
Predica de la Krefeld
   Sâmbătă, 03 octombrie 2015, ora 1930

                                                                                              Fr. Frank

Cuvântul  de  introducere  din  2  Tes.  1:3-10:  „Trebuie  să
mulţumim  totdeauna  lui  Dumnezeu  pentru  voi,  fraţilor,  cum  se  şi
cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea
fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult. De aceea,
ne  lăudăm cu voi  în  Bisericile  lui  Dumnezeu,  pentru  statornicia  şi
credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le suferiţi.
Aceasta  este  o  dovadă  lămurită  despre  dreapta  judecată  a  lui
Dumnezeu, întrucât veţi fi găsiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu,
pentru care şi suferiţi. Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea
întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă atât vouă, care
sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu
îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce
nu  cunosc  pe  Dumnezeu  şi  pe  cei  ce  nu  ascultă  de  Evanghelia
Domnului nostru, Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare
veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni, în
ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei
ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea
voastră”.

Îi suntem mulţumitori Domnului din toată inima că ne putem
aduna nederanjaţi ca să ascultăm Cuvântul Domnului. Fratele nostru
din Paraguay a fost  deja  amintit.  Dumnezeu să te  binecuvânteze  în
mijlocul nostru. Dumnezeu să binecuvânteze pe toţi fraţii slujitori din
toate popoarele, limbile şi naţiunile! Domnul să binecuvânteze peste
tot,  pe întregul pământ,  pe toţi  fraţii  care împart  în mod corect atât
Cuvântul adevărului cât şi hrana spirituală, Cuvântul descoperit pe care
ei îl poartă şi-l dau mai departe.

Noi suntem în legătură cu toţi fraţii de pe întregul pământ şi
putem spune  că  toţi  au  posibilitatea  să  ne  asculte,  să  creadă  şi  să
primească  ceea  ce  Domnul  are  să  ne  spună în  acest  timp.  Apoi  se
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împlineşte ceea ce a spus Domnul nostru: „Cine crede în Mine aşa cum
zice Scriptura” – acesta este lucrul important.

Doresc să dau o scurtă mărturie din Abidjan. Daţi-vă seama, un
ziar laic dedică doisprezece pagini întregi ultimei noastre vizite pe care
am făcut-o în ţara lor. În toate cele doisprezece pagini am fost amintit
și au fost amintite adunările. Printre titluri: „O trinitate nu există”. A
fost scris despre tot ceea ce am vorbit, despre temele principale. S-a
scris: „Apostolul Ewald Frank a venit cu mesajul lui Dumnezeu pentru
poporul lui Dumnezeu”. Niciun al predicator n-ar fi putut s-o facă mai
bine ca ei. Fie ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi. În acest ziar
sunt  şi  foarte  multe  fotografii;  la  aceste  adunări  au  participat  peste
şapte mii de persoane ca să asculte Cuvântul Domnului. Acolo eu am
fost  însoţit  peste  tot  de  escorta  poliţei.  Sunt  foarte  mulţumitor  că
Domnul a dăruit har în toate aceste călătorii.

Putem privi înapoi la ultimele luni, la adunările din România;
fratele Daniel şi fraţii care sunt astăzi aici şi toţi ceilalţi fraţi care au
participat la pregătirile adunărilor. Unde în Europa se adună două mii
de oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu? Este minunat cum
Domnul binecuvântează. Şi lucrul puternic – câteodată nu-mi place –
este că totul este postat în Internet, chiar şi interviul din Anglia care nu
mi-a convenit  deloc.  Pe internet poţi  vedea şi  auzi totul;  chiar şi  în
Norvegia, unde am fost, adunările au putut fi văzute şi auzite. Totul
poate  fi  văzut  şi  auzit  indiferent  unde  este  propovăduit  Cuvântul.
Suntem  mulţumitori  Domnului  pentru  toate  posibilitățile  din  acest
timp. Şi astăzi, pe toate continentele, toţi sunt în legătură directă, toţi
ne pot vedea, ne pot auzi şi pot crede ceea ce Domnul are să ne spună
în acest timp.

Doar pe scurt  să intrăm în evenimentele  timpului,  fără  să ne
ocupăm prea mult de acestea. În ţara noastră, ţară în care a străpuns
Reforma, celei mai importante traduceri a Bibliei, traducerea Luther, îi
sunt aduse din nou 15.000 de modificări. Vor fi 15.000 de modificări
faţă de textul pe care îl avem acum în Biblia lutherană. Un exemplu:
acolo unde este scris că „s-a stârnit pe mare o furtună pe care Domnul
a oprit-o”, în textul modificat ei scriu „a venit un tsunami”. Nu se va
mai citi: „fecioara va naşte un Fiu”, ci se va citi: „femeia tânără va
naşte  un Fiu”.  O modificare după cealaltă.  Cât timp se va mai  uita
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Dumnezeu la aşa ceva? Apoi unul din aceşti „oameni duhovnicești” a
mai scris că „moartea ispăşitoare a lui Isus Hristos nu a fost necesară”.
Este de neconceput cât de departe pot merge oamenii şi se rătăcesc. De
aceea, de fiecare dată putem mulţumi că Domnul a dăruit har.

Apoi partea doua, în iunie 1933 fratele Branham a văzut într-o
viziune cum o maşină circula singură,  fără să fie condusă.  Chiar în
sudul Germanei, preşedintele s-a aşezat într-un camion şi a fost purtat
în  acest  camion,  fără  ca  acest  camion  să  fie  condus  de  către  vreo
persoană.  Totul  se  petrece  în  faţa  ochilor  noştri.  Aici  este  scris:
„Camioane fără şofer. Preşedintele a fost într-un astfel de camion”.

Apoi aţi aflat ceea ce s-a întâmplat în Oregon, Statele Unite. Un
bărbat  a  intrat  în  campusul  unui  colegiu.  Mai  întâi  l-a  împuşcat  pe
profesor. El a somat pe toţi studenţii să se arunce cu faţa la pământ,
apoi le-a poruncit: „Voi toţi care sunteţi creştini ridicaţi-vă în picioare.
Într-o secundă Îl veţi vedea pe Dumnezeul vostru”. Apoi a împuşcat
zece studenţi. Nici nu-ţi  poţi închipui ce se petrece în timpul nostru.

Ne uităm apoi la pregătirile din Orientul Mijlociu şi Orientul
Apropiat. Putem citi de aici: „Preşedintele palestinian Abass ameninţă
Israelul”.  Aici  chiar  este  scris:  „Fără  îndoială  noi  vom  distruge
Israelul”.  În  ceea  ce  priveşte  tratatul,  aici  este  scris:  „Negocierile
tratatului se vor desfăşura pe o perioadă de 18 luni”. Cu adevărat totul
se derulează cu mare rapiditate. Fraţi şi surori, dacă noi cercetăm toate
aceste lucruri,  privim la China, Rusia şi toate aceste state, putem să
întrebăm unde am ajuns dacă deja sunt în pregătire lucrurile care se vor
întâmpla după răpire? Chiar şi China şi-a mobilizat o navă de război
chiar în dreptul Damascului. Totul este scris. 

Fraţi şi surori, dacă acum sunt în pregătire evenimentele care
vor  avea  loc  după  răpire,  atunci  cât  de  aproape  este  revenirea
Domnului? Aici am putea citi tot ceea ce se petrece în timpul nostru. Şi
în Ezechiel 38 putem citi despre împăratul nordului. Am adus cu mine
o hartă a lumii. Dacă este vorba despre împăratul nordului, poţi privi
ceea ce pe hartă este cu roşu este Rusia care se întinde de la graniţa cu
Finlanda  până  la  Vladivostok,  de  unde  te  poţi  uita  înspre  Corea  şi
Japonia. Iar aici este Israelul, acest punct mic de pe hartă. Israelul are o
suprafaţă  de  33.000 de  km2.  Iar  ţările  vecine  lui  au  o  suprafață  de
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990.000 de km2
.  Şi totuşi este vorba despre micul Israel care aproape

că nici nu-l găseşti pe harta lumii. Dar Dumnezeu a hotărât ca lucrurile
să vină aşa şi aşa au şi venit.

Ceea ce mă mai mişcă este că acum populaţia evreiască a ajuns
din nou la numărul pe care îl avea înaintea holocaustului. O citesc din
ştirile din Israel. Înaintea holocaustului Israelul avea o populaţie de 17
milioane de iudei, iar acum Israelul are din nou 17 milioane de iudei.
Acest lucru îl spun cu un motiv. Când am auzit ce s-a întâmplat în al
Treilea Reich cu evreii, aceasta m-a preocupat foarte mult. M-a mişcat
mult  ceea  ce  se  spunea  în  cercurile  credincioşilor  care  ziceau  că
„asupra Germaniei este un blestem din cauza lucrurilor pe care ei le-au
pricinuit evreilor”. Când stăteam la masă cu fratele Branham, lucrurile
acestea  se  mişcau foarte  mult  în  adâncul  adâncului  meu.  Şi  daţi-vă
seama: din cerul senin, bărbatul lui Dumnezeu îmi spune: „Frate Frank,
asupra  Germaniei  nu  este  niciun  blestem.  Dumnezeu  îi  va  trage  la
răspundere  pe  cei  vinovaţi”.  Este  minunat  că  Dumnezeu  a  răspuns
chiar şi întrebărilor noastre celor mai adânci. 

Am putea citi despre toate aceste teme. Am putea citi despre
Eufrat, în Apoc. 9 şi Apoc. 16 unde este amintit Eufratul şi cei patru
îngeri ai judecăţii care sunt legaţi acolo şi stau gata pentru ziua, luna şi
anul acela când vor omorî a treia parte a omenirii. Totul este scris. Iar
în Apoc. 16 este scris chiar că Eufratul va seca ca să fie pregătită calea
împăraţilor de la Răsărit. Este scris că întreaga armată va fi de două
sute  de  milioane  de  soldați.  Aşadar  împăratul  nordului  şi  toate
popoarele  din  Est,  din  China.  Aşa  cum  este  scris  în  Cuvântul  lui
Dumnezeu, va fi o armată de două sute de milioane de soldaţi. Apoi
Domnul Se va descoperi şi va interveni în clipa când ei vor intra în ţara
Israelului. Apoi timp şapte ani ei vor aduna armele, le vor arde şi vor
face ordine, aşa cum este scris în prorocul Ezechiel.

S-o  spunem  încă  o  dată:  deja  acum  sunt  în  desfăşurare
pregătirile pentru ceea ce se va întâmpla după răpire şi deja se spune cu
glas tare: „Vom distruge Israelul”. Fraţi şi surori, nimeni nu va distruge
Israelul.  Dacă  citim  în  Isaia  11,  în  Ier.  31,  Ezech.  36  vedem  că
Dumnezeu  a  făgăduit  că  El  va  scoate  pe  poporul  Său  din  toate
popoarele şi din toate limbile. Dacă privim la smochin recunoaștem că
timpul este aproape. Domnul Însuşi a simbolizat Israelul, în Vechiul
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Testament, cu un smochin. S-o spunem încă o dată cu glas tare, clar şi
răspicat, aşa cum a accentuat Domnul nostru de câteva ori: „Dacă voi
vedeţi toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicaţi-vă capetele pentru
că izbăvirea voastră se apropie”.

Dragi fraţi şi surori, încă o observaţie. Mie îmi merge totul la
inimă.  Eu  văd  că  timpul  este  pe  sfârşite,  că  lucrarea  încă  nu  este
încheiată.  Noi  ne  adunăm  cu  o  mare  aşteptare  pentru  ca  lucrarea
supranaturală  a  lui  Dumnezeu  să  poată  străpunge  şi  să  poată  fi
descoperită, pentru ca toţi să fie ajutaţi în suflet, în duh, în trup, pentru
ca  toţi  să  fie  binecuvântaţi  şi  Cuvântul  să  fie  confirmat.  În  această
legătură, fraţii care se referă la fratele Branham ne produc mai multe
necazuri  decât toţi  ceilalţi  împreună.  Pentru că ei  de fiecare dată se
referă la fratele Branham, dar niciodată nu se întorc la Cuvântul lui
Dumnezeu.

Permiteţi-mi să v-o spun: din anul 1958 eu am primit fiecare
predică înregistrată pe bandă de magnetofon; toate cele aproape 600 de
predici mi-au fost trimise din Statele Unite şi eu le-am primit aici în
Germania. Toate predicile pe care fratele Branham le-a ţinut, începând
cu anul 1958, mi-au fost trimise înregistrate pe benzi de magnetofon.
Aşadar  eu  pot  spune că  am crescut  sub  ceea  ce  fratele  Branham a
predicat şi a învăţat. Nu că am crescut mare, într-un fel greşit, ci am
aflat  totul  prin  har.  Chiar  înaintea  deschiderii  peceţilor  am  fost
împreună cu el. Şi când el a vorbit despre cele şapte tunete, atunci eu
am  ştiut  despre  ce  vorbea  el.  Dacă  unii  fraţi  spun  că  mai  există
descoperirea celor şapte tunete, atunci eu trebuie să le spun că tot ceea
ce aparţine de slujba fratelui Branham este deja o parte a istoriei  şi
planului de mântuire. Nu mai este nimic referitor la slujba lui care ar
trebui să se întâmple în viitor. Slujba lui s-a încheiat de cincizeci de ani
şi toate călăuzirile pe care Domnul le-a dat robului şi prorocului Său le
lăsăm aşa cum le-a spus Dumnezeu şi  aşa cum s-au întâmplat,  fără
nicio răstălmăcire.

Ce am mai vrut să spun: aici am o singură predică înregistrată
pe bandă de magnetofon şi aici pe acest mic aparat mp3, pe care îl iau
în  toate  călătoriile  mele,  am 1200  de  predici  ale  fratelui  Branham.
Acest lucru am vrut să-l spun odată ca să ştim: noi n-am urmat unor
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basme meşteşugit alcătuite şi n-am smuls niciun citat din context, ci
am propovăduit Cuvântul Domnului.

Şi  pentru  că  din  anul  1958  noi  am  tradus  predicile  fratelui
Branham, vă citesc câteva lucruri. În anul 1963 fratele Branham a spus
într-o  predică:  „În  Germania  se  adună  sute  de  oameni  ca  să  asculte
predicile. Ei au un aparat mic în urechi şi lasă ca benzile să se deruleze şi
ceea ce spun eu, ei o traduc în limba lor. Predica este tradusă în faţa a sute de
oameni” (28.11.1963).

Încă  un  citat  pe  care  doresc  să-l  citesc  cu  mare  plăcere  din
12.06.1958: „Cu ceva timp înainte, un bărbat din Germania şi-a pus braţul în
jurul meu”. Apoi el mai adaugă câteva cuvinte.

S-o  spunem încă  o  dată  plini  de  încredere.  Eu n-am aterizat
cândva cu paraşuta în Împărăţia lui Dumnezeu, ci am primit har din
partea lui Dumnezeu ca să ascult toate predicile şi să le trăiesc.

Fratele Branham mai spune într-o altă predică:  „Penticostalii  şi
ceilalţi  pot  să imite  aproape tot  ce  se face,  dar  când timpul  va  sosi,  când
presiunea  va  fi  mai  puternică,  ceea  ce  voi  aţi  văzut  temporar,  veţi  vedea
manifestându-se în plinătatea desăvârşită a puterii Sale”. (29.12.1963). Dar
acest lucru nu este dependent de persoana fratelui Branham, ci aceasta
va  avea  loc  în  mijlocul  nostru  pentru  că  toate  făgăduinţele  lui
Dumnezeu sunt «Da» şi «Amin». Noi am propovăduit aici, că noi avem
parte de ceea ce face Dumnezeu acum. 

Am putea intra în lucrurile privitoare la Ierusalim, la muntele
Sion.  Ierusalimul  este  amintit  în  Biblie  de  780  de  ori,  iar  muntele
Sionului de 157 de ori. Aceasta este cartea lui Dumnezeu şi Israel este
şi rămâne poporul lui  Dumnezeu. Din pricina necredinţei  lor au fost
tăiate ramurile naturale pentru ca ramurile măslinului sălbatic să poată
fi altoite în locul lor, ca noi să avem parte de viaţa divină care vine din
Rădăcină. 

Acum câteva gânduri  în  legătură cu cuvântul  de introducere.
Citim din 2 Tes. 1:8, dar poate ar fi bine să citim versetul 7 din cauza
legăturii.  2 Tes. 1:7-8:  „şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi
întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii
puterii  Lui,  într-o  flacără  de  foc,  ca  să  pedepsească  pe  cei  ce  nu
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cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului
nostru Isus Hristos”. Să rămânem aici puţin.

Observaţi voi că această venire nu este răpirea? Când Domnul
va veni ca Mire ca să-Şi ia Acasă Mireasa, atunci El nu vine ca să
judece, nu vine ca să ţină judecata, atunci nu vine cu o flacără de foc.
La revenirea Lui, El vine ca Mire ca să ia Acasă Mireasa Lui iubită.
Apoi  dacă citim mai  departe  şi  locurile  paralele:  „Ziua Domnul va
arde ca un foc”. Când Domnul va ţine judecata atunci o va face cu
aceia care n-au crezut. Când El Se va reîntoarce ca Mire ca să ne ia
Acasă atunci: „doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi
lăsat”. Atunci nu va fi nicio flacără de foc, nu va fi nicio judecată,
nicio răzbunare. Când El va veni ca Mire, Îşi va lua Acasă Mireasa
pregătită,  noi Îl  vom întâlni în văzduh şi  vom fi  cu Domnul pentru
totdeauna.

Există diferite veniri ale Domnului. Conform Matei 25, când El
va  veni,  Se va  aşeza  pe  tronul  slavei  Lui  şi  toate  popoarele  vor  fi
adunate în faţa Lui ca să fie pronunţată judecata. Sunt diferite veniri.
Un lucru foarte important: când propovăduim Cuvântul, noi trebuie să
aşezăm totul în mod divin şi să ştim ce şi unde aparţine. În Matei 24 şi
în mod deosebit în Luca 21 avem descrierea a ceea ce se va întâmpla în
general. Dragi fraţi şi surori, eu sunt copleşit de felul cum a împărţit
Domnul totul.

În Matei 24, începând cu vers. 3:  „El a şezut jos pe Muntele
Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte şi I-au zis: «Spune-
ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii
Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?»”. Apoi de la vers. 4 la vers. 8
este făcută o descriere generală. Vers. 4: „Drept răspuns, Isus le-a zis:
«Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva»”. Mergem mai departe la
partea a doua, de la vers. 9 la 14: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va
fi  propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”. Apoi Domnul nostru spune de la
vers. 15 ce avea să se întâmple în anul 70 d.Hr. În vers. 20 El spune:
„Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat”.
Aici, începând de la vers. 15, El descrie exact ceea ce s-a întâmplat
atunci. Apoi în vers. 23 avem descrisă următoarea parte, despre timpul
de sfârşit în care trăim noi acum. Aici este spus în vers. 24: „Căci se
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vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari
şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe
cei aleşi”. Aleşii sunt aceia care acum sunt chemaţi afară şi ale căror
nume au fost  scrise în Cartea Vieţii  Mielului înainte  de întemeierea
lumii.

Apoi în vers. 27 ne este spus exact cum va avea loc revenirea
Domnului. În grupările din cadrul întregului mesaj se predică faptul că
„Domnul vine în etape” şi ei încadrează etapele spunând: „deja în 1963
Domnul a început să coboare”. Nu, nu şi încă o dată nu! Sângele mai
este încă pe tronul de har, încă ne mai aflăm în timpul harului, Domnul
încă nu coboară.

De aceea în Mat. 24:27 este spus: „Căci, cum iese fulgerul de la
răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului”. Ce
vrem mai mult? Aşa este scris, aşa o credem şi aşa se va întâmpla.

Apoi, începând de la vers. 29, vine ceea ce se va întâmpla după
necazul cel mare:  „Îndată după acele zile de necaz,  «soarele se va
întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei...»”. Aceasta nu va avea loc în
timpul nostru, ci abia după ce Mireasa va fi fost răpită, când cei care
vor fi rămas pe pământ vor trebui să treacă prin necazul cel mare. După
necazul cel mare: «soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina
ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate».

Spuneţi odată: „Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său
sfânt!”  Este  atât  de  puternic  felul  cum  este  scris  totul!  Dacă  ne
întoarcem  la  Vechiul  şi  Noul  Testament,  ştim  că  „înainte  ca  ziua
Domnului să vină, soarele îşi va pierde lumina, luna se va preface în
sânge”. Iar aici în Matei 24:29 ne este spus că după necazul cel mare se
vor întâmpla aceste lucruri. În Apocalipsa, când este deschisă pecetea a
şasea  atunci  se  vor  întâmpla  lucrurile  pe  care  noi  le-am citit  aici:
soarele se va întuneca. O putem citi. V-o spun încă o dată: Îi mulţumim
Dumnezeului nostru celui viu pentru călăuzirea Duhului Sfânt care, în
echilibru, ne călăuzeşte în tot Adevărul, în legăturile cele mai fine ale
Cuvântului. Cu adevărat putem spune că nu există niciun punct de care
ne-am putea poticni şi niciun punct care ne-a rămas neclar. Dumnezeu
S-a îngrijit de tot.
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O putem citi din Apoc. 6:12:  „Când a rupt Mielul pecetea a
şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ.
Soarele  s-a  făcut  negru  ca  un  sac  de  păr,  luna s-a  făcut  toată  ca
sângele”.

Nu cu mult timp în urmă am avut pe cer o lună ca sângele. Ne-
am trezit înainte de ora 4 dimineaţa ca s-o vedem. Era scris în ştirile
din Israel că luna va fi ca sângele. Într-adevăr, luni spre marţi, înainte
de ora 4 dimineaţa m-am trezit. Sora Vera a făcut fotografiile cu luna
ca sângele. Dar acest fenomen încă nu este lucrul care este scris aici.
Este scris că: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele” (Luca 21:25),
dar aceasta încă nu este ceea ce se va întâmpla în pecetea a şasea, ci
aceste lucruri se întâmplă ca să fim atenţionaţi de ceea ce se întâmplă
acum şi de ceea ce se va întâmpla apoi.

De  ce  o  spun  eu  astăzi  aici?  Și  fratele  nostru  din  Paraguay
„poate cânta nişte strofe” despre ceea ce se propovăduieşte în aşa zisul
mesaj, dar ei nu se întorc înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea
noi Îi suntem din nou mulţumitori lui Dumnezeu. Fraţi şi surori, lucrul
principal este să fim pregătiţi  pentru revenirea Domnului.  Pentru că
aceasta a accentuat Răscumpărătorul nostru aici în Matei 24.  Versetul
cel mai important din Matei 24 este vers. 42: „Vegheaţi, dar, pentru că
nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru”. Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu
cădem în ispită, ci să rămânem statornici şi să ştim când se va spune:
„Hristos este aici”, „Hristos este dincolo”, „Este în pustie”, voi să n-o
credeţi! Pentru că aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la
apus, aşa va fi şi  revenirea Domnului. Acest verset 42 este cel mai
important: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul”.

Aceleaşi cuvinte le avem în Luca 21 ca o avertizare pe drumul
nostru; este scris în Luca 21:35-36: „Căci ziua aceea va veni ca un laţ
peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi, dar, în tot
timpul,  şi rugaţi-vă,  ca să aveţi  putere să scăpaţi  de toate lucrurile
acestea care se vor  întâmpla şi  să staţi  în  picioare înaintea  Fiului
omului”.

Despre ce este vorba în propovăduirea noastră cu care am fost
însărcinaţi? Noi trebuie să le spunem tuturor oamenilor şi în adunările
noastre: „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus
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Hristos...”,  ca  prin  aceasta  să  se  confirme  că  am  primit  iertarea
păcatelor.

Dragi fraţi şi surori,  Centrul de Misiune nu este un loc unde
doar ne întâlnim şi unde, poate, copilaşii noştri se joacă, nu este un
parc. Ci este un loc unde noi ne adunăm în prezenţa lui Dumnezeu ca
să ascultăm Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Şi toţi aceia care încă n-
au trăit o pocăinţă, astăzi s-o trăiască. Dragi fraţi şi surori, strâmtă este
poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt aceia care o
găsesc. Trebuie să primim har înaintea lui Dumnezeu, să recunoaştem
că  suntem  pierduţi,  că  am  păcătuit  şi,  prin  credinţă,  să  primim
împăcarea  şi  iertarea.  Şi  lacrimile  pot  curge  şi  să  spunem:  „Sunt
vinovat. Te rog iartă-mă! Te rog dăruieşte-mi har! Te rog nu-mi ţine
nimic în socoteală! Dăruieşte-mi iertarea pe deplin!”. Noi trebuie să
trăim pocăinţa şi întoarcerea la Dumnezeu, ca să fim născuţi din nou la
o nădejde vie.

Gândiţi-vă la Ioan 20:22, unde Domnul „a suflat peste ei, şi le-
a  zis:  «Luaţi  Duh  Sfânt»”.  Este  acelaşi  Cuvânt  care  este  scris  în
Geneza 2:7: „Domnul Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viaţă (duh
de viață), şi omul (Adam) s-a făcut astfel un suflet viu”. Astfel a suflat
Domnul Duhul Lui.  Şi doar prin Duhul Domnului poate avea loc o
naştere şi viaţa nouă poate veni în sufletul nostru. Omul s-a făcut un
suflet viu când Domnul Dumnezeu i-a suflat suflare de viaţă (duh de
viață). Aici noi suntem născuţi la o nădejde vie pentru că Domnul a
suflat peste noi Duhul Lui şi sufletul nostru a primit viaţa veşnică, prin
har. Apoi vine botezul cu Duhul Sfânt. Deşi Domnul a suflat peste ei şi
le-a spus: «Luaţi Duh Sfânt» (Ioan 20:22), El le-a spus şi „rămâneţi în
cetate (Ierusalim) până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus”(Lc. 24:49).
Un lucru este  primirea vieţii  veşnice,  iar  celălalt  este  înzestrarea cu
puterea  de  sus  pentru  ca  Domnul  să-Şi  poată  face  slujba  Lui,  prin
Biserică.

Dragi  fraţi  şi  surori,  trebuie  să  ajungem  în  starea  să  nu  ne
gândim:  „Fratele  o  va  face”.  Nu,  nu,  nu!  Dumnezeu  o  va  face,
Dumnezeu o va face. Vă rog, vă rog frumos, ca nimeni să n-aştepte
ceva de la noi care propovăduim Cuvântul! Totul este dependent de
Dumnezeu. Numai de la El vine viaţa nouă divină.  Aşa cum ultima
dată am cercetat din Rom. 9 şi Isaia 28, unde este spus că Domnul

10



însuşi Îşi va desăvârşi lucrarea Lui. El va desăvârşi lucrarea Sa pentru
ziua glorioasă a revenirii Lui.

S-o spunem încă o dată: cea mai mare durere pe care o am în
suflet  este pentru aceia care se referă la fratele Branham, care şi-au
închis Biblia de multă vreme şi nici nu sunt interesaţi de ceea ce este
scris în Biblie, ci ei spun doar: „prorocul a spus..., prorocul a spus...”.
Aceasta este durerea mea cea mai mare. Şi din pricina aceasta, desigur,
ei au tras concluzia că „eu îl corectez pe fratele Branham”. Nici nu mă
gândesc la aceasta. Dar noi nu spunem doar că este scris în Biblie, ci
noi  ştim unde aparţine şi  în  ce legătură aparţine ceea ce este  scris,
pentru ca tabloul divin să fie arătat în mod armonios.

Aţi  auzit  voi  vreodată  de  la  mine  că  eu  am comentat  vreo
singură  propoziţie  a  fratelui  Branham?  Nu,  şi  nici  nu  o  veţi  auzi
niciodată. Harul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit cu adevărat este ca să
aducem totul înapoi în Scriptură pentru ca să găsim în ea răspunsul
definitiv.

În legătură cu 1 Tes. 4, trebuie să faci diferenţa. Un lucru este
Matei 25:  „Iată Mirele soseşte, pregătiţi-vă să-L întâmpinaţi!”. Apoi
strigătul de la miezul nopţii: Mirele! Mirele! Apoi cine este pregătit va
intra în odaia de nuntă la ospăţul de nuntă. Dar în 1 Tes. 4 încă nu este
vorba  despre  ceea  ce  propovăduim  noi  astăzi,  ci  este  vorba  direct
despre revenirea Domnului.  Aşa este  scris:  că  însuşi Domnul Se va
coborî.

Şi-au pierdut fraţii mintea? Au minţile stricate? Ce s-a întâmplat
cu ei pe drum? De fiecare dată ei spun: „prorocul..., prorocul...”. Înapoi
la Cuvânt! – aşa a spus fratele Branham de fiecare dată şi aşa o vom
spune noi până la sfârşit. Să mai citim plini de încredere acest text din
1 Tes. 4 aşa cum este scris aici în Biblie. Citim 1 Tes. 4 de la vers. 13:
„Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit...”.
Aici este vorba despre cei adormiţi (cei „morți” în Hristos).  „...să nu
vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde”. Apoi vers. 14: „Căci, dacă
credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce
înapoi împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El”. Nu voim, fraţilor,
să vă lăsăm în necunoştinţă despre cei ce au adormit şi de asemenea
credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au
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adormit  în  El.  Aici  este  spus  totul  foarte  clar  şi  desluşit.  Vers.  15:
„Iată,  în  adevăr,  ce  vă  spunem prin  Cuvântul Domnului...”.  Amin.
Ceea ce vă spunem v-o spunem pe baza Cuvântului Domnului: „...noi
cei  vii,  care vom rămâne până la venirea Domnului,  nu vom lua-o
înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul
unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer...”.
Ceea ce este scris aici se întâmplă în acelaşi timp. „...şi întâi vor învia
cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi
toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi
astfel  vom  fi  totdeauna  cu  Domnul” (vers.  15-17).  Vers.  18:
„Mângâiaţi-vă,  dar,  unii  pe  alţii  cu  aceste  cuvinte”.  Aceasta  o  şi
facem.

Pentru  mine  încadrarea  biblică  înseamnă totul.  Fiecare  poate
spune: „Prorocul a spus..., prorocul a spus...”, dar încadrarea biblică a
evenimentelor divine din istoriei mântuirii  este absolut necesară. De
aceea  noi  am  accentuat  deseori  tot  ceea  ce  priveşte  revenirea
Domnului. Mesajul care răsună acum...S-o mai repetăm odată? Aceasta
i  s-a  spus  fratelui  Branham:  „Aşa cum Ioan  Botezătorul  a  premers
prima venire a lui Hristos...”, dar aceasta nu este 1 Tes. 4, ci aceasta
este pregătirea înaintea revenirii lui Hristos. Nu revenirea, ci pregătirea
pentru  revenirea  Domnului.  Ioan  Botezătorul  a  pregătit  calea
Domnului. Şi acest lucru trebuie să se întâmple acum, astfel ca Mirele
şi  Mireasa  să  se  unească  şi  să  fie  într-o  conformitate  deplină,  iar
Mireasa  să  audă  ceea  ce  spune bisericilor  Duhul.  Spuneţi  odată  un
„Amin”! Despre aceasta este vorba la Dumnezeu. Şi de fiecare dată
putem da mărturia că noi nu credem doar făgăduinţa, ci şi slujba pe
care Dumnezeu a dăruit-o fratelui Branham.

O mai spunem o dată: dacă priveşte cele şapte peceţi,  a treia
tragere sau slujba din cort sau orice ar fi, vă rog, aceasta a aparţinut de
slujba fratelui Branham. Şi am nădejdea că toţi fraţii au respect faţă de
Dumnezeu şi Cuvântul Său şi că-l înţeleg corect. Dacă i-aş întreba pe
aceşti fraţi: „Ce zice Biblia despre cele şapte tunete?”, atunci ei trebuie
să spună: „Nimic”. Pentru că aşa este scris: „Când au făcut cele şapte
tunete să se audă glasurile lor,  atunci am auzit din cer un glas, care
zicea: «Pecetluieşte  ce au spus cele  şapte tunete,  şi  nu scrie ce au
spus!»”. Nu este scris. Dar dacă ne gândim la 23 februarie 1963 când
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fratele  Branham  era  pe  muntele  Sunset,  în  apropiere  de  Flagstaff,
Arizona – el a fost trimis în acel loc – şi el a trăit cum şapte tunete au
răsunat, întreaga împrejurime s-a cutremurat şi pietrele s-au prăvălit la
vale,  atunci  aceasta  este  cu totul  altceva.  În norul  supranatural  s-au
arătat  şapte îngeri,  de aceea cele şapte tunete au avut cea mai mare
însemnătate  pentru  fratele  Branham,  pentru  că  erau  în  legătură  cu
deschiderea  celor  şapte  peceţi.  Acolo  i-a  fost  spus:  „Întoarce-te  la
Jeffersonville căci cele şapte peceţi vor fi deschise!”. Îi mulţumim lui
Dumnezeu. Am auzit-o în atâtea predici de pe benzi şi eu ştiu unde se
încadrează vorbirea lui referitoare la cele şapte tunete. Cu adevărat eu
aş  dori  ca toţi  fraţii  să-şi  adune minţile  şi  să  respecte  Cuvântul  lui
Dumnezeu. Dacă aş întreba: „Ce spune Biblia despre slujba din cort?”,
atunci şi ei ar trebui să spună: „Nimic”. Dacă i-aş întreba: „Ce spune
Biblia despre a treia tragere, atunci ei trebuie să  spună: „Nimic”.

Permiteţi-mi  să  v-o  spun cu  respect.  Ceea  ce  a  aparţinut  de
slujba  fratelui  Branham  a  aparţinut  de  slujba  fratelui  Branham.  În
propovăduirea care ne-a fost încredinţată noi trebuie să propovăduim
Cuvântul.  „Predică Cuvântul!” – aceasta  eu o aud cu plăcere.  Când
fratele Branham a dat mărturia, el a spus că în anul 1933 când a aşezat
temelia capelei din Jeffersonville el a auzit o voce: „Citeşte 2 Timotei
4!”. Fratele Branham a rupt pagina din Biblia lui şi a zidit acest text în
temelia  capelei.  „Citeşte  2  Timotei  4!”.  Când  Domnul  mi-a  spus:
„Scoală-te şi citeşte 2 Timotei 4!”. Unde este scris:  „Propovăduieşte
Cuvântul, propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne
la timp...Căci va veni vremea când oamenii care vor propovădui tot
felul lucruri neadevărate şi vor aduce istorisiri închipuite”.

Dragi fraţi şi surori, să cuprindem despre ce este vorba acum. În
orice domeniu noi vedem că timpul sfârșitului a înaintat, vedem că în
Orientul Apropiat totul este  în pregătire.  Și  dacă este  amintit  orașul
Damasc mă gândesc la timpul când eu am predicat în Damasc; pe la
mijlocul anilor '70 când am predicat în orașul Alep, Siria, în Liban, în
Cairo, Egipt era o altă epocă. Dar ce este astăzi? În Isaia 17 este scris
că Damascul va fi distrus și nu se va mai număra printre orașe; acum
totul este în pregătire. Noi Îi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu
că putem vedea cum poporul Israel s-a întors acasă din peste o sută
cincizeci de țări  – prin aceasta noi recunoaștem în mod deosebit  că
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suntem foarte aproape de sfârșit. Dar dacă toate aceste lucruri, care se
vor întâmpla după răpire și chiar după necazul cel mare, sunt deja în
pregătire  atunci  cât  de  aproape  trebuie  să  fie  revenirea  Domnului!
Totuși  trebuie  s-o  accentuăm:  rămâneți  treji  în  toate  deciziile  vieții
voastre. Fie că sunteți tineri sau în vârstă, mici sau mari, să luați, să
luăm decizii cu care putem trăi, cu care putem muri, decizii cu care noi
putem fi confirmați înaintea lui Dumnezeu și știm că binecuvântarea
lui Dumnezeu se odihnește peste ele. Fiți pregătiți să stați înaintea Lui,
să vedeți slava Lui.

Dragi frați și surori, cât de frumos este că trăim acum și știm ce
este scris în 2 Petru 3:9: Domnul nu întârzie cu împlinirea făgăduinţei
Lui, ci El așteaptă, are răbdare până când ultimii vor fi chemați. Avem
noi astăzi în mijlocul nostru astfel de suflete care sunt pentru prima
dată în acest loc, care aud pentru prima dată că Dumnezeu are un plan
de mântuire, că Dumnezeu a dat făgăduințe, că noi, prin natura noastră,
suntem pierduți și că avem nevoie de mântuire? Avem astfel de suflete
în mijlocul nostru care încă nu și-au dedicat viețile Domnului? Avem
persoane care mai au greutăți cu partea de învățătură: cu dumnezeirea,
cu botezul sau alegerea? Indiferent ce ar fi, vă rog pe toți în Numele
Domnului, primiți învățătura divină prin credință. Pentru că așa a spus-
o Domnul: „Învățătura va ieși de la Mine. Căci din Sion va ieşi Legea,
şi din Ierusalim Cuvântul Domnului”. Nu din Roma! Nu din Roma, ci
din Ierusalim.  De aceea trebuie să ne întoarcem la  Cuvântul  care a
început în Ierusalim, așa cum s-a propovăduit atunci sub inspirația și
călăuzirea directă a Duhului Sfânt. Fie ca toți care sunt astăzi aici și
toți  aceia  care  sunt  în  legătură  directă  și  ne  ascultă  de  pe  întregul
pământ să ia decizia pentru Domnul.

S-o mai spunem o dată: aici nu este un parc  de distracţie în care
să venim. Aici este un loc unde propovăduim şi ascultăm Cuvântul lui
Dumnezeu și ne trăim pregătirea, prin har. Decizia pe care o luăm sub
propovăduirea Cuvântului o vom lua cu noi. Chiar dacă s-au amintit
astă  seară  unele  lucruri,  noi  să  avem respect  față  de  Cuvântul  lui
Dumnezeu, să găsim har şi să încadrăm totul în mod biblic. Așa cum
Însuși Domnul nostru a întrebat: „Ați înțeles voi totul?”

Și în ceea ce privește diferitele veniri ale Domnului, totul este
har  și  încă  o  dată  har.  Atotputernicul  Dumnezeu,  credinciosul
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Dumnezeu, care Își  aduce la încheiere planul de mântuire în timpul
nostru, El spune tuturor, și tuturor acelora care sunt noi, El cheamă:
„Veniți la Mine voi toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă
sufletelor  voastre”. Aici  nu  este  propovăduită  doar  învățătura,  ci  în
mesajul divin este conținut totul: mântuirea, salvarea, vindecarea, totul.
La început noi am cântat despre cruce. Și în acest punct trebuie să fim
sinceri și să spunem: „Iubite Domn, dăruiește-mi harul ca și eu să pot
spune ca Pavel: «Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar
acum nu  mai  trăiesc  eu,  ci  Hristos  trăieşte  viața  Lui  prin  mine»”.
Trebuie să fie descoperit în viața noastră efectul celor întâmplate pe
crucea Golgotei. „Nu voia mea, ci voia Ta să se facă”. După aceea, pe
deasupra  vine  dragostea  lui  Dumnezeu,  „Dragoste  divină  sfântă  ce
adânc te dăruieşti” – cântă un poet de cântare.

S-o  spunem  încă  o  dată.  Dumnezeu  l-a  trimis  pe  robul  și
prorocul Său și  Și-a împlinit  făgăduința din Mal.  4:5:  „Iată,  vă voi
trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea
mare şi înfricoşătoare”. De aceea, trebuie să fie încadrat biblic ceea ce
a spus Dumnezeu prin prorocul Său, pentru ca să nu apară o religie
nouă sau o direcție de credință, ci noi toți să fim învățați de Dumnezeu.
Să  devenim  o  inimă  și  un  suflet  în  Împărăția  lui  Dumnezeu,  să
ajungem  la  cunoștința  și  credința  în  Isus  Hristos,  Domnul  și
Răscumpărătorul nostru.

Astăzi, noi Îi vom mulțumi Domnului împreună pentru că am
recunoscut timpul și ceasul, că, prin har, vedem semnele timpului, că
putem aşeza biblic dezvoltările actuale și putem să ne ridicăm capetele
pentru  că  noi  știm  că  izbăvirea  trupurilor  noastre  se  apropie.
Credinciosul  Dumnezeu  a  dat  trimiterea:  „Mesajul  care  ți-a  fost
încredințat ție va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Acest
mesaj este purtat de cincizeci de ani pe întregul pământ și a fost auzit
de oameni de la marginea pământului; ei au auzit acest mesaj: „Iată,
Mirele sosește,  pregătiți-vă să-L întâmpinați!”.  Apoi Matei 25:10 pe
care l-am putea spune de fiecare dată: „Cei care au fost pregătiți, au
intrat cu El în odaia de nuntă, şi uşa s-a încuiat”.

Dragi frați și surori, mai spun o dată. Voi nu veniți degeaba în
acest loc. Noi ascultăm împreună Cuvântul lui Dumnezeu, credem din
toată inima că în timpul nostru Domnul Își aduce la încheiere lucrarea
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şi că El l-a trimis pe robul și prorocul Său pentru ca noi să fim aduși
înapoi la Cuvânt, în starea de la început, așa cum a spus el adesea. Și că
în toți acești ani am primit personal predicile care mi-au fost trimise, ca
să am parte de slujba pe care Dumnezeu a dăruit-o în acest timp. Cu o
convingere de sută la sută, prin puterea chemării divine, eu am dreptul
să port ultimul mesaj, mesajul biblic, pe întregul pământ.

O mai spun o dată: un ziar laic confirmă ceea ce s-a predicat în
cele  trei  adunări  din  Abidjan;  sunt  redate  temele  şi  apoi  trebuie  să
spună:  „Cu adevărat  ceea  ce  s-a  predicat  este  biblic.  Nu  ne  putem
împotrivi”.  Și  astfel  întreaga  țară  și  țările  vecine  au  auzit  Cuvântul
Domnului. Noi suntem mulțumitori pentru frații noștri, pentru fratele
Taty, pentru fratele Jean Lambert care slujesc poporului lui Dumnezeu
prin traducerile în franceză și astfel toți pot auzi și crede ceea ce face
Dumnezeu în timpul nostru. Lui, credinciosului Domn Îi mulțumim și
ne închinăm. Ați înțeles totul corect? Ați înțeles totul. Amin. Atunci
haideți să ne ridicăm și să-I mulțumim Domnului.

Totuși doresc să vă întreb: câți sunt astăzi aici care doresc să-și
dedice viața Domnului? Câți sunt aici care încă nu și-au dedicat viața
Domnului în mod conștient și care încă nu pot spune de o zi când ei au
venit la Domnul în mod conștient, s-au pocăit și au primit iertarea în
urma rugăciunii și au primit siguranța: „Domnul m-a iertat. Mi-a luat
vina.  Eu cred  că  El  Și-a  vărsat  Sângele  pentru  mine  și  mi-a dăruit
iertarea, prin har”. Să cântăm cântarea „Așa cum sunt” și apoi ne vom
ruga.

În  timp  ce  ținem  capetele  plecate  și  rămânem  în  rugăciune
înaintea lui Dumnezeu, noi ne aflăm în prezența Domnului nostru. El
care a făgăduit: „acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu,
sunt şi Eu în mijlocul lor”, iar în Vechiul Testament a făgăduit: „În
orice loc în care Îmi voi descoperi Numele Meu, acolo voi fi în părtășie
cu voi”. Domnul ne-a descoperit Cuvântul Său, dragostea Lui, harul
Său, legăturile din planului Său de mântuire. Duhul Sfânt ne călăuzește
în tot adevărul. Simțiți voi prezența lui Dumnezeu? În această încăpere
este o atmosferă sfântă. Domnul Dumnezeu vorbește fiecărei inimi, El
spune tuturor: „Veniți la Mine voi toți cei trudiți și împovărați. Vreau să
vă  mângâi,  să  vă  înviorez,  să  dau  odihnă  sufletelor  voastre”.  Dacă
sunteți  deja  pocăiți  și  credincioși,  haideți  ca  astăzi  să  aducem toate
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cererile  noastre  înaintea  Domnului,  să-I  aducem toată  viața  noastră.
Numai  El  poate  face  totul  bine.  Cine  vrea  să  fie  inclus  în  această
rugăciune înaintea tronului de har, să ridice scurt mâinile. Peste tot sunt
mâini  ridicate.  Noi  toți  ne-am putea  ridica  mâinile  și  putem spune:
„Doamne, dăruiește-mi har! Te rog iartă-mă! Te rog nu-mi ține nimic
în socoteală! Doamne, descoperă-Ți puterea și slava!”. Dragi frați și
surori,  Dumnezeu este prezent acum. Sfințenia lui Dumnezeu umple
întreaga încăpere. Dumnezeu este prezent. El a vorbit inimilor noastre.
Noi am auzit Cuvântul Său și îl credem.

Iubite Domn, acum venim împreună înaintea tronului de har și
Ți-i aducem pe toți frații și surorile, pe toți care se află astăzi aici, cu
toate rugăciunile, cu toate necazurile lor, fie că sunt tineri sau în vârstă,
mici sau mari. Noi toți venim la Tine. Astăzi Tu ne-ai vorbit, astăzi ești
prezent  ca  să-Ți  confirmi  Cuvântul,  ca  să  salvezi,  să  eliberezi,  să
vindeci.  Tu  ești  același  ieri,  azi  și  în  veci,  același  în  vecii  vecilor.
Dăruiește har tuturor ca ei să primească mântuirea deplină pentru ei
personal. Ție, iubitului nostru Domn și Răscumpărător Îți mulțumim.
Dumnezeule mare, ce mare har, că noi putem sta strânşi în Fața Ta!
Încă mai este timpul harului, încă Sângele mai este pe tronul de har,
încă mai este iertare, încă mai este eliberare, vindecare. Iubite Domn,
Tu ești același, ieri, azi și în veci. Acum Te rog dăruiește credință că Tu
ai ascultat rugăciunile noastre, că în ziua mântuirii Tu ne-ai ajutat, că
venirea  noastră  în  acest  loc  s-a  meritat  și  Tu  ai  răspuns.  Ție,
credinciosului Domn și Răscumpărător Îți  aducem închinarea, lauda,
cinstea și pentru că ne-ai deschis ochii și putem încadra totul biblic.
Dumnezeule din cer, prin harul Tău, noi putem încadra biblic fiecare
Cuvânt care a fost scris și tot ceea ce a fost propovăduit. Încă o dată Îți
mulțumesc din toată inima pentru harul pe care ni l-ai dăruit. Te rog,
fie ca toți să creadă că Tu ne-ai ascultat, ne-ai ajutat pe toți, pe toți ne-
ai iertat, pe toți ne-ai eliberat și pe toți ne-ai vindecat. Cuvântul Tău nu
se va întoarce gol înapoi nici astăzi, ci își va împlini scopul pentru care
a  fost  trimis.  Ție,  atotputernicului  Dumnezeu  Îți  aducem  lauda  și
mărirea.

Iubite Domn, binecuvântează pe întregul pământ, începând din
Noua Zeelandă până la  marginile  pământului,  toate  popoarele,  toate
limbile  și  toate  națiunile.  Ție  Îți  aducem  mulțumire  pentru  slujba
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robului și prorocului Tău, Îți aducem mulțumire pentru Vechiul și Noul
Testament,  Ție  Îți  aducem  mulțumire  pentru  Duhul  Sfânt  care  ne
călăuzește în tot adevărul. Ție, atotputernicului Dumnezeu Îți aducem
lauda și cinstea, Ție, Singurului Dumnezeu, Îți aducem cinste și slavă
acum și în vecii vecilor. Binecuvântează pe toți bolnavii care și-au lăsat
aici în față batistele, nu doar ca să-mi șterg transpirația cu ele, ci ei să
creadă că Tu Îți confirmi Cuvântul. Fii cu ei toți! Ție Îți aducem cinstea
în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Aleluia! Și tot poporul să spună
„Aleluia! Amin”. Amin.
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