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Fratele Borg: […] 2 Corinteni 4:13-15: „Însă, fiindcă avem 

acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de 
aceea am vorbit!» şi noi credem şi de aceea vorbim. Şi ştim că Cel ce 
a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne 
va face să ne înfăţişăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se 
petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulţi, să 
facă să sporească mulţumirile spre slava lui Dumnezeu”. Nu spre 
slava oamenilor, ci spre slava lui Dumnezeu. Fie ca mulţumirile 
noastre să fie şi în dimineaţa aceasta spre slava lui Dumnezeu. Îmi 
amintesc de prima biserică de la Ierusalim. Citim despre ei că şi-au 
ridicat glasurile într-un singur gând, spre Dumnezeu şi ce s-a 
întâmplat? O ştim cu toţii. Locul s-a cutremurat şi Dumnezeu i-a 
botezat pe toţi cei prezenţi, cu Duh şi cu foc. Fraţi şi surori, noi avem 
motive serioase să-I mulţumim lui Dumnezeu în această dimineaţă, 
pentru privilegiul de a fi aici, pentru că El ne-a dat ocazia să credem. 
Nu să credem ceva oarecare, ci să credem ce spune Scriptura. Noi 
putem să credem ceea ce face Domnul astăzi, El ne permite să avem 
parte de aceasta. Nu suntem noi recunoscători?  

Fie ca mulţumirea să ţâşnească cu adevărat spre Dumnezeu, la 
fel ca un râu, spre slava lui Dumnezeu. Vă rog, haideţi să-I mulţumim 
lui Dumnezeu împreună.  

Tată ceresc, suntem plini de recunoştinţă în această dimineaţă 
pentru că Tu eşti atât de credincios şi întotdeauna ne arăţi 
credincioşia Ta în mod vizbil. Tu eşti credincios în toate faptele Tale. 
Şi în dimineaţa aceasta punem totul în mâinile Tale, ne punem pe noi 
înșine în mâinile Tale şi Te rugăm să faci toate lucrurile bine. Tu ştii 
ce are nevoie fiecare dintre noi în această dimineaţă. Fie că e vorba de 
salvare, vindecare, eliberare – Doamne, acordă aceste lucruri în 
dimineaţa aceasta. Vino la dreptul Tău, Te rog. Îţi mulţumim, Îţi dăm 
numai Ţie slava, căci Tu meriţi să primeşti toată închinarea şi 
mulţumirea.  

Doamne, Îţi mulţumesc. Binecuvântează-ne laolaltă în această 
dimineaţă. Împlineşte-Ţi făgăduinţele în noi toţi. Condu-l pe fratele 
nostru prin ungerea Duhului Sfânt şi fie ca ungerea să fie peste fiecare 
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dintre noi, fie tânăr sau bătrân… Doamne, Te rog acordă toate aceste 
cereri de rugăciune în această dimineaţă şi ai milă de noi. Îţi 
mulţumesc pentru tot, în Numele minunat al lui Isus. Aleluia. Amin.  

[Are loc o binecuvântare de copil – n.ed.] 

Fratele Frank: Mulţumesc foarte mult. Da… În acest loc Îi 
mulţumim Domnului în toate limbile, din adâncul inimilor noastre. 
Cuvântul MARANATHA este înţeles de toţi. De asemenea, cuvântul 
MERSI îl înţeleg toţi. Suntem pur şi simplu recunoscători că toţi cei 
ce sunt corecţi în inimile lor, înţeleg toate lucrurile corect.  

Dacă mă gândesc la aceasta, în fiecare din cele patru cântări 
cântate de cor ieri, a fost vestită Evanghelia deplină. Azi a fost la fel. 
În toate imnurile inspirate de Duhul lui Dumnezeu, Domnul nostru 
este slăvit. De asemenea, am auzit în Cuvântul de introducere: „Însă, 
fiindcă avem acelaşi duh de credinţă…”. Aceasta este diferenţa între 
cei care spun: „Noi credem”, dar nu au acelaşi duh de credinţă. Iar 
duhul de credinţă ne descoperă făgăduinţa care este în legătură cu 
credinţa şi ne conduce în Cuvânt. Cuvântul „făgăduinţă” este foarte 
important în această legătură. Apoi, în ultima cântare pe care am 
cântat-o, Isus cheamă astăzi – spuneţi-mi un singur loc în care 
Domnul nostru să fi alungat pe cineva şi să-i fi spus „Vino mâine”. Nu, 
pe toţi, în fiecare zi, la fiecare întâlnire, în fiecare loc – Domnul n-a 
amânat pe nimeni pentru ziua următoare. Toţi aceia care au venit la 
El, au primit lucrul pe care l-au cerut. Avem apoi Cuvântul puternic: 
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui” nu „mâine dacă veţi auzi”, ci „astăzi” – 
la prezent, „astăzi”; şi dacă Dumnezeu este prezent, El vorbeşte astăzi 
cu noi. Noi vom recunoaşte pe „astăzi” al nostru, prin harul Său şi 
vom primi şi accepta tot ne-a dăruit El.   

În dimineaţa asta vă spunem „bun venit” tuturor, foarte 
călduros, în Numele scump al Domnului nostru. Mă copleşteşte pur şi 
simplu, de fiecare dată, când mă gândesc ce lucrează Dumnezeu 
acum. Ce s-ar fi întâmplat dacă fratelui Branham i-ar fi fost spus să 
nu călătorească peste ocean, ci să se întoarcă la Jeffersonville ca să 
depoziteze hrana, dacă mai înainte nu ar fi fost scris în Amos 8:11 că 
Dumnezeu va trimite o foamete şi o sete în ţară, nu după pâine şi 
după apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Acolo scrie la plural: 
cuvintele Domnului – toate cuvintele pe care Domnul le-a vorbit, să le 
auzim, să le credem, să le primim şi să ne fie descoperite prin Duhul. 
La ce bun… – nu mă refer la mine, eu nu am nicio contribuţie la 
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aceasta… niciun slujitor al lui Dumnezeu nu a avut vreo influență 
asupra însărcinării sale – este exclusiv treaba lui Dumnezeu. Moise n-
a trebuit să-I ceară lui Dumnezeu, Ilie n-a trebuit să-I ceară lui 
Dumnezeu – niciun profet n-a trebuit să-I ceară lui Dumnezeu să-l 
trimită. Însărcinările divine şi trimiterile Îl privesc exclusiv pe 
Dumnezeu şi nimeni nu este întrebat. Dar credinciosul Domn a dăruit 
har şi în punctul acesta – El nu a spus doar: „Te voi trimite în alte 
oraşe ca să predici Cuvântul Meu”, ci a mai spus şi: „Depozitaţi hrană 
şi merinde, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în mijlocul 
poporului ca să distribui hrana”. Acest lucru este la fel de adevărat 
precum Dumnezeu este viu. De aceea, Dumnezeu a trimis cu adevărat 
o foamete şi fratele Branham a repetat cuvintele însărcinarii mele şi a 
spus: „Aşteaptă cu distribuirea hranei, până vei primi restul hranei”. 
Dumnezeu a purtat de grijă pentru toate – pentru Cuvântul Său, 
pentru hrană, pentru descoperirea pe care a dat-o El, încât noi 
înţelegem totul corect şi putem aşeza lucrurile corect. 

De asemenea, astăzi am primit multe telefoane. Pretutindeni 
oamenii ascultă, cred și primesc cu inimi mulțumitoare. [… salutări – 
n.ed.] Toţi ascultă, toţi urmăresc, toţi cred Cuvântul acestui ceas. Fraţi 
şi surori, dacă noi, în acest loc, spunem că acum ne aflăm în perioada 
cea mai importantă a timpului de har şi că suntem foarte aproape de 
revenirea lui Hristos şi că ultimul mesaj – mesajul chemării afară, al 
reaşezării, când totul este readus la Cuvântul original, la temelia 
originală, la învăţătura apostolilor, la aceeaşi putere – la sfârşit totul 
trebuie să fie aşa cum a fost la început.  

Eu îndrăznesc să spun: noi nu ne adunăm aici în zadar; noi 
ascultăm Cuvântul împreună, credem împreună, vom trăi împreună 
desăvârşirea şi vom privi slava lui Dumnezeu, împreună – aşa cum 
am auzit în Cuvântul introductiv. Când cântăm Numai să crezi, atunci 
nu ne referim la orice fel de credinţă, ci la credinţa „aşa cum zice 
Scriptura”. După cum a spus Domnul nostru Însuşi: „Cine crede în 
Mine cum zice Scriptura”. Nu „cine crede cum îi place” şi „ce-i place”; 
ci: „Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge 
râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care 
aveau să-L primească cei ce vor crede în El”.  

Dumnezeu să binecuvânteze astăzi într-un mod deosebit pe 
fraţii noştri care traduc! Cei care au mai tradus, ştiu cât este de greu 
să găseşti cuvintele potrivite în alte limbi şi să le dai mai departe, să 
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repeţi ceea ce a fost spus în limba din care se traduce. Dar mulţumiri 
Domnului, fraţii noştri au cu toţii aceeaşi descoperire şi, prin Duhul 
lui Dumnezeu, pot să dea mai departe acelaşi Cuvânt, în diferitele 
limbi. Deci, suntem recunoscători pentru aceasta. 

Şi încă ceva: nu numai că se traduce simultan în doisprezece 
limbi, ci după aceea este tradus în alte limbi şi retradus, astfel încât 
toţi, de pretutindeni de pe pământ, să audă ultimul mesaj, ultima 
chemare prin harul Său şi îşi pot trăi pregătirea.  

Îmi cer scuze, dacă repet aici observaţia făcută ultima dată: 
dacă susține cineva că totul s-a încheiat odată cu slujba fratelui 
Branham, iar unii chiar învaţă că timpul harului s-a încheiat, că 
scaunul harului a devenit scaun al judecăţii - şi eu personal am 
întâlnit fraţi care au stat în faţa mea şi au spus: „Răpirea deja a avut 
loc”… Iar un frate a spus: „Noi ne-am şi întors pe pământ şi acum ne 
aflăm în Împărăţia de o mie de ani, iar tu ai pierdut totul”. 
Preaiubiţilor, aceste lucruri provoacă durere în adâncul sufletului. Şi 
dacă un astfel de frate poate să spună: „Da, eu l-am cunoscut personal 
pe fratele Branham, l-am auzit”, atunci eu trebuie să-i spun: „Tu 
trebuie să-L cunoşti pe Domnul, personal”. Nu este suficient să-l fi 
cunoscut personal pe profet. Trebuie să-L cunoști personal pe 
Domnul, să primești Cuvântul Său – numai atunci îţi va fi descoperit 
personal.  

Dar am spus-o aici mai înainte: chiar şi falsificarea pe care 
fraţii au îndrăznit s-o facă sub fotografia cu stâlpul de foc… Ştiţi cu 
toţii: de şaptesprezece ori fratele Branham a repetat ceea ce i s-a spus 
în 1933, pe 11 iunie: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să 
premeargă prima venire a lui Hristos, tot aşa eşti trimis tu cu un 
mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Şi ei au schimbat 
aceasta într-un mod criminal: „…tot aşa eşti tu trimis ca să premergi a 
doua venire a lui Hristos”. Cuvântul „mesaj” nu mai este acolo – și 
această falsificare este tipărită sub fotografia cu stâlpul de foc, cum v-
am arătat-o acum patru săptămâni.  
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Apoi, pe internet se poate 
vedea fotografia în care 
oamenii îngenunchiază în 
faţa acelui tablou şi se 
închină. Acest lucru îţi sfâşie 
inima. Nu!!! Închinarea 
noastră aparţine numai lui 
Dumnezeu! Iar aceasta nu se 
face înaintea niciunei poze! 
Ci, oricine I se închină lui 
Dumnezeu, o va face în duh 
şi în adevăr. Este un cuvânt 

puternic în Apocalipsa 19, când omul lui Dumnezeu a vrut să se 
închine aceluia care-i descoperise totul şi atunci i s-a dat îndemnul pe 
care noi trebuie să-l dăm tuturor: Apocalipsa 19:9-10: „Apoi mi-a zis: 
«Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!» Apoi mi-a 
zis: «Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!»”. După o 
astfel de trăire eşti copleşit. Cu toţii putem înţelege acest lucru... Dar 
după aceea este scris: „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă 
închin lui. Dar el mi-a zis: «Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu 
sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează 
mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Lui Dumnezeu închină-
te! ALELUIA! Lui Dumnezeu închină-te!)» (Căci mărturia lui Isus 
este duhul prorociei.)”. Aici avem deosebirea între darul prorociei şi 
duhul prorociei. Iar Mireasa Mielului ascultă fiecare Cuvânt şi acelaşi 
Duh Sfânt care a dat Cuvântul, acelaşi Duh Sfânt – aceeaşi ungere se 
odihneşte asupra noastră, cei care ascultăm şi predicăm acum acelaşi 
Cuvânt. Ascultătorii şi predicatorii Cuvântului se află sub aceeaşi 
ungere a Duhului, căci ei nu ascultă un om, ci ascultă ceea ce a spus 
Dumnezeu în Cuvântul Său. Şi ei nu sunt legaţi de predicator, ci de 
Dumnezeu, care Şi-a trimis Cuvântul Său ca să ne vindece şi să ni-l 
descopere. Noi am spus de multe ori în locul acesta: dacă un 
evanghelist îi leagă pe oameni de sine, atunci îşi zideşte propria 
împărăţie. Un om al lui Dumnezeu este trimis să facă o legătură cu 
Dumnezeu. Aşa este pregătită calea Domnului şi aşa intrăm în 
adevărata părtăşie cu Domnul nostru.  

Apoi, avem aici, în 2 Corinteni 4, după ce am citit puternicele 
cuvinte din v. 13, „Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă”… Ceea 
ce ai tu, îţi aparţine şi nimeni nu ţi-o poate lua. Este în posesia ta – 
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dacă ai o casă, sau orice am poseda noi… Nu ceva primit astăzi şi 
pierdut mâine, nu! Ceea ce ne-a fost dat o dată pentru totdeauna de 
către Dumnezeu Însuşi; pentru că am auzit-o de la început, am 
primit-o, am crezut-o – vă rog, confirmaţi în inima voastră şi spuneţi: 
„Doamne, eu cred lucrul acesta, acest lucru s-a întâmplat cu mine, 
este în posesia mea”… Nu doar Cuvântul credinţei, nu doar 
făgăduinţele credinţei, ci „acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce 
este scris: «Am crezut, de aceea am vorbit!»”. 

De ce vorbesc eu? De ce vorbiţi voi? De ce depunem noi 
mărturie? Pentru că am crezut şi pentru că Dumnezeu ne-a descoperit 
Cuvântul.  

V. 14: „Şi ştim (nu visăm, nu bănuim – „Binecuvântată 
siguranţă, Isus e al meu”; binecuvântată siguranţă că toate 
făgăduinţele lui Dumnezeu sunt „DA” şi „AMIN”) - ştim că Cel ce a 
înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi împreună cu Isus şi ne va 
face să ne înfăţişăm împreună cu voi”. Efeseni 5:27: „fără pată şi fără 
zbârcitură” – ireproşabilă – aşa Îşi va înfăţişa Mirele, Mireasa 
înaintea Sa. Poate că la voi este imposibil, dar la Dumnezeu toate sunt 
cu putinţă. Noi o încredinţăm Domnului şi harului Său şi suntem 
încredinţaţi că El va face totul bine cu aceia care se lasă corectaţi, care 
primesc fiecare Cuvânt, care spun DA fiecărui Cuvânt.  

Apoi, în acelaşi cap. 4 din 2 Corinteni, citim v. 5: „Căci noi nu 
ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus”. Noi nu-l 
predicăm pe Pavel sau pe Petru, ci predicăm ceea ce Dumnezeu le-a 
descoperit lui Pavel şi Petru. Noi nu-l predicăm pe fratele Branham, ci 
predicăm Cuvântul care i-a fost descoperit. Cum a fost la început, la 
fel este şi la sfârşit, descoperit (acest Cuvânt). 

Şi dacă, după aceea, ne gândim câţi şi-au făcut gânduri cu 
privire la cele şapte peceţi şi iată că Dumnezeu a descoperit totul într-
un mod atât de minunat. Trebuie pur şi simplu să citeşti - şi o avem în 
cartea noastră, Apocalipsa – o carte cu şapte peceţi? Acolo am 
prezentat lucrurile foarte clar, în felul cum le-a dat mai departe fratele 
Branham: primele patru peceţi merg în paralel cu cele şapte epoci ale 
Bisericii, a cincea pecete se referă la poporul Israel, la evrei. Toţi 
martirii care au fost ucişi doar pentru că erau evrei, până la 
Holocaust, în Al Doilea Război Mondial – ei strigă după răzbunare: 
„Până când vei mai zăbovi să răzbuni sângele nostru?”. Apoi le este 
făgăduit că şi fraţii lor vor suferi ca ei, astfel încât numărul să fie 
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deplin… Apoi pecetea a şasea şi cea de-a şaptea, descriu ce se va 
întâmpla după răpire – cei şapte îngeri cu trâmbiţe, cele şapte potire, 
totul se va întâmpla. 

O, mulţumire lui Dumnezeu, pentru descoperirea Cuvântului 
Său sfânt şi scump, pentru descoperirea întregului plan de mântuire 
al Domnului Dumnezeului nostru. Da, putem spune din toată inima: 
„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Hristos Isus ca 
Domn. Noi suntem robii voştri, pentru Isus”. Iar acum urmează 
minunata mărturie - şi eu cred că ni se potriveşte tuturor celor ce 
suntem adunaţi în locul acesta astăzi şi celor ce ascultă acum. Versetul 
6: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina din întuneric», 
ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina 
cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. Acest 
„AMIN” n-a fost suficient de puternic. Aceasta s-a întâmplat! Aceasta 
s-a întâmplat! Noi nu ne-am predicat pe noi înşine, ci L-am predicat 
pe Domnul. Şi la fel de sigur cum Dumnezeu, la început, când totul 
era fără formă şi gol, dar Duhul plutea deasupra mării şi a fost vorbit 
Cuvântul puternic, tot aşa Dumnezeu, în timpul nostru, a vorbit 
puternicul Cuvânt şi fiecare Cuvânt pe care l-a vorbit s-a întâmplat pe 
loc, chiar şi acela care spunea să se arate lumina spre seară, iar noi să 
umblăm în această lumină prin harul Său.  

O cât de credincios este Dumnezeul nostru, ce minunat este 
Cuvântul Său. Putem să spunem de fiecare dată următoarele: totul a 
fost scris, astfel încât până la sfârşit putem primi învăţătură din 
Cuvânt. De exemplu, în Isaia 42, avem făgăduinţa din v. 9: „Iată că 
cele dintâi lucruri s-au împlinit şi vă vestesc altele noi; vi le spun mai 
înainte ca să se întâmple”. „Nu doar că vi le spun, ci vă permit să le 
cunoaşteţi, vă spun ceea ce s-a întâmplat deja şi ceea ce se întâmplă 
acum și ce se va întâmpla”. Să recitim: „Iată că cele dintâi lucruri s-
au împlinit (AMIN!) şi vă vestesc altele noi – «acum, acum vi le 
vestesc»; vi le spun mai înainte ca să se întâmple”.  

Cine are urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul. 
Toţi pot să citească aceste cuvinte, dar numai acela care capătă har 
înaintea lui Dumnezeu, aude ce spune Duhul bisericilor astăzi. Toţi 
ceilalţi aud toate celelalte glasuri, dar toţi aceia născuţi din Dumnezeu 
îşi apleacă urechea la Domnul şi spun: „Vorbeşte, Doamne, căci robul 
Tău ascultă”. Astfel, noi am înţeles ce înseamnă să auzi ce spune 
Duhul bisericilor. Tot ceea ce s-a împlinit deja, este în urma noastră, 
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iar ceea ce se împlineşte acum, Domnul ne permite să cunoaştem. El 
spune: „astăzi, dacă auziţi glasul Lui” ca să fiţi călăuziţi în Cuvântul 
rânduit pentru timpul acesta, pentru timpul nostru, ca El să-l 
descopere prin Duhul Sfânt.  

Apoi Isaia 44, binecunoscutul Cuvânt din v. 3: „Căci voi turna 
ape peste pământul însetat şi râuri, pe pământul uscat; voi turna 
Duhul Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele 
tale”. Dumnezeu a spus-o într-un asemenea mod. „Eu vreau, Eu 
doresc, Eu voi turna ape peste pământul însetat şi râuri, pe 
pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta”. Este voia 
lui Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt peste sămânţa Sa – de 
asemenea, în timpul nostru. Nu s-a schimbat nimic. Noi încă trăim în 
perioada de timp în care Duhul Sfânt lucrează pe întregul pământ. În 
Isus Hristos, Domnul nostru, în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu S-a 
descoperit personal – EMANUEL – Dumnezeu cu noi. Noi ştim că 
Domnul nostru este Dumnezeu descoperit în trup, dovedit neprihănit 
în Duhul. Şi înaintea înălţării Sale, El a dat făgăduinţa că va trimite 
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este o altă persoană – Duhul Sfânt este 
Duhul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt lucrează întotdeauna în paralel cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, călăuzeşte în Cuvânt şi ni-l descoperă în cele 
mai mici detalii.  

Dumnezeu Însuşi a spus: „Căci voi turna ape peste pământul 
însetat şi râuri, pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste 
sămânţa ta şi binecuvântarea Mea, peste odraslele tale”. Vreţi s-o 
citim? Isaia 53:10 ne spune foarte clar cine este „sămânţa”: „Domnul 
a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va 
da sufletul ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va 
trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui”. 
„Sămânţa Lui Îi va sluji” – aşa scrie în Psalmul 22:30 - „Sămânţa Lui 
Îi va sluji”.  

Daţi-mi voie să fac următoarea observaţie, prin credinţă, din 
toată inima mea: chiar dacă între timp (sau: momentan – n.tr.) 
neghina este printre grâu, să nu vă faceţi griji. Înainte să vină ploaia 
târzie, înaintea începerii ultimei lucrări supranaturale a Duhului 
Sfânt, toată neghina va fi scoasă afară şi va fi legată. La ultima turnare 
a Duhului Sfânt va fi numai grâu curat. Şi Domnul nostru va strânge 
în hambarul Său grâul curat, iar neghina care a fost legată înainte de 
aceasta şi a fost smulsă, va fi arsă cu foc. De ce suntem noi acum 
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sfinţiţi prin sângele Mielului şi separaţi? Cuvântul „a sfinţi” din 
Vechiul Testament înseamnă „separat”, pus deoparte și dedicat lui 
Dumnezeu. Aşa cum poporul Israel a fost separat de toate celelalte 
popoare şi naţiuni şi a fost rânduit în slujba lui Dumnezeu, tot aşa 
noi, ca Biserică a Dumnezeului Celui viu, suntem separaţi. 
„Despărţiţi-vă şi nu atingeţi ce este necurat; atunci vă voi primi”.  

Noi permitem să fim corectaţi în orice aspect. Ştim că, în noi, 
Cuvântul Domnului va împlini tot scopul pentru care a fost trimis, la 
fel de adevărat după cum l-am auzit, după cum l-am primit şi crezut. 
„Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost 
spuse din partea Domnului se vor împlini”. Ferice de noi – Domnul 
Însuşi a spus: „ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că 
aud”. Însuşi Domnul nostru a spus aceste cuvinte şi aşa rămâne. 
Urechile deschise ca să audă, ochii unşi ca să vadă… Fiţi sinceri: 
Dumnezeu a dăruit har pentru ambele: pentru a auzi şi pentru a 
vedea, pentru a primi. Şi totul a fost descoperit prin har. 

Astfel, Dumnezeu a făgăduit că va turna din Duhul Său peste 
orice făptură, apoi că va turna Duhul Său peste fiii şi fiicele Sale. Între 
timp, toate mişcările carismatice, lucrările penticostale – toţi, 550 de 
milioane, pretind că sunt botezaţi cu Duhul, dar niciunul din ei nu 
este călăuzit de Duhul în tot adevărul. Toţi au rămas în învăţătura 
trinitară, în botezul trinitar, toţi se sărbătoresc pe ei înşişi, toţi umblă 
pe propriile căi, toţi privesc la Roma, dar turma aleasă a fost chemată 
afară, iar noi credem şi avem încredere că Domnul Îşi va desăvârşi 
lucrarea numai în ai Lui. Amin! Aleluia.  

Avem apoi minunatul Cuvânt pe care l-am citit în repetate 
rânduri, din epistola lui Iacov, unde fratele nostru Iacov a vorbit 
foarte clar despre ce se va întâmpla înaintea revenirii Domnului 
nostru Isus Hristos. Aici este scris: Iacov 5:7: „Fiţi dar, îndelung 
răbdători, fraţilor, până la revenirea Domnului”.  Aici este vorba 
despre revenirea Domnului. „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 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”. Daţi-mi voie s-o 
spun aici foarte clar, fără a critica traducerile din celelalte limbi, dar, 
în bibliile noastre germane, este scris exact de şaptesprezece ori 
cuvântul „revenire”, în legătură cu a doua venire a lui Hristos. În 
traducerile din celelalte limbi, este scris numai „venire”. Dar în 
bibliile noastre este scris „revenire”. „La revenirea Domnului”. 



10 

 

Desigur, sunt diferite veniri: Domnul va veni şi va şedea pe scaunul 
dreptăţii Sale şi va judeca toate naţiunile; Domnul va veni de multe 
ori, va veni şi Îşi va pune picioarele pe muntele Măslinilor, dar noi 
aşteptăm revenirea făgăduită a Mirelui. „Eu Mă duc să vă pregătesc 
un loc. 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”.  

Citim încă o dată de aici v. 7 din Iacov 5: „Fiţi dar, îndelung 
răbdători, fraţilor, până la revenirea Domnului”. Noi am auzit 
cântarea Maranatha - ştim că Domnul nostru vine în curând.  „Fiţi 
dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la revenirea Domnului”. Şi în 
legătură cu aceasta ne este spus: „Iată…” Aici trebuie să facem o 
pauză şi să ne gândim… „Iată („amintiţi-vă”, „amintiţi-vă”) că 
plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului şi o aşteaptă cu 
răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie”. „Amintiţi-vă”. Noi, 
de asemenea, ne putem aminti. Şi Domnul nu va veni prea târziu. 
Nouă ne este spus: „Cereţi de la Domnul ploaie – în timpul ploii 
târzii”. Apoi, fratele Branham, omul acestui ceas, spunea: „La sfârşit, 
ploaia timpurie şi cea târzie vor cădea simultan şi va avea loc o 
restituire îndoită, iar Dumnezeu Îşi va confirma Cuvântul Său şi Îşi va 
desăvârşi lucrarea în aceia care l-au crezut”. Este atât de minunat că 
Dumnezeu a trimis un profet în timpul nostru. Şi rămâne valabil 
pentru totdeauna faptul că, Cuvântul vine la profet, nu la evanghelişti 
– ci la profeţi. 

Dumnezeu a făgăduit un profet şi l-a trimis şi întreg Cuvântul 
i-a fost descoperit. Apoi, aici este dat un îndemn, în v. 8: „Fiţi şi voi 
îndelung răbdători…”. „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca să ajungeţi 
la ţintă”. Deci, „Fiţi şi voi îndelung răbdători…”. Vă rog să nu deveniţi 
nerăbdători. Rămâneţi răbdători, crezând şi încrezându-vă, ştiind că 
Domnul nostru nu va veni prea târziu; totul se va întâmpla la vremea 
potrivită. „Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit şi vă vestesc altele 
noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple”. Înainte să aibă loc 
desăvârşirea, Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce se va întâmpla în 
timpul ploii târzii, ce aparţine desăvârşirii, prin harul Său.  

Apoi, din nou, în v. 8: „Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-
vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape”. Acum vă întreb: 
când a putut fi citit cu atâta claritate – când a fost mai potrivit –, acest 
verset, în ultimii două mii de ani? Dacă citim în cartea de cântări 
penticostale: „Mireasa așteaptă de atâta timp, o, Doamne, revenirea 
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Ta”. Da, în toate trezirile din trecut revenirea Domnului şi pregătirea 
au fost subiectele predicării, dar în timpul nostru, fraţi şi surori, 
putem spune cu adevărat: „Acum a sosit timpul…”. „Când vor începe 
să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi 
capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”.  

Avem aici acest îndemn: „Fiţi şi voi îndelung răbdători, 
întăriţi-vă inimile, căci revenirea Domnului este aproape”. Eu o 
cred. Dar după aceea spune: „Nu vă plângeţi unii împotriva altora, 
fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă”. 
Fraţi şi surori, nu doar între voi şi Dumnezeu, ci între fiecare frate, 
fiecare soră, totul trebuie adus în ordine. Dacă cineva mai are ceva, vă 
rog – vă rog – nu vorbiţi unul despre celălalt, ci vorbiţi unul cu 
celălalt. Acela care vorbeşte despre altul, stă de partea pârâşului 
fraţilor, pentru că sunt aduse acuzaţii. Dar când ne uităm cu toţii în 
oglinda Cuvântului, nu vedem pe altcineva… Uitaţi-vă într-o oglindă: 
pe cine vedeţi acolo? Pe voi înşivă!  

De aceea a scris şi Iacov ca noi să privim personal în Cuvânt… 
De aceea a scris şi Pavel: „Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine 
însuşi…”. Ne putem ruga pentru toţi, dar dacă avem ceva [împotriva 
cuiva], vă rog, să vorbim unul cu celălalt, niciodată unul despre 
celălalt! Şi de azi înainte, vă rog, luaţi-o în serios, nu mai permiteţi să 
vină cineva la voi şi să vorbească despre altcineva. Fiţi treji şi 
vegheaţi! Nu mai ascultaţi aşa ceva, dacă cineva vrea să spună ceva 
despre altcineva. Spuneţi pur şi simplu: „Să vină şi fratele respectiv, 
să vină şi sora respectivă, ca să putem vorbi cu toții, împreună”.  

Vă rog, timpul este înaintat, cum este scris aici nu doar despre 
revenirea Domnului, despre plugarul care aşteaptă roada scumpă, 
care aşteaptă ploaia timpurie şi târzie, ci este scris pentru tine şi 
pentru mine: „Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu 
fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă”. Deci, nicio 
plângere, nimic să nu mai fie. Acela care observă ceva, să meargă la 
respectivul frate sau la respectiva soră şi să vorbească cu el sau cu ea, 
în dragoste. Şi aşa cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi, la fel îi va ierta 
pe toţi cei care au păcătuit împotriva noastră. Nimic nu va fi imputat, 
Dumnezeu iartă totul.  

Acum, fraţi şi surori, încă un gând cu privire la timpul 
sfârşitului, la ceea ce face Dumnezeu acum. Nu că am avea de spus 
ceva personal, dar haideţi să revenim la ceea ce am spus acum patru 
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săptămâni şi am amintit recent: toţi aceia care cred că odată cu slujba 
fratelui Branham s-a încheiat totul şi că Domnul ar fi venit deja… 
Sigur că fratele Branham a spus că îngerul din Apocalipsa 10 coboară 
atunci când al şaptelea înger al Bisericii este pe pământ. În loc se se 
întoarcă la Cuvânt, ca să înţeleagă şi să creadă că acelaşi Domn care 
S-a descoperit poporului Israel în stâlpul de foc şi de nor şi le lumina 
calea zi şi noapte, acelaşi Domn S-a descoperit şi în timpul nostru, 
coborându-Se. Ce s-a întâmplat pe 28 februarie 1963, când Domnul a 
coborât în norul supranatural? – El este acelaşi, desigur, care a fost în 
nor, Îngerul Legământului, iar Acela care coboară, conform 
Apocalipsa 10, este acelaşi, întotdeauna, indiferent când şi unde Se 
descoperă. Acum este important să înţelegem lucrurile scrise în Biblie 
şi lucrurile spuse de fratele Branham şi să le încadrăm biblic, prin 
descoperirea lui Dumnezeu.  

Dacă Domnul a venit deja în 1963, de ce fratele Branham, în 
noiembrie 1965 i-a salutat pe toţi aceia care aşteptau venirea 
Domnului? Fraţi şi surori, Cuvântul adevărului este totul pentru noi, 
iar noi nu vom permite şi nu vom asculta nicio răstălmăcire – vom 
crede din inimă numai Cuvântul deplin al lui Dumnezeu. Şi când 
Domnul revine, atunci vor învia mai întâi morţii în Hristos, iar noi, 
cei care suntem în viaţă, vom fi schimbaţi şi împreună Îl vom întâlni 
pe Domnul în văzduh. Acestea sunt adevăruri divine, se vor întâmpla 
aşa cum este scris. Ce vor să spună oamenii prin interpetările lor? 
Dumnezeu este în Cuvântul Său şi fiecare cuvânt este în legătură cu 
împlinirea a ceea ce a făgăduit El.  

Şi pentru aceasta Îi putem mulţumi Domnului întotdeauna, 
din toată inima. Dar, daţi-mi voie să spun şi următoarele: toţi aceia 
care cred că, odată cu slujba fratelui Branham s-a terminat totul, sunt 
împotriva fratelui Frank. Toţi sunt împotriva fratelui Frank. Pentru că 
ei au ajuns la concluzia că, după fratele Branham nu mai poate urma 
nimic şi de aceea, „fratele din Germania nu are dreptul să spună că el 
a fost chemat şi însărcinat”. Aceasta este consecinţa tragică şi mortală 
pentru cei care cred că totul s-a sfârşit.  

Ştiţi voi ce cred eu? Eu cred că o perioadă s-a sfârşit, dar a 
început o nouă perioadă şi aceasta încă este în desfăşurare acum. 
Gândiţi-vă: la plecarea Acasă a fratelui Branham, lumea nu auzise de 
niciun „mesaj”. Hrana fusese depozitată şi mesajele fuseseră 
predicate, iar în aprilie 1966 încă nu era tipărită nicio predică. Fratele 



13 

 

Frank a fost acela care a cerut ca predicile să fie tipărite pentru a 
putea fi traduse. Dar daţi-mi voie să spun şi acest lucru: consecinţa 
mortală este că şi în împrejurime (în apropierea noastră), toţi fraţii 
care se referă doar la fratele Branham, nici măcar nu se gândesc să 
participe la un serviciu divin, aici. Ei nici măcar nu se gândesc să 
citească o scrisoare circulară. Nu, ei nu au nevoie să participe la un 
serviciu divin, nu au nevoie de fratele Frank, n-au nevoie de nicio 
scrisoare circulară, nu au nevoie de nimic. Ei au „tot ce a spus 
profetul”. Da… Și a devenit un fel de club... Eu am văzut pe internet 
fotografia în care oamenii îngenunchiază în faţa pozei, închinându-se. 
Aceasta este idolatrie! Ce să facem noi cu aşa ceva? Dar cauza este 
prima falsificare - şi anume că, odată cu slujba fratelui Branham, totul 
s-a terminat şi nimeni nu mai poate să pretindă că a primit o chemare 
şi o însărcinare.  

Dar să-I mulţumim Domnului Dumnezeu. El nu Se opreşte la 
nimic. Dar în legătură cu aceasta, ceva m-a atins şi cu aceasta voi 
încheia. Şi sper să nu plecăm de aici cu gânduri negative, ci cu ceea ce 
a făcut Dumnezeu în timpul nostru – s-o primim cu mulţumire. 
Ceilalţi să facă ce vor şi ce consideră ei că e bine, dar voi şi eu, cât 
despre noi, vom sluji Domnului, vom fi recunoscători pentru că 
mesajul ajunge până la marginile pământului. Întotdeauna mă bucur 
când fraţii îmi spun… De exemplu, îl văd pe fratele nostru Zink. În 
1967 în Elveţia, a auzit prima predică şi de atunci noi suntem uniţi în 
Domnul. Toţi cei ce sunt din Dumnezeu ascultă Cuvântul lui 
Dumnezeu, îl primesc şi sunt recunoscători. Iar cei care neagă 
însărcinarea… nu vreau să vorbesc acum despre mine, dar dacă este 
adevărat - şi este adevărat – că Domnul a vorbit cu un glas 
pătrunzător, dând însărcinarea, chemarea; ce să facă El cu aceia care 
trec cu maşina pe lângă această clădire, care fac glume şi 
dispreţuiesc? Mă dispreţuiesc ei pe mine, sau pe Dumnezeul 
Atotputernic, care a pronunţat o însărcinare? Nu este deloc vorba 
despre mine, ci despre ceea ce face Dumnezeu acum – astăzi, nu ieri 
sau pe vremea fratelui Branham. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui”.  

Comparaţia pe care mi-a dat-o Domnul nostru ca mângâiere 
pentru mine, nu demult… în a treia epistolă a lui Ioan, acest om 
deosebit al lui Dumnezeu, care a fost pe insula Patmos şi care a primit 
ultima descoperire, a scris colaboratorului său, preaiubitului frate 
Gaiu – citesc v. 1 şi 4: „Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l 
iubesc în adevăr”. V. 4: „Eu n-am bucurie mai mare decât să aud 
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despre copiii mei că umblă în adevăr”. Este pentru mine o bucurie 
mai mare decât să ştiu că și voi umblaţi în adevăr, că Domnul a dat 
Cuvântul adevărului şi adevărul Cuvântului ne-a eliberat de toate 
erorile?  

Când acest om deosebit al lui Dumnezeu, apostolul Ioan, 
despre care Domnul a spus: „Dacă vreau ca el să rămână până voi 
veni Eu, ce-ţi pasă ţie?” – El a vrut să rămână până a fost dată ultima 
descoperire, Bisericii, pe insula Patmos. „Dacă vreau ca el să rămână 
până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?” Apoi, avem aici scrisă și partea 
tristă. V. 8-9: „Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de 
oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul”. – „…ca să lucrăm 
împreună cu adevărul”. Apoi urmează observația tristă: „Am scris 
ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, 
nu vrea să ştie de noi”. Ţineţi-vă bine: un om al lui Dumnezeu, un om 
deosebit al lui Dumnezeu, care L-a cunoscut personal pe Domnul, 
care L-a văzut după învierea Lui, care a primit și ultima însărcinare ca 
să meargă pe insula Patmos să primească ultima descoperire şi vine 
un lider al unei biserici locale şi Ioan scrie: „Eu vreau să vin la voi” şi 
acela spune: „Nu! Nu trebuie să vii.” Da… Gândiţi-vă o clipă la 
aceasta. Atât de mulţi se referă la „mesaj”, vor să fie „cineva”, vor să 
aibă întâietate şi nici nu le trece prin cap să-l primească pe fratele 
Frank, să-l lase să vorbească. Nu, deloc… Ei sunt atât de 
„importanţi”…  

Când am citit aceasta, m-am gândit: „Totul se repetă”. Şi m-
am gândit, de asemenea și la faptul când fratele Branham mi-a spus: 
„Vrei, te rog, să predici în locul meu, în Los Angeles?” Fratele 
Branham mi-a spus, a repetat în engleză, ce vorbise Domnul în limba 
germană, apoi mi-a explicat cu precizie: „Aşteaptă cu împărţirea 
hranei”. Şi-a pus mâinile peste mine şi a spus: „Aşa cum Domnul te-a 
chemat să predici Evanghelia, tot aşa ai şi dreptul să te rogi pentru 
bolnavi – pentru că acela care a fost chemat să predice Evanghelia, 
este chemat să se roage pentru bolnavi”. Dacă omul lui Dumnezeu, 
bărbatul ceasului, a fost folosit de Dumnezeu … şi-a pus mâinile peste 
cel mai neînsemnat, peste un frate Frank şi s-a rugat ca Dumnezeu să 
fie cu mine, ca să binecuvânteze slujba pe care mi-a dat-o.  

Încă o dată: noi nu-i vom obliga pe oameni să ne primească, să 
ne creadă, dar trebuie spus: toţi aceia care sunt din Dumnezeu, vor 
avea parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Fără a critica, pot să pun 
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o întrebare? Putem noi să stăm la aceeaşi masă împreună, la cina 
Domnuluiîn slavă, dacă în ultimii patruzeci de ani pe pământ, noi n-
am stat laolaltă într-o adunare, n-am sărbătorit o dată cina Domnului 
împreună? Putem noi să stăm, atunci, împreună, la ospăţul de nuntă 
al Mielului? Cei cu care ne-am cunoscut pe pământ, care au dispreţuit 
ceea ce face Domnul acum, se gândesc că vom fi cu toţii cu Domnul?  

Fraţi şi surori, cine este din Dumnezeu ascultă Cuvântul lui 
Dumnezeu şi are parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum, prin 
harul Său. Dumnezeu a lăsat să se împlinească cele dintâi profeţii; El 
a vestit lucruri noi şi le împlineşte acum, în timpul nostru, iar noi vom 
ajunge de la credinţă la vedere. Fraţi şi surori, din toate ţările 
Europei, din toate ţările de pe pământ, Dumnezeu ne-a dat harul să 
fim adunaţi în Numele Său. Ultimul mesaj a răsunat şi Domnul ne-a 
fost îndurător până în ziua de azi, iar noi aşteptăm cu răbdare, 
încrezându-ne, până când ploaia timpurie şi târzie vor cădea deodată, 
până când Biserica va deveni o inimă şi un suflet. Acolo nu va mai fi 
nicio neghină, ci doar grâul curat peste care va cădea ploaia târzie şi 
soarele neprihănirii va produce o coacere deplină a grâului, astfel 
încât Mirele să poată reveni ca să-Şi ia acasă turma răscumpărată prin 
sânge, spălată în sânge, Biserica Mireasă.  

De asemenea, următoarea observaţie: vă rog s-o luaţi în serios: 
Dumnezeu poate să pecetluiască numai un conţinut divin. Pecetluirea 
cu Duhul adevărului poate să aibă loc numai atunci când DOAR 
Cuvântul adevărului este în inima voastră. Dacă în inimă este o 
singură răstălmăcire, atunci Dumnezeu nu-Şi poate pune pecetea. El 
Îşi pune pecetea numai peste Cuvântul Său pe care l-am primit. Acolo 
unde sunt răstălmăciri, poate fi o ungere, dar pecetea este numai 
acolo unde este prezent DOAR Dumnezeu, în turma răscumpărată 
prin sânge, care a primit Cuvântul. A Lui să fie slava. Tot poporul să 
spună „Amin” şi „Aleluia”.  

Să ne ridicăm să mulţumim Domnului împreună. Poate vom 
cere corului nostru… Ar fi bine dacă am asculta o cântare în limba 
engleză. Dar, oricum este călăuzit conducătorul corului. Fraţi şi 
surori, ne aplecăm capetele, în respect faţă de Dumnezeu, faţă de 
Cuvântul Său, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce face El 
acum. Vedem făgăduinţele pe care le-a împlinit El, de asemenea 
făgăduinţa: „Vi-l trimit pe profetul Ilie, înaintea venirii zilei Domnului 
cea mare şi înfricoşată” – vedem toate făgăduinţele pe care Domnul 



16 

 

deja le-a împlinit… Aleluia! Vedem cum împlineşte El făgăduinţa 
acum, chemându-Şi afară poporul din toate popoarele, limbile şi 
naţiunile, ca să-Şi sfinţească turma răscumpărată prin sânge, în 
Cuvântul adevărului, spălată de toate tradiţiile şi răstălmăcirile. Prin 
sângele Mielului suntem spălați de toate păcatele noastre. Prin 
Cuvânt suntem curăţaţi de tot ceea ce nu este scris în Cuvânt, 
devenind o Mireasă a Cuvântului, sfântă, la fel cum Mirele este sfânt. 
„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”.  

Preaiubit Domn, pretind Biserica Mireasă răscumpărată prin 
sângele Tău, spălată în Cuvântul Tău, pecetluită prin Duhul Tău cel 
sfânt, pentru ziua revenirii slăvite. Preaiubit Domn, noi Te aşteptăm 
în timpul nostru şi Îţi mulţumim – da, eu Îţi mulţumesc că ne-ai 
deschis înţelegerea pentru toate Scripturile rânduite pentru vremea 
noastră. Îţi mulţumim şi pentru ceea ce am citit în 2 Corinteni 4. La 
început Tu ai spus „Să fie lumină” şi a fost lumină. Iar în timpul 
nostru ai spus că s-a făcut lumină.  

Acum întrebarea, înainte de a cânta corul: cine este nou 
adăugat, cine va păşi pe terenul descoperirii, cine va primi ceea ce a 
promis Dumnezeu în Cuvântul Său? Vă rog, decideţi-vă azi, în cazul în 
care nu v-aţi decis deja. Nu treceţi pe lângă ceea ce face Dumnezeu 
acum. El a vestit lucruri noi şi ne-a descoperit Cuvântul Său – 
Cuvântul profetic şi cel de învăţătură. Şi noi Îl putem primi pe Isus 
Hristos ca pe Cel răstignit, ca pe Cel înviat, Cel care S-a înălţat şi Cel 
care va reveni să ne ia Acasă. 

Preaiubit Domn, îi pretind pe toţi aceia pe care i-ai 
răscumpărat prin sângele Tău, pe care i-ai sfinţit prin Cuvântul Tău. 
La Tine au avut loc deja toate lucrurile, deşi vor mai avea loc. La Tine 
toate lucrurile sunt deja încheiate şi în ce ne priveşte pe noi. Doamne, 
fie ca ultimii să se decidă acum pentru Tine. Fie ca ei să-şi ocupe 
poziţia în Cuvânt şi să le fie descoperit tot ce ne-ai dat Tu în acest 
timp, prin harul Tău. Binecuvântat să fie Numele Tău minunat. 
Aleluia. Acum ascultăm o cântare. […] Amin. Foarte puternic. Mai 
aveţi o cântare? Minunată Evanghelie – Evanghelia deplină. […] 
Amin. Mulţumesc. Acum cântăm împreună Ei vin din Est şi din Vest 
şi îl rog pe fratele Iuri Kebernick să vină în faţă şi să se roage în limba 
rusă şi fratele Schmidt îl va traduce. […] 

Fratele noastru a vorbit atât de clar încât până şi eu l-aş fi 
putut traduce. Este atât de minunat… Din toate popoarele şi limbile, 
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aducem slavă Dumnezeului nostru. Nu ştiu cum vă simţiţi voi, dar eu 
aş putea să plâng de mulţumire, dând slavă Domnului, Care ne-a 
cercetat într-un mod atât de îndurător, făcându-Şi timp să ne 
vorbească, dând ultima chemare.  

Frate Dider, te rog vino şi te roagă cu noi. Şi pe fratele din 
Angola îl salutăm. Şi pe toţi fraţii slujitori, îi salutăm – mai ales pe 
fratele nostru Adi din România. Amin. […]  

Urăm binecuvântarea lui Dumnezeu iubitului nostru frate din 
Angola. Du salutări cu tine tuturor fraţilor şi surorilor. Suntem uniţi 
în dragostea lui Dumnezeu. Şi dacă Dumnezeu dă har şi Domnul încă 
nu revine, eu sunt gata să mai vin o dată. În Kinshasa preşedintele mi-
a oferit maşina şi şoferul şi mi-a urat bun venit personal – acelaşi 
lucru s-a întâmplat şi în Angola. Eram pe drum de la aeroport şi am 
primit un telefon şi preşedintele mi-a urat bun venit şi mi-a urat 
binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze şi să fie cu 
tine! Amin. […] Aleluia.  

Acum vă spunem „La revedere” tuturor din lumea întreagă, 
care ne-aţi urmărit online. Cu voia lui Dumnezeu, în primul sfârşit de 
săptămână din octombrie vom avea un jubileu de 50 de ani. În 
octombrie 1964 am făcut prima călătorie misionară în India. Cu voia 
lui Dumnezeu şi dacă vom mai fi aici, voi spune mai multe - cum 
fratele Branham mi-a dat numele acelui bărbat şi cum totul a fost 
pregătit de Dumnezeu Însuşi şi cum Domnul a binecuvântat. 

Acum, luaţi Cuvântul cu voi, meditaţi la acesta în inimile 
voastre, prin credinţă – credeţi-l şi apoi totul vă va fi descoperit. Şi 
împreună mergem spre desăvârşire şi suntem recunoscători că 
Domnul revine ca să ne ducă în slavă. Aşa cum a mulţumit Domnului 
fratele Kebernick, se poate spune că a fost o rugăciune a Evangheliei 
depline. Şi dacă mă gândesc că şi în fosta Uniune Sovietică, fie la 
Moscova, fie la San Peterburg, în Urali, în Karaganda, Dumnezeu ne-a 
condus paşii pretutindeni şi am putut duce Cuvântul acestui ceas şi 
Dumnezeu cheamă afară. Binecuvântat şi lăudat să fie Numele Său 
sfânt, acum şi în veci. Aleluia, fii slăvit. […] Amin. 

 

 

 


