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Ewald Frank 

 

 

 

Vă salut pe toţi în Numele scump al Lui Isus Hristos, Domnul nostru. Voi 
ştiţi, când venim în România, de fapt venim acasă. Am fost aici de aşa de multe ori, 

cum n-am mai fost în nici o altă ţară. Avem astăzi cu noi prieteni din Germania şi 

din Slovacia, avem aici şi nişte prieteni speciali, fratele Hans şi fratele Herman. 
Vrem ca ei să se ridice şi să vă salute. Voi îi cunoaşteţi. Ei sunt prietenii voştri şi 

prietenii mei, fraţii voştri şi fraţii mei. Fratele Miro din  Slovacia, dacă vrei frate 
Miro să te ridici. Domnul să-l binecuvânteze. Şi ceilalţi care au venit, să se ridice să 

fie cunoscuţi. Fraţi din Germania şi din Slovacia vă spunem un bun venit.  

Dragii mei fraţi şi surori sunt copleşit de prezenţa puternică al Lui Dumnezeu 
de azi dimineaţă, şi de asemenea de Cuvântul lui Dumnezeu. Este un Cuvânt viu, 

este în inima voastră şi este în inima mea. Nu în capul nostru, ci prin descoperire 

divină a venit în inima noastră. Ca să ne dăm seama de privilegiul pe care-l avem 
astăzi să luăm parte la ceea ce face Dumnezeu în acest timp, gândiţi-vă la milioanele 

care pretind că ei cred şi totuşi trec pe lângă ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru 
această zi. Apoi îi avem pe cei ce interpretează mesajul şi Scriptura şi acest lucru nu 

este corect înaintea lui Dumnezeu. Multe interpretări nu vor fi niciodată adevărul. 

Un singur Cuvânt al lui Dumnezeu este întotdeauna adevărul. Toate aceste 
interpretări nu vor fi niciodată adevărul şi stau în calea noastră înspre a cunoaşte 

adevărul. Domnul nostru a spus: „veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face 
slobozi”. El n-a spus: „veţi cunoaşte tâlcuirile”- a spus „veţi cunoaşte adevărul”, şi 

adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu şi fiecare tâlcuire este o minciună a 

duşmanului - trebuie să ştim asta. Dumnezeu este doar în Cuvântul Lui. Vrăjmaşul 
este în orice tâlcuire. Fiecare făgăduinţă dată de Dumnezeu în Cuvântul Lui se 

revarsă în realitate. Ioan Botezătorul a fost un profet făgăduit şi realitatea acestei 

făgăduinţe a fost de fapt slujba lui. Isus Hristos a fost Mesia cel făgăduit. Realitatea 
este că El s-a născut pe acest pământ, a murit şi a înviat.  

Întorcându-ne la ceea ce am atins azi dimineaţă despre lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a făgăduit în timpul nostru - noi trăim azi şi vrem să avem parte de 

ceea ce face Dumnezeu azi. Dacă ne uităm la slujba lui Ioan Botezătorul, el a spus 

în Ioan 1 vers. 31: „Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez 
cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel”. În Ioan 1 vers. 32, „Ioan a făcut 

următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi 
oprindu-Se peste El”. În vers 33: „Eu nu-L cunoşteam...” Fraţii mei şi surorile mele, 
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L-ai cunoscut tu înainte, L-am cunoscut eu pe Domnul? Dar în momentul în care 
vine o slujbă, Domnul se descoperă şi mesajul ne este dat ca să Îl înţelegem pe 

Domnul şi căile Lui. „Eu nu-L cunoşteam, dar Celce m-a trimes să botez cu apă…” 
şi acum urmează punctual principal: „Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să 

botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-

Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.'”. Vers.34: „Şi eu am văzut lucrul acesta, şi 
am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu”.  

Fiecare bărbat al Lui Dumnezeu care a primit o trimitere directă de la Domnul, 

era în directă legătură cu Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, prin inspiraţia 
Duhului Sfânt. Ei erau martori la ceea ce făcea Dumnezeu în timpul lor. Chiar şi 

apostolul Petru, el scrie în 2 Petru 3 - mai întâi vom citi 2 Petru 1 vers. 16: „În adevăr 
v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-

ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii 

noştri, mărirea Lui”. Am fost martori, am văzut, am auzit, am fost acolo când s-a 
întâmplat. Vers. 17: „Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci 

când din slava minunată s-a auzit deasupra noastră un glas care zicea: “Acesta este 

Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea”. Vers. 18: „Şi noi înşine am auzit 
acest glas, venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt”. Cei trei apostoli 

erau acolo când slava Lui s-a coborât şi vocea a spus: „Acesta este Fiul Meu în care 
Îmi găsesc plăcerea”. Apostolul Petru spune: „Şi noi înşine am auzit acest glas”. 

Dragii mei fraţi şi surori, ştiţi când s-a întâmplat acest lucru? Este scris în Matei 17. 

În Matei 17, Domnul nostru confirmă făgăduinţa din profetul Maleahi. Este bine ca 
întotdeauna să te întorci la Cuvântul Lui Dumnezeu să vezi cum Duhul Sfânt aduce 

cuvintele împreună. În Matei 17, când s-a întâmplat acest lucru, vreau să citim - 
Matei 17 vers. 5: „Pe când vorbea El încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu 

umbra lui şi din cer s-a auzit un glas care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, 

de El să ascultaţi”. Imaginaţi-vă doar un moment - cei trei ucenici erau acolo cu 
Domnul, au apărut Moise şi Ilie şi Domnul vorbea cu ei despre ceea ce se întâmpla 

în Ierusalim, şi deodată s-a întâmplat ceva: un lucru supranatural, a venit norul 

supranatural, a coborât… Şi fraţi şi surori, acelaşi nor supranatural s-a coborât şi în 
generaţia noastră. În Vechiul Testament Domnul era în stâlpul de foc, în norul 

supranatural, călăuzind poporul Israel timp de 40 de ani. Poporul Israel a văzut Slava 
Lui Dumnezeu, lumina supranaturală.  

Şi, fraţi şi surori, de câte ori a spus fratele Branham „aceeaşi lumină 

supranaturală care a fost cu Moise, aceeaşi lumină supranaturală pe care a văzut-o 
Saul pe drumul Damascului, este aceeaşi lumină supranaturală care a venit în 

mijlocul nostru, este Isus Hristos, acelaşi ieri, azi şi în veci”.  

Dar aici în Matei 17, când au apărut Moise şi Ilie şi s-a întâmplat acest 

eveniment mare, ucenicii au întrebat în vers. 10: „oare de ce zic cărturarii  că întâi 

trebuie să vină Ilie?”, în vers. 11, Domnul nostru răspunde: „Este adevărat că 
trebuie să vină mai întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Eu sunt bucuros că 

ei au întrebat pentru că noi astfel, acum, avem astăzi răspunsul de pe buzele 
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Domnului nostru. “Isus le-a răspuns şi a zis” - eu vreau răspunsul Lui, răspunsul Lui 
este şi răspunsul meu, răspunsul Lui este şi răspunsul tău. „Este adevărat că trebuie 

să vină mai întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Aici avem un sumar al 
subiectului nostru. Dumnezeu a făgăduit în Cuvântul Lui, că înainte să vină ziua 

judecăţii, înainte ca soarele să se transforme în întuneric şi luna în sânge, Dumnezeu 

va trimite un profet. O puteţi citi, în special în ceea ce priveşte ziua Domnului, în 
Isaia 13.6-13. Aş vrea să ştiţi acest lucru iubiţi fraţi, surori şi prieteni. Orientarea 

noastră trebuie să vină numai din Scriptură. Deci, dacă Domnul nostru spune că El 

v-a trimite un profet înainte să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată, atunci 
noi trebuie să cercetăm Scripturile ca să ştim ce este ziua Domnului. Isaia 13 de la 

vers. 6: „Gemeţi! Căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a Celui 
Atotputernic” - puteţi citi mai departe până la vers. 13. În special în profetul Ioel, 

unde avem făgăduinţa coborârii Duhului Sfânt, unde Domnul a spus că în zilele din 

urmă va turna Duhul Său peste orice făptură - Ioel 2.28. Apoi în vers. 31 citim: 
„Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, 

ziua acea mare şi înfricoşată”, aceasta o spune Dumnezeu în Cuvântul Lui. Înainte 

ca acest lucru să aibă loc, înainte ca soarele să se prefacă în întuneric şi luna în sânge, 
înainte să se termine  timpul de har, înainte de întoarcerea Domnului, Dumnezeu v-

a trimite un profet să reaşeze toate lucrurile, să ne aducă înapoi la început.  

Noi înţelegem din Scriptură, chiar şi-n prima predică din ziua de Rusalii, 

apostolul Petru s-a referit la Ioel 2.28. Faptele Apostolilor 2.20, „soarele se va 

preface în întuneric şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului,ziua cea mare 
şi strălucitoare”.Vedem cum profeţii şi apostolii au vorbit aceeaşi limbă, cum le-a 

fost dată descoperire divină ca să ne arate planul de mântuire de la început până la 
sfârşit. Mai întâi apostolul Petru spune „acestea sunt lucrurile care au fost făgăduite 

pentru zilele de pe urmă”. Zilele de pe urmă, la plural, dar ziua de pe urmă, la 

singular. Dacă citiţi Biblia, citiţi-o în mod corect vă rog. În zilele de pe urmă Domnul 
va turna Duhul Său. Dar zilele de pe urmă se încheie acum şi apoi mai este încă o zi. 

Dumnezeu a creat lumea în şase zile, în a şaptea zi a terminat şi s-a odihnit. Noi 

avem de la Adam până la vremea noastră 6000 de ani, şi ultima zi e ziua Domnului, 
e ziua învierii. La începutul zilei de pe urmă va avea loc cea dintâi înviere. De aceea 

spune sfânta Scriptură, „ferice de cine are parte de prima înviere”. La sfârşitul zilei 
de pe urmă va avea loc a doua înviere după împărăţia de o mie de ani, conform 

Apocalipsa 20 de la vers. 11. Dar noi acum trebuie să vorbim despre revenirea lui 

Hristos, despre timpul chemării afară, despre restituire, despre a fi aşezaţi ca fii şi 
fiice ale lui Dumnezeu - pentru că, conform Romani 8, întreaga fire aşteaptă 

descoperirea fiilor lui Dumnezeu. De asemenea trebuie să vorbim despre cartea 
Apocalipsei, şi din nou eu trebuie să subliniez harul pe care l-a dat Dumnezeu pentru 

noi, ca noi să trăim acum. Este cel mai mare timp din istoria omenirii, când 

Dumnezeu îşi termină lucrarea Lui de mântuire. Este sfârşitul timpului de sfârşit.  

În aceste două întâlniri nu putem intra în toate detaliile, despre Israel, despre 

Roma şi despre ceea ce se întâmplă acum, dar ceva totuşi aş vrea să spun. Aşa cum 

evreii s-au întors în ţara făgăduită – ei trebuie să fie în ţara făgăduită ca să aibă parte 



4 
 

de făgăduinţele care le-au fost date lor, pentru că cei doi profeţi vor fi în Ierusalim 
conform Apocalipsa 11, la fel Zaharia 4 - cei doi măslini, cei doi profeţi, vor veni în 

Israel în Ierusalim. Ei nu vor merge în New York, ci vor merge în Ierusalim. Şi cei 
144 de mii din cele 12 seminţii ale lui Israel nu vor fi pecetluiţi în New York, ci în 

Ierusalim, sub slujba celor doi profeţi. Apoi îi vedem pe muntele Sion în Apocalipsa 

14 vers.1, îi vedem urmând pe Miel oriunde merge El. În acelaşi fel, cei care fac 
parte din Mireasa lui Isus Hristos, trebuie să iasă din toate denominaţiunile, trebuie 

să dea uitării toate religiile şi să se întoarcă la Dumnezeu, să intre în Cuvântul 

făgăduit. Dacă nu eşti în Cuvântul făgăduit nu vei vedea împlinirea acelei făgăduinţe. 
Maria a crezut făgăduinţa şi a văzut făgăduinţa împlinită; Avraam a crezut 

făgăduinţa şi a văzut făgăduinţa împlinită. Trebuie să crezi făgăduinţa ca să o vezi 
împlinită. E foarte important, dar aceasta vine prin descoperire divină. Aşa cum am 

citit azi dimineaţă despre profetul Isaia: „Au urechi dar n-aud, au ochi şi nu văd”. 

Dar dacă mergem în cartea Apocalipsei - şi vreau să subliniez acest lucru azi: în 
profetul Daniel citim: „pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi 

o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”  

În Apocalipsa 1, omul lui Dumnezeu L-a văzut pe Fiul omului umblând în 
mijlocul celor şapte sfeşnice. Toţi profeţii au fost văzători, au auzit, au văzut. Ioan 

era în Duhul Sfânt, el a auzit şi a văzut. Noi trebuie să fim în acelaşi Duh Sfânt, ca 
să vedem ceea ce au văzut ei şi să auzim ceea ce au auzit ei, să înţelegem prin 

descoperire divină ceea ce au înţeles ei. Carnea şi sângele n-o pot descoperi 

niciodată. Vine numai prin descoperire divină. Şi ca să primeşti descoperire divină, 
trebuie să fii în contact personal cu Dumnezeu.  

Aici în Apocalipsa 1.13, Ioan Îl vede pe Isus Hristos ca Fiu al omului în 
mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. Apoi în ultima parte a vers. 17, Domnul nostru 

spune: „…nu te teme, Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort şi 

iată că sunt viu în vecii vecilor”. El a biruit moartea şi locuinţa morţilor, a înviat a 
treia zi. Învierea Lui este garanţia învierii mele. Înălţarea Lui este garanţia ridicării 

mele la cer. Lucrarea de răscumpărare este complet încheiată. Tot ceea ce a făgăduit 

Dumnezeu în Cuvântul Lui a devenit realitate prin Isus Hristos Domnul nostru, dar 
este şi o parte a vieţii tale duhovniceşti.  

Mergem în vers. 20 – „Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna 
dreaptă a Mea - cele şapte stele sunt cei şapte îngeri ale celor şapte biserici”. Aici 

trebuie să spun ceva. În decembrie 1962, am fost împreună cu fratele Branham şi, în 

timpul discuţiei noastre, fratele Branham a spus: “Frate Frank, trebuie să mă mut la 
Tucson, Arizona, datorită unei viziuni pe care mi-a dat-o Dumnezeu”. Fratele 

Branham a văzut într-o viziune că atunci când strada lui pe care stătea urma să fie 
lăţită, când tractoarele vor umbla în sus şi în jos pe drum, când gardul de la grădina 

lui va fi pus pe iarbă, acela va fi timpul când el va trebui să se mute în Arizona, 

pentru că aşa fusese rânduit de Dumnezeul cel Atotputernic. Eu, fratele Frank, am 
văzut cu ochii mei, am văzut buldozerele umblând pe drum, am văzut gardul pus jos 

la pământ. Mulţumesc lui Dumnezeu că am fost un martor ocular a ceea ce 
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Dumnezeu a arătat profetului Lui, şi apoi am văzut şi împlinirea. În 22 decembrie 
1962, fratele Branham a văzut norul supranatural şi a văzut cei şapte îngeri în formă 

de piramidă în acel nor, şi a văzut şi locul unde el va fi în acel timp. În 28 februarie 
1963, când fratele Branham era în munţi, a lăsat pe doi fraţi la poalele muntelui, erau 

fratele Southman şi fratele Norman. El a urcat pe vârful muntelui şi deodată s-a 

întâmplat ceva: s-a auzit o detonaţie puternică, ca şapte detunături de tunet, tot 
pământul s-a cutremurat  - şi fratele Branham a bătut de şapte ori în amvon şi a spus: 

“tunetele au fost aşa de puternice” şi când el s-a uitat în sus a văzut norul 

supranatural. Apoi a fost luat în acest nor supranatural şi fratele Branham spune: “am 
văzut şapte îngeri şi al şaptelea înger mi-a vorbit”. Şi acest al şaptelea înger i-a spus 

să se întoarcă în Jeferssonville, pentru că a venit vremea deschiderii celor şapte 
peceţi. În martie 1963, din 17 până în 24 martie, fratele Branham a vorbit despre 

deschiderea celor şapte peceţi. Aş vrea să înţelegeţi acest lucru prin descoperire 

divină. 

În Apocalipsa 5, Ioan a plâns cu amar că nu era nimeni care să ia cartea. 

Nimeni nu putea privi la ceea ce era scris în această carte. Apoi Scriptura spune: “Nu 

plînge! Leul din seminţia lui Iuda a biruit” - şi apoi vedem deschiderea peceţilor. 
Ceea ce i-a fost arătat lui Ioan acum 2000 de ani, se întâmplă în zilele noastre, în 

timpul nostru şi harul Lui Dumnezeu ne lasă să cunoaştem aceste lucruri.  

Şi o spun din nou: câte milioane de oameni trec pe lângă făgăduinţa Lui 

Dumnezeu, câte milioane trec pe lângă ce face Dumnezeu azi… şi noi înţelegem 

descoperirea celor şapte peceţi. Primele patru peceţi merg în paralel cu epocile celor 
şapte biserici. Îl vedem pe antihrist în cele patru stadii ale lui, apoi ajungem la 

pecetea a cincia, unde vedem martirii evrei sub altar strigând după răzbunare, la 
Dumnezeul cel Atotputernic. Apoi vedem pecetea şasea care ne introduce în ziua 

Domnului. Apocalipsa 6 vers. 12 este pecetea şasea. Aici vedem că soarele se face 

negru ca un sac de păr şi luna roşie ca sângele - Apocalipsa 6.12.  

Ceea ce trebuie să subliniez, dragi fraţi şi surori, este că noi avem privilegiul 

să trăim acum. Şi noi am vorbit despre responsabilitatea faţă de Dumnezeu. Noi va 

trebui să dăm socoteală despre ce am făcut cu Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. 
Noi trebuie să împărtăşim aceste lucruri cu voi. Şi pentru că, Dumnezeu  le-a 

descoperit profetului Său... Eu nu sunt un profet - William Branham a fost un profet. 
Dar noi avem nevoie şi de o slujbă de învăţătură. Aşa cum o înţelegem din Vechiul 

Testament, toţi profeţii au spus ceea ce va fi, dar apostolii au arătat realitatea 

împlinirii, au arătat cum s-au împlinit lucrurile. William Branham a fost slujitorul şi 
profetul Lui Dumnezeu şi chiar şi duşmanii lui spuneau că nu a existat o asemenea 

slujbă pe faţa pământului din zilele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Dar apoi trebuie 
să înţelegem care este legătura şi scopul acestei slujbe. Este un scop legat de această 

slujbă, aşa cum a fost un scop legat de slujba lui Ioan Botezătorul. El a vorbit despre 

Mire şi Mireasă. Şi William Branham a vorbit despre Mire şi Mireasă. De fapt, 
fratele Branham a văzut Mireasa din diferite naţiuni, apoi a văzut cum Mireasa a 

ieşit din ritm şi a văzut cum Mireasa a revenit în pas normal. Eu nu vreau să intru în 
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detalii asupra acestui amănunt, dar prin harul Lui Dumnezeu noi am fost aduşi înapoi 
în ritmul Cuvântului. Aşa că noi înţelegem din sfânta scriptură responsabilitatea pe 

care o avem astăzi.  

Şi eu vă spun adevărul şi vă întreb în legătură cu aceste lucruri: cine vorbeşte 

despre întregul plan în vremea noastă, cine predică evanghelia deplină conform 

Faptelor Apostolilor, cine a avut vreo trimitere divină cum a avut fratele Branham? 
El a putut să arate ce s-a întâmplat cu diferite ocazii. El a putut să arate ce s-a 

întâmplat în iunie 1933. Fraţi şi surori, acestea nu sunt poveşti, sunt realităţi - acesta 

este o realitate. Noi ştim că fratele Branham a depus mărturie despre aceste lucruri. 
Dar eu, fratele Frank  am vorbit cu câţiva martori care au fost acolo la râul Ohio, în 

1933, când acest mare eveniment a avut loc. I-am văzut în întâlnirile de Paşti din 
1966. Aşa că, fraţi şi surori, noi avem Cuvântul lui Dumnezeu şi avem confirmarea 

făgăduinţelor din Cuvântul lui Dumnezeu.  

Ca să subliniez încă o dată, Dumnezeu a făcut o făgăduinţă… Şi, fraţi şi surori, 
dacă Dumnezeu dă o făgăduinţă, El veghează asupra Cuvântului Lui. El nu va întreba 

pe nimeni de pe pământ nici din cer - când timpul vine, Dumnezeu însuşi este 

răspunzător pentru Cuvântul Său. Aşa cum Domnul nostru Isus Hristos, în Luca 4, a 
putut să spună după ce a citit textul din profetul Isaia: „Astăzi s-a împlinit această 

Scriptură”. Apoi dacă mergem în Apocalipsa 2 şi 3 avem mesajele către biserici şi 
de fiecare dată atenţionarea: „cine are urechi de auzit ce zice bisericilor Duhul”. Şi 

în legătură cu aceasta citesc din Apocalipsa 2 vers. 17, ca să vedem ceea ce este 

important în această vorbire a Domnului către noi: „Cine are urechi să asculte ce 
zice bisericilor Duhul” - şi în legătură cu aceasta, următoarea parte a versetului 

spune: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă”. Vă rog să 
verificaţi toate cele şapte mesaje. Numai biruitorii vor auzi ce zice bisericilor Duhul. 

Şi numai dacă auzi ce spune Duhul bisericilor ai posibilitatea să biruieşti, să înţelegi 

ce face vrăjmaşul şi ceea ce face Dumnezeu, să cunoşti adevărata învăţătură şi 
învăţătura falsă, să înţelegi ce vine de la Ierusalim, de la Dumnezeu, şi ce vine de la 

Roma, de la antihrist. Poţi merge astăzi din biserică în biserică - noi nu criticăm, ci 

doar o spunem cu o inimă zdrobită - există foarte multă activitate, chiar şi dans, 
muzică şi diferite lucruri, dar unde este Cuvântul lui Dumnezeu? Unde este mesajul 

acestui ceas? Unde se împlinesc făgăduinţele lui Dumnezeu? Cine crede mesajul 
nostru azi? 

Isaia 53 vers.1 spune „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut 

braţul Domnului?” Dacă tu crezi Cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu crezi ceea ce-ţi 
spunem noi din Scriptură despre mesajul acestui ceas, despre lucrurile supranaturale, 

despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul nostru, dacă tu poţi crede 
atunci eşti de partea lui Dumnezeu, pentru că atunci cunoşti făgăduinţa şi vezi şi 

împlinirea ei. Voi ştiţi, Dumnezeu dă făgăduinţa „Eu voi trimite pe profetul Ilie” şi 

apoi, voi ştiţi, El a împlinit-o. Şi atunci tu-l aştepţi, şi primeşti slujba lui. Dacă mergi 
azi din biserică în biserică, ei nu vor crede pentru că ei au propriile lor programe.  
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Dragii mei fraţi şi surori pentru mine, eu simt povara din ce în ce mai greu, 
ştiind că noi nu suntem doar în timpul de sfârşit, suntem la sfârşitul timpului de 

sfârşit, şi revenirea Domnului trebuie să fie aproape, trebuie să fie iminentă, foarte 
aproape. Acestea sunt ultimele momente înaintea revenirii Lui Isus Hristos. Nu 

pierde ziua cercetării lui Dumnezeu pentru că timpul de har se termină. O vedem cu 

Israel în mod deosebit. La anul se împlinesc 60 de ani de când Israel a devenit o 
naţiune, şi Dumnezeu a spus în Cuvântul Lui, în Matei 24, Marcu 13, Luca 21, „Când 

vedeţi smochinul venind la viaţă ştiţi ca timpul este aproape” ştiţi, cunoaşteţi, pentru 

că vedeţi semnul împlinindu-se - când vedeţi acest lucru, atunci ştii, nu te gândeşti, 
nu visezi, ştii prin descoperire divină că timpul este aproape. Domnul nostru a spus 

că nu va trece această generaţie până când nu se vor împlini toate lucrurile. Noi nu 
cunoaştem nici ziua, nici ceasul, dar Domnul nostru a spus-o de multe ori: „când veţi 

vedea aceste lucruri atunci să ştiţi că este aproape, chiar la uşi”. În Luca 21.24 

Domnul spune: „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini 
vremurile neamurilor”. Dacă mergeţi în Fapte 15.13, acolo apostolul Iacov vorbeşte 

despre neamuri şi Israel. Mai întâi Dumnezeu a chemat un popor dintre neamuri 

pentru Numele Lui şi după ce se va împlini numărul neamurilor, se va întoarce la 
Israel, şi-Şi va termina lucrarea cu Israel prin slujba celor doi profeţi.  

Dragii mei fraţi şi surori, ce aşteptăm noi? Noi trebuie să fim uniţi sub Hristos, 
Capul nostru. Vă rog întoarceţi-vă la prima dragoste, iubiţi-vă din toată inima unii 

pe alţii, nu vă judecaţi unii pe alţii, ci iubiţi-vă unii pe alţii, apreciaţi-vă unii pe alţii. 

Noi suntem mădulare ale aceluiaşi trup al Lui Hristos, noi credem acelaşi Cuvânt al 
Lui Dumnezeu. Noi cu toţii avem parte de ceea ce face Dumnezeu chiar azi, cu toţii 

auzim ceea ce spune Duhul bisericilor.  

Şi poate un lucru mai trebuie subliniat: mulţi fraţi din cadrul mesajului ascultă 

ceea ce spune profetul, dar nu aud ceea ce spune Duhul. E foarte important să auzi 

Duhul vorbind, pentru că aşa spune Scriptura „Cine are urechi de auzit, să audă ce 
spune Duhul bisericilor”. Cei care-l ascultă doar pe profet, au auzit diferite lucruri, 

merg în diferite direcţii şi fac diferite învăţături, trăgând ucenici de partea lor. Într-o 

afirmaţie pe care a făcut-o fratele Branham, a spus: „Mielul părăseşte tronul de har”, 
dar în acel moment când i-a cartea. Dar aceşti fraţi învaţă că Mielul a părăsit tronul 

de har, că timpul de har s-a terminat - ei nu înţeleg. Mie nu-mi plac neînţelegerile, 
eu nu le suport. Neînţelegerea este o minciună, este acelaşi duh al vrăjmaşului. De 

aceea Isus Hristos, Domnul nostru a spus „aţi înţeles voi?” Isus Hristos a deschis 

înţelegerea ucenicilor ca să înţeleagă Scripturile. 

Peste mine este o mare sarcină şi, de asemenea, o răspundere înaintea lui 

Dumnezeu. De aceea, când fraţii prezintă diferite învăţături, care nu sunt învăţate în 
Scriptură, ştim cu toţii că prin aceasta ei aduc despărţiri. Fiecare învăţătură din 

Cuvântul Lui Dumnezeu ne uneşte sub Hristos! Fiecare învăţătură venită dintr-o 

inspiraţie greşită separă pe fraţi. Nu urmaţi niciodată pe un frate care aduce 
despărţiri. Cei care sunt puşi de Dumnezeul cel Atotputernic în slujbă sunt aşezaţi 

pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos. Efeseni 4.11, 1 Cor. 12, 1 Cor.14 - 
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Dumnezeu a aşezat diferite slujbe în biserică. Eu sufăr foarte mult datorită multelor 
răstălmăciri ale mesajului acestui ceas. Dar mă bucur în Domnul pentru claritatea 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

Noi nu urmăm un om, noi urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos, şi prin 

descoperire divină înţelegem mesajul acestui ceas, întotdeauna în contextul 

Scripturii. Dacă nu există o făgăduinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, nu va exista nici 
o împlinire. Ca să menţionez un lucru, sunt fraţi care aşteaptă învierea fratelui 

Branham. Prima mea întrebare este: unde este o asemenea făgăduinţă în Cuvântul 

lui Dumnezeu? Dacă nu există o asemenea făgăduinţă în Cuvânt, cum să aibă loc o 
împlinire? Mulţi predică despre cele şapte tunete! Unde spune Biblia că eu trebuie 

să predic despre cele şapte tunete? 

Când Domnul m-a chemat în 2 aprilie 1962, la începutul unei noi zile, a zis: 

„Slujitorul Meu, te voi trimite în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu”. Dar sunt 

fraţi care şi-au pierdut orientarea, care nu au frică de Dumnezeu. Dacă sfânta 
Scriptură spune în Apocalipsa 10 că numai atunci când Domnul coboară ca Înger al 

legământului şi pune un picior pe mare şi unul pe uscat, doar atunci cele şapte tunete 

îşi vor face auzite glasurile. Atunci de ce să-mi fac eu griji pentru ele? Acestea nu 
au nici o legătură cu Biserica Dumnezeului Celui viu. Trebuie să lăsăm fiecare 

cuvânt aşa cum este scris, trebuie să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să-l 
credem aşa cum este scris.  

Când Isus, Domnul nostru, se întoarce să-şi ducă Mireasa acasă, el vine ca 

Mire. Matei 25: „Iată, Mirele” - nu este în legătură cu Israel, nu este în legătură cu 
venirea Domnului atunci când El pune un picior pe mare şi unul pe uscat, ci aşa cum 

spune scriptura în Matei 25.10 „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, 
şi s-a încuiat uşa”. Vă rog lăsaţi fiecare cuvânt aşa cum este scris. Apoi Domnul vine 

să judece neamurile, El vine ca Fiu al Omului. O puteţi citi în Matei 25. Când vine 

ca Fiu al omului va sta pe tronul slavei Sale şi toate neamurile vor fi adunate înaintea 
lui. Aşa că sunt diferite veniri, cu scopuri diferite.  

Dacă citiţi Matei 25.1-12, este în legătură cu revenirea lui Isus Hristos ca 

Mire. Dacă citiţi Matei 25 de la v. 31, „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi 
sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi 

adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de 
capre” - este cu totul altă venire; şi când vine ca Înger al legământului, e o venire 

diferită. Există diferite veniri ale Domnului, cu scopuri diferite, şi noi trebuie 

întotdeauna să cercetăm scripturile. Ca în Apocalipsa 1, când Ioan spune că El va 
veni pe norii cerului - acolo găsim descrierea chiar în primul capitol, Apocalipsa 1.7 

„Iată că El vine pe nori şi orice ochi Îl va vedea şi cei ce L-au străpuns” - este cu 
totul altă venire. Aceasta este în Zaharia, când vor privi la acela pe care L-au 

străpuns, când va veni ca Cel dintâi şi Cel de pe urmă, ca Alfa şi Omega, Începutul 

şi Sfârşitul, Domnul Dumnezeul slavei. Apocalipsa 1.7-8 - aici El vine ca 
Dumnezeul cel Atotputernic, în Matei 25.1-12, spune că va veni ca Mire, apoi vine 
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ca Fiu al Omului, dar aici vine ca Dumnezeu cel Atotputernic. Apocalipsa 11.15 
„Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă şi în cer s-au auzit glasuri puternice care 

ziceau: “Împărăţia cerurilor a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului 
Său şi El va împărăţii în vecii vecilor”.  

Dragii mei fraţi şi surori, de ce menţionez eu aceste lucruri? Noi trebuie să 

spunem toate lucrurile conform sfintei Scripturi, să vă spunem vouă ca popor al Lui 
Dumnezeu, să nu urmaţi niciodată un om. Întotdeauna cercetaţi Scripturile şi 

niciodată să nu luaţi doar un singur verset, luaţi cel puţin două, trei sau mai multe 

care vorbesc despre acelaşi subiect în aşa fel încât să aveţi echilibru în Cuvântul Lui 
Dumnezeu. Luaţi-o în mod serios! O spun din nou: Mireasa trebuie să fie una! În 

ziua Cincizecimii, cei care se adunaseră erau o inimă şi un suflet şi apoi a avut loc 
coborârea Duhului Sfânt. 

În acelaşi fel credincioşii de acum de la sfârşitul timpului de har trebuie să fie 

o inimă şi un suflet, pentru coborârea finală a Duhului Sfânt, pentru lucrarea scurtă 
şi puternică a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Însuşi îşi va termina lucrarea. Isaia 

28 şi 29 - Domnul însuşi se va ridica şi-şi va încheia lucrarea, o lucrare ciudată - nu 

un profet, nu un evanghelist ci Dumnezeu îşi va încheia lucrarea. Isus Hristos, 
Domnul nostru, este răspunzător de Biserică, este răspunzător ca Mire pentru 

Mireasă. Noi suntem răspunzători doar să predicăm Cuvântul, dar Dumnezeu este 
răspunzător ca să împlinească fiecare făgăduinţă pe care El a făcut-o.  

Să facem un sumar la ceea ce am spus azi. Aceste lucruri nu sunt noi pentru 

voi. Aveţi slujitori ai Lui Dumnezeu în ţara voastră, bărbaţi ai Lui Dumnezeu care 
predică Cuvântul Lui Dumnezeu, care au aceeaşi descoperire divină, aceeaşi 

călăuzire a Duhului Sfânt. Eu am venit doar fiindcă vă iubesc, nu pentru că fraţii nu 
cunosc Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt bucuros să fiu aici, să stau umăr la umăr cu 

fraţii mei, să vă spun că Dumnezeu v-a chemat afară, Dumnezeu v-a adus atât de 

departe, v-a dat descoperire divină, ca să înţelegeţi timpul în care trăim, să 
recunoaştem mesajul acestui ceas, să recunoaştem slujba profetului făgăduit şi de 

asemenea să cunoaştem că nu profetul, ci mesajul va premerge a doua venire a Lui 

Hristos. De 41 de ori spune fratele Branham – deci de multe ori – de 41 de ori fratele 
Branham a relatat ceea ce i-a fost spus lui în 1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost 

trimis să premeargă prima venire a lui Isus Hristos, tot aşa mesajul dat ţie va 
premerge a doua venire a lui Isus Hristos”. Sunt fraţi care nu cred acest lucru. Ei 

spun: „William Branham a premers a doua venire a lui Isus Hristos. Cu slujba lui 

totul s-a încheiat.” Dar eu am veşti bune pentru voi. După ce Ioan L-a prezentat pe 
Isus Hristos, şi de două ori, în Ioan 1 spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu”, dar Ioan 

Botezătorul nu mai era pe pământ când Isus Hristos a murit pe cruce. Slujba lui se 
încheiase deja. Noi înţelegem prin Harul Lui Dumnezeu, că fratele Branham a fost 

cu noi, dar el nu a trăit să vadă revenirea Domnului nostru. Fratele Branham a fost 

mesagerul trimis de Dumnezeu, a fost profetul făgăduit şi noi acum avem 
descoperire divină, acum Duhul Sfânt ne vorbeşte, ne călăuzeşte în tot adevărul… 

Şi lăsaţi-mă să vă mai spun: de când fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul,  
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mesajul a fost făcut tot mai clar. Dacă mă uit în urmă cu mulţi ani, cum Domnul a 
dat din ce în ce mai multă lumină asupra Cuvântului Său, cum am fost conduşi din 

ce în ce mai adânc în tot planul lui Dumnezeu, cum am înţeles din ce în ce mai mult 
prin descoperire divină… De fiecare dată când deschid această Carte este ceva prin 

care Domnul vorbeşte prin Cuvântul Lui. 

Dragii mei fraţi şi surori, totul îşi are locul potrivit, slujbele apostolilor, 
slujbele profeţilor, slujba lui Ioan Botezătorul, slujba apostolului Petru de la 

începutul Bisericii nou testamentare, slujba apostolului Pavel pentru întreg Trupul 

lui Isus Hristos, pentru biserica lui Isus Hristos - totul îşi are locul lui, toate aceste 
lucruri sunt în armonie. Apoi avem descoperirea finală de pe insula Patmos - v-am 

spus aceasta mai înainte. În 1982 m-am decis să-mi petrec câteva zile pe insula 
Patmos. Am citit doar Biblia, am umblat în sus şi în jos pe insula Patmos. Este o 

insulă destul de neplăcută, trebuie să fii atent pe unde mergi, dar nu asta mă 

preocupa. Eu am citit, m-am rugat, am plâns, zi după zi, am vorbit Domnului 
Dumnezeu - am zis: „Scumpe Doamne, Tu aici I-ai vorbit lui Ioan, I-ai arătat aceste 

capitole din Apocalipsa şi ce conţin ele. Dumnezeule, Tu ai trimis pe William 

Branham la noi, slujitorul şi profetul Tău şi i-ai descoperit tot ce i-ai descoperit lui 
Ioan. Dar cum este cu mine? Eu am nevoie de Tine, Doamne!” Şi am mers în sus şi 

în jos pe insulă, mergeam cu Biblia la mine. Oriunde mergeam cu o singură dorinţă: 
să înţeleg prin descoperire divină ceea ce au înţeles Ioan şi fratele Branham, să văd 

ceea ce au văzut ei, să fiu călăuzit de acelaşi Duh Sfânt. Şi fraţi şi surori, citesc Biblia 

de mulţi ani. Din aprilie 1945, citesc Biblia în fiecare zi, aşa că sunt familiarizat cu 
ceea ce spune Scriptura, dar e nevoie de descoperire divină ca să poţi cunoaşte 

Scriptura prin descoperire divină, ca să vezi împlinirea a ceea ce a făgăduit 
Dumnezeu.  

Haideţi să punem toate aceste lucruri laolaltă. Dumnezeu a folosit diferiţi 

bărbaţi, în diferite timpuri, pentru scopuri diferite. Am menţionat toţi aceşti bărbaţi 
din Vechiul şi Noul Testament şi apoi l-am menţionat, de asemenea şi pe fratele 

Branham. De asemenea am afirmat că fratele Branham a avut cea mai mare 

responsabilitate dintre toţi oamenii care au trăit pe faţa pământului. Ştim că Moise a 
avut o mare responsabilitate în legătură cu Israel, dar acum vorbesc despre timpul 

nostru, vorbesc despre responsabilitatea de azi. Noi nu trăim în timpul lui Moise, nu 
trăim în trecut, nu trăim în zilele Reformei, nu trăim cu sute de ani în urmă, acum 

100 de ani când a avut loc coborârea Duhului Sfânt - noi trăim azi, chiar înainte de 

revenirea lui Hristos. Acum fiecare lucru trebuie aşezat la locul de care aparţine. Şi 
eu sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic, că am putut recunoaşte slujba 

fratelui Branham. Aş fi avut eu o slujbă azi, sau un alt frate ar fi avut  o slujbă azi, 
dacă Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe fratele Branham? Aş fi putut eu să merg în toate 

ţările, aşa cum am făcut în ultimii 44 de ani, dacă nu era slujba lui? Dar eu trebuie s-

o fac, datorită mesajului acestui ceas. Şi conform Matei 24.14, această evanghelie a 
împărăţiei, cu tot ce este inclus în evanghelia originală, trebuie predicată tuturor 

neamurilor ca mărturie şi apoi va veni sfârşitul. Aşa că toţi bărbaţii lui Dumnezeu 

şi-au avut slujba lor. Toţi profeţii din Vechiul Testament, toţi apostolii din Noul 
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Testament… William Branham îşi are locul lui, conform Cuvântului lui Dumnezeu. 
Şi o repet, el a fost un profet făgăduit, care trebuia să vină înainte încheierii zilei 

harului, înaintea venirii zilei Domnului, ziua de mânie, înainte ca soarele să se 
transforme în întuneric şi luna în sânge. Nu aşteptaţi până în acel timp. Acesta este 

timpul nostru, Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său descoperit şi de asemenea voia Lui 

descoperită. Prin Cuvântul lui Dumnezeu este descoperită voia lui Dumnezeu. Deci, 
noi credem conform Scripturii şi prin harul lui Dumnezeu nu vom crede niciodată o 

răstălmăcire, fie că e vorba despre dumnezeire, botez. Vom crede Cuvântul original 

al lui Dumnezeu. Aşa cum a spus Domnul nostru în Ioan 8 „Cine este din Dumnezeu, 
ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. Dacă eşti născut din Duhul Sfânt, dacă viaţa nouă 

a lui Dumnezeu este în tine, dacă eşti un fiu sau o fiică al lui Dumnezeu, atunci ai o 
legătură cu lucrurile duhovniceşti. Duhul Sfânt ne călăuzeşte în tot adevărul.  

Înţelegem prin descoperire divină că Dumnezeu este unul. Acest unic 

Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri. Ştiţi textele din Noul Testament - sunt patru 
texte foarte importante: nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu - 1 Timotei 1.16, 

1 Timotei 5.17, Ioan 1, 1 Ioan 3. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu”. Pe 

cine a văzut Adam? Pe cine a văzut Avram? Cine a vorbit tuturor profeţilor? 
Dumnezeu, care se descoperea pe Sine ca Domnul. Dumnezeu este Duh şi cei care I 

se închină Lui, trebuie să I se închine în Duh şi în adevăr. Deci, Dumnezeu a locuit 
într-o lumină la care nimeni nu are acces, dar la începutul timpului El a ieşit din 

această plinătate de lumină, viaţă şi Duh, şi s-a arătat într-o formă vizibilă. Era 

Dumnezeu descoperindu-Se într-o formă vizibilă. Aproape de 6000 de ori scrie în 
Vechiul Testament termenul „DOMNUL DUMNEZEU”. În Noul Testament, Cel 

care era numit „Dumnezeu” în Vechiul Testament, este numit TATĂ şi manifestarea 
Lui vizibilă care a fost numită „DOMNUL” în Vechiul Testament, este numită 

„FIUL” în Noul Testament. Eu nu pot intra în aceste lucruri. Dar în legătură cu 

această descoperire a fost un scop. Dumnezeu a trebuit să se arate în trup. Dumnezeu 
a trebuit să se descopere ca Fiu, în trup, pentru că noi eram într-un trup de carne şi 

pentru că păcatul originar a avut loc într-un trup de carne şi sânge. Aşa că Domnul 

Slavei a trebuit să vină într-un trup de carne şi sânge, dar El era totuşi marele „EU 
SUNT”, era Cel dintâi şi Cel de pe urmă, era „Cel care era, este şi va veni”. Dar 

pentru noi a trebuit să se arate în trup, ca să ne răscumpere, să plătească preţul, să-şi 
verse sângele, să-şi dea viaţa. Şi astfel avem o lucrare desăvârşită de mântuire. Sfânta 

Scriptură spune în 1 Ioan 3 „ce vom fi nu s-a arătat încă, dar când va veni El, Îl vom 

vedea aşa cum e… şi vom fi schimbaţi într-o clipă, clipeală de ochi”. Am putea cita 
multe texte, dar noi înţelegem că singurul Dumnezeu, ca să-şi încheie întregul plan 

de mântuire, s-a descoperit în cer ca TATĂL nostru, pe pământ în singurul lui FIU 
zămislit, locuieşte în noi prin DUHUL SFÎNT. Dumnezeu deasupra noastră, 

Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Nu trei persoane, ci trei manifestări ale 

aceluiaşi unic Dumnezeu, ca să-şi împlinească propriul Său plan de mântuire. De 
aceea noi înţelegem Matei 28.19 corect, unde Domnul nostru a spus: „Mergeţi în 

toată lumea şi botezaţii…” voi cunoaşteţi Scriptura. Apostolul Petru era prezent când 

Domnul a dat trimiterea, şi când a venit timpul, el a îndeplinit această trimitere, el a 
trebuit să-I boteze în NUMELE. Tată e un titlu, Fiu este un titlu, Duhul Sfânt este 
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un titlu, dar care este NUMELE? Numele este DOMNUL ISUS HRISTOS! „îi vei 
pune numele Isus, căci El va mântui pe poporul Său de păcatele sale”. Aşa că eu 

trebuie să întreb acum: credeţi toţi în Isus Hristos ca Mântuitor personal, credeţi că 
toate păcatele voastre au fost iertate?!! AMIN! 

Nu mai este nici o condamnare peste voi şi dacă Satan vrea să vă acuze, 

refuzaţi-o. Credeţi că sângele Mielului vă curăţă de orice păcat. Dacă credeţi tot 
Cuvântul lui Dumnezeu, spuneţi, AMIN! Dragi fraţi şi surori, cerul şi pământul vor 

trece dar acest Cuvânt al lui Dumnezeu rămâne cu noi pentru totdeauna. 

Vreau să vă mai pun una sau două întrebări: sunteţi mulţumitori pentru cartea 
Apocalipsei, sunteţi mulţumitori pentru că Ioan a primit pe insula Patmos toate 

aceste descoperiri? Acum trebuie să vă întreb: sunteţi recunoscători lui Dumnezeu 
pentru că a dat această ultimă descoperire fratelui Branham? AMIN! Slavă lui 

Dumnezeu, noi suntem în Împărăţia lui Dumnezeu, avem parte de ceea ce face 

Dumnezeu azi şi noi apreciem acest lucru. Câţi din voi cred că mesajul acestui ceas 
premerge revenirea lui Isus Hristos. Nu vă faceţi griji despre fratele Branham, el este 

în slavă. Nu vă faceţi probleme despre Pavel - este şi el în slavă. Şi Ioan care a fost 

pe insula Patmos, e în slavă. Fiecare şi-au avut timpul. Acesta-i timpul tău, e timpul 
nostru, e timpul meu, e timpul lui Dumnezeu şi noi avem responsabilitatea, pentru 

că Dumnezeu ne-a arătat aceste lucruri, toate aceste taine din planul lui Dumnezeu. 
Şi noi le-am primit şi suntem recunoscători lui Dumnezeul Atotputernic pentru ele. 

Aşa că, fraţi şi surori, nu lăsaţi vrăjmaşul să vă aducă vreo îndoială. Credeţi din toată 

inima şi spuneţi întotdeauna: „este scris”! 

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să fie cu voi.  

Câţi vor să fie gata la revenirea lui Hristos? Uitaţi-vă! Fotografiaţi! Ridicaţi-
vă mâinile, ridicaţi-vă în picioare, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul, să ne 

bucurăm în ea. Dumnezeu şi-a cercetat poporul Său, Dumnezeu a trimis pe profetul 

Său, Dumnezeu şi-a descoperit Cuvântul, Duhul Sfânt este aici ca să dea descoperire 
divină! Credeţi din toată inima, primiţi din toată inima, fiţi o parte din ceea ce face 

Dumnezeu azi, laudă lui Dumnezeu. Haideţi să-L  lăudăm pe Dumnezeu împreună, 

să-L lăudăm! ALELUIA! ALELUIA! GLORIE LUI DUMNEZEU! ALELUIA! 

Aceasta e o zi a biruinţei, biruinţa ta, ziua ta, binecuvântarea ta! Aleluia! 

Aleluia! 

O, Dumnezeule Tu să ai calea Ta cu poporul Tău din această ţară, din toată 

Europa şi din toată lumea. Încheie-Ţi lucrarea, şi vino curând Doamne Isuse. Vino 

curând Doamne Isuse. Vino curând Doamne Isuse. Şi Duhul şi Mireasa spun: „Vino, 
Doamne Isuse!” Maranata! Maranata! Aleluia! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu. 

Amin! […] 

În Ioan 14 noi avem făgăduinţa spusă de Domnul nostru: „Eu Mă duc să vă 

pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi 
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vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Vreau să mai spun ceva. 
Ştiţi, prezenţa lui Dumnezeu este în acest loc. Domnul ne-a vorbit prin Cuvântul Său 

sfânt. În 1966, când am început această slujbă internaţională, am făcut un legământ 
cu Domnul. Am spus câteva lucruri, în rugăciune, în faţa lui Dumnezeu, şi unul 

dintre acestea a fost: „Doamne iubit, lasă-mă să predic Cuvântul Tău în aşa fel încât 

oricine aude Cuvântul Tău de pe buzele mele, să fie în slavă.” Aşa că, eu ştiu că voi 
veţi fi acolo. Ştiu… Dumnezeu să vă binecuvânteze! Să ne mai rugăm o dată: 

Tatăl nostru ceresc, Îţi mulţumim din adâncul inimilor noastre pentru 

cuvintele Tale, pentru binecuvântările Tale, pentru descoperire divină – să fie dată 
tuturor din adunare, celor care încă n-au putut să creadă. Descoperă-Te lor! Mâna 

lui Dumnezeu, descoperirea divină să vină peste fiecare. Binecuvântează-ne pe toţi, 
şi fii cu noi toţi. În Numele sfânt al lui Isus. Amin.  

Daţi mâinile unii altora, şi spuneţi „Dumnezeu să te binecuvânteze!” Amin.  

 


