
1 
 

Predica de la Krefeld (Zürich) 

Duminică, 28 februarie 2021, ora 1100 
  

                                                                                             Fr. Frank 

 

 

 

 Cuvântul de introducere din 2Tim. 3:1-5 și Rom. 16:17-20  

 Și eu doresc să vă salut pe toți călduros și să vă spun bun venit! Fratele nostru a citit din două 

pasaje biblice minunate. Peste tot este învățătură și sunt îndemnuri. Iar noi suntem foarte 

recunoscători Domnului pentru acest lucru și pentru faptul că putem avea aceste transmisii.   

 Noi toți suspinăm din pricina împrejurărilor în care ne aflăm. Iar dacă s-a împlinit vreodată 

Rom. 8, atunci aceasta s-a întâmplat în timpul nostru. Toată creația suspină, schimbările climatice, 

totul suspină, totul suferă. Și noi suferim împreună cu ea, căci așa scrie Pavel. Și noi suspinăm și 

așteptăm ca la revenirea Domnului nostru trupurile noastre să fie transformate, fiind apoi luați la El 

în slavă. 

 Așa cum s-a menționat deja, dragi frați și surori, noi suntem foarte recunoscători Domnului 

pentru ultimii 55 de ani în care mesajul divin a fost purtat peste tot în lume. Suntem recunoscători că 

în toate popoarele și limbile credincioșii au dăruit ascultare acestui ultim mesaj care premerge 

revenirii Domnului. Suntem recunoscători că în acest fel au putut fi stabilite contactele și suntem 

recunoscători că acum, prin transmisiile prin intermediul diferitelor canale credincioșii pot asculta în 

direct în 12 limbi în exact 93 de țări. Transmisiile pe care le auzim în Elveția, Franța, Austria și 

Germania și întreaga Europă sunt ascultate de toți credincioșii din toată lumea. Mai întâi în cele 93 

de țări prin transmisie directă, iar apoi celelalte țări sunt îngrijite prin intermediul diferitelor stații, 

astfel că putem ajunge la toți credincioșii din întreaga lume. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu 

pentru acest lucru. 

 Suntem întristați că nu putem ține adunări internaționale aici la Centrul de Misiune. Dar 

suntem la fel de recunoscători pentru faptul că Domnul a dăruit har și chiar se împlinește ceea ce a 

spus fratele Branham foarte clar, și anume că ultimul mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui 

Hristos pe întregul pământ. Cu adevărat Dumnezeu S-a îngrijit de toate limbile, pentru toate 

contactele, pentru toate posibilitățile, iar pentru acest lucru Îi suntem recunoscători. 

 Desigur repet încă o dată acest lucru, și anume că mie nu-mi place deloc această situație, 

fiindcă în toți anii am făcut călătorii, am fost în mișcare. Iar acum, mai bine de un an de zile trăim 

această pandemie și toți trebuie să rămână acasă. Chiar și acolo unde au loc cele mai mici strângeri 

sunt condiționate de diferite prescripții, trebuie declarat cine sunt oamenii care se adună, oamenii 

trebuie să poarte măști ș.a.m.d. Noi suntem întristați de aceste lucruri. Dar în același timp doresc să 

repet că suntem recunoscători că se ajunge la întreaga lume. 

 Acum, prin această transmisie vă salutăm pe toți din întreaga lume. Mulți frați din întreaga 

lume au sunat și ne-au trimis mail-uri. Ei sunt recunoscători pentru predicile din anii '80 care pot fi 

auzite încă o dată. Noi citim și predicile pe care le-a ținut Pavel acum 2000 de ani. Eu mi-am luat de 

gând să nu mai predic mult, ci să citesc predicile lui Pavel și predicile fratelui Branham. Fie ca toți să 

asculte, fiindcă acum este într-adevăr vorba de a trăi pregătirea noastră personală prin har. Ca nu 

doar să spunem: „noi credem mesajul” – căci acest lucru nu este suficient. Noi avem nevoie de 

trăirile noastre personale mântuitoare, o pocăință adevărată, o căință adevărată în care curg și 

lacrimile, o înnoire adevărată, o naștere din nou adevărată, ca să putem mărturisi că dacă cineva este 

în Hristos este o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. 
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 Mie mi-a venit gândul următor. Dacă de exemplu, în transmisiile următoare vom citi ceea ce 

a scris Pavel pentru noi care trăim acum și  ne pregătim pentru revenirea lui Isus Hristos. Ce a spus 

Pavel Adunării? Ce a spus el în legătură cu decurgerea unui serviciu divin? Ce a spus el surorilor? 

Ce a spus el fraților? Astăzi doresc să anunț că noi vom citi împreună toate aceste versete biblice, fie 

1Cor. 7, fie 1Cor. 11, fie 1Cor. 14, vom citi mai multe texte din Sfânta Scriptură, din Timotei, 

Galateni, Efeseni. Vom citi versetele biblice în care Pavel se adresează vieții noastre personale; 

versetele în care femeilor le este arătat locul lor, bărbaților le este arătat locul lor, versete în care totul 

este luminat într-un mod corect. Aceasta este ceea ce contează acum, ca noi nu doar să vorbim 

despre un mesaj, ci să punem viața noastră la dispoziția Domnului după duh, trup și suflet, lăsând 

Cuvântul lui Dumnezeu ca valabil în toate domeniile pentru noi. Noi credem numai ceea ce a spus 

Domnul Dumnezeu în Cuvântul Său și doar aceasta ne va ajuta pentru a trăi pregătirea noastră 

personală. 

 Încă o dată îi salutăm pe toți din Zürich, din întreaga lume, îndeosebi pe toți frații slujitori, 

toți care acum slujesc cu Cuvântul și poartă înaintea lui Dumnezeu aceeași responsabilitate ca 

Adunării să-i fie spus tot ceea ce este necesar pentru pregătire și desăvârșire. 

 Astăzi începem cu 2Tes. 2:1-3: „Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos, şi 

strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în 

mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind 

de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; 

căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul 

pierzării”. 

 Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă îndrept atenția spre ceea ce a fost spus direct la 

început. Aici este vorba despre revenirea lui Isus Hristos. Aceasta devenise tema principală a 

apostolului Pavel și a devenit și tema principală a fratelui Branham, căci așa i-a fost spus, și anume 

că mesajul Cuvântului lui Dumnezeu va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. 

 Aici Pavel scrie: „Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos, şi strângerea noastră 

laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor”. Mai departe continuă, zicând: „Nimeni să nu vă amăgească în 

vreun chip”. Aici nu suntem doar avertizați sau îndemnați, ci ni se solicită în mod imperios să fim 

treji și să nu ne lăsăm înșelați. Dacă cineva spune: „Eu am o descoperire”, atunci toate trebuie puse 

deoparte. Numai Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este valabil. Acum vă rog să recitiți aceste versete 

biblice în duh de rugăciune și să-L rugați pe Domnul căci așa este scris aici în vers. 3: „Nimeni să nu 

vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se 

descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării”. Noi toți știm despre ce este vorba aici: un om care se 

așează în locul lui Dumnezeu și se înalță mai presus de tot. Așa este scris mai departe, de la vers. 4: 

„potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte «Dumnezeu» sau de ce este vrednic de 

închinare”, declarându-se ca fiind singura persoană care are dreptul de a spune ceea ce trebuie spus. 

 Noi toți am înțeles că în toate dogmele, până la ultima dogmă: „înălțarea trupească a Mariei 

la cer”, s-au spus o sumedenie de lucruri, dar nimic din toate acele lucruri nu este scris în Biblie.  

Frați și surori, mie îmi cade greu să vorbesc de această temă atât de importantă. Dar Pavel a  adus-o 

în legătură cu revenirea lui Hristos. „Nimeni să nu vă înșele în vreun fel”, punând cele spuse la 

începutul epistolei sale în legătură cu revenirea lui Hristos, spunând apoi ce va veni și anume marea 

lepădare de credință, iar apoi se va descoperi deschis omul fărădelegii, omul păcatului, fiul pierzării. 

 Dragi frați și surori, acest lucru va conduce într-acolo că toți vor fi invitați să dea crezare 

acestei persoane și să se creadă ceea ce se vestește acolo. Dar noi, ca credincioși biblici, nu putem 

crede pe nimeni altcineva, nici pe vreun înger care ar veni din cer, pe niciun om. Noi credem 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, de la primul până la ultimul verset. Și tot ceea ce nu este în 

conformitate cu Cuvântul nu vine de la Dumnezeu și nu este inspirat de Duhul Sfânt, ci de duhul 

înșelăciunii. Aici avem marea problemă. Apostolul Ioan a vorbit despre Duhul Adevărului și de 
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duhul înșelăciunii. Aici noi am citit și vom citi mai departe, că cine nu crede Adevărul divin acela 

este condamnat să creadă minciuna. 

 Citim mai departe de la vers. 10: „şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe 

calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”. 

 Și acest lucru este foarte, foarte important. Vă rog ca acasă să citiți încă o dată versetul 10 în 

duh de rugăciune. Aici este scris negru pe alb despre ce este vorba. Cine nu dă crezare adevărului lui 

Dumnezeu Îl jignește pe Dumnezeu care este singur adevărat. Iar Scriptura spune că noi suntem în 

Cel Adevărat; 1Ioan 5:20: „Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El 

este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică”. Adevărații copii ai lui Dumnezeu sunt în Adevăr și cred 

fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu care este în Cuvântul lui Dumnezeu ne 

pătrunde. Noi respectăm fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. 

 Să spunem din nou acest lucru, ca să nu trecem cu ușurință peste aceasta. Noi am citit ceea ce 

este scris aici: avertismentul adânc, că dacă cineva nu-L crede pe Dumnezeu Îl face mincinos. Cine 

nu crede Cuvântul Adevărului este condamnat să creadă minciuna. Dar exact așa este scris că nicio 

minciună nu-și are originea în Adevăr (1Ioan 2:21). 

 De aceea noi credem că a sosit timpul în care noi acceptăm și primim cu un respect deplin 

Cuvântul sfânt. Vă rog să mai primiți odată în inimile voastre ceea ce a scris apostolul Ioan: noi 

suntem în Cel Adevărat. Nu într-o minciună, nu într-o interpretare, ci în Cel Adevărat. De aceea 

avertizarea să luăm aminte să nu cădem victimă niciunei interpretări și înșelăciuni, ci să fim sfințiți 

în Adevăr și să înaintăm cu Domnul. 

 Citim vers. 11: „Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă 

o minciună”. 

 Și acest lucru l-am accentuat deja. Omul păcatului, omul fărădelegii care acum înaintea 

revenirii lui Hristos primește în mod deosebit faimă și prestigiu din toată lumea și din toate religiile. 

El are sarcina de a induce în eroare întreaga lume pentru că n-au dat crezare Adevărului. Acest lucru 

îl spun înaintea Domnului. Sarcina pe care o are un rob al lui Dumnezeu este să dea mai departe sub 

aceeași inspirație sfântă Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem fi sfințiți în 

Cuvântul Adevărului. 

 Citim mai departe vers. 12: „pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în 

nelegiuire, să fie osândiţi”. 

 Acesta este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pe de o parte credincioșii adevărați care sunt 

pătrunși de Adevărul divin, care sunt aleși pentru a asculta Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și pentru 

a le fi descoperit, să-l urmeze ascultători. Iar pe de altă parte, masa largă din toate denominațiile care 

trece pe lângă acesta. 

 Iubiți frați și surori, îmi cade greu să fac această remarcă de aici din Krefeld (Zürich). Încă 

din zilele Reformei, deja din secolul al XV-lea, dar și cu o sută de ani înaintea izbucnirii Reformei, 

foarte mulți credincioși au suferit, au fost prigoniți. Eu am citit acest lucru pentru că noi ținem 

serviciul divin care ar trebui să aibă loc în Zürich; am citit ce a fost spus despre anabaptiști și cum au 

fost ei persecutați și condamnați, cum s-a pronunțat blestemul asupra lor. Chiar în Zürich au fost 16 

martiri anabaptiști, cel mai cunoscut dintre ei a fost Felix Manz. Toată lumea poate citi acest lucru. 

La Zürich au fost 16 martiri din timpul izbucnirii Reformei. Iar cei deveniți credincioși au fost 

botezați prin scufundare; ei au botezat și în râul Limmat. Apoi a urmat prigoana. În fiecare trezire 
ulterioară a existat prigoană și din nou prigoană. Și nici noi nu vom putea ocoli acest lucru. Ceea ce 

se întâmplă acum afectează toate popoarele, toate limbile și toate religiile; pandemia nu cunoaște 

granițe.  

 Dar atunci când va începe ultima lucrare a lui Dumnezeu și Domnul Își va confirma Cuvântul 

Său, nouă ne va fi pusă întrebarea: „Sunteți pregătiți pentru a merge împreună cu toate bisericile și 
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bisericile libere?”. Dacă vom spune „Nu!”, ce va fi atunci? Dar sfânta Scriptură ne spune să nu 

mergem împreună cu ei pentru a nu cădea victimă înșelăciunii și amăgirii ei. Voi poporul Meu ieșiți 

din mijlocul lor și separați-vă de ei, poruncește Domnul. Nu vă atingeți de nimic ce este necurat și 

Eu vă voi primi. Chiar dacă ar trebui să trecem scurt timp prin prigoană, frați și surori, se va merita 

să rămânem credincioși, după Cuvântul Scripturii: „Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da 

cununa vieţii”(Apoc. 2:10). 

 În fiecare trezire toți adevărații credincioși au avut de suferit. Dacă tot va trebui să ne 

lovească și pe noi, atunci Dumnezeu ne va dărui har. Așa cum am citit, Domnul va dărui har. Iar noi 

am luat decizia noastră pentru totdeauna, de a rămâne credincioși până la sfârșit, ca să fim 

încoronați. 

 Citim vers. 13: „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui 

Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi 

credinţa adevărului”. 

 Noi toți am citit și auzit vers. 13. Aici Pavel evidențiază alegerea și predestinarea și ne arată 

că adevărații credincioși sunt destinați să rămână credincioși, așa cum a fost spus aici: „Noi însă, 

frați preaiubiți de Domnul, suntem datori să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi”. Și eu 

sunt dator să-I mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi. Scumpii mei frați și surori, din toate 

popoarele, națiunile, semințiile și rasele, și eu să-I mulțumesc Domnului pentru faptul că El mi-a dat 

șansa și privilegiul de a purta ultimul mesaj. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți, pentru toți 

frații slujitori, Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei ce nu poartă mai departe neînțelegeri, ci 

dau mai departe doar Cuvântul divin curat și sfânt. 

 Aici vedem deosebirea dintre cei care în timpul nostru se referă la fratele Branham și 

răspândesc cele mai grave învățături eretice. De exemplu ei spun că Domnul a venit deja. Scumpii 

mei frați și surori, dacă astfel de frați n-ar fi stat personal în fața mea, uitându-se la mine și zicând: 

„Frate Frank, răpirea a avut deja loc, noi am fost deja răpiți”... Eu m-am uitat la acest frate care era 

un predicator cunoscut din Satele Unite și i-am spus: „Frate, tu ești aici și eu sunt aici. Tu nu ești 

transformat și nici eu nu sunt transformat. Tu nu ești răpit și nici eu nu sunt răpit”. Apoi răspunsul lui 

a fost: „Profetul a zis că răpirea este o descoperire. Dacă ai descoperirea atunci ești răpit”. Toate 

acestea sunt un non sens. Dacă v-aș spune câte învățături false sunt răspândite! Așa ceva n-a existat 

niciodată. Iar acest lucru se întâmplă în timpul în care Dumnezeu Își descoperă Cuvântul Său atât de 

clar și de limpede cum nu s-a întâmplat niciodată în ultimii două mii de ani ai Adunării nou 

testamentare. Ce să mai spui la aceasta? Aici Pavel scrie că este dator să-I mulțumească lui 

Dumnezeu pentru toți cei ce au fost destinați să fie părtași și să rămână credincioși. 

 Repet acest lucru din toată inima. Eu sunt foarte recunoscător Domnului pentru că cei 

credincioși au rămas credincioși, și că niciun ales nu poate fi amăgit, niciun ales nu poate fi înșelat, 

niciun ales nu poate fi dus în rătăcire. Aleșii sunt în mâna Domnului, fiind destinați să fie veșnic la 

Domnul. Din acest motiv trebuie spus că în timpul nostru există numai o singură Adunare a 

mesajului, și anume aceia care sunt sută la sută în Cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt 

comunități care au apărut pentru că un frate oarecare, a avut o descoperire deosebită și a venit cu o 

învățătură personală. Voi puteți urmări acest lucru foarte exact. Puteți merge la toate aceste 

comunități care se referă la fratele Branham. Puteți merge la ei și în fiecare direcție veți găsi bărbatul 

sau învățătura bărbatului care a înființat acea direcție. I-aș putea menționa pe nume pe toți acești frați 

care au înființat diferite direcții și învățături. 

 Dar astăzi Dumnezeu este interesat doar de un singur lucru, și anume ca noi să ne întoarcem 

înapoi la Cuvânt. Și acest lucru trebuie spus încă o dată foarte clar: există doar o singură Adunare 

Mireasă și această Adunare Mireasă ascultă ultimul mesaj și își dedică viața Domnului. Așa cum a 

fost deja amintit, ea este sfințită în Cuvântul Adevărului. Toți cei ce aparțin de Adunarea Mireasă nu 

vor avea parte de mine, de fratele Frank și nici de fratele Branham, ci ei vor avea parte de ceea ce a 



5 
 

făgăduit Dumnezeu pentru această perioadă de timp. Pe cât de sigur Domnul l-a chemat pe fratele 

Branham pentru a aduce mesajul, pe atât de sigur același Domn l-a chemat pe fratele Frank să poarte 

mesajul în toată lumea înaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Cine trece pe lângă acest 

lucru acela este un hulitor, este unul care Îl hulește pe Dumnezeu pentru că el calcă în picioare ceea 

ce a hotărât Dumnezeu în planul Său și împlinește acum. El calcă acest lucru în picioare. El se poate 

referi la fratele Branham, se poate referi la Dumnezeu; dar aceasta o fac foarte mulți. 

 Acum mergem la 2Tes. 2:14: „Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să 

căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos”. Mai înainte ne-a fost spus: „să fii sfințit prin credința 

adevărului și să umbli în Adevăr”. Apoi în vers. 14: „Iată la ce v-a chemat El”. 

 Iubiții mei frați și surori, această chemare este în legătură cu alegerea, iar alegerea este în 

legătură cu această chemare divină sfântă. Oricine revendică acum chemarea lui Dumnezeu pentru el 

însuși, acela aparține de cei aleși și cine aparține de cei aleși acela crede în chemarea divină – în 

primul rând în chemarea divină care se aplică timpului nostru – care aparține de această lucrare. Și 

acest lucru trebuie spus, și anume ce a fost spus fratelui Branham: „Dacă ajungi ca oamenii să te 

creadă atunci nimic nu va sta în calea rugăciunii tale”. Pavel a repetat Cuvântul din prorocul Isaia: 

„Cine a crezut în ceea ce ni se vestise (mesajul nostru – lb. germ.)?”. Înainte ca noi să credem 

predica lui Pavel trebuie să credem în chemarea lui divină, să credem că Domnul i s-a arătat, că a 

vorbit cu el, l-a chemat, l-a însărcinat și l-a trimis. 

 Exact așa este și cu fratele Branham. Ce este cu acei oameni care nu cred ceea ce s-a 

întâmplat în 11 iunie 1933, nu cred ceea ce s-a întâmplat în 7 mai 1946 și nici ce s-a întâmplat în 

ianuarie 1950 în Houston, Texas? Toți marii evangheliști care mai înainte l-au apreciat pe fratele 

Branham, au mers mai departe pe căile lor. Numai cine crede că acest bărbat a avut o chemare 

divină, o trimitere divină, o însărcinare divină pentru adunare, numai acela va putea crede mesajul. 

Același lucru trebuie să vi-l spun și în legătură cu mine. Eu sunt doar un om, dar cine trece pe lângă 

ceea ce a vorbit Domnul în 2 aprilie 1962, aici în Krefeld, înainte de răsăritul soarelui, și anume ce a 

spus El: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia curând. Te voi trimite în alte orașe să 

propovăduiești Cuvântul Meu” (acela este în afara planului lui Dumnezeu). Voi toți cunoașteți 

întregul text al chemării: cu depozitarea hranei, cu împărțirea ei, să nu întemeiez adunări locale, să 

nu fie publicată o carte de cântări. Domnul a dat instrucțiuni precise ce trebuie făcut și ce nu trebuie 

făcut, iar eu m-am ținut exact de toate aceste instrucțiuni și mă uit recunoscător în urmă la toți acești 

ani,  

 Noi am spus deseori acest lucru. Acum sunt exact 167 de țări în care am putut propovădui 

personal Cuvântul, ultimul mesaj. Iubiți frați și surori, cine nu crede ceea ce a făcut Dumnezeu de la 

plecarea Acasă a fratelui Branham și ceea ce mai face și în prezent, acela este în afara planului lui 

Dumnezeu, și respectivul își zidește propria împărăție; el vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu, 

dar el predică mesajul lui propriu și vorbește despre mesajul fratelui Branham. Nu și încă o dată nu! 

Cum spunea Pavel în introducere, că el este rânduit să susțină Adevărul și să propovăduiască 

Adevărul. Același lucru îl pot spune și eu prin har. Acum la vârsta înaintată de 88 de ani toate au 

devenit altfel, cu mersul, cu vederea, cu auzul. Dar un lucru rămâne pentru totdeauna: Cuvântul 

scump și sfânt al lui Dumnezeu.  

 Toți cei ce acum cred că ultimul mesaj este propovăduit și au făcut trăirile lor mântuitoare 

personale, ei vor fi acolo. Toți cei ce trec pe lângă și Dumnezeu va trece pe lângă ei. Și aici se 
împlinește, „pentru că ei au trecut pe lângă ceea ce face Dumnezeu în prezent” fiindcă n-au dat 

crezare propovăduirii adevărate de învățătură. Toți cei ce acceptă doar slujba profetică a fratelui 

Branham, dar nu acceptă slujba de învățătură prin care toată slujba profetică a fost încadrată biblic, 

dacă ei nu respectă această slujbă care aparține împreună, atunci ei aparțin de cei ce au respins 

Cuvântul Adevărului și răspândesc propriile rătăciri, interpretări și învățături. Domnul Dumnezeu să 

dăruiască har. Iubiții mei frați și surori, noi toți suntem recunoscători Domnului și pentru ultimii 55 
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de ani. Fie în Zürich, fie în Krefeld noi am propovăduit Cuvântul, iar acum avem posibilitatea de a 

asculta din nou predicile vechi. Pe lângă aceasta vin transmisiile în direct de la Zürich și Krefeld, iar 

pentru aceasta Îi suntem recunoscători Domnului. 

 Acum la încheiere permiteți-mi să spun că prin har noi ne regăsim din nou în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Duhul Adevărului ne-a condus în tot Adevărul. Iar Duhul înșelăciunii îi conduce pe toți 

pe lângă Adevăr. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, eu repet ceea ce a spus Pavel: trebuie să-I 

mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți care ați recunoscut Adevărul și umblați în credință. Același 

lucru îl repet în Numele Domnului. Sunt recunoscător pentru toți frații și surorile, pentru toți cei ce 

aparțin de Adunarea Mireasă. Sunt recunoscător pentru toți care acum au recunoscut timpul și ceasul 

și își trăiesc pregătirea lor pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos. Îi aducem mulțumire 

Domnului Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. 

 

 

 

 

 

 

             


