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Adunarea din Limete 09 iulie 2001 

 
 

 

Introducere 

 

Din 1 Ioan, capitolul 5, citim de la versetul 912:„ Dacă primim mărturisirea oamenilor, 

mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea, pe care 

a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine 

nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcuto Dumnezeu 

despre Fiul Său.  

Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu nea dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul 

Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine nare pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viaţa. ”  

Este târziu şi nu mai avem posibilitatea să facem tot ce putem. 

 

 

Ewald Frank 

Vă salut pe toţi în preţiosul Nume al Domnului Isus Hristos. Franceza nu o vorbesc suficient 

de bine ca să pot predica. Dar trebuie să vă spun că sunt foarte, foarte bucuros să fiu astăzi aici şi 

eu cred că este un punct de cotitura pentru poporul Domnului în acest oraş şi în această ţară. 

Această ţară a fost binecuvântată de Dumnezeu în mod deosebit. Nu este nici o altă ţară în toată 

Africa, în care roadele să fie ca şi în această ţară. Dar noi trebuie să fim foarte atenţi ca să rămânem 

în Cuvântul lui Dumnezeu şi în dragostea lui Dumnezeu, căci dacă noi vom rămâne în Cuvânt, noi 

vom rămâne în dragostea lui Dumnezeu. 

 În Cuvântul original al lui Dumnezeu este viaţă. În fiecare neînţelegere şi interpretare este 

moarte. Să ne întoarcem în grădina Eden, unde duşmanul a interpretat cuvântul pe care i l-a spus 

Dumnezeu Evei. Este foarte important pentru toţi slujitorii, să nu aibă gândurile lor proprii în 

Cuvântul scris a lui Dumnezeu, ci să se deschidă în prezenţa lui Dumnezeu, să lase Cuvântul lui 

Dumnezeu să le vorbească personal şi să lase să vină descoperirea prin Duhul Sfânt.  

Pentru că sunt în Împărăţia lui Dumnezeu de peste patruzeci de ani, am experimentat multe 

lucruri. În 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt, şi încă din anul 1953 predic Cuvântul lui 

Dumnezeu. În 1955, l-am întâlnit pe fratele Branham pentru prima dată. Eu sunt un adevărat martor 

ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Am văzut orbii primindu-şi vederea; am văzut 

acest dar în acţiune; am văzut Cartea Faptelor apostolilor repetându-se în timpul nostru. Am văzut 

lucruri scrise în Evanghelia lui Dumnezeu, care, de asemenea s-au întâmplat în timpul nostru. Eu 

pot spune cu convingere că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi pot spune despre Cuvântul 

lui Dumnezeu, că este acelaşi. Evanghelia lui Isus Hristos este aceeaşi, botezul cu Duhul Sfânt este 

acelaşi, botezul în apă este acelaşi. Cina Domnului este aceeaşi. Toate lucrurile rămân aceleaşi. 

Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu rămân în felul în care au venit. Dacă voi schimbaţi aceasta, 

ieşiţi afară din voia şi Cuvântul lui Dumnezeu. Când ieşiţi în afara Cuvântului lui Dumnezeu, ieşiţi 

în afara voii lui Dumnezeu. Vă îndepărtaţi de la adevărata părtăşie care este în Adevăr.  

 

Astăzi şi mâine eu vă voi vorbi despre aceste lucruri foarte clar, pentru că eu am o 

responsabilitate deosebită înaintea lui Dumnezeu. Eu nu sunt aici ca să mă prezint pe mine însumi 

şi nu sunt aici să vorbesc despre fratele Branham. Eu sunt aici ca să-L predic pe Isus Hristos. Eu 
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sunt aici ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Dar este nevoie să fac unele precizări în câteva 

probleme, din cauza chemării directe pe care am primit-o de la Dumnezeu, în legătură cu slujba 

fratelui Branham. Eu doresc să subliniez aceasta. Nu numai că am fost chemat cu o voce auzibilă 

de Atotputernicul Dumnezeu, dar când Domnul m-a chemat în 2 aprilie 1962, chiar înainte de 

răsăritul soarelui, El mi-a spus două lucruri în legătură cu însărcinarea mea.  

 

Primul lucru a fost: „Robul meu, timpul tău pentru acest oraş se apropie de sfârşit în curând. 

Eu te voi trimite în alte oraşe, ca să predici Cuvântul Meu.” Vocea Domnului a fost atât de 

puternică, venea de undeva de sus, din partea mea dreaptă. Eu priveam în felul acesta, iar vocea 

Domnului venea din dreapta, de sus. Eu m-am clătinat şi am căzut jos pe covor. După ce mi-am 

revenit, primind puţină putere şi am putut să stau pe picioarele mele, eram încă foarte slăbit, mi-

am ridicat mâinile în felul acesta, privind din nou în aceeaşi direcţie şi am spus aceste cuvinte: 

„Doamne, ei nu mă vor asculta; ei au toate lucrurile din belşug; ei nu sunt gata să mă asculte.”  

 

Tocmai când am terminat de rostit aceste cuvinte, Domnul mi-a vorbit pentru a doua oară: 

„Robul meu, va veni timpul, când ei te vor asculta. O mare foamete va veni; depozitează hrana, 

pentru că tu vei sta în mijlocul poporului, ca să le împarţi hrana.” Fiecare cuvânt din această 

mărturie este adevărat, cât este de adevărat fiecare cuvânt scris din Cartea aceasta. Eu nu mă înalţ 

spunându-vă aceasta, pentru că eu vreau să vă spun totul, dar fiindcă nu am înţeles voia Domnului, 

eu am depozitat produse alimentare (alimente), crezând că va fi o foamete naturală. Dar nu a venit 

nici o foamete naturală. Aşa că, am făcut o călătorie ca să-l văd pe fratele Branham, la începutul 

lunii decembrie 1962, în acelaşi an.  

 

Şi în timp ce stăteam împreună la aceeaşi masă şi fratele Branham ne povestea despre 

adunările din Elveţia şi Germania, iar când am spus: „Frate Branham, pot să te întreb ceva?” El şi-

a ridicat puţin mâna, stătea vizavi de mine, prietenul Sothman şi fratele Wood stăteau unul în faţa 

celuilalt şi fratele Branham mi-a spus cuvânt cu cuvânt şi propoziţie cu propoziţie, într-o ordine 

precisă, ceea ce mi-a spus Domnul în 2 aprilie. Eu am văzut acest dar în acţiune de multe ori, 

pentru că fratelui Branham i-a fost dată o slujbă deosebită, care a fost cea mai mare de până acum. 

Domnul îi arăta totul în viziuni. Lumina supranaturală venea jos şi el vedea persoana pentru care 

se ruga în acea lumină şi de mii de ori, când fratele Branham spunea persoanei respective ce avea, 

era întotdeauna adevărat, ca în slujba lui Isus Hristos. EL putea spune femeii de la fântână: „Cinci 

bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat.” EL a putut să spună, când Filip l-a 

chemat pe Natanael: „Înainte ca să te cheme Filip, Te-am văzut când erai sub smochin.”  

 

Domnul nostru a avut o slujbă profetică. A avut slujba de Fiu al omului. A avut trei titluri 

deosebite ca fiu: Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui David. Ca şi Fiu al lui Dumnezeu, este 

Salvatorul. Ca Fiu al omului, este proroc. Ca şi Fiu al lui David, este Împărat. Dar să ne întoarcem 

la acea experienţă. Apoi, fratele Branham a spus: „Frate Frank, tu nu ai înţeles. Tu te-ai gândit că 

va fi o foamete naturală şi ai înmagazinat hrană naturală. Dumnezeu va trimite o foamete după 

auzirea Cuvântului Lui şi hrana pe care tu trebuie s-o înmagazinezi, este Cuvântul făgăduit al lui 

Dumnezeu pentru această zi, descoperit prin Duhul Sfânt, din mesajul pe care la-m păstrat 

înregistrat pe benzi.” Acesta este Adevărul. Şi apoi a spus: „Aşteaptă cu împărţirea, până când vei 

primi şi restul hranei.” Această parte nu am înţeles-o, dar nu am întrebat. Prezenţa lui Dumnezeu 

era atât de puternică! Eu am vrut numai să ascult ceea ce Dumnezeu îmi spune prin buzele 

profetului.  

 



3 

 

Ca să concentrez mărturisirea făcută. Eu am încă 21- 22 de scrisori de la fratele Branham. 

Eu am crescut sub această slujbă duhovnicească. Am tradus peste trei sute de predici de ale lui, în 

limba germană.Eu cunosc predicile lui pe de rost. Dar acum să revenim la problemă. Eu am fost 

acolo când fratele Branham a fost înmormântat. L-am văzut în sicriu. Nu am plâns în toată viaţa 

mea atât de mult, cât am plâns în acea singură zi. Nu am putut înţelege de ce Domnul l-a luat pe 

prorocul Său. Am spus Domnului: „Cum va fi pregătită Mireasa fără această slujbă?” Îi spuneam 

plângând toate acestea Domnului. Am văzut întreruperea lucrării Domnului. Dar în aceeaşi zi, 

când m-am întors în camera mea de hotel, prezenţa lui Dumnezeu a coborât; nu o voce auzibilă, 

ci, ceva mi-a vorbit în inima mea: „Acum a venit timpul tău, ca să împarţi hrana pe care ai 

depozitat-o.” – Când m-am întors în Germania, în ziua următoare m-am dus şi mi-am depus 

preavizul, ca să renunţ la slujba mea. Din acel timp, am dus mesajul în toate ţările de pe pământ. 

Din cauza chemării directe a Domnului şi a însărcinării din partea Domnului de a depozita hrana 

şi apoi ceea ce i-a fost spus fratelui Branham în 1962: „Să nu faci călătoria în Elveţia, ci să te 

întorci în Jeffersonville şi să depozitezi hrana.” Eu mi-am notat în Biblia mea când fratele Branham 

a făcut această mărturie, chiar lângă textul din Maleahi. 

 

În 9 februarie 1959, fratele Branham a făcut următoarea afirmaţie: „Cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a Domnului, mesajul care-ţi va fi dat ţie, 

va premerge cea de a doua venire a Domnului.” Dar este o afirmaţie deosebită în această 

legătură: – „Nu eu voi premerge, ci mesajul va premerge.” Acestea sunt exact cuvintele pe care 

le-au rostit buzele fratelui Branham. Dumnezeu a luat proorocul, dar Cuvântul care i-a fost 

descoperit este cu noi. Eu nu vreau să merg mai departe de ceea ce i-a descoperit Dumnezeu 

fratelui Branham. Eu ştiu că există învăţături diferite. Noi nu putem intra în toate învăţăturile în 

acest serviciu, dar vreau să ştiţi aceasta: dacă luaţi fiecare afirmaţie pe care a făcut o fratele 

Branham, introduceţi-o în Cuvântul lui Dumnezeu. Voi trebuie să puteţi spune: „Scriptura 

spune… Scriptura spune…” Dacă voi spuneţi întotdeauna: „Prorocul spune… prorocul spune…”, 

ceva nu este corect. Profetul a fost trimis să ne întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu; şi Cuvântul 

lui Dumnezeu este autoritatea finală. Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu 

rămâne pentru totdeauna. Noi vom avea grijă să nu facem niciodată compromis. Când m-am 

întors de la înmormântarea fratelui Branham, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu şi I-am spus 

Domnului trei lucruri.  

 

Vreau să vă spun doar unul din toate trei. Am spus: „Doamne, fii cu mine tot timpul, ca să 

nu predic ceva ce nu poate rezista în ziua judecăţii.” Şi vreau să ştiţi că, atunci când fratele 

Branham era în viaţă, el a fost luat în Paradis şi a văzut milioane de oameni venind cu toţii la el şi 

toţi spuneau: „O, scumpul nostru frate! Suntem atât de bucuroşi să te vedem.” Şi apoi un înger i-a 

spus: „Tu vei fi judecat înaintea celor cărora tu le-ai predicat.” Şi acel lucru părea curios fratelui 

Branham, ca el să fie judecat. El l-a întrebat pe înger: „Pavel va fi judecat? Petru va fi judecat?” 

El a răspuns: „Da, ei vor fi judecaţi.” Apoi fratele Branham a spus: „Eu am predicat ceea ce Petru 

a predicat. Am predicat ce Pavel a predicat. Şi dacă el va rezista la judecată şi eu voi rezista la 

judecată.”  

 

Eu vreau să ştiţi că William Branham a predicat numai Cuvântul lui Dumnezeu. Erau anumite 

lucruri pe care el le aştepta… dar nu vrem să intrăm în aceasta acum, ci vom dezbate unul sau două 

puncte în primul serviciu. Fratele Branham a fost prorocul lui Dumnezeu pentru această epocă. 

Toate lucrurile pe care Dumnezeu a vrut să ni le facă de cunoscut pentru a fi corectaţi; i-au fost 

descoperite lui. El a avut o responsabilitate directă înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost 

proorocul promis, aşa cum Ioan a fost un proroc promis. 
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 Ioan a pregătit calea Domnului. William Branham a reaşezat toate lucrurile în forma lor 

originală. Şi eu am o slujbă deosebită între fraţi, –ca să înţeleagă, că tot de ceea ce avem noi nevoie, 

ca să fim corectaţi, ne-a fost dat deja prin mesajul fratelui Branham. Eu ştiu că în câteva ţări, 

oamenii predică poligamia. Eu ştiu că în unele ţări, oamenii folosesc noul Nume: Iahshuah - Mesia. 

Eu vă provoc, să-mi arătaţi unde fratele Branham a spus aşa. Fratele Branham a botezat în Numele 

Domnului Isus Hristos. Noi avem diferite limbi pe pământ şi în fiecare limbă, Numele este scris 

în moduri diferite. Dar fiecare minune, fiecare semn care s-a întâmplat în slujba fratelui Branham, 

s-au întâmplat în Numele Domnului Isus Hristos. Fiecare persoană pe care el a botezat-o a botezat-

o în Numele Domnului Isus Hristos. Dacă eu aş fi trimis la evrei, eu aş folosi cuvântul evreiesc – 

în limba ebraică. Dar în limba franceză, eu folosesc textul în franceză. În limba germană, eu 

folosesc un text în germană. În limba engleză, eu i-au un text în engleză. Evenimentele din Biblia 

mea, care ne-au fost date de Dumnezeu ca şi făgăduinţe sunt aşa. Încă o singură afirmaţie în 

legătură cu aceasta.  

 

Când fratele Branham a mers în munte să se roage, voi ştiţi că el a fost un om care a iubit 

pustietatea, el voia să fie în natură şi deodată s-a întâmplat ceva. El a privit peste munte şi trei mari 

curcubee se mişcau pe cer. Şi toate trei curcubeele s-au contopit într-un singur curcubeu mare. 

Fratele Branham şi-a scos pălăria, stătea şi privea spre acel loc. Vocea Celui Atotputernic a răsunat 

din sens opus şi a rostit aceste cuvinte:„ Iehovah al Vechiul Testament – este Isus al Noului 

Testament.” Se aşteaptă cineva ca eu să spun altceva? Nu, iubiţii mei fraţi! A venit timpul să ne 

smerim pe noi înşine sub mâna puternică a lui Dumnezeu, să rezistăm duşmanului şi apoi vom fi 

liberi. Dacă voi nu vă supuneţi sub mâna puternică a lui Dumnezeu, duşmanul joacă fotbal cu voi. 

Dar dacă voi vă supuneţi sub mâna puternică a Dumnezeului Atotputernic, atunci duşmanul trebuie 

să fugă, pentru că el nu poate să reziste în faţa Cuvântului lui Dumnezeu. Nu William Branham 

era o autoritate, ci autoritatea este Cuvântul lui Dumnezeu; şi prin urmare noi stăm cu, Cuvântul 

scris al lui Dumnezeu. Eu spun aceasta în acest prim serviciu, dar vă voi spune la fel şi în ultimul 

serviciu.  

 

Fratele Branham nu a acceptat poligamia. Eu ştiu că, cuvântul „poligamie” se găseşte în 

predicile lui. El a arătat ce s-a întâmplat o perioadă în Vechiul Testament, ce s-a întâmplat înainte 

de darea legii şi în lege, cum a fost la început şi cum a fost după cădere. Dar dacă mergeţi direct 

în mesajul „Căsătorie şi divorţ”, numai atunci puteţi vedea diferenţa. Ceva greşit a avut loc în 

căsătorie. Dacă soţia este necredincioasă, bărbatul nu este legat de nevastă, ci el poate să i-a o altă 

decizie. Aceasta este ce Scriptura învaţă. Noi ne vom ocupa cu aceasta într-o întâlnire separată. Eu 

tocmai doresc să citesc din 1 Corinteni 7, versetele doi şi trei: „Totuşi, din pricina curviei, fiecare 

bărbat să-şi aibă nevasta lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.” 

 

 Acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este la plural, ci este la singular şi este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui, nu nevestele lui; şi lăsaţi ca fiecare femeie să-şi 

aibă bărbatul ei, nu bărbaţi. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, aşa cum am spus, într-un 

serviciu separat cu fraţii slujitori, noi vom lua multe texte din Scriptură, ca să primim lumină din 

toate părţile. 

 

Pentru că mi-am petrecut toată viaţa pentru un singur scop, atât ziua cât şi noaptea, să duc 

mesajul acestei ore până la capătul pământului. Chiar şi în anul acesta am fost în multe ţări: în 

Vietnam, în Cambogia, în multe naţiuni şi ţări din Orientul Îndepărtat. Dumnezeu Îşi cheamă 

poporul Său din întreaga lume. Dar eu vă spun adevărul: eu nu pot suporta confuziile. Duşmanul 

este cel care cauzează confuzii. Dumnezeu doreşte unitate şi Dumnezeu vrea să ne unească sub El, 



5 

 

în Cuvântul Său, să fim mădulare ale Trupului lui Isus Hristos. Unii spiritualizează Matei 24, 

spunând că Isus, Mirele, şi cele zece fecioare, sunt numai o pildă şi aceea este încă la viitor. Este 

în legătură cu venirea Mirelui. Haideţi să o lăsăm sub forma unei pilde. Numai o parte din cele 

care au ieşit să vadă venirea Domnului, ele vor fi gata şi vor intra cu Mirele, iar restul vor rămâne 

afară.  

 

Vreau să subliniez că Mireasa trebuie să fie pregătită, să se întâlnească cu Mirele. Numai 

Domnul a vorbit în pilde, dar adevărul se găseşte întotdeauna în pilde. Citesc doar un singur text 

din Scriptură, din Luca, capitolul 1. Aici, în primele două versete, omul lui Dumnezeu scrie, el 

vorbeşte despre început, despre martori oculari, slujitori ai Cuvântului, şi în versetul trei face 

afirmaţia: „am găsit şi eu cu cale, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor 

lucruri de la obârşia lor.”  

 

Iubiţi fraţi slujitori! Întâi, noi trebuie să avem o înţelegere desăvârşită în Cuvântul desăvârşit 

al lui Dumnezeu, o descoperire desăvârşită, dată nouă de Dumnezeu. Nu este nimic desăvârşit, 

decât numai Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ceva nu este în Cuvânt, nu este desăvârşit, pentru că 

numai Dumnezeu este desăvârşit; numai Dumnezeu poate să dea o înţelegere desăvârşită. Şi 

tocmai asta doreşte să facă Dumnezeu cu slujitorii Săi. Ca, Dumnezeu să le dea o înţelegere 

desăvârşită asupra Cuvântul Său, asupra voii Sale, să locuiască tot timpul în ei; despre împlinirea 

profeţiei din zilele noastre, despre toate lucrurile care sunt în cuvântul desăvârşit al lui Dumnezeu. 

El poate să ne dea o înţelegere desăvârşită prin descoperire divină. Dumnezeu este desăvârşit, 

Cuvântul Lui este desăvârşit şi fiecare revelaţie dată prin Duhul Sfânt este o descoperire 

desăvârşită. Şi aşteptăm ca Dumnezeu să ne dăruiască ceva desăvârşit în această adunare.  

 

Aşa că închei spunând: dacă voi mergeţi în urmă cu cinci sute de ani, încă în timpul reformei, 

Cuvântul adevărat a fost descoperit treptat. De asemenea, era o mare cunoştinţă, dar prin slujba 

fratelui Branham, nu a fost o cunoştinţă, a fost o descoperire. Dar aici este secretul. Acelaşi Duh 

Sfânt, care S-a odihnit peste proroc şi peste apostoli, care este răspunzător pentru Vechiul şi Noul 

Testament, trebuie să se odihnească peste noi, pentru ca noi să vedem ceea ce ei au văzut, să 

înţelegem cum au înţeles ei, să primim descoperirea desăvârşită a lui Dumnezeu. Eu nu sunt 

desăvârşit. Eu nu sunt infailibil. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit şi Cuvântul lui 

Dumnezeu este fără greşeală.  

 

 Noi nu suntem aici să ne reprezentăm pe noi înşine. Noi suntem aici, să-L lăsăm pe 

Dumnezeu să-şi aibă calea lui. Aş vrea să mai iau un text din Scriptură, eu chiar iubesc Cuvântul 

lui Dumnezeu: 2 Petru, capitolul 1, noi citim în versetul 18: „Şi noi înşine am auzit acest glas 

venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt.” Chiar şi apostolul Ioan a putut spune: „Ce 

am văzut cu ochii noştri, ce urechile noastre au auzit” În acelaşi fel, Petru a putut spune: „Noi am 

fost acolo, pe munte, cu El.” Matei 17, când Moise şi Ilie au apărut: „Noi am fost acolo şi vocea a 

venit jos: „Acesta este Fiul meu în care Îmi găsesc toată plăcerea.” Dumnezeu mi-a dat şi mie 

acelaşi privilegiu. Eu nu numai că am auzit vocea Domnului, dar acelaşi Cuvânt, care i-a fost 

descoperit apostolului Pavel, descoperit lui Petru, descoperit apostolilor, inclusiv lui Ioan pe insula 

Patmos. Eu spun smerit în prezenţa lui Dumnezeu, că nu a existat un alt timp pe pământ, când 

Cuvântul Său a fost descoperit într-un aşa mod desăvârşit; când toate tainele, din Geneza până la 

Apocalipsa, au fost descoperite. Dar voi vă puteţi imagina, cât de furios este duşmanul şi el chiar 

ar vrea să distrugă.  
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Rămâneţi în Cuvântul lui Dumnezeu! Aşa cum Isus a spus în Ioan, capitolul 15: „Dacă voi 

rămâneţi în Cuvântul Meu, şi Cuvântul Meu rămâne în voi, voi puteţi să vă rugaţi pentru ce doriţi.” 

Totul este să rămânem în El şi în Cuvântul Lui. Eu aştept ca mâine să fie o zi mare. Eu o numesc:” 

o zi cu Domnul în noi.” Va fi o zi pe care Domnul a făcut-o; o zi care va intra în istoria Împărăţiei 

lui Dumnezeu în această ţară şi în multe alte ţări. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul 

lui Dumnezeu, ca să ne aliniem la Cuvântul lui Dumnezeu şi nici o învăţătură străină să nu se 

găsească în Biserica Dumnezeului Celui viu. Eu sunt un martor ocular, un martor auditiv la ceea 

ce Dumnezeu a făcut în timpul nostru. Eu cred, aşa cum am spus, că William Branham a fost un 

proroc făgăduit. Şi acesta este timpul de sfârşit şi mesajul ne-a fost restituit, să fie luat şi dus până 

la marginile pământului. Nu adăugaţi nimic la el şi nu scoateţi nimic, ci rămâneţi în Cuvântul lui 

Dumnezeu pentru totdeauna! Şi dacă rămâne în voi, voi aveţi părtăşie cu Dumnezeu.  

 

Aş vrea să ştiu câţi slujitori sunt astăzi aici? Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulţi, mulţi, 

mulţi. Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Câţi dintre slujitori doresc să meargă cu 

Dumnezeu tot drumul? Da, da! Amin! Foarte bine! Mai mulţi decât m-am gândit. Cu toată inima 

voastră. Dumnezeu va lua Cuvântul Său şi vă va da mai mult din acest Cuvânt. Dumnezeu este 

minunat. Dumnezeu a cercetat această generaţie într-un mod deosebit. Fie ca Dumnezeu să vă 

binecuvânteze. Mă bucur că aţi venit. Eu cred că veţi lua cu voi ce aţi auzit în acest serviciu. Voi 

v-aţi sacrificat mult. Dar luaţi în inimile voastre ce a fost spus şi credeţi-o şi faceţi în conformitate 

cu ceea ce s-a spus. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi şi slujbele voastre şi să aparţineţi 

Trupului lui Isus Hristos, în unitate. Întâi, slujbele să fie în unitate în Hristos; toţi să fim uniţi în 

Hristos,în Cuvânt, apoi unul cu celălalt, apoi cu toată Biserica şi apoi mergem în cadenţă în 

întâmpinarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Prezenţa Lui este în acest loc. Să ne 

ridicăm şi să ne rededicăm vieţile noastre Domnului nostru. Câţi doresc să-şi rededice viaţa 

Domnului? Lăsaţi-mă să văd mâinile voastre! Peste tot mâini ridicate.  

 

Să ne rugăm împreună: 

 Dumnezeu aude toate rugăciunile noastre. Tatăl nostru ceresc, noi venim în prezenţa Ta să-

Ţi aducem slavă şi glorie pentru sfântul Tău Cuvânt, pentru prezenţa Ta, pentru Duhul Sfânt, să 

fie aici, pentru Adevăr; să ne facă liberi. Doamne, să ai calea Ta! Să eliberezi! Mă rog pentru toţi 

slujitorii, pentru toată Biserica, pentru tot Trupul lui Hristos. Fie ca biruinţa lui Dumnezeu să se 

manifeste prin Isus Hristos. Fie ca puterea învierii să se manifeste în acest serviciu, în Numele 

Domnului Isus Hristos, Domnul nostru. Să ai calea Ta! Noi ne re-dedicăm Ţie în Numele preţios 

al Domnului nostru Isus Hristos. Aleluia! Aleluia! Credeţi-o! Primiţi-o! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! O, Doamne, să ai calea Ta, să ai calea Ta! Aleluia! Aleluia! Să ai calea Ta! Să ai calea 

Ta! Facă-se voia Ta atât în cer cât şi pe pământ! Dă-ne un început nou prin puternica autoritate a 

Duhului Sfânt! – Aleluia! Aleluia! Glorie! 

 

(Rugăciunea fratelui Barilier) 

 Tatăl nostru, Îţi suntem recunoscători să fim astăzi aici, pentru că Tu ne-ai călăuzit să ne 

adunăm în faţa Ta, să ascultăm Cuvântul Tău, pentru ca Tu să poţi corecta, să poţi redresa şi alunga 

tot ceea ce a venit din partea duşmanului, toate acele învăţături false, mincinoase, care distrug 

poporul Tău, toate aceste duhuri rele religioase, care îi antrenează pe oameni şi vor săi atragă şi pe 

ceilalţi oameni după ei. Doamne, eliberează-Ţi poporul Tău! Poporul Tău să fie eliberat! Să fie 

liber de toate aceste fapte ale duşmanului şi harul şi dragostea pentru Tine, pentru Cuvântul Tău, 

şi dragostea unii pentru ceilalţi şi dragostea ca acest mesaj să fie dus mai departe, să fie cu noi 

acum! Ascultă-ne!  
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Tu cunoşti inimile noastre, Tu I-ai văzut, Doamne, pe cei ce şi-au exprimat dorinţa să umble 

cu Tine, să meargă pe căile Tale, pentru că Tu ai făgăduit o Mireasă glorioasă, fără pete şi fără 

zbârcituri, şi pentru aceasta începe cu predicatorii, cu toţi cei care au o responsabilitate la zidirea 

Trupului lui Isus Hristos. Doamne, cercetează-ne! Acordă harul Tău! Dă har fiecăruia, Doamne! 

Noi o cerem privind la preţul pe care Tu l-ai plătit, pentru că e preţul dragostei Tale; Tu Ţi-ai dat 

însăşi viaţa Ta, pentru că noi Îţi suntem preţioşi, mai preţioşi decât aurul şi argintul şi decât toate 

bogăţiile acestei lumi, pentru că Tu însuţi Te-ai dat pentru aceste suflete scumpe. Fie ca harul Tău 

să rămână cu noi! Orice putere care vine de sus să se poată, într-adevăr, manifesta în inimile, în 

vieţile noastre; şi puterea întunericului să fie alungată, să fie împrăştiată, dispersată în întregime; 

şi doar slava lui Isus Hristos, gloria lui Dumnezeu să se manifeste cu fiecare dintre noi. O, Doamne, 

păzeşte-ne pe drumul de întoarcere la casele noastre în această noapte, păstrează-ne în credinţă, în 

dragoste, vorbeşte-ne, învaţă-ne, pregăteşte-ne! Pregăteşte-i pe toţi cei ce vor auzi Cuvântul Tău 

mâine. O, Isuse, pregăteşte toate lucrurile; noi cerem ajutorul Tău, pentru că noi avem nevoie de 

el. Tu, Doamne, ştii cum adversarul încearcă să distrugă, să pună obstacole, vrea să aducă confuzia, 

dar Tu eşti Dumnezeul luminii. De aceea, noi Îţi cerem să străluceşti Tu peste poporul Tău; fă să 

strălucească lumina Feţei Tale! Străluceşte peste fiecare dintre copiii Tăi în aceste zile, în care 

Cuvântul Tău e adus. Noi Îţi cerem eliberarea, pentru că Tu ne-ai adunat; noi te rugăm pentru 

eliberarea de orice confuzie, de orice minciună, de orice lucru adus de duşman! Păstrează-ne, 

Doamne, în credinţă şi în smerenie, în dragoste. O, Îţi mulţumim Dumnezeul nostru! Dăruieşte 

acest sânge preţios, prin care Tu ai făcut legământul, Tu ai pecetluit legământul, pentru ca Legea 

Ta, Cuvântul Tău, să fie scrise (gravate) în inimi. Este Noul Legământ pe care Tu ai vrut să-l faci 

să nu fie o credinţă în exterior, ci să fie un cuvânt scris în inimi, prin Duhul Sfânt, şi pus în practică. 

Doamne, este ceea ce Tu ai făgăduit pentru acest timp de sfârşit şi noi Îţi cerem să pregăteşti 

inimile, ca să primească ceea ce Tu ai făgăduit. Îţi mulţumim Dumnezeul nostru! Te lăudăm că am 

putut fi un moment împreună aici, în această seară, şi noi credem că Tu pregăteşti timpul care va 

veni, fie la noapte, fie mâine, Tu eşti în sufletul nostru. Tu pregăteşti lucrurile iar noi Te lăudăm, 

Te binecuvântăm, Îţi mulţumim în Numele lui Isus! Amin!  

 

         

 

 


