele Kukacika junior mi-a povestit ce a făcut Dumnezeu în urmă cu 

câteva zile. Este frumos când Domnul poate să-Şi confirme Cuvântul Lui şi 

când putem lucra conform credinţei şi să primim prin credinţă tot ce ne-a 

făgăduit Dumnezeu. 

Înainte să intru în privirea Cuvântului, vă rog rugaţi-vă pentru mine. În 

mod deosebit acum în februarie voi face o călătorie deosebită. Domnul a 

deschis uşi, mai ales în Indonezia care este cea mai mare ţară islamică din 

lume, iar a doua este Pakistanul. Cu privire la Indonezia, noi avem o parte 

deosebită pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Acel bărbat care este profesor la o 

universitate de acolo a fost traducătorul meu şi Dumnezeu i-a dăruit foarte 

mult har. De fiecare dată când eu spuneam „Dumnezeu” el spunea „Allah”, 

dar aşa ceva a fost prea mult pentru mine. Eu n-am putut să mai suport şi, 

deodată, i-am spus: „Te rog frumos ca începând de acum să spui numai 

«Elohim»”.  

Dar aceasta n-a fost totul. Eu am adus ambele Biblii. Într-o biblie – în 

biblia lor – de sute de ori este scris „Allah” şi în Biblia aceasta care a fost 

retipărită, cuvântul „Allah” nu mai este scris niciodată, ci este scris cuvântul 

ebraic „Elohim” - „Dumnezeul Atotputernic”. Voi puteţi verifica pe prima 

pagină – eu am subliniat-o – este „Allah”, „Allah”, „Allah”, iar aici este scris 

„Elohim”, „Elohim”, „Elohim”, „Elohim” . 

Noi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru că şi din acest punct de 

vedere El a deschis căi şi ne-a dăruit posibilitatea să putem sluji poporului lui 

Dumnezeu. Acest frate încă mai are acces la acea universitate minunată unde 

am fost invitat să predic. De asemenea mai sunt invitat să predic Cuvântul 

Domnului în opt adunări diferite. Credinciosul Dumnezeu să binecuvânteze 

într-un mod deosebit! Este posibil să fie chiar ultima dată când fac o astfel de 

călătorie în Indonezia. Domnul îi cunoaşte pe ai Săi. El cheamă afară din 

toate popoarele, limbile şi din toate naţiunile.  
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De asemenea noi suntem mulţumitori că am primit legătura cu ceea ce 

lucrează Domnul acum datorită tuturor făgăduinţelor pe care El le-a dat. Noi 

vom intra imediat în mai multe detalii. 

S-a citit din Evrei 4, cuvântul care a fost adus în introducere. Doresc să 

citesc și din Evrei 4.11: „Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, 

pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare”. Noi cu toţii să 

fim interesaţi să ajungem la ţintă, „...pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi 

pildă de neascultare” sau de necredinţă, ci credinţa şi ascultarea să fie în noi, 

credinţa să fie unită cu ascultarea în viaţa noastră de credinţă şi să trăim în 

concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său, prin harul Domnului.  

După v. 11, urmează v. 12: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi 

lucrător...”. Dar pentru ce scop a fost dat Cuvântul lui Dumnezeu? Credinţa 

vine din predică şi predica vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu crede 

predica, acela cade în necredinţă şi va rămâne dezamăgit, dar cine crede, 

aceluia i se va descoperi braţul Domnului şi el va vedea şi va simţi că 

Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător aşa cum este scris în acest verset: 

„...mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că 

desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi 

gândurile inimii”. Ce minunat este rânduit totul de Dumnezeu în Sfânta 

Scriptură! 

Eu mă gândesc acum la ceea ce a spus Domnul nostru în Ioan cap. 

3.34: „Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui 

Dumnezeu”. Acela nu spune poveşti, nici nu răspândeşte răstălmăciri. Acela 

care este trimis de Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. Aşa ne este 

arătat şi în Ioan 8.47: „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui 

Dumnezeu...”. Este o legătură între predicarea Cuvântului şi aceia care 

ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Doar cine este din Dumnezeu poate să-i 

primească pe mesagerii care sunt trimişi cu Cuvântul lui Dumnezeu, doar 

acela poate să creadă ce spune Dumnezeu prin mesajul Cuvântului. 

Pentru noi toţi este important că din primul capitol din Noul Testament, 

începând cu Matei cap. 1... Doresc să citesc doar câteva versete, ca să vedem 

cu toţii că în Noul Testament se împlineşte tot ce a fost făgăduit în Vechiul 

Testament. Acelaşi lucru se potriveşte şi cu timpul nostru. Dumnezeu nu ne-a 

lăsat în voia răstălmăcirilor, ci El ne-a dăruit descoperirea Cuvântului Său ca 

să ne lumineze calea pe care să umblăm. Și noi putem să umblăm în această 

lumină.  

Aşa cum au făcut fraţii noştri la început şi aşa cum s-au referit ei 

întotdeauna la Cuvântul împlinit în timpul lor, la fel trebuie s-o facem şi noi 



4 

 

în timpul nostru, să găsim acest fir roşu în profeţia biblică, s-o recunoaştem 

şi s-o spunem oamenilor: „În acest fel se împlineşte ceea ce a spus Domnul 

în Cuvântul Lui”. 

Foarte scurt, citim în Matei 1.22: „Toate aceste lucruri s-au întâmplat 

ca să se împlinească ce vestise Domnul („Cuvântul vestit de Domnul” – lb. 

germ. ) prin prorocul care zice : «Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un 

Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel» care, tălmăcit, înseamnă: «Dumnezeu 

este cu noi»”. 

Astăzi punem un accent deosebit pe: „Ca să se împlinească…”. Şi s-a 

împlinit. Dovada a fost dată, că Domnul a vegheat asupra Cuvântului Său şi 

tot ce a fost făgăduit s-a şi împlinit. Toate aceste lucruri, nu doar ceva, ci 

toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Cuvântul care a fost 

vestit. Ce se întâmplă astăzi? În toată lumea se întâmplă ceea ce este scris în 

profeţia biblică. 

Nu dorim să intrăm în prea multe detalii asupra acestor teme, ci noi 

vrem să ne referim doar la ceea ce ne priveşte pe noi, Biserica, şi la 

făgăduinţele pe care ni le-a dat Dumnezeu. 

Citim în Matei 2.15: „Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se 

împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: «Am chemat 

pe Fiul Meu din Egipt»”. 

Este pur și simplu minunat... Nu Matei, nici Marcu, nici Luca, niciunul 

n-a ştiut nimic, dar Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe fraţii noştri de la 

început astfel ca ei să aşeze pe fundament biblic ceea ce a fost scris şi 

făgăduit în Vechiul Testament, şi să arate că: „Aici se împlineşte ceea ce 

fusese vestit prin prorocul...”. 

Putem reciti acelaşi lucru şi în Matei 2.17: „Atunci s-a împlinit ce 

fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: «Un ţipăt s-a auzit în Rama, 

plângere şi bocet mult...»”. Matei nu ar fi știut nimic despre acel ţipăt, dar 

Duhul Sfânt l-a inspirat, i-a descoperit şi l-a călăuzit la versetele biblice care 

aveau să se împlinească. 

Spuneţi şi voi: poate fi altfel astăzi? Duhul Sfânt ne călăuzeşte în 

Cuvânt, în făgăduinţele lui Dumnezeu şi întotdeauna putem privi în Cuvântul 

făgăduit şi, prin harul lui Dumnezeu, să vedem împlinirea. 

La fel putem citi în Matei 2.23, unde este scris că El S-a dus în Nazaret 

şi aşa s-a împlinit Cuvântul profetic: „A venit acolo, şi a locuit într-o cetate 

numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi 

chemat Nazarinean”. Cu acest cuvânt trebuie să mergem în Numeri cap. 6, la 

dedicarea nazireilor pentru un scop anume, pentru o slujbă. La fel şi Domnul 
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nostru a fost Cel dedicat. El trebuia să fie Nazarinean pentru că totul trebuia 

să fie fundamentat biblic. 

După aceea venim la Matei 3, unde ne este spus în continuare ce s-a 

întâmplat atunci la început şi noi trebuie să aducem totul la zi în Împărăţia lui 

Dumnezeu. În Matei 3, este descrisă şi aşezată pe bază biblică slujba lui Ioan 

Botezătorul. Pentru aceasta noi suntem mulţumitori. 

Citim Matei 3, începând cu v. 1: „În vremea aceea a venit Ioan 

Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: «Pocăiţi-vă, căci 

Împărăţia cerurilor este aproape.»” Vers. 3: „Ioan acesta este acela”  – 

Amin – „care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: «Iată glasul celui 

ce strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările»”.   

Acesta a fost bărbatul trimis de Dumnezeu, bărbatul cu mesajul lui 

Dumnezeu, acel bărbat care a fost făgăduit. Haideţi s-o spunem încă o dată: 

Matei n-ar fi putut s-o ştie de la sine, ci Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit-o 

şi acest Duh ne călăuzeşte şi pe noi în tot adevărul. „Acest bărbat este acela 

care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: «Iată glasul celui ce strigă în 

pustie»”.  

Fraţi şi surori, noi suntem mulţumitori pentru că am putut să punem pe 

o bază biblică toate lucrurile care s-au întâmplat la început. Noi suntem 

mulţumitori pentru că în acest timp Duhul Sfânt ne călăuzeşte şi pe noi în 

Cuvântul lui Dumnezeu, în făgăduinţele lui Dumnezeu şi în împlinirea 

acestora. Toţi ceilalți pot predica ceea ce s-a întâmplat atunci, în trecut, în 

prima Biserica. Dar întrebarea este: Cine poate să predice despre ceea ce se 

întâmplă în timpul nostru? Cine poate să se întoarcă acum la Cuvânt şi să 

arate: „Aici a făgăduit-o Dumnezeu şi aşa se împlinește în zilele noastre”. 

Citim Matei 3, vers .11 şi 12: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, 

spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu 

nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu 

foc”. 

Ioan nu a fost doar împlinirea făgăduinţelor date de Dumnezeu  prin 

prorocul Isaia, ci el L-a prezentat pe Isus, Domnul şi Mântuitorul nostru. El 

nu a zis doar „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”, ci el a 

spus: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. 

Noi am primit o Evanghelie deplină – Dumnezeu nu a uitat absolut 

nimic – şi important este ca noi s-o trăim. Noi aşteptăm acea zi când dorinţa 

aceasta devine atât de mare în noi, încât noi să nu mai putem rezista şi să 

spunem: „O, Doamne eu nu Te las până nu mă binecuvântezi! Eu nu Te las 

până când nu mă botezi cu Duhul Sfânt şi cu foc aşa cum a fost vestit atunci 
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de către Ioan: «eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, 

este mai puternic decât mine... El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc»”. 

Câţi doresc să trăiască aceasta? Amin. Câţi doresc să trăiască aceasta? Este 

necesar pentru răpirea noastră. 

 Noi trebuie s-o spunem foarte, foarte clar: o pocăinţă este completă 

abia atunci când Domnul ne-a primit şi ne-a dat dovada primirii, prin botezul 

cu Duhul Sfânt. La botezul în apă noi dovedim că am devenit credincioşi, 

conform Cuvântului Scripturii din Marcu 16.16: „Cine va crede şi se va 

boteza, va fi mântuit...”. Dar noi nu dorim doar să fim mântuiţi ca să nu fim 

osândiţi la judecata de apoi, conform Apoc. 22. Nu, ci noi dorim să facem 

parte din Biserica Mireasă, noi dorim să trăim umplerea cu Duhul Sfânt, prin 

harul Său,  aşa cum este scris aici: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu 

foc”. 

În Matei 3.16, vedem ce s-a întâmplat cu iubitul nostru Mântuitor, când 

El a ieşit din apă şi cerul s-a deschis. Noi dorim ca cerul să se deschidă şi 

peste noi, Dumnezeu să ne dea răspunsul Său, Dumnezeu să ne 

binecuvânteze şi să se poată întâmpla lucruri supranaturale în mijlocul 

nostru, prin harul Său. Noi credem aşa cum este scris în Scriptură. De ce să 

nu se întâmple şi cu noi ce este scris în Scriptură? 

Citim din Evanghelia lui Matei 11, acolo unde este scris că Domnul 

nostru a luat un al doilea verset şi a arătat că în slujba lui Ioan nu se 

împlineşte doar ce este scris în Isaia 40.3, ci şi ceea ce este scris în Maleahi 

3.1. Aici în Matei 11 avem această dovadă,  Domnul nostru a spus-o atunci 

când era pe pământ. 

Haideţi să citim în Matei 11.9: „Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un 

proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc”. Şi după aceea v. 10: 

„căci el este acela despre care s-a scris: «Iată, trimit înaintea feţei Tale pe 

solul Meu care Îţi va pregăti calea înaintea Ta»”. Dacă vreţi, puteţi s-o 

comparaţi cu Luca 7.27 şi cu alte versete din alte Evanghelii.  

Pur și simplu mă copleșește când văd cum este scris despre Domnul 

nostru: „Dar aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Cuvântul scris în 

prorocul....”. Tot ceea ce face Dumnezeu este împlinirea Scripturii. Şi faptul 

că El a trimis un proroc în această perioadă profetică, ca să cheme poporul 

lui Dumnezeu afară din toată confuzia, ca să ne arate calea înapoi la început, 

înapoi la ceea ne-a făgăduit Dumnezeu pentru timpul nostru. 

Apoi citim din Matei 11, vers. 13 şi 14: „Căci până la Ioan au prorocit 

toţi Prorocii şi Legea. Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să 

vină”. 
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Gândiţi-vă cum a vorbit Domnul aici. Pe de o parte, El a arătat ceea ce 

s-a întâmplat şi, pe de altă parte, El a ascuns ceva. Gândiţi-vă la cele spuse: 

„el este Ilie care trebuia să vină”. De fapt, Ilie era acolo, dar Ilie încă trebuia 

să vină. Ioan a venit în duhul şi puterea lui Ilie. Noi trebuie să ne întoarcem 

pe deplin la Cuvântul lui Dumnezeu. 

În prorocul Maleahi cap. 4 sunt două prorocii. Acolo în vers. 6 este 

spus că Dumnezeu a făgăduit un proroc care trebuie să facă două lucruri: să 

întoarcă inima părinţilor spre copii, şi să întoarcă inima copiilor lui 

Dumnezeu spre părinţii de la început.  

Dacă o citiţi în Luca 1.17, în slujba lui Ioan s-a împlinit doar prima 

parte a versetului: „el a întors inima părinţilor din Vechiul Testament la 

legământul cel nou, la copiii noului legământ, şi a pregătit calea Domnului”. 

Despre partea a doua prorociei din Mal. 4.6 nu este scris nimic, pentru că 

această prorocie avea să se împlinească în timpul nostru: „inima copiilor lui 

Dumnezeu trebuie întoarsă la părinţii apostolici”. Noi toţi trebuie să ne 

întoarcem la ceea ce a fost învăţat în prima Biserică, în cartea Faptelor.  

Într-un singur verset pot fi scrise două prorocii diferite şi aceste 

prorocii să se împlinească în timpuri diferite. De aceea este scris: „Ferice de 

acela care împarte corect Cuvântul lui Dumnezeu” şi lasă lucrurile în 

contextul în care sunt scrise, prin harul Lui. 

În Matei 11.15: „Cine are urechi de auzit să audă”. Cei mai mulţi au 

două urechi, nu doar o ureche, dar atunci le intră pe una şi le iese pe cealaltă. 

Dar dacă noi am găsit har la Dumnezeu, atunci Cuvântul Lui intră în inimile 

noastre, atunci Cuvântul Lui se împlineşte în vieţile noastre şi se vede un 

rezultat în viaţa ta şi în viaţa mea duhovnicească, în măsura în care-l credem. 

Eu mă gândesc şi la ceea ce este scris în Matei 12, despre Domnul şi 

Mântuitorul nostru. 

Citim Matei 12.17-18: „ca să se împlinească ce fusese vestit prin 

prorocul Isaia, care zice” – în Isaia 42, începând de la v. 1 – „Iată Robul 

Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte 

plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti Neamurilor judecata 

(„dreptatea” – lb. germ)”. 

Domnul a zis ucenicilor Săi: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor 

(neamurilor) ... ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui 

Israel.” (Mat. 10.5-6). Dar în marea însărcinare din Matei 28.19, este scris: 

„Mergeţi în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură”. Noi vedem şi 

aceste perioade care şi-au avut locul şi împlinirea lor în decursul planului de 

mântuire. Dar aceasta nu este totul. 
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Pavel, bărbatul lui Dumnezeu care a avut o chemare deosebită, s-a 

referit la acest Cuvânt şi, în mod deosebit, la Isaia 49, cu privire la slujba lui. 

Haideţi s-o citim din Fapte cap. 13. Acest capitol 13 este un capitol deosebit 

în istoria bisericii nou testamentare. Aici ne este arătat şi spus cum lucrează 

Duhul lui Dumnezeu în Biserică. Haideţi s-o citim ca s-o înţelegem corect. 

Citim Fapte 13, vers. 1 şi 2: „În Biserica din Antiohia erau nişte 

proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, 

Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul”. Aici 

sunt enumerate numele acelora care erau în biserica din Antiohia. Dar acum 

vine lucrul cel mai important, v. 2: „Pe când slujeau Domnului şi posteau, 

Duhul Sfânt a zis: «Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru 

lucrarea la care i-am chemat»”.  „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe 

Saul...”. Nu doar în biserica locală, ci au fost chemaţi pentru o lucrare mai 

mare. Vers. 3: „Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile 

peste ei şi i-au lăsat să plece”. Ei au plecat şi în v. 4 este scris că au fost 

trimişi de Duhul Sfânt. Citim şi v. 4: „Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul 

Sfânt”. 

Fraţi şi surori, acest lucru contează, ca Duhul Sfânt să poată să înceapă 

să lucreze din nou după modelul biblic. Şi toţi fraţii în toată lumea să revină 

în cadenţă, toţi să înceteze cu răstălmăcirile lor proprii, astfel încât să fie 

posibilă unitatea în Duhul, în Trupul lui Isus Hristos. Dacă fraţii slujitori 

vestesc învăţături diferite, atunci cum poate să ajungă Biserica la unitatea în 

credinţă, a învăţăturii şi a cunoştinței? Trebuie să se ajungă în situația ca toți 

aceia care sunt hotărâţi acum de Dumnezeu să poarte Cuvântul lui 

Dumnezeu, să nu adauge niciun fel de specialitate proprie, ci, smeriţi, să dea 

mai departe ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. Numai în acest 

mod putem împărți hrana duhovnicească. Și acest lucru este o parte a vremii 

sfârșitului, în care trăim noi acum. 

Haideţi să citim din Fapte 13, vers. 38 şi 41: „Să ştiţi, dar, fraţilor, că 

în El vi se vesteşte iertarea păcatelor”. 

Indiferent cât de puternic este mesajul, câte teme ar putea fi cuprinse în 

predică, sâmburele mesajului divin este Cuvântul crucii: Dumnezeu era în 

Hristos şi a împăcat lumea cu El însuşi. „Să ştiţi, dar, fraţilor, că în El vi se 

vesteşte iertarea păcatelor.” (vers. 38). Dar după aceea urmează o problemă, 

aşa cum este scris şi în Vechiul Testament. Haideţi s-o citim din Fapte 13.41: 

„Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi; căci în zilele voastre, am să 

fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum dacă v-ar istorisi-o cineva”. 
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Aici avem un cuvânt cheie. Dacă noi auzim doar despre ceea ce a făcut 

Dumnezeu, atunci noi suntem în afara lucrării Sale. Dar dacă avem parte şi 

trăim personal ceea ce Dumnezeu a făgăduit şi face în timpul nostru, atunci 

noi nu ascultăm doar, ci avem parte de ceea ce face Dumnezeu. Și aceasta 

este marea deosebire. Cine doar aude despre aceasta, nu este suficient. Acolo 

poate să se nască dispreţul faţă de o chemare, față de o însărcinare. Nu este 

suficient să auzim, ci trebuie să avem parte şi s-o trăim. Doar gândiţi-vă ce a 

trebuit să se întâmple atunci, ca Dumnezeu să împlinească făgăduinţele pe 

care le-a dat! 

Să citim din Fapte 13.44: „În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a 

adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu”. Nu o poveste, nu o fabulă, ci ca 

să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel a predicat Cuvântul şi noi predicăm 

Cuvântul pentru că numai Cuvântul şi aceia care îl primesc şi-l cred, rămân 

în vecii vecilor. 

În v. 45 este scris: „Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de 

pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, şi-l batjocoreau”. 

Eu nu doresc să judec, dar pot să-mi închipui: dacă nişte fraţi, care îşi 

au învăţăturile lor proprii cu tunete şi alte învăţături, aud că au fost 999 de 

conexiuni de pe tot pământul ca oamenii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, 

atunci ce se întâmplă în interiorul lor? Se poate bucura doar acela care 

acceptă şi trăieşte ceea ce a făgăduit şi face Dumnezeu. Toţi ceilalţi vor 

critica. De aceea noi trebuie să subliniem că Dumnezeu nu este un 

Dumnezeu al teoriei, ci este un Dumnezeu al realităţii. 

Uitați-vă cum a fost situaţia cu Pavel. Este scris în Fapte 13.46: „Dar 

Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: «Cuvântul lui Dumnezeu trebuia 

vestit mai întâi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi 

nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri»”. 

Gândiţi-vă la aceasta: credinţa şi viaţa veşnică a fost legată de vestirea 

Cuvântului adevărat. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos. De 

aceea este necesar ca Cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre, 

noi să-l respectăm, să-l credem şi să ne fie descoperit. Gândiţi-vă doar un 

moment: „Voi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică. Nu aţi crezut şi 

nu aţi primit mesajul pe care vi l-am vestit. Uşa s-a încuiat”. Domnul a 

încuiat uşa pentru evrei şi a deschis uşa pentru neamuri. Acest text este scris 

în Isaia cap. 49. 

Noi citim însă în Fapte 13.47: „Căci aşa ne-a poruncit Domnul: «Te-

am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile 

pământului»”.  „Căci aşa ne-a poruncit Domnul”. 
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Făgăduinţa este în legătură cu Domnul nostru Isus Hristos. El este 

Lumina Neamurilor. Dar noi Îl vestim pe El, noi predicăm planul lui 

Dumnezeu și predicăm acum neamurilor că timpul nostru se încheie şi 

începe timpul pentru Israel, că noi am ajuns în ultima perioadă a timpului de 

har şi în acest timp Domnul cheamă afară poporul Său. Și este necesar să nu 

fie niciun batjocoritor aici care să batjocorească ceea ce face Dumnezeu 

acum, ci noi toţi să recunoaştem lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru şi 

în vieţile noastre. Noi să ştim că Duhul lui Dumnezeu este lucrător în timpul 

vestirii Cuvântului lui Dumnezeu. Noi credem şi eu cred, că acest Cuvânt nu 

se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care Domnul l-a trimis. 

Am putea să citim multe versete biblice şi să includem în vestirea 

Cuvântului ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Haideţi s-o spunem deschis: în 

Matei 24, Domnul a spus tot ce avea să se întâmple înaintea revenirii 

Mirelui: războaie, veşti de războaie, foamete. Şi cine citeşte versetele 

paralele din Marcu şi Luca, vede: nedumerire,  foamete şi tot ce a fost spus 

mai dinainte prin profeţia biblică. Noi vedem împlinire chiar în timpul 

nostru. Domnul nostru a spus: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-

se, atunci să vă ridicaţi capetele spre cer, căci voi ştiţi că izbăvirea voastră 

este aproape”.  

Fiţi cinstiţi: dacă noi nu putem aşeza pe bază biblică slujba care se 

desfășoară în timpul nostru, atunci să spunem nişte poveşti? Nu! Ci noi 

spunem aşa cum a spus-o Domnul însuşi în Evanghelia lui Matei, unde este 

spus foarte clar ce avea să se întâmple. 

Citim și în Matei 24.42: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va 

veni Domnul vostru”. Nu este important când va veni, ci important este că El 

va veni şi noi să credem că El va reveni şi să auzim acum ultima Lui 

chemare, să credem şi să înaintăm prin credinţă, să ieşim afară din tot ceea ce 

nu corespunde cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Și dacă n-am putea să citim și în Matei 24.45: „Care este deci robul 

credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său” –  nu l-a pus cineva, ci 

stăpânul său l-a pus – „peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la 

vremea hotărâtă?” Aceasta este o făgăduinţă, ieşită din gura Domnului 

nostru, ca poporului lui Dumnezeu acum să-i fie dată hrana duhovnicească, 

Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, toate învăţăturile biblice despre 

dumnezeire, botezul în apă, căderea în păcat, răscumpărare şi toate celelalte, 

alegerea dinainte. Cu adevărat masa Domnului ne este pregătită îmbelşugat 

şi tot ce a fost scris în Noul Testament ne-a fost descoperit şi nouă, iar noi s-o 

putem da mai departe. 
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Fraţi şi surori, haideţi s-o mai spunem încă o dată: toţi slujitorii, toată 

ceata slugilor din toate ţările de pe tot pământul, vor avea parte de această 

slujbă, de această vestire a ultimului mesaj pe care Dumnezeu ni l-a dăruit 

prin harul Său. Nimeni nu va mai spune răstălmăcirile lui proprii, ci toţi vor 

rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu. „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân 

în voi cuvintele Mele, sunteţi în adevăr ucenicii Mei.”  Dacă nu rămânem în 

Cuvântul Lui, atunci nu putem fi ucenici adevăraţi ai lui Isus. De aceea este 

important să nu adăugăm nimic şi să nu scoatem nimic, ci să rămânem în 

Cuvântul adevărului, să vestim numai mesajul lui Dumnezeu într-un mod 

clar ca cristalul. Şi toţi aceia care sunt din Dumnezeu ascultă cuvintele lui 

Dumnezeu. 

În Biserica lui Isus Hristos nu există niciun batjocoritor. Batjocoritorii 

sunt pretutindeni, dar nu aici. 

Și o spun foarte deschis: Aici nu este vorba de mine, ci aici este vorba 

de cei întâi născuţi, este vorba de chemarea afară, este vorba despre pregătire 

şi este vorba ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie luat în serios. Dumnezeu 

trebuie să ia întotdeauna pe cineva care să poarte Cuvântul Său. Aceasta este 

decizia Lui. El nu ne-a întrebat niciodată, ci doar ne-a spus ce avem de făcut 

şi ce trebuie să facem ca acest Cuvânt minunat să fie vestit chiar acum, 

înaintea revenirii Domnului Isus Hristos, ca ultimul mesaj al lui Dumnezeu. 

Şi Domnul a dat dinainte nişte îndrumări dinainte şi trăiri pe care nimeni nu 

și le putea lua. Dar aşa cum a putut s-o mărturisească şi Pavel, în Fapte 22, 

aşa o putem mărturisi şi noi astăzi. 

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 

(„să auzi glasul gurii Lui” – lb. germ.)»”.  

Domnul a chemat pe toţi prorocii şi apostolii Lui într-un mod personal 

şi fiecăruia i-a spus ce are de făcut, fiecăruia în parte i-a dat porunci, fie lui 

Noe sau altor proroci. Dumnezeu întotdeauna, la chemarea fiecăruia, a dat 

îndrumări clare cu privire la ceea ce trebuia făcut. 

Eu o spun cu un respect mare înaintea Dumnezeului Atotputernic şi 

sper ca voi toţi s-o înţelegeţi corect. Desigur, Noi ne apropiem de 2 aprilie, 

când vor fi 50 de ani de când eu am auzit pentru prima dată glasul Domnului. 

Pavel scrie corintenilor: „dacă am fost în trup sau în afara trupului”... Eu vă 

spun cinstit că nu este uşor să descrii nişte trăiri supranaturale dar, cu 

adevărat, eu am fost luat din acest trup. Eu am privit spre fereastră, și vocea 

Domnului a venit de sus, din dreapta. Acolo eu m-am văzut cum îmi ţineam 

mâinile şi mi-am văzut interiorul palmelor şi cum m-am rugat; şi acolo am 
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auzit ceea ce am spus: „O, Doamne, ei au totul din belşug şi nu mă vor 

asculta”. Şi atunci a venit şi răspunsul: „Slujitorul Meu, va veni timpul când 

te vor asculta”. Atunci a venit porunca ca să depozitez hrana. Domnul mi-a 

spus tot ce trebuie făcut. 

Și voi toți ştiţi că Dumnezeu i-a descoperit-o şi fratelui Branham într-o 

vedenie. În acest mod noi am avut o parte şi o legătură directă cu ceea ce 

face Dumnezeu în timpul nostru. Aşa a fost la început, aşa este şi astăzi.  

Eu n-am aterizat cândva în lucrarea aceasta şi am zis: „Acum începe”. 

Nu, ci Dumnezeu mi-a dăruit harul ca să fiu un martor ocular, iar aceasta nu 

a fost suficient, ci El mi-a dăruit şi însărcinarea divină. Şi în timpul 

Domnului nostru au fost mulţi martori oculari. În adunările fratelui Branham, 

milioane de oameni au fost martori oculari care au văzut şi au auzit ce a făcut 

Dumnezeu. Dar este necesară o însărcinare divină. Numai aşa poţi fi în voia 

lui Dumnezeu în vestire şi să dai mai departe ceea ce ne-a încredinţat 

Domnul astăzi prin harul Său. În acest fel noi recunoaştem că s-a adeverit ce 

i-a spus Domnul fratelui Branham: „Nu tu, ci mesajul va premerge cea de-a doua 
venire a lui Isus Hristos”. 

Aşa cum am spus şi aseară, Domnul l-a luat pe Ioan Botezătorul, nu i-a 

fost îngăduit să rămână până când Mielul lui Dumnezeu a murit pe cruce. 

Ioan a prezentat Mielul, el şi-a împlinit slujba lui. La fel şi fratele Branham 

şi-a împlinit slujba lui, dar el n-a trebuit să rămână până la revenirea 

Domnului. La Dumnezeu totul este într-o rânduială minunată. 

Fraţi şi surori, este important ca noi să ne lăsăm încadraţi în rânduiala 

lui Dumnezeu, să nu criticăm, să nu facem parte din rândul batjocoritorilor, 

ci să spunem: „O, Doamne, Tu mi Te-ai descoperit, Tu mi-ai vorbit, eu am 

înţeles Cuvântul Tău, am auzit chemarea Ta, ajută-mă, așează-mă Tu”. 

Acum un Cuvânt pentru Toţi aceia care vor să aibă o nouă trăire cu 

Domnul – v-o spun, nu este vorba numai despre mesaj sau despre iluminarea 

temelor și a promisiunilor biblice. Nu, ci este vorba ca tu şi eu, noi toţi să fim 

aduşi în poziţia corectă înaintea lui Dumnezeu, noi să creştem în credinţă şi 

să fim găsiţi în voia şi în dragostea lui Dumnezeu. Toate aceste calităţi divine 

să poată să se descopere în noi şi să putem să spunem împreună cu Pavel: 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăieşte în mine.” (Gal. 2.20). 

Voi precis aţi văzut că aseară am fost foarte întristat. Am fost foarte 

întristat pentru că oamenii aşteaptă învierea fratelui Branham, doar pentru că 

el a zis: „Eu voi merge încă o dată pe această cale”. Şi ei se bazează pe aceasta şi 

chiar cred că fratele Branham se va reîntoarce şi va predica patru săptămâni 
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într-un cort, în Statele Unite. Eu nu aştept aşa ceva, pentru aşa ceva nu există 

nicio făgăduinţă, dar aceasta mă întristează foarte mult. Mă supără în 

interiorul meu faptul că sunt prezentate multe lucruri nebiblice care sunt 

bazate pe nişte afirmaţii pe care le-a făcut fratele Branham, ca om, desigur 

nu ca „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. Fratele Branham a rămas un om, aşa 

cum suntem şi noi oamenii. Dacă eu v-aş enumera toate lucrurile pe care 

fratele Branham le-a aşteptat să se întâmple... El chiar s-a aşteptat că va avea 

o slujbă pentru Israel înainte să fie luat în slavă. Dar şi el a fost un om. Dar 

ce este important atunci? Important este ca noi să recunoaştem slujba lui 

profetică şi să aşezăm corect această slujbă, pe  bază biblică. Restul trebuie 

s-o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Nu este datoria mea ca să vorbesc despre 

vedenia despre cort. Eu aş putea să iau cele 21 de scrisori, din anul '59 până 

în '65 şi în anul '63, fratele Branham mi-a scris: „Poate acest cort va fi ridicat în 
Europa”. El a scris aceasta ca om, nu ca proroc, nu ca „AŞA VORBEŞTE 

DOMNUL”. Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu că noi putem deosebi 

că şi el a fost şi a rămas un om, dar totuşi a avut o slujbă infailibilă, el l-a 

avut pe „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. De fiecare dată când a fost spus 

„AŞA VORBEŞTE DOMNUL”, aşa s-a şi împlinit. Noi suntem mulţumitori. 

Nu este permis ca noi să idolatrizăm un om, să  proslăvim pe un om şi nici 

să-l vestim pe el! Nu, ci noi să-L vestim pe Isus Hristos, împăcarea, iertarea, 

harul,  îndurarea şi mântuirea şi să punem totul pe un fundament biblic, prin 

harul Său. Dumnezeu ne-a pregătit o masă bogată cum n-a mai fost înainte. 

Masa Domnului n-a fost niciodată pregătită așa cum este acum.  

Fratele Kupfer a avut pe inimă Psalmul 23. Domnul ne pregăteşte masa 

înaintea potrivnicilor noştri. Domnul este Păstorul cel bun care Şi-a dat viaţa 

pentru oi pentru ca noi să putem trăi în El şi să avem viaţă din belşug, chiar 

şi astăzi. 

Ca un rezumat, dați-mi voie s-o mai spun o dată: aşa cum fraţii noştri 

de la început, de la prima pagină a primului capitol al Noului Testament, au 

putut să dovedească din Scriptură că tot ceea ce a spus Domnul prin proroci 

s-a împlinit, aşa putem şi noi, în timpul acesta să luăm Cuvântul profetic şi să 

arătăm și să dovedim în timpul nostru în ce mod se împlineşte Scriptura, aşa 

cum Petru a putut să spună în ziua Cincizecimii: „Oamenii aceştia nu sunt 

beţi, cum vă închipuiţi voi,.... Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul 

Ioel: «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste 

orice făptură...»” (Fapte 2.15-17). 

 Și noi avem făgăduinţa pentru ploaia timpurie şi târzie. Fratele 

Branham a spus în Numele Domnului că la sfârşit ambele ploi se vor 

întâmpla în acelaşi timp: ploaia timpurie şi ploaia târzie. De ce ploaia 
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timpurie? Pentru semănat. De ce ploaia târzie? Pentru recoltat. La sfârşitul 

timpului de har va avea loc semănatul şi recoltarea. Dumnezeu îşi va 

desăvârşi lucrarea Lui şi prin harul Lui, noi vom avea parte de ea. 

Rămâneţi în dragostea şi harul lui Dumnezeu, rămâneţi în Cuvântul lui 

Dumnezeu, rămâneţi în credinţă. Încredeţi-vă în Domnul! El va duce totul la 

bun sfârşit într-un mod minunat. Lui, Dumnezeului Atotputernic – care în 

timpul nostru Își cheamă afară poporul Său din toate popoarele, limbile şi 

naţiunile, aşa cum a făgăduit-o – așa cum a spus-o dinainte, aşa se întâmplă 

în timpul nostru. Îi mulţumim pentru tot, pentru că El ne-a făcut parte de 

Cuvântul Său, de împlinirea făgăduinţelor Sale, de binecuvântările Sale şi 

ne-a ajutat să avem parte de tot ce a pregătit El pentru noi în timpul acesta. 

Este voia lui Dumnezeu şi dorinţa mea deosebită: să nu pătrundă aici 

niciun fel de învăţături false, duhuri false sau răstălmăciri! Ci să fie vestit 

doar Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu şi numai acest Cuvânt să cadă în 

inimile noastre. Noi să credem aşa cum este scris în Scriptură, şi Domnul îl 

va dovedi.  

Să nu vă îngrijoraţi! Credeţi numai ceea ce a spus Dumnezeu, credeţi 

ceea ce a făgăduit El, fiindcă numai aşa poate să se întâmple şi în voi. O 

credinţă generală este bună, dar o credinţă personală este necesară pentru ca 

Dumnezeu să poată dovedi totul în tine şi în mine. De la Matei 1: „ca să se 

împlinească”, „ca să se împlinească”, până în timpul nostru: „ca să se 

împlinească”, şi s-a împlinit în timpul nostru şi se împlineşte ceea ce a 

făgăduit Dumnezeu în Cuvântul Lui. 

Tuturor fraţilor şi surorilor noastre de pe tot pământul, din toate 

popoarele, limbile şi naţiunile, le urăm aceeaşi binecuvântare  a 

Dumnezeului Atotputernic, aceeași descoperire, aceeaşi introducere sub în 

tot planul Său de mântuire, călăuzirea Duhului Sfânt. 

Toţi aceia care mai au o dorinţă de rugăciune... Acum noi trăim într-un 

timp foarte rău. În special tinerii sunt expuși la lucruri pe care noi nu le-am 

cunoscut în trecut. Chiar şi în şcolile noastre sunt prezentate nişte filme 

oculte şi elevii trebuie să ia parte la acele programe fiindcă este o parte a 

programei şcolare. Am ajuns cu adevărat într-un timp rău.  

Dacă cineva are nevoie de rugăciune, noi suntem aici – nu doar ca să 

vestim Cuvântul – noi suntem aici ca să ne rugăm unii pentru alţii, să ne 

rugăm pentru eliberare. Pentru că și aceasta Domnul a spus-o în Matei 18.18: 

„...orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe 

pământ, va fi dezlegat în cer”. Ceea ce facem noi aici conform poruncii lui 
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Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos, se întâmplă şi are valabilitate şi în cer 

înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.  

Aveţi încredere în Domnul! Aveţi încredere și în fraţii slujitori. Noi nu 

vestim doar Cuvântul, ci-I aducem totul lui Dumnezeu în rugăciune, 

mijlocind împreună cu voi, astfel ca Domnul să ne dăruiască o eliberare 

deplină şi binecuvântarea Lui să poată să se descopere în noi şi prin noi toţi. 

Lui, Dumnezeului Atotputernic Îi aducem lauda în vecii vecilor, în 

Numele sfânt al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. [Se cântă cântarea 

„Aşa cum sunt” (...)] 

Ne aplecăm capetele, rămânem într-o rugăciune liniştită şi ne 

deschidem inimile. Noi ne aflăm în prezenţa lui Dumnezeu. Și oriunde a fost 

Domnul nostru, acolo nu a avut loc doar o predică. Predica a fost lucrul cel 

mai important, da, dar dacă le-a spus ceva oamenilor şi ei n-au înţeles, atunci 

mulți au plecat de la El şi nu L-au mai urmat. Dar Petru a spus: „O, Doamne, 

la cine să ne ducem? Numai Tu ai cuvintele vieţii veşnice”. 

În anii trecuți, mulţi au plecat din mijlocul nostru şi au umblat pe căile 

lor proprii, s-au poticnit de lucrurile spuse sau făcute, dar cei aleşi rămân şi Îl 

urmează mai departe pe Domnul până când vom vedea împlinit tot ce am 

crezut. Noi suntem mulţumitori într-un mod deosebit pentru că Duhul Sfânt 

ne călăuzeşte în tot adevărul.  

Dar mai întâi, desigur, este scris În Ioan 16: „Când va veni Duhul 

Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred 

în Mine, în ce priveşte neprihănirea şi în ce priveşte judecata”. Când Duhul 

Sfânt este la lucru, atunci, mai întâi va fi descoperit păcatul, necredinţa şi tot 

ce nu rezistă înaintea lui Dumnezeu. Şi noi ne întoarcem la Domnul nostru şi 

Îl rugăm să ne ierte. Apoi auzim şi cuvintele Scripturii: „El îţi iartă toate 

păcatele tale şi îţi vindecă toate bolile tale”. Şi chiar dacă păcatele noastre 

vor fi ca cârmâzul, vor deveni albe ca zăpada. Sângele legământului cel nou 

a curs deja şi noi, ca poporul noului legământ, avem dreptul ca toate 

făgăduinţele să se împlinească şi în vieţile noastre, căci aceste făgăduinţe 

sunt „Da” şi „Amin” în Isus Hristos, Domnul nostru, prin noi.  

Fie ca să se întâmple nişte lucruri mari. Credeţi-L pe Domnul! Noi 

simţim prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Domnul ne călăuzeşte prin 

Duhul Lui, El ne descoperă Cuvântul şi voia Lui şi ne călăuzeşte în tot 

adevărul. Cuvântul este ca o sabie cu două tăişuri care pătrunde și desparte 

totul, aşa cum a spus-o şi Domnul nostru: „Eu am fost trimis în lumea 

aceasta ca să aduc o despărţire. Cei care văd să fie orbiţi, iar orbii să 

primească vederea”. 
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Fraţi şi surori, Domnul nostru a mai spus: „Cine nu este cu Mine este 

împotriva Mea; şi cine nu adună cu Mine risipeşte.” (Luca 11.23). La fel, 

Domnul nostru a zis: „cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine 

Mă primeşte”. Aşa a hotărât El, ca să dea însărcinări şi apoi să-Şi 

dovedească Cuvântul Lui şi să-l descopere în toţi aceia care au crezut 

mesajul lui Dumnezeu. Dacă puteţi crede din toate inimile voastre spuneţi 

„Amin”. Amin. Aleluia. Cinste Dumnezeului nostru! Credința are 

promisiunea că vom vedea slava lui Dumnezeu. 

Haideţi s-o mai spunem încă o dată: dacă nu suntem noi aceia care 

acum sunt separați de toți ceilalți, care Îl urmăm pe Domnul nostru, dacă noi, 

care Îl credem pe Dumnezeu acum şi avem parte de ceea ce face El în timpul 

nostru, nu suntem aceia care vom fi răpiţi, atunci cine să fie? Noi L-am 

urmat pe Domnul, n-am umblat după basme meşteşugit alcătuite, ci am 

urmat Cuvântul sfânt şi descoperit al lui Dumnezeu şi Cuvântul a împlinit în 

noi scopul pentru care Domnul l-a trimis. 

Cei care au acum o dorinţă deosebită – indiferent de ce natură ar fi – 

ridicaţi mâinile voastre. Dacă aveţi o dorinţă deosebită, ca s-o aducem 

împreună înaintea Domnului, atunci ne vom ruga.  

Eu doresc să vă citesc versetul din Evanghelia lui Matei, unde Domnul 

a zis cu adevărat, că şi noi avem dreptul să ne rugăm în Numele Lui şi 

Dumnezeu ne va asculta. Matei 18.18: „Adevărat vă spun că orice veţi lega 

pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în 

cer”. Dacă voi aveţi această credinţă, se poate întâmpla astăzi. Domnul Îşi va 

dovedi Cuvântul, prin harul Său. Haideţi să credem, să ne rugăm împreună, 

s-o trăim şi să-I mulţumim împreună Domnului. 

Dumnezeule mare, noi ne aflăm în prezenţa Ta. Împreună cu noi sunt în 

legătură toţi ai Tăi din toată lumea, care sunt legaţi cu Tine, din toate 

popoarele, limbile şi naţiunile. Noi îi pretindem pe toţi aceia pe care Tu i-ai 

răscumpărat, pentru care Tu Ţi-ai vărsat sângele Tău. Iubite Domn, toţi 

aceştia să şi trăiască, într-un mod vizibil, răscumpărarea lor, neprihănirea 

prin credinţă. De asmenea, Toţi aceia care astăzi sunt în mijlocul nostru, care 

mai sunt încă legaţi cu anumite legături, ei să creadă acum că sunt eliberaţi în 

Numele lui Isus Hristos de fiecare drept al lui Satan. 

Iubite Domn, prin autoritatea Cuvântului Tău sfânt, noi o pronunţăm: 

Fiţi eliberaţi de fiecare drept al Satanei! Fiţi eliberaţi în Numele lui Isus 

Hristos, Domnul nostru! Fiţi vindecaţi! Fiţi binecuvântaţi cu fiecare 

binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a făgăduit-o şi dăruit-o în locurile 

cerești, în Isus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este ziua pe care Domnul a 
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făcut-o pentru noi. Și tot poporul să spună „Amin”. Amin. Tot poporul să 

spună „Aleluia”. Aleluia. 

Lui, Dumnezeului Atotputernic Îi aducem cinstea, lauda pentru ceea ce 

s-a vestit și întâmplat şi astăzi prin Duhul Sfânt, pentru ceea ce a devenit o 

realitate prin Duhul Sfânt, în noi toţi. Ţie, Mielul lui Dumnezeu, Ţie, 

Singurului Dumnezeu care Te-ai descoperit în multe feluri, Ţie Îţi aducem 

lauda acum şi în vecii vecilor. Îţi mulţumim că Tu l-ai trimis pe mesagerul 

Tău, înainte să vină ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului. Îţi mulţumim 

pentru mesajul pe care avem dreptul să-l dăm mai departe până când şi 

ultimul va fi chemat.  

Eu pun în mâinile Tale şi această călătorie în Indonezia. Dăruieşte-mi 

har, o, Doamne pentru ca şi acolo să fie dată ultima chemare şi ultimii să 

asculte glasul Tău, să-l creadă şi să Te urmeze. Binecuvântează în toată 

Europa, binecuvântează în toată lumea, pe toate continentele. Noi ne rugăm 

şi pentru Israel. Tu, Dumnezeul lui Israel, fii Tu cu poporul Tău. Tu să-Ţi 

desăvârşeşti lucrarea Ta cu Biserica din toate popoarele, limbile şi naţiunile 

şi desăvârşeşte-Ţi apoi lucrarea Ta şi cu Israelul, pe Muntele Sion.  

Dumnezeule mare, Tu porţi toată răspunderea pentru împlinirea 

lucrurilor pe care Tu le-ai făgăduit. Noi doar Te rugăm ca Tu să ai drumul 

Tău cu noi toţi până vom ajunge în să vedem împlinit tot ce am crezut. 

Lăudat şi slăvit să fie Numele Tău sfânt şi scump al lui Isus! Aleluia! 

Aleluia! Amin. 

Mai luaţi loc câteva momente. Noi vom transmite saluturile noastre 

fratelui din Arequipa, în Peru. Unde sunteţi? Dorim să veniţi în faţă ca să ne 

rugăm pentru voi, pentru ca Domnul să vă binecuvânteze. Noi suntem 

mulţumitori Domnului pentru ceea ce face El. În Lima, Peru, avem transmisii 

regulate la televiziune și Cuvântul Domnului este vestit acolo. Veniţi! Noi 

dorim să vă urăm binecuvântarea lui Dumnezeu, în Numele Domnului, din 

toată inima noastră. Domnul să fie cu  tine şi cu tine! Salutaţi-i pe toţi, 

salutaţi-l pe fratele nostru şi pe toți fraţii și surorile noastre. Domnul să fie cu 

tine, să fie cu voi toţi şi să vă binecuvânteze prin harul Său. Amin. 

Iubite Domn, Tu Dumnezeul veşnic credincios, noi Te rugăm pentru 

fratele nostru şi pentru sora noastră, binecuvântează-i şi fă-i o binecuvântare. 

Ţie, Dumnezeule Atotputernic Îţi mulţumim pentru aceasta în Numele sfânt 

al lui Isus. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Domnul să fie cu 

voi.  

Nu știu dacă mai avem o cântare. Timpul a trecut. Fratele Schmidt să se 

roage cu noi. Vino frate Schmidt şi mulțumește împreună cu noi. [Se roagă 
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fratele Schmidt (...)] Aşa să fie! Domnul să binecuvânteze în toate limbile şi 

naţiunile. Noi vă transmitem salutări tuturor din toate limbile şi naţiunile, 

începând din Finlanda până în Italia, România, Franţa, Elveţia, Austria şi, 

bineînţeles, în toată lumea. Domnul Dumnezeu să fie cu noi până ne vom 

revedea.  

Din nou, rugaţi-vă pentru mine astfel ca această călătorie să fie o 

binecuvântare mare pentru toţi aceia pe care Domnul i-a hotărât pentru viaţa 

veşnică.  

Sunteţi mulţumitori pentru Cuvântul pe care l-aţi auzit? Aleluia! Lui, 

Dumnezeului viu să-i fie adusă toată lauda. 

[Se cântă cântarea: „De noi fii slăvit”.] Domnul ne-a binecuvântat şi, 

împreună cu noi, pe toţi aceia care au fost conectaţi prin internet şi azi. La 

Dumnezeul totul este posibil. Lui Îi aducem lauda pentru tot. Amin. 

 

 

   


