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Sibiu, 13 august 2006 ora 10 
 

Ewald Frank 

 

 

 

 (fratele Dan Opriş) 

Lăudat şi binecuvântat să fie Numele Domnului! Este un mare har să putem să stăm din 

nou în prezenţa lui Dumnezeu, este un mare har să putem fi strânşi din nou cu o foamete mare în 

interiorul nostru. Eu cred că toţi cei care ne aflăm astăzi în locul acesta, cu noi se împlineşte 

cuvântul din Amos 8.11 care vorbeşte despre o foamete şi o sete, o foamete şi-o sete nu după apă 

şi după pâine ci o foamete şi-o sete după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu.  

Dacă ieri, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mare binecuvântare, cu o măsură foarte mare, 

astăzi suntem într-o foarte mare aşteptare ca Dumnezeu să ne dăruiască o hrană binecuvântată. 

Suntem într-o mare aşteptare ca Dumnezeu să facă lucruri foarte mari în mijlocul nostru, să ne 

trimită Cuvântul Său care poate să tămăduiască, poate să elibereze, să mântuiască, care ne poate 

face şi ne poate dărui tot ceea ce avem noi nevoie. Suntem aici ca să-L lăudăm pe Domnul, să 

cinstim Numele Său cel sfânt, suntem aici spre cinstea, onoarea şi slava lui Dumnezeu.  

Ne bucurăm să auzim din nou Cuvântul lui Dumnezeu vorbit prin fratele Frank, ne bucurăm 

că astăzi se împlineşte Scriptura cu noi, ne bucurăm că noi trăim prezentul şi prezenţa lui 

Dumnezeu, ne bucurăm că astăzi putem să spunem aşa cum s-a spus de către Domnul nostru în 

Luca 4.17: „Astăzi se împlinesc cuvintele din cartea acesta!” Laudă şi cinste lui Dumnezeu! 

Am auzit că fraţii sunt cuplaţi la Internet, chiar şi din Johanesbourg???, urmăresc această 

predică, această binecuvântare care Dumnezeu ne-o dăruieşte nouă în locul acesta, de-asemenea 

fraţii din Paris au auzit ieri predica şi astăzi în alte părţi. Putem să spune că suntem cuplaţi 

internaţional, dar cuplarea şi cuplajul cel mai important pentru noi este cel de sus. Dumnezeu să 

inspire, Dumnezeu să toarne azi într-o măsură deosebită, Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele 

Frank, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe fraţii din Germania, fratele Hans şi fratele Herman vor 

aduce şi ei astăzi un salut astăzi, un cuvânt. Inimile noastre să fie deschise, noi să nu lăsăm nici un 

cuvânt să cadă la pământ şi ceea ce am dorit întotdeauna să se întâmple şi astăzi, Cuvântul să nu 

se întoarcă fără rod ci să împlinească scopul pentru care ne-a fost dăruit.  

Eu am să citesc două sau trei texte din Scriptură, apoi ne vom ridica ca să încredinţăm lui 

Dumnezeu toată lucrarea care se va face în locul acesta. Vreau să citesc prima dată din Psalmul 

113: „Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului! Fie Numele 

Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac! De la răsăritul soarelui şi până la apus, fie 

Numele Domnului lăudat! Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai 

pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de sus? El îşi pleacă 

privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ. El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit 

din gunoi, ca să-i facă să şadă cu cei mari, cu mai marii poporului Său. El dă o casă celei care 

era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!” Dumnezeu 

să fie binecuvântat! 

Vreau să mai citesc din Isaia 55 şi cred că este un cuvânt care ni se potriveşte şi ni se 

adresează nouă: „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi 

bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru un 

lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultaţi-Mă 

dar şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi 
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veniţi la Mine, ascultaţi şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, 

ca să întăresc îndurările Mele faţă de David.” Amin! Haideţi să ne ridicăm: 

Tatăl nostru care eşti în ceruri, Îţi mulţumim pentru harul Tău, Îţi mulţumim pentru această 

prioritate de-a sta astăzi în locul acesta, Îţi mulţumim pentru că ai ascultat rugăciunile noastre, Îţi 

mulţumim pentru că putem să trăim o zi atât de minunată, o zi de sărbătoare, o zi închinată Ţie, 

Numelui Tău cel sfânt, o zi care pentru noi este o mare sărbătoare, o zi în care Tu ai îngăduit ca 

slujitorul Tău să vină din nou în locul acesta şi noi ştim că slujitorul Tău şi slujitorii Tăi aduc 

prezenţa Ta. Prezenţa Ta binecuvântată, Doamne, să se afle în locul acesta într-o măsură fără egal. 

Te rugăm, Tată ceresc, astăzi cerul fiind deschis, revarsă Tu, Doamne, o mare binecuvântare peste 

noi, dăruieşte un cuvânt prin care oamenii să-şi întoarcă privirea şi inima spre Tine, un cuvânt care 

să mişte inimile, să străpungă interiorul nostru, decizii să poată fi luate în acest loc, mâini ridicate, 

cereri adresate Ţie şi răspunsuri din partea Ta, Dumnezeule! Aceasta aşteptăm, Duhul Tău cel 

Sfânt să se reverse, inimile să fie săturate, Doamne, toţi cei care se află în acest loc să plece din 

acest loc spunând: „Astăzi Domnul mi-a vorbit, astăzi am fost binecuvântaţi, astăzi am trăit şi am 

simţit prezenţa lui Dumnezeu. Aşa să faci Tu, Doamne, astăzi, Te rugăm aceasta în scumpul Nume 

al Domnului Isus Hristos. Binecuvântează pe fiecare frate, din faţă şi până în spate, dă urechi de 

auzit, dă o Tu inimă credincioasă, dă Tu ochi care să vadă, dăruieşte Tu credinţă, Doamne, 

dăruieşte Tu har, Doamne, ca noi să putem să ne bucurăm de ceea ce vei face Tu astăzi în locul 

acesta. Lăudat să fii Tu! Mărit şi cinstit să fie Numele Tău cel Sfânt! Încredinţăm totul în mâna 

Ta, în Numele Tău cel sfânt, al Domnului Isus Hristos. Lăsăm totul la îndemâna, la dispoziţia Ta, 

ca tu să faci totul, Doamne, ca Tu să ne iei sub controlul Tău şi întreaga adunare din locul acesta. 

Îţi mulţumim pentru toate, Te lăudăm şi Te binecuvântăm în scumpul Nume al Domnului Isus 

Hristos! Aleluiah! Amin! 

Vă rugăm să vă aşezaţi şi rugăm pe fratele Hans sau fratele Herman să aducă un cuvânt. 

 

 

(Fratele Hans) Lăudat să fie Numele Domnului nostru, aşa cum s-a spus deja pentru 

prioritatea de a fi în acest loc. Inimile noastre mai sunt mişcate de Cuvântul lui Dumnezeu de ieri 

seară şi de ceea ce s-a citit în această dimineaţă.  

Şi eu vă aduc personal saluturile fraţilor noştri din Erbach??? şi saluturile tuturor fraţilor 

care ne-au spus să vă salutăm. Noi suntem o familie mare în Domnul, noi nu ne uităm geografic ci 

noi suntem uniţi prin Duhul lui Dumnezeu. Aşa cum s-a citit deja din Isaia 55, doresc şi eu să revin 

la acest cuvânt. Un salut din Isaia 55.10-11, îndeosebi versetul 11: „căci după cum ploaia şi 

zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să 

odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi 

Cuvântul Meu, Cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu nu se întoarce la 

Dumnezeu fără rod ci va face voia lui Dumnezeu şi va împlini planurile lui Dumnezeu.”  

Doresc să mai citesc din Evrei 13. Noi ştim că voia lui Dumnezeu este cel mai important 

lucru din viaţa noastră. Eu cred că aceasta este dorinţa noastră, a tuturora. Evrei 13.20: „Dumnezeul 

păcii care prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele 

Păstor al oilor (Păstorul nostru), să ne facă desăvârşiţi în orice lucru bun ca să facem voia Lui (şi 

să faceţi voia Lui şi să facem) şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos!” Noi ştim că 

acest lucru se întâmplă la auzirea Cuvântului. Dumnezeu să ne deschidă inimile şi voia Lui deplină 

să aibă prioritate în vieţile noastre. Lăudat să fie Numele Domnului! Amin! 

 

(Fratele Herman) Lăudat să fie Numele Domnului! Îi suntem din nou mulţumitori pentru 

această zi şi recunoscători pentru Cuvântul  pe care El ni l-a dat prin har, ieri. Inimile noastre au 

fost mişcate şi o mare binecuvântare a fost în adunare. Şi credem că aceeaşi porţie o vom primi 
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astăzi, cum şi fratele Dan a spus, am venit cu o aşteptare în acest loc şi aşteptările noastre trebuie 

să fie după voia lui Dumnezeu. 

Aşa cum azi dimineaţă ne-am trezit, ne-am aranjat, ne-am luat papucii în picioare, pantaloni 

călcaţi, o haină, o cravată, ne-am uitat în oglindă, ne-am pieptănat părul, a avut loc o pregătire 

pentru că am ştiut că avem o întâlnire. Aşa este şi cu noi: ştim că am primit o făgăduinţă şi că 

înainte ca această făgăduinţă a revenirii Domnului Isus Hristos să se poată întâmpla, are loc o 

pregătire. De aceea am venit în acest loc. Cum am auzit ieri, mai întâi interiorul trebuie să fie 

pregătit, trebuie să fie schimbat, pentru ca la venirea zilei lui Isus Hristos exteriorul nostru să poată 

fi schimbat şi noi să avem chipul Lui. Fie ca aceste ceasuri, aceste clipe care le petrecem împreună 

aici, cu omul lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu cu o chemare pentru acest timp, fie ca aceste clipe 

să facă schimbarea asta. Avem nevoie de schimbare interioară pentru ca exteriorul să se poată 

schimba. Pe baza făgăduinţei, aşteptăm aceste lucruri şi cred că Domnul o va face cu fiecare dintre 

noi. Lăudat şi cinstit să fie Numele Lui! Amin! 

 

 (Fratele Frank) Vă salut pe toţi în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru! Noi deja am 

simţit prezenţa lui Dumnezeu, suntem recunoscători pentru mărturiile şi Cuvântul pe care l-am 

auzit. Noi suntem adunaţi în prezenţa Domnului, în Numele lui Isus Hristos.  

Spunem fiecăruia un bun venit. Eu ştiu că aţi venit din locuri diferite din ţară şi ştiu că 

uneori e greu să călătoreşti, dar eu mă încred că Domnul ne va binecuvânta astăzi.  

Îi salut pe toţi cei care ascultă în diferite părţi ale globului. Este un mare privilegiu pe care 

ni L-a dat Dumnezeu ca să putem folosi această tehnică spre a duce Cuvântul până la marginile 

pământului. 

Chiar şi în Centrul de misiune din Krefeld, fiecare predică este tradusă în 12 limbi şi acum 

transmitem în direct în 7 limbi şi astfel oamenii, oriunde ar trăi pe acest pământ, ne pot asculta. 

Niciodată nu au fost aceste posibilităţi! Dar noi suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic. 

Astăzi vom împărtăşi un număr de texte din Scriptură şi aş vrea să ştiţi, lucru pe care le-am 

spus şi aseară: Dumnezeu face toate lucrurile conform Cuvântului Său. 

La prima venire a lui Hristos s-au împlinit 109 proorocii din Vechiul Testament. Totul a 

fost spus dinainte în cărţile lui Moise, în Psalmi şi în prooroci şi tot ceea ce a fost spus a fost 

împlinit până la ultimul cuvânt. 

Apostolul Pavel scrie despre Evanghelia lui Isus Hristos, în 1 Corinteni 15, afirmând că 

toate lucrurile s-au întâmplat conform Scripturii. Şi noi credem Cuvântul lui Dumnezeu complet, 

aşa cum este scris.  

În 2 Corinteni 11, versetul 3-4, mai întâi, apostolul ne spune că va fi o ducere în eroare, o 

înşelare a celor care nu rămân în Cuvântul lui Dumnezeu. E atât de important să rămâi în Cuvântul 

lui Dumnezeu şi de asemenea să ştii ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre timpul de sfârşit, ce 

spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Israel, ce spune despre biserică, ce spune despre situaţia 

reală de pe teren înaintea revenirii lui Hristos. Ce spune Scriptura? De 845 ori se face în Noul 

Testament trimitere la texte din Vechiul Testament. Este un lucru care ne convinge deplin. Noul 

Testament ne arată că tot ce s-a spus în Vechiul Testament s-a împlinit. La prima venire a lui 

Hristos, Cuvântul făgăduit pentru acel timp s-a împlinit. La fel şi acum, în timpul acesta, Cuvântul 

făgăduit pentru această vreme s-a împlinit.  

Dacă privim spre Israel, în special la Ierusalim, (şi spun acest lucru cu o înţelegere deplină 

în inima mea) fiecare adevărat copil a lui Dumnezeu iubeşte Israelul. Dar noi nu-i urâm pe arabi. 

Nu-i urâm pe arabi. Ei sunt orbiţi la fel ca toate celelalte neamuri şi religii şi Biblia spune că chiar 

şi peste Israel este o orbire, pentru că ei L-au respins pe Domnul când a venit la ei acum 2000 de 

ani. Şi Domnul nostru a rostit condamnarea asupra Israelului şi asupra Ierusalimului. În Luca 21.24 

Domnul nostru spune că ei vor fi împrăştiaţi în toate neamurile şi vor fi loviţi de sabie şi Ierusalimul 
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va fi călcat în picioare de neamuri până când se va încheia vremea sau  timpul neamurilor. În 

Zaharia 12.3 este scris că Ierusalimul va fi o piatră grea pentru toate neamurile şi toate neamurile 

se vor strânge împotriva Ierusalimului. Este oraşul pe care Dumnezeu L-a ales şi toată lumea este 

împotriva lui. Acelaşi lucru se întâmplă cu Biserica lui Isus Hristos: pentru că noi am fost aleşi 

înainte de întemeierea lumii, nimeni nu ne înţelege. Dar Dumnezeu ne înţelege şi noi Îl înţelegem 

pe Dumnezeu pentru că noi suntem o parte din Cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte Israelul, 

Dumnezeu a spus că-i va strânge înapoi la sfârşitul timpului şi-i va aduce înapoi în ţara lor. Sunt 

multe texte care se referă la acest subiect: Isaia 14.1, Ieremia 36.24 şi apoi Ezechiel vorbeşte într-

un mod deosebit despre acest subiect. Şi în capitolele de la 36 la 39 tema principală este întoarcerea 

lui Israel în ţara făgăduită. În ultimele trei versete din Ezechiel 39 citim: „Când îi voi aduce înapoi 

dintre popoare şi-i voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi sfinţit de ei înaintea multor neamuri.  

Şi vor şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeu lor, care-i lăsasem să fie prinşi de război între neamuri 

şi care-i strâng iarăşi în ţara lor; nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo.” Şi acum vine 

făgăduinţa: „şi nu le voi mai ascunde Faţa Mea” (El nu-şi va mai ascunde faţa de poporul Său. Şi 

motivul este următorul:) „căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel”. În momentul în care 

Dumnezeu îşi toarnă Duhul asupra lui Israel, El nu-şi va mai întoarce Faţa de la ei după-aceea. Dar 

conform Fapte 15.13 este scris că Dumnezeu şi-a aruncat ochii să-şi strângă un popor pentru 

Numele Lui şi apoi se va întoarce să ridice cortul lui David. Conform Romani 11.25 când toate 

neamurile vor intra, apoi Domnul se va întoarce din nou la Israel. Domnul a început cu Israel şi va 

încheia cu Israel. Între aceste evenimente este timpul neamurilor. Aici este taina: aşa cum evreii 

trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită ca să aibă parte de slujba celor doi prooroci care, conform 

Apocalipsa 11, vor predica şi vor prooroci trei ani şi jumătate la Ierusalim şi conform Apocalipsa 

7 cei 144000 vor fi pecetluiţi, câte 12000 din fiecare trib. Deci evreii nu pot rămâne în orice oraş, 

în New York, în Moscova, în orice alt oraş, ei trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită, ei trebuie să 

se întoarcă în locul acela în care se va împlini făgăduinţa dată lor. La fel este cu credincioşii în 

Isus Hristos care sunt în Noul Testament. Noi nu putem rămâne împrăştiaţi în diferite denominaţii, 

noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul făgăduit pentru această zi, noi trebuie să devenim copii ai 

făgăduinţei şi Duhul Sfânt trebuie să vină peste noi. Când Duhul Sfânt vine peste noi, Domnul nu-

şi va mai întoarce Faţa de la noi niciodată. Vă rog, înţelegeţi planul de mântuire. În acest moment 

Dumnezeu îşi face ultima lucrare, lucrarea finală, în mijlocul Miresei. Ceea ce n-a fost descoperit 

niciodată ne este descoperit acum şi vă vom arăta din Cuvântul lui Dumnezeu necesitatea de a 

umbla în lumină.  

Am putea spune multe lucruri. Am putea să ne uităm în trecutul apropiat, în special din 

vremea celui de-al doilea război mondial. Mulţi dintre voi faceţi parte din generaţia cea tânără, dar 

eu fac parte din cei dintr-o generaţie mai veche. Privesc la lucrurile care s-au întâmplat în timpul 

meu şi în special în această zi, de 13 august. Este o zi deosebită pentru toată Europa şi pentru 

Germania. Cu 45 de ani în urmă, în 13 august 1961 a început să se construiască zidul de la Berlin. 

Germania a fost divizată, Europa a fost divizată, lumea a fost divizată. Şi poţi să mergi şi la august 

1948 când a avut loc blocada Berlinului şi nu se mai putea intra şi ieşi din Berlin. Menţionez aceste 

lucruri cu un scop deosebit: ca să înţelegeţi că această diviziune s-a terminat cu ea de mult. În 

noiembrie 1989 a avut loc reunirea Germaniei şi Europa care mai înainte a fost divizată, acum este 

unificată. Şi asta ne duce la Daniel 2, ne duce la Daniel 7, la Apocalipsa 13 şi la Apocalipsa 17. 

Nu putem în toate amănuntele acestor lucruri, aş vrea doar să înţelegeţi: este un timp al unirii. 

Fratele Branham a predicat o predică foarte lungă „Timpul unirii şi semnele”. Aşa că noi înţelegem 

prin harul lui Dumnezeu că este o unire pe tărâm politic şi avem un comerţ mondial, fiecare vrea 

să facă parte dintr-un guvern mondial, din ordinea mondială. Fiecare este pe drum. Şi noi vedem 

foarte clar datorită textelor profetice şi pentru că noi trăim în timpul împlinirii. Dumnezeu ne 

deschide mintea şi noi nu trebuie să tâlcuim Scriptura ci doar trebuie să o vedem când se întâmplă.  
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Dar partea principală este pentru Trupul lui Hristos, pentru adevăraţii credincioşi ca ei să 

recunoască ziua lor şi Cuvântul făgăduit pentru astăzi şi să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu 

chiar acum. În Isaia 9 avem în versetul 2 făgăduinţa: „poporul care umbla în întuneric vede o mare 

lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină”. Noi spunem „Amin!” la asta. 

N-a fost văzută doar acum 2000 de ani, a fost văzută şi astăzi. În versetul 8 citim: „Domnul trimite 

un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel.” Mai întâi El trimite Cuvântul 

şi când Cuvântul este descoperit el devine o lumină strălucitoare. Atunci noi umblăm în lumină. 

Şi Domnul nostru spune: „Cel ce mă urmează pe Mine nu va rămâne în întuneric ci va avea lumina 

vieţii”.  

În Isaia 8 avem un text destul de ciudat, vorbind despre Domnul Isus Hristos în versetul 

14:”Şi atunci El va fi un locaş sfânt dar şi o piatră de poticnire” din cauza a două lucruri; pentru 

unii va fi un locaş sfânt dar pentru alţii va fi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire. Pentru noi 

El este Stânca mântuirii dar pentru alţii este o stâncă de poticnire. Versetul 15: „Mulţi se vor 

poticni, vor cădea şi se vor sfârâma, vor da în laţ şi vor fi prinşi. Înveleşte această mărturie, 

pecetluieşte această descoperire, între ucenicii Mei”. Dacă ducem acest text în 1 Petru 2.6-8 citim: 

„Căci este scris în Scriptură: « Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; 

şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine ». Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! 

Dar pentru cei necredincioşi, « piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul 

unghiului »  şi « o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere ».  Ei se lovesc de ea pentru că n-au 

crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi”. Este foarte important să ştii poziţia în care eşti, ce 

este Isus Hristos pentru tine, ce înseamnă pentru tine Cuvântul lui Dumnezeu. Ai tu descoperirea 

divină cine este Isus Hristos? Mai tâlcuieşti tu Scriptura sau Scriptura îţi este descoperită? Este o 

diferenţă ca dintre noapte şi zi.  

Ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. „La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era cu 

Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu”. Ne întoarcem la Matei 13 să vă arătăm ceva foarte 

important, ceva scump. Toată lumea cunoaşte acest text, dar vom mai citi totuşi câteva texte. Matei 

13.37: „El le-a răspuns: « Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului. Ţarina este lumea; 

sămânţa bună, sunt fiii Împărăţiei; neghina, sunt fiii celui rău »”. Două tipuri de copii. Una este 

din Cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Aşa cum Fiul lui Dumnezeu a fost cu noi, 

Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit printre noi. În acelaşi fel s-a născut Fiul lui 

Dumnezeu aici, în trup, pentru că Cuvântul făgăduinţei i-a fost dat Mariei şi ea a crezut Cuvântul 

făgăduinţei şi în acel moment Duhul Sfânt a venit peste ea. În acel moment Duhul Sfânt a făcut 

lucrarea, astfel ca Cuvântul să se poată face trup, ca să trăiască în mijlocul nostru. La  fel se 

întâmplă cu noi când suntem născuţi din nou: noi auzim cuvântul făgăduit şi noi spunem ca şi 

Maria: „Facă-mi-se după cuvintele Tale! Iată-mă în mâna Domnului! Cum spui Tu aşa să se facă!” 

şi astfel s-a născut Fiul lui Dumnezeu. În acelaşi fel noi auzim Cuvântul lui Dumnezeu şi noi 

credem şi Duhul Sfânt vine peste noi şi suntem născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Viaţa 

lui Hristos intră în sufletele noastre şi aceasta este viaţa veşnică. „Cine are pe Fiul lui Dumnezeu 

are viaţa veşnică” 

 Acum vedem că aici sunt două seminţe: sămânţa lui Dumnezeu şi sămânţa vrăjmaşului. 

Dacă găseşti cuvântul cheie în Scriptură poţi deschide şi găsi acea taină. Dacă nu găseşti cuvântul 

cheie nu poţi descuia acea taină. Când Domnul nostru a spus lui Petru în Matei 16: „Îţi voi da 

cheile Împărăţiei lui Dumnezeu” atunci Domnul nostru vorbeşte despre tainele Împărăţiei lui 

Dumnezeu. Apostolul Petru a avut cheia ca să deschidă fiecare din aceste taine. Şi aici citim în 

Matei 13 despre cel rău. Dacă vreţi să ştiţi despre cel rău, chiar şi Cain era de la cel rău. 1 Ioan 

3.12 – „Cain, care era de la cel rău.” 1 Ioan 2. 13-14 spune: „V-am scris, părinţilor, pentru că l-

aţi biruit pe cel rău. V-am scris tinerilor pentru că l-aţi biruit pe cel rău.” Deci înţelegem din 

Scriptură cine este cel rău: este vrăjmaşul, este satan. În Matei 13.41: „Fiul omului va trimite pe 
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îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia lui Dumnezeu toate lucrurile care sunt pricină de 

păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea”. O declaraţie foarte puternică. În Matei 13.49: „Tot 

aşa va fi şi la sfârşitul veacurile. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni.” 

Aici avem două lucruri: îl avem pe cel rău şi sămânţa lui sunt cei răi. Apoi Îl ai pe Isus Hristos, 

Fiul omului, Sămânţa lui Dumnezeu făgăduită încă din grădina Eden, care şi-a dat viaţa pentru ai 

Săi şi aceasta trebuie să v-o citesc din Isaia 53 ca să vedeţi acest lucru despre sămânţă. Isaia 53.10 

citim: „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă... Dar după ce îşi va da viaţa ca 

jertfă pentru păcat va vedea o sămânţă de urmaşi”. Va vedea o sămânţă, când îşi va da viaţa ca 

jertfă pentru păcat. Galateni 3 – mai întâi Hristos este sămânţa şi apoi toţi copiii lui Dumnezeu 

sunt sămânţă a lui Dumnezeu. Galateni 3.16, ultima parte: „ca şi cum ar vorbi numai de una: « Şi 

seminţei tale, adică Hristos »". Aş putea citi mai mult, dar ne vom referi doar la lucru care este în 

legătură cu ceea ce am vorbit acum, ca să putem aduce mai multe texte din Scriptură. În ultimul 

verset din Galateni 3: „Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori prin 

făgăduinţă”. Mie îmi place mult cum a descris apostolul Pavel acest subiect, în special în Galateni 

4.28-29. „Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac voi sunteţi copii ai făgăduinţei” Şi lăsaţi-mă să accentuez 

vers 29: „Şi cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se 

născuse prin Duhul tot aşa se întâmplă şi acum”. Eu vă întreb astăzi: cum de s-a născut Isaac după 

Duhul? Avraam a fost tatăl lui Ismail, Avraam a fost tatăl lui Isaac. Acelaşi tată. Cum de unul s-a 

născut prin Duhul şi celălalt s-a născut după trup? Duhul era în cuvântul făgăduit şi pentru că 

Avraam l-a crezut pe Dumnezeu,  binecuvântarea a venit peste fiul făgăduit. Fiecare binecuvântare 

a lui Dumnezeu este în legătură cu făgăduinţa lui Dumnezeu.  

Şi cum am arătat despre Israel, ei trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită, acolo unde se vor 

împlini făgăduinţele date lor. Şi noi trebuie să fim în cuvântul făgăduit, astfel ca acest cuvânt 

făgăduit să se poată împlini cu noi şi în noi. Ne întoarcem la Matei 13, aici vorbim în versetul 41, 

ultima parte: „şi vor smulge din Împărăţia lui Dumnezeu toate lucrurile care sunt pricină de 

păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea”. Cu acest text mergem în proorocul Ieremia 51 şi 

apoi ne vom întoarce în Noul Testament. Ieremia 51.6: „Fugiţi din Babilon, şi fiecare să-şi scape 

viaţa”. Puneţi-vă acest cuvânt în inimă, ca fiecare să-şi scape viaţa. Noi predicăm Cuvântul, dar 

numai dacă tu crezi Cuvântul, acest Cuvânt va împlini scopul pentru care a fost trimis. Şi acum 

citim despre fărădelege: „ca să nu cumva să pieriţi în pieirea (fărădelegea - în limba germană) 

lui!”. Acum vorbeşte despre Babilon, ca noi să ne scăpăm viaţa şi să n-avem parte de fărădelegea 

lui. Citim mai departe: „Căci aceasta este o vreme de răzbunare. El va răsplăti după faptele lui. 

Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul”. O, Dumnezeul meu 

din ceruri! Există o instituţie pe pământ pe care Dumnezeu o numeşte Babilon, care a îmbătat 

întreg pământul. Dacă cineva este beat, el se clatină, are greutăţi în a merge drept şi chiar nu mai 

găseşte drumul spre casă. Lucrul principal în acest text este: ??? cu care trebuie să mergem în 

Apocalipsa 17.1 dar vreau să accentuez încă o dată: „Fugiţi, fugiţi din Babilon!” Nu mai luaţi timp 

ca să gândiţi: o fi bine, n-o fi bine, ci doar fugiţi. Fugiţi din Babilon, ieşiţi afară din toate confuziile. 

Nu aşteptaţi, s-ar putea să fie prea târziu. Scăpaţi-vă viaţa şi ieşiţi afară din mijlocul acestor 

fărădelegi ca să nu fiţi despărţiţi. Este porunca acestui ceas. Apocalipsa 18: „Ieşiţi din Babilon, 

poporul Meu”. 2 Corinteni 6: „voi, poporul Meu, ieşiţi afară.”  

Avem două lucruri: avem taina fărădelegii, în legătură cu Babilonul şi pe cei care sunt de 

la cel rău. Aceştia nu vor da ascultare Cuvântului lui Dumnezeu. În Ioan 8.47, Domnul nostru 

spune: „Cine este din Dumnezeu ascultă Cuvintele Mele”. Şi le spune cărturarilor: „Voi nu 

ascultaţi pe Dumnezeu pentru că voi nu sunteţi din Dumnezeu”. Lăsaţi-mă să vă spun astăzi, dragi 

prieteni: dacă tu eşti un adevărat copil al lui Dumnezeu, vei asculta cuvintele lui Dumnezeu şi le 

vei crede. Şi vei acţiona în conformitate cu ele.  
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Taina fărădelegii lucrează. 2 Tesaloniceni 2 şi alte texte vorbesc despre această taină. 

Atenţia mea a fost îndreptată în Matei 7 unde se vorbeşte despre personalităţile din lumea 

carismatică, cei care chiar fac semne şi minuni, proorocesc şi folosesc daruri duhovniceşti. Domnul 

nostru va trebui să le spună în ziua aceea: „Eu nu vă cunosc!” Matei 7.21-23: „Nu orişicine-Mi 

zice: « Doamne! Doamne! » va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care 

este în ceruri”. Noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Şi acum Biblia vorbeşte despre cei care folosesc daruri duhovniceşti dar nu fac voia lui Dumnezeu. 

Versetul 22: „Mulţi îmi voi zice în ziua aceea: « Doamne! Doamne! N-am proorocit noi în Numele 

Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-a făcut noi multe minuni în Numele Tău? »” Eu 

nu judec! O spun asta cu o inimă zdrobită, o spun având dureri în inima mea. Cunosc pe mulţi din 

evangheliştii renumiţi. Ei cred în semne mari şi minuni, ei proorocesc, ei fac lucruri mari. Pentru 

că oamenii cred, Dumnezeu îşi confirmă Cuvântul Lui şi aceşti evanghelişti cred că Dumnezeu îi 

confirmă pe ei. Dar Dumnezeu îşi confirmă Cuvântul Lui pentru cei care cred. Dar pentru că aceştia 

cred că Dumnezeu îi confirmă pe ei şi slujba lor, ei sunt astfel întăriţi în învăţătura lui şi în căile 

lor.  

Ce aş putea să spun eu astăzi? Toţi cei 500 de evanghelişti din Statele Unite care nu aveau 

nici o slujbă, care au fost într-un fel chemaţi şi inspiraţi într-una din adunările fratelui Branham, ei 

totuşi au rămas în denominaţiile lor, în învăţăturile lor, ei au văzut lucrările mari a lui Dumnezeu 

şi au mărturisit că nu există nici o slujbă comparabilă cu cea a fratelui Branham şi au spus: este cel 

mai mare bărbat din vremea lui Isus Hristos. Dar asta nu este de ajuns! Noi trebuie să înţelegem 

scopul pentru care a fost trimisă această slujbă de Dumnezeu: acela de a ne aduce înapoi la început, 

ca să ieşim din confuzie, din toate învăţăturile care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Şi aici în versetul 23 citim: „Atunci le voi spune curat: « Niciodată nu v-am cunoscut! 

Niciodată nu v-am cunoscut! »” Au proorocit, au făcut semne mari şi minuni şi apoi Domnul le 

spune: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine voi toţi cei care lucraţi fărădelege!” 

Ne întoarcem la Matei 13.49: „tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor 

despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni”. Dragii mei fraţi şi surori, noi trăim într-un timp foarte 

important, foarte aproape de revenirea lui Isus Hristos.  

Este un lucru pe care trebuie să-l spun: de la primul verset până la ultimul verset, Biblia a 

fost răstălmăcită. A început cu textul „Să facem om”. Acest mic text a fost folosit ca să se scoată 

învăţătura trinităţii. Multe cărţi mari au fost scrise datorită acestei afirmaţii: „Să facem om”. Şi 

tâlcuirea sau interpretarea acestui text a fost că Tatăl a vorbit cu Fiul şi cu Duhul Sfânt care erau 

persoane împreună cu Tatăl, care mergeau împreună în grădina Eden… Ce gând! Ce gând e acesta? 

De ce nu urmează cu acest text mai departe Scriptura? De ce au adus imaginaţia şi gândurile lor în 

Cuvântul lui Dumnezeu? Este suficient să mergi la Gen 11.7, când Domnul Dumnezeu a zis „Să 

ne coborâm”. Poţi să mergi în Isaia 6 când Domnul zice: „Cine va merge pentru noi”? Poţi merge 

prin întregul Vechiul Testament, Biblia vorbeşte despre un singur Dumnezeu. Şi în Biblie se 

prooroceşte că Fiul va fi născut. Psalmul 2.7 „Tu eşti Fiul meu, astăzi Te-am născut”. Şi cum am 

spus mai înainte, când făgăduinţa a fost dată Mariei s-a împlinit cuvântul proorocit în Vechiul 

Testament. Isaia 7.14: „Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu”.  

Dar dacă citim ce s-a întâmplat la Niceea, ei au adus învăţat şi afirmaţia că Dumnezeu, 

Tatăl a dat naştere Fiului în veşnicie… Aţi auzit aşa ceva, cum un tată a dat naştere unui fiu? N-

are nici un rost! Dar ei au scos-o şi toată creştinătatea o crede. În toate bisericile, oriunde mergi, 

toţi cred că Dumnezeu în veşnicei, ca Tată a dat naştere unui Fiu. Nu este nici măcar un text pentru 

asta. Fiul S-a născut la Betleem şi Fiul este Domnul slavei! Acelaşi ieri, azi şi în veci! Marele Eu 

sunt! Cel care a umblat în grădina Eden, Cel care a vorbit proorociilor, Cel care l-a vizitat pe 

Avraam este mereu Acelaşi, Acelaşi, Acelaşi. Isus, Domnul nostru a spus: „Avraam a văzut ziua 
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mea şi s-a bucurat” şi cărturarii i-au zis: „Tu n-ai nici măcar 50 de ani şi zici că l-ai văzut pe 

Avraaam!” Domnul nostru zice: „Înainte să fie Avraam, sunt Eu”. Eu sunt, mereu Eu sunt! De 7 

ori în Noul Testament Domnul nostru zice „Eu sunt”: Eu sunt Calea, Eu sunt viaţa, Eu sunt 

învierea, Eu sunt Bunul Păstor, mereu Eu sunt, marele Eu sunt! Cel care a fost, este şi va veni! 

Domnul nostru Isus Hristos!  

Aşa că înţelegeţi prin harul lui Dumnezeu că noi trebuie să ieşim din toate învăţăturile 

greşite. Toate învăţăturile greşite sunt ca un laţ şi toate denominaţiile ca nişte temniţe. Oriunde se 

vesteşte acum Cuvântul original a lui Dumnezeu, noi predicăm eliberarea. Voi sunteţi liberi, voi 

sunteţi eliberaţi! Tu nu aparţii unei denominaţii, tu aparţii lui Isus Hristos! El a plătit preţul! Dacă 

eşti un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, ai Duhul lui Dumnezeu şi atunci nu mai rămâi în învăţăturile 

greşite. Şi eu întreb azi: acum fiecare este informat de ceea ce se întâmplă pe glob. Care din marile 

personalităţi carismatice predică ceea ce a predicat Petru? Toţi predică despre semne şi minuni! 

Cine predică pocăinţa? Cine predică botezul în Numele Domnului Isus Hristos? Cine  predică aşa 

cum a predicat Petru? Şi aici este punctul: noi trebuie să fim aduşi la original, la început. Restituirea 

este aducerea bisericii la starea în care a fost la început. Acelaşi Duh Sfânt, aceeaşi putere a lui 

Dumnezeu, aceeaşi învăţătură, acelaşi botez, aceleaşi daruri ale Duhului, o restituire deplină a 

tuturor lucrurilor care au fost la început. Dar aceste mari personalităţi, ei păstrează pe oameni în 

denominaţii. Şi toţi spun: „Dumnezeu e cu noi. El îşi confirmă Cuvântul Lui. Noi toţi suntem 

binecuvântaţi. Noi avem bani mulţi, avem clădiri mari” şi fiecare îşi construieşte propria împărăţie 

în Împărăţie lui Dumnezeu. Şi toţi spun Hristos e aici sau Hristos e dincolo. Dar Hristos e în 

Cuvântul Lui.  

Ioan 1, omul lui Dumnezeu a fost trimis să mărturisească despre lumină şi Isus Hristos este 

lumina. Ioan 1.4: „În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor”.  

Dacă ne întoarcem în Geneza 1, unde Duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra apelor. Duhul 

era deasupra şi din pământ ieşea ca o căldură, ca o căldură peste sămânţa care era în pământ. Acest 

cuvânt ??? 

 

Nu vreau să spun mai mult despre asta, dar fratele Branham era un om simplu şi el folosea 

multe pilde din natură. El a făcut o afirmaţie. El a spus: „Dacă pui oul sub găină, (numărul 1), dacă 

oul nu a fost fertilizat, nu va ieşi niciodată un pui din acel ou. Va mirosi urât şi va trebui să-l arunci. 

Va trebui ca în el să fie germenul de viaţă. Dacă germenul de viaţă nu este în el, viaţa nu poate 

ieşi.”  La fel este cu Cuvântul lui Dumnezeu! Germenul de viaţă este Cuvântul lui Dumnezeu! Este 

căldura cloştii care aducere la germinare, la creştere, ca viaţa aceasta să iasă din ou. Dacă priviţi 

la soare, este căldură care vine de la soare. Dacă priviţi ploaia, soarele îşi face treaba lui şi ploaia 

îşi face treaba ei. Când semănăm o sămânţă trebuie să vină ploaia. Dacă nu vine ploaia, sămânţa 

nu poate muri, nu va putrezi, va rămâne aşa cum e. Dar dacă sămânţa este semănată şi vine ploaia, 

sămânţa moare. Şi germenul de viaţă din această sămânţă iese afară. Dar ce o aduce afară? Este 

căldura soarelui cea care trage afară viaţa din aceea sămânţă! La fel este şi în domeniul spiritual! 

Trebuie să fie căldura Duhului Sfânt adusă aşa cum este în domeniul spiritual. Sămânţa era deja în 

pământ şi Duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra apelor şi apoi Dumnezeu a vorbit: „Să dea 

pământul roade după sămânţa lui, după soiul ei???”. Şi ele au dat rod, au ieşit la viaţă şi avem 

ceea ce avem şi astăzi. La fel este în domeniul duhovnicesc! Noi auzim Cuvântul lui Dumnezeu, 

Duhul Sfânt vine peste noi şi Duhul Sfânt ne convinge de păcat, de neprihănire şi judecată. Asta 

face Duhul lui Dumnezeu! Şi atunci noi ne pocăim de păcatele noastre, murim cu Hristos şi viaţa 

care era în Hristos vine afară, iese din noi şi noi suntem născuţi din nou datorită sămânţei 

Cuvântului lui Dumnezeu.  

Atunci suntem părtaşi naturii dumnezeieşti. E un lucru scris în 2 Petru 1. Dragi fraţi, ceea 

ce e scris nu este teorie, este realitate. 2 Petru 1.3 „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce 
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priveşte tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea 

Lui, prin care El ne-a făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi 

firii dumnezeieşti ”. Trebuie să fie o substanţă divină care să creeze o natură divină şi Cuvântul lui 

Dumnezeu este de natură divină, este substanţă divină, şi noi primi Cuvântul în interiorul inimii 

noastre. Când cuvântul adevărului este în noi, atunci înţelegem toate erorile care ne-au ţinut legaţi 

în denominaţii. Noi trebuie s-o spunem mereu: acesta timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui 

Dumnezeu să iasă din tot ceea ce aparţine Babilonului. 

Dacă eu spun azi că acum 500 de ani, Dumnezeu a început reforma, a fost un nou început. 

A fost o mare trezire. Ei au ieşit din biserica romană dar au ieşit împreună cu învăţături din biserica 

romană. În următoarele treziri ei au ieşit tot timpul afară, au ieşit. Dar au preluat şi au dus cu ei 

afară învăţături. Chiar şi în ultima mişcare, mişcare penticostală, au preluat învăţătura despre 

trinitate, au luat cu ei botezul trinitar... Aici este punctul important: acest Cuvânt a lui Dumnezeu 

care înseamnă atât de mult pentru noi, pentru că noi nu tâlcuim Cuvântul ???.  

Ca de exemplu Matei 28.19. Dacă-l citiţi şi dacă un preot îl citeşte - două înţelegeri diferite. 

Preotul înţelege că trebuie repetat ceea ce a spus Domnul, făcându-se astfel o formulă din ceea ce 

a spus Domnul. Tu citeşti acelaşi text şi prin descoperire tu înţelegi că este important Numele. 

„Botezaţi-i în Numele”. Tată nu este nume. Tată arată ceea ce eşti tu. Fiul nu este nume. Sunt mulţi 

fii aici şi mulţi taţi, dar „tată” nu este un nume. Tu eşti un tată dar ai un nume, tu eşti un fiu dar ai 

un nume. Şi când Domnul nostru a spus: „Botezaţi-i în Numele Tată, Fiu şi Duh Sfânt”. Un Nume, 

un Dumnezeu care s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, prin Fiul întâi născut pe pământ, în noi 

prin Duhul Sfânt. Un Nume, un singur Nume de legământ nou-testamentar. „Îi vei pune Numele 

Isus, căci el va mântui pe poporul Său de păcatele sale”. Nouă ne e greu să înţelegem de ce toate 

celelalte biserici nu înţeleg. De ce nu merg de la Matei 28.19 la Fapte 2.38? Apostolul Petru era 

acolo când Domnul a dat această poruncă, când a dat trimiterea: „Mergeţi în toată lumea, predicaţi 

Evanghelia şi botezaţi-i pe cei ce cred”. Domnul a dat trimiterea! Apostolul Petru a auzit-o, el 

avea cheile Împărăţiei şi la pogorârea Duhului Sfânt, când Biserica nou-testamentară a primit viaţă 

din Dumnezeu, când biserica nou-testamentară  a fost născută, au fost adunaţi acolo mii de oameni. 

Şi acolo s-a pus întrebarea: „Ce trebuie să facem ca să fim mântuiţi?” Şi aşa cum a fost primul 

răspuns aşa trebuie să fie şi ultimul răspuns: „Pocăiţi-vă fiecare din voi şi fiţi botezaţi în Numele 

lui Isus Hristos”. Totul este scris în această carte. Nu poţi zidi pe o singură afirmaţie, trebuie să 

mergi din verset în verset, din text în text.  

Dacă eu v-aş întreba azi: „Cât face 3x3?” voi nu puteţi spune „3x3 fac 3x3!” Voi trebuie 

să daţi răspunsul. Dacă vă întreb care este Numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt nu puteţi să 

spuneţi „Este Tatăl, Fiu şi Duh Sfânt!” Voi trebuie să daţi un răspuns. Dacă iei doar Ioan 17 de trei 

ori Domnul nostru zice: „Este scris: « Tată, am făcut cunoscut Numele Tău celor pe care Mi i-ai 

dat din lume »”. Noi putem citi despre Numele Domnului.  Poţi avea descoperire de la Dumnezeu 

Însuşi care este înţelesul lui Matei 28.19. Nouă ne vine foarte greu să înţelegem de ce ceilalţi nu 

înţeleg. Noi trebuie să-i învăţăm abecedarul, acum înainte de revenirea Domnul nostru Isus 

Hristos.  

Dragii mei fraţi şi surori, o spun din nou: treziţi-vă! Este şansa voastră, este ziua voastră, 

ziua pe care Domnul a făcut-o pentru voi! Nu mai staţi pe gânduri, acţionaţi conform Cuvântului 

lui Dumnezeu. Întoarceţi-vă la învăţăturile apostolice. Fapte 2.42: „ei stăruiau în învăţăturile 

apostolilor, în frângerea pâini, în rugăciune şi părtăşie.” Biserica nou-testamentară trebuie să se 

întoarcă la această ordine divină. „O credinţă, un Domn, un botez.”  

Botezul biblic este să fii îngropat împreună cu Hristos. Dar înainte ca să fii îngropat, trebuie 

să mori. Numai morţii sunt îngropaţi. Aşa că atunci când citeşti sau vorbeşti despre botez trebuie 

să mergi la toate textele care vorbesc despre botez şi atunci primeşti înţelegerea din Cuvântul lui 

Dumnezeu şi atunci nu mai ai nevoie să te duci la nimeni să întrebi. Aşa cum spune Biblia în 
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Romani 6.5: „într-adevăr dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui 

vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a 

fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel 

ca să nu mai fim robi ai păcatului.” Dragi fraţi şi surori, noi dorim să petrecem veşnicia împreună, 

în slava lui Dumnezeu. Este timpul chemării afară, este timpul eliberării, este timpul când să ne 

eliberăm de orice cursă a celui rău şi cum am încercat să spun mai înainte, fiecare text din Scriptură 

a fost răstălmăcit de mintea oamenilor.  

Chiar şi când satana a venit la Domnul nostru, este scris în Matei 4, el I-a spus „Este scris!” 

şi iarăşi i-a spus „Este scris!” El a folosit Cuvântul lui Dumnezeu. Deşi l-a folosit, el l-a folosit în 

mod greşit, l-a scos din contextul lui. El a folosit cuvântul ca să pună la încercare, să ispitească. 

Asta trebuie să o înţelegem. Trebuie să înţelegem că cel rău foloseşte Cuvântul ca să ispitească, ca 

să înşele. Dar Domnul foloseşte Cuvântul Său ca să ne dea claritate, să ne dea înţelegere 

dumnezeiască. Deci noi trebuie să înţelegem care este diferenţa. Când Dumnezeu ne vorbeşte prin 

Cuvântul Lui atunci va fi în concordanţă cu tot ceea ce este scris în Scriptură. 

Să recapitulăm ceea ce am vorbit astăzi: revenirea Domnului este foarte aproape. În Matei 

24, Marcu 13, Luca 21, Domnul nostru a vorbit despre semnele din timpul sfârşitului. Şi în toate 

cele trei Evanghelii a spus: „Când veţi vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, atunci ştiţi că 

timpul este foarte aproape, este chiar la uşi”. Când aţi venit la această adunare, fie că aţi făcut 300 

km sau 3 km, dar când aţi ajuns la uşă a trebuit doar să intraţi în adunare. Şi Domnul nostru a spus: 

„Când veţi vedea toate lucrurile pe care vi le-am spus întâmplându-se, atunci să ştiţi că timpul 

este aproape, este chiar la uşă”. Se poate întâmpla în orice clipă. Aceasta nu este doar timpul de 

sfârşit ci este sfârşitul timpului de sfârşit.  

Şi privind din nou la Israel, am putea să vă arătăm din Cuvântul lui Dumnezeu ce se petrece 

acum acolo. Eu v-o spun în Numele Domnului: noi suntem în timpul sfârşitului timpului de sfârşit. 

Nimeni nu ştie ziua sau ora, dar înţelegem prin harul lui Dumnezeu că timpul a început dar timpul 

se va încheia. La fel şi timpul de har a început, dar el se va şi încheia. Ziua mântuirii a început dar 

ziua mântuirii are un sfârşit. Şi apoi va fi ziua Domnului, cea mare şi înfricoşată. Conform 

Apocalipsei 9, îngerii care vor aduce plăgile asupra pământului, când o treime din populaţia 

globului va muri, (asta înseamnă că 2 miliarde vor muri). ??? Conform Apocalipsa 9.13-15: 

„Dezleagă cei patru îngeri care sunt legaţi la râul Eufrat” şi ştiţi că Eufratul merge prin Bagdad. 

Doar luaţi harta şi priviţi la ea. Spune în Apocalipsa 9.13-14: „îngerul al şaselea a sunat din 

trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui 

Dumnezeu, şi zicând îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: « Dezleagă pe cei patru îngeri, care 

sunt legaţi la râul cel mare Eufrat! »” În acest moment, acum, ei sunt încă legaţi. În versetul 15 

citim: „Şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost 

dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.” O spun din nou, în acest serviciu nu putem intra 

în amănunte. Noi vedem ce se întâmplă, cu ochii noştri o vedem.  

Fraţi şi surori, Dumnezeu a trimis un mesaj în timpul nostru şi eu sunt un martor al acestei 

slujbe extraordinare. Aceeaşi slujbă s-a repetat în timpul nostru. Cei care cunosc Scriptura, vor 

înţelege ce vreau să spun acum. Am menţionat-o ieri: când Domnul a venit la Avraam, când a venit 

să dea făgăduinţa că Isaac va fi născut, el avea spatele întors către cort şi Sara era în cort. Domnul 

s-a uitat la Avraam şi a zis: „De ce a râs Sara?”. Şi fratele Branham s-a referit la aceasta şi a spus 

că aceeaşi slujbă de descoperire a tainelor inimii a avut-o Domnul nostru. În Ioan 1, Filip l-a adus 

pe Natanael. Domnul nostru s-a uitat la el şi a zis: „Înainte să te cheme Filip, Eu te-am văzut sub 

smochin”. Apoi Andrei l-a adus pe fratele lui, Simon. Şi Domnul nostru i-a spus: „Numele tău e 

Simon. Numelui tatălui tău e Iona.” La fântână, Domnul nostru a vorbit cu o femeie: „cinci bărbaţi 

ai avut şi cel cu care eşti acuma nu este bărbatul tău.” Şi femeia zice: „Ştiu că va veni Mesia. 

Când va veni Mesia, El ne va spune toate aceste lucruri.” Pentru că Mesia trebuia să fie un 
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prooroc, pentru că Moise o spusese. În Deut. 18: „Dumnezeu va ridica un prooroc din mijlocul 

fraţilor tăi.” Aşa că Isus a trebuit să fie un prooroc. Ca Fiu al omului, El a fost prooroc. În Ioan 

5.19-20 citim: „Fiul nu poate face nimic, decât ceea ce vede pe Tatăl făcând.” Ceea ce vede pe 

Tatăl făcând, şi Fiul face întocmai.  

Când Îngerul Domnul a venit la fratele Branham, în 7 mai 1946, i-a explicat fratelui 

Branham ce s-a întâmplat în Vechiul şi Noul Testament. Ce s-a întâmplat în vremurile lui Avraam, 

chiar înainte ca Sodoma şi Gomora să fie distruse. Ce s-a întâmplat în slujba lui Isus Hristos. Şi i-

a spus: „Aceeaşi slujbă se repetă acum ca semn că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.”  A 

fost o confirmare că Isus Hristos este acelaşi. Şi eu sunt un martor ocular.  

Când fratele Branham a venit în Germania, el nu ştia un cuvânt în limba germană. Nu 

cunoştea nici o singură persoană. Dar în rândul de rugăciune, el a putut să spună fiecărei persoane, 

de unde venea, care era problema ei. Noi eram acolo mulţi, câteodată 17 sau 18 mii de oameni. 

Cei mai mulţi adunaţi odată au fost 22000 de oameni. Noi ne uitam şi ne întrebam: „Oare ce se 

întâmplă?” 

Este un rând de rugăciune pe platformă şi fratele Branham spunea fiecăruia ce au şi de unde 

vin, doar ca să ne arate nouă că aceeaşi slujbă se repetă înainte să vină distrugerea, înainte să vină 

ziua Domnului. Noi am văzut-o, am auzit-o. Eu nu am o memorie prea bună, dar acele întâlniri nu 

le voi uita niciodată, şi în special, când eu personal l-am întâlnit pe fratele Branham, într-un hotel 

din Germania în 15 august 1955. Înainte  să dăm mâna, el s-a oprit şi a spus: „Tu eşti un slujitor al 

Evangheliei!” Dragi fraţi şi surori, eu sunt un martor ocular. Eu am auzit cu urechile mele. Eu nu 

am voie să fabric nici un fel de istorie. Eu vă spun adevărul, ceea ce ochii mei au văzut, ceea ce 

urechile mele au auzit. Şi să dau greutate deplină mesajului acestui ceas.  

Fratelui Branham i se spusese deja în 1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să 

premeargă prima venire a lui Hristos, aşa eşti trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire 

a lui Hristos.” Acum voi puteţi întreba: „De ce preoţii sau predicatorii sau pastorii nu ştiu despre 

asta?”. Nu mă întrebaţi pe mine. Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a dat făgăduinţa: „Vă voi trimite 

pe proorul Ilie, înainte să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată”, Domnul ne-a dat mesajul 

original al Cuvântului lui Dumnezeu, toate învăţăturile originale. Noi putem ieşi afară din orice 

confuzie, să ne eliberăm de orice cursă a diavolului. Putem să ieşim din orice tâlcuire, din tot ceea 

ce cred bisericile şi să credem aşa cum spune Scriptura. Adevărata biserică a lui Isus Hristos este 

sfinţită în adevăr. Ioan 17.17: „Sfinţeşte-i în adevăr. Cuvântul Tău este adevărul.”  

Eu am văzut zilele Bibliei cu ochii mei. Şi voi puteţi spune: „Bine, dar lumea nu prea ştie 

de treaba asta.”. Dacă voi L-aţi fi primit pe Isus când era în timpul slujbei Lui, în vremea aceea 

când Isus era pe pământ, conducătorii religioşi îi ţineau pe oameni să nu primească adevăratul 

mesaj. Acelaşi lucru se întâmplă cu conducătorii religioşi din timpul nostru. Pentru că fratele 

Branham nu credea aşa cum credeau ei, ei au spus: „El e greşit!”. Eu vă întreb: cine este cel greşit? 

Cel care este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu sau cei care nu sunt deloc în concordanţă 

cu Cuvântul lui Dumnezeu? 

Să spunem acum, la sfârşit: timpul de har este la sfârşit, revenirea Domnului nostru este 

aproape. Dumnezeu şi-a trimis Cuvântul Său, toate învăţăturile, ne-a dat toată lumina de care avem 

nevoie ca să putem merge în lumină. Toate textele profetice care n-au putut fi înţelese înainte, noi 

le putem înţelege acum, pentru că proorocului Daniel i s-a spus: „pecetluieşte cartea până la 

vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi şi o vor înţelege”. Acum este timpul când noi trebuie să 

citim şi trebuie să înţelegem. Şi în Luca 24, când Domnul nostru a vorbit de împlinirea Scripturilor 

în timpul Său, El a deschis mintea pentru Scripturi celor cu care vorbea. Astăzi Domnul nostru a 

deschis mintea pentru Scripturi celor ce ascultă de ceea ce spune El. Nu vă sfătuiţi cu carne şi cu 

sânge. Domnul nostru a spus lui Petru: „Nu carnea şi sângele ţi-a descoperit-o, ci Tatăl Meu care 

este în ceruri.” Biserica nou-testamentară este zidită pe apostoli şi pe prooroci.???  Şi noi dorim 
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ca toţi să fie ascultători şi supuşi Cuvântului lui Dumnezeu. Noi cerem ca toţi să iasă din temniţă, 

să fie eliberaţi. Noi predicăm eliberarea tuturor celor ce sunt ţinuţi captivi. Aşa cum a  făcut-o 

Domnul nostru şi adevărata învăţătură a fost dată ca noi să fim eliberaţi de toate erorile care există. 

Lăsaţi-mă să vă spun, odată pentru totdeauna: orice tâlcuire sau interpretare a Scripturii 

este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Când Domnul spune ceva, acela este lucrul pe care îl are în 

minte. El spune ceea ce are de gând, şi face ceea ce spune. Toate bisericile au căile lor, învăţăturile 

lor, fiecare are declaraţia lui de credinţă. Adevărata biserică a lui Isus Hristos are o singură 

declaraţie de credinţă: „Un Domn, o credinţă, un botez”. De orice denominaţie ai aparţine, 

Dumnezeu te cheamă acum. Doar vino la El şi nu-ţi face griji. Nu te gândi ce vor spune oamenii. 

Matei 25.1: „şi cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă; şi uşa a fost închisă.”  Şi apoi au 

venit ceilalţi şi au bătut la uşă, dar uşa era deja închisă. Dar astăzi uşa este încă deschisă. Astăzi 

Domnul bate la uşa noastră şi spune: „Astăzi când auziţi glasul Meu, deschideţi şi Eu voi intra. Şi 

eu voi cina împreună cu voi”.  

Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să rămână peste voi. Eu aş vrea să vă văd din nou. 

Voi ştiţi că eu vă iubesc. Eu privesc ca un mare privilegiu de a fi astăzi aici. Eu privesc în urmă la 

mulţi ani, la 36 de ani, acum 36 de ani, când am venit prima dată în această ţară. Domnul a 

binecuvântat slujba acestor fraţi astfel că adevărata învăţătură a fost dată în toată ţara. Noi suntem 

recunoscători pentru toţi fraţii slujitori, care duc acest mesaj, adevăratul mesaj şi adevăratul Cuvânt 

în diferite oraşe. Împreună vom petrece veşnicia cu Domnul nostru. El zice: „Iată Eu vin curând!” 

Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino!” Şi cel ce are urechi de auzit, să audă ceea ce zice Duhul, 

Bisericii. 

Nu ştiu dacă ar trebui să fac această ultimă remarcă, dar de câteva ori am spus: „Dacă cei 

cărora le-am predicat nu vor prinde răpirea, ar trebui să le plătesc cheltuielile pe care le-au făcut 

ca să vină la adunări.” Pentru că atunci când am făcut legământul meu cu Domnul, în 1966, când 

am început slujba în toată lumea…. Deja în 1964 fusesem în India, Liban, Israel. Dar în 1966 a 

început această slujbă în toată lumea. Şi cum multe lacrimi am făcut un jurământ înaintea 

Domnului şi am zis… Şi unul din lucrurile pe care l-am spus Domnului a fost acesta: „Scumpe 

Domn, lasă-mă să predic Cuvântul Tău în aşa fel ca toţi cei ce aud Cuvântul Tău de pe buzele mele 

să fie în slavă”. Eu vreau să vă văd din nou. Nu e nevoie să vă spun că dacă pierdeţi răpirea, voi 

plăti cheltuielile… Chiar dacă aş vrea s-o fac, nu mai sunt aici. Cum aş putea să vă mai plătesc 

cheltuielile. Aşa că vă rog, să fim pregătiţi pentru ziua glorioasă a venirii lui Isus Hristos. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. Amin! 

Să ne sculăm pentru rugăciune. Înainte să ne rugăm să cântăm: „Aşa cum sunt la Tine vin”. 

Vom cânta împreună şi apoi ne vom ruga împreună. 

 

Cei ce au auzit vocea Lui să vină la El acum. Cei ce au venit la El acum vor auzi şi vocea 

Lui când se va întoarce ca să ne cheme în slavă. Mai întâi El ne mântuie şi apoi îi ia în slavă pe cei 

mântuiţi. Mai întâi este schimbată inima noastră, viaţa noastră este schimbată, mai întâi este 

schimbat interiorul şi, când vine El, atunci va fi schimbat şi exteriorul nostru, trupul acesta va fi 

schimbat. Dar acum inima trebuie schimbată. Cei care vor ca inima lor să fie schimbată, care vor 

să-şi dedice viaţa Domnului, prieteni dragi, nu pierdeţi această ocazie! Este ziua voastră! 

Dumnezeu vă cheamă. Domnul şi-a vărsat sângele pe crucea de la Golgota, El ne-a iubit şi ne-a 

răscumpărat. El a plătit preţul! El a murit ca noi să trăim. El a mers în iad ca noi să mergem în 

ceruri. Primiţi-L pe El ca Mântuitor personal! Primiţi Cuvântul Lui în inima voastră, pentru că 

Cuvântul este sămânţa!  Apoi ploaia Duhului va veni şi Soarele neprihănirii va străluci deasupra 

noastră şi vom muri cu Hristos, aşa cum spune apostolul Pavel, în Galateni 2.19-20: „Am murit cu 

Hristos şi acum nu mai trăiesc eu ci Hristos trăieşte în mine.” Toţi să spunem astăzi: „Nu să se 

facă voia mea astăzi, ci voia Ta să se facă! Nu cum vroiesc eu, ci cum vroieşti Tu! Facă-se voia 
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Ta pe pământ aşa cum se face în ceruri!” pentru că numai dacă facem voia lui Dumnezeu, conform 

Cuvântului lui Dumnezeu vom ajunge în slavă. 

În timp ce fiecare cap este plecat, fiecare ochi este închis dar fiecare inimă este deschisă. 

Suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Vă rog, rugaţi-vă şi credeţi şi veţi vedea slava lui Dumnezeu. 

Eu o spun din nou: veţi vedea slava lui Dumnezeu. Isus a spus-o de multe ori: „Facăţi-se după 

credinţa ta!” Romani 10 spune: „credinţa vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu”. Noi 

am auzit Cuvântul, credem Cuvântul lui Dumnezeu şi vom vedea Cuvântul confirmat. Primeşte-ţi 

eliberarea, primeşte-ţi vindecarea, primeşte descoperire divină, primeşte toate binecuvântările lui 

Dumnezeu. Primeşte o inimă nouă, primeşte o viaţă nouă, primeşte toate binecuvântările lui 

Dumnezeu în Numele lui Isus Hristos! 

Câţi din voi vreţi să vă rededicaţi viaţa în mâinile lui Isus Hristos? Ridicaţi-vă mâinile! O, 

Doamne, Aleluiah! Slavă lui Dumnezeu! Să-L slăvim pe Dumnezeu, să lăudăm Numele Lui! Să-i 

mulţumim pentru Cuvânt, să-i mulţumim pentru viaţa pe care şi-a dat-o pentru noi, mulţumim 

pentru toate binecuvântările, pentru mesajul acestui timp. Să-l lăudăm acum! 

Doamne Isuse, Te lăudăm acum, împreună cu toţi oamenii! Facă-se voia Ta cu copiii Tăi 

din această adunare şi în toate zilele care urmează! Facă-se voia Ta!  Fie ca Mireasa să fie pregătită 

pentru revenirea glorioasă a Mirelui! Doamne Isuse, eu îţi încredinţez întreaga adunare Ţie, pe toţi 

fii şi fiicele lui Dumnezeu. Sunt dedicaţi Dumnezeului  Atotputernic! Fiţi binecuvântaţi cu 

binecuvântările Celui Atotputernic! Şi, ca să nu vă îndoiţi niciodată, vreau să mă refer la Romani 

8.30: „pe cei ce i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; şi pe cei ce i-a socotit neprihăniţi i-a şi 

sfinţiţi şi pe cei ce i-a sfinţit, i-a şi proslăvit!” 

Dragii mei fraţi şi surori,  înainte să se întemeieze lumea, Dumnezeu ne-a rânduit pentru 

viaţa veşnică. Dumnezeu a arătat în tine şi mine, ca fii şi fiice a lui Dumnezeu. Şi în Isus Hristos, 

Fiul lui Dumnezeu noi suntem reaşezaţi în starea de fii şi fiice a lui Dumnezeu, în starea noastră 

originară.  Acum suntem fii şi fiice ai lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Aleluiah! 

Câţi cred mesajul acestui ceas? Spuneţi: Amin! Glorie lui Dumnezeu! Fie ca Dumnezeu să 

binecuvânteze pe fiecare, fiecare adunare din fiecare oraş sau sat, fie ca toţi fraţii care slujesc cu 

Cuvântul să fie binecuvântaţi cu înţelepciune divină ca să poată împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu, 

ca să hrănească turma în locul în care Duhul Sfânt i-a pus ca conducători (episcopi), aşa cum scrie 

în Fapte 20. Fie ca toate adunările să fie binecuvântate, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest 

oraş, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare oraş din această ţară. Fie ca Dumnezeu să 

binecuvânteze conducerea ţării, să ne binecuvânteze pe toţi în Numele Sfânt a lui Isus! Aleluiah! 

Mulţumesc fraţilor care m-au invitat, eu încă mai merg din ţară în ţară şi din oraş în oraş 

aşa cum am făcut-o în ultimii 40 de ani şi poate mai mult. Tocmai m-am întors din China, am fost 

apoi în Africa… În fiecare lună merg în diferite ţări, folosind timpul ca să împărtăşesc, să predic 

Cuvântul Lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. Aduceţi-vă aminte de mine în rugăciunile 

voastre! Astfel vom fi în legătură cu Dumnezeu şi unii cu alţii. Dumnezeu să binecuvânteze pe 

fraţii care au avut o răspundere directă, fraţii de aici din ţară care au lucrat împreună. Puteţi să vă 

aşezaţi.  Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

Să cântăm o cântare cu toţii şi apoi vom încheia adunarea.  

 

(Doar câteva cuvinte din partea fratelui Frank.) Eu mai am o întrebare: câţi din voi aţi fost 

ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu şi aţi fost botezaţi biblic în Numele Domnului Isus Hristos? 

(Adunarea ridică mâinile.) Domnul să fie binecuvântat! Atunci poate nu mai trebuie să întreb câţi 

nu sunt încă botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos, pentru că toată adunarea a ridicat mâinile.  

Nu încă? Câţi n-au fost încă botezaţi, vă rog, vreau să vă văd. Ridicaţi-vă în picioare! Slavă 

lui Dumnezeu din ceruri! Vă rog vorbiţi cu fraţii! Nu plecaţi de aici, vorbiţi fraţilor şi ei vor pregăti 

un botez un botez biblic. V-o spun în Numele Domnului! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin!  
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Ridicaţi-vă să ne mai rugăm! O, Dumnezeule drag, noi ne rugăm pentru cei ce n-au fost 

încă botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Noi ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină peste ei şi ei 

să se supună Cuvântului lui Dumnezeu, să fie botezaţi conform Cuvântului lui Dumnezeu în 

Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Noi Te lăudăm şi spunem: Aleluiah! Laudă şi slavă lui 

Dumnezeu! Amin! 

 

(Fratele Ionuţ) Domnul să fie binecuvântat! Domnul să fie mărit! Mulţumim tuturor fraţilor 

care au venit! Suntem siguri că plecăm de aici binecuvântaţi şi vom duce binecuvântarea pe care 

Domnul ne-a dat-o în adunarea din care noi suntem, ca să fim o binecuvântare pentru ceilalţi. Ceea 

ce ne-a fost dat, n-a fost dat numai pentru noi, ci ca să poată fi împărtăşit cu ceilalţi. Fie ca toţi să 

fie binecuvântaţi! Domnul să ne păzească pe drum înapoi, mergeţi încet, conduceţi încet şi Duhul 

lui Dumnezeu rămâne peste noi toţi până ne vom vedea la Cugir, în 9 septembrie. Domnul să ne 

binecuvânteze! 

 

 


