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Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos. Este cu adevărat un 

privilegiu mare pentru mine să fiu astăzi aici. Noi putem spune cu adevărat că 

aceasta este o zi, sau ziua pe care a făcut-o Domnul. Putem spune, de asemenea, că 

noi am recunoscut ziua şi ceasul în care trăim; am recunoscut, de asemenea, 

făgăduinţele pentru timpul nostru. Înţelegem că revenirea lui Isus Hristos este 

foarte aproape şi că acest Cuvânt trebuie predicat pe întreg pământul şi Mireasa 

trebuie chemată afară. 

De când am fost aici, de anul trecut, multe lucruri au venit şi au trecut, poate 

chiar şi în viaţa voastră duhovnicească şi cea trupească, poate în adunarea unde 

slujiţi Domnului şi poporului Său. Dar nădăjduiesc că aceasta va fi o zi în care 

Domnul va vorbi direct inimii voastre şi veţi fi încurajaţi să slujiţi Domnului, ştiind 

că o faceţi în voia Lui desăvârşită. 

Dacă este vorba despre învăţătură şi predicare, întotdeauna  trebuie să fim 

siguri că predicăm şi învăţăm aşa cum spune Scriptura. Ceea ce nu puteţi predica 

din Scriptură, nu trebuie să predicaţi deloc. Noi credem că Dumnezeu a trimis un 

proroc în generaţia noastră, ca să ne aducă înapoi la Cuvântul original al lui 

Dumnezeu, îndepărtându-ne de toate răstălmăcirile. Pentru că viaţa este numai în 

Cuvântul original al lui Dumnezeu, aşa cum a spus Domnul nostru: „cuvintele, pe 

care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă” [Ioan 6:63]. Dar, deja, de la prima 

răstălmăcire a Scripturii, acolo a fost moartea. De aceea trebuie să fim foarte, 

foarte atenţi, să nu învăţăm nişte interpretări, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu. 

Eu o spun întotdeauna, în întâlnirile din toată lumea, că Dumnezeu face toate 

lucrurile conform Cuvântului Său. Şi o puteţi verifica cu întreaga Scriptură, puteţi 

verifica ceea ce a fost făgăduit şi apoi cum s-a împlinit. Mie îmi place să fac mereu 

această afirmaţie, repetând ceea ce a scris dr. Clarence Larkin
1
 în cartea sa: că la 

prima venire a lui Isus Hristos s-au împlinit 109 prorocii care au fost spuse mai 

dinainte în Vechiul Testament – acestea s-au împlinit în Noul Testament. De 

asemenea, fraţii noştri, în Noul Testament, s-au referit de 845 de ori la Vechiul 

Testament. Iar noi suntem zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor. Vechiul 

Testament este fundamentul pentru Noul Testament. 

În zilele Domnului nostru şi ale apostolilor, Noul Testament nici măcar nu 

era scris, doar epistolele circulau între diferite adunări. Dar ei toţi aveau acelaşi 

Cuvânt ca şi Domnul nostru. Dacă citim în ultimul capitol din cartea Faptelor cap. 

                                                 
1 Rev. Clarence Larkin (1850–1924) a fost un pastor baptist american, învăţător biblic şi scriitor, ale cărui lucrări despre dispensaţionalism 

(dispensaţionalismul este o interpretare evanghelică a Bibliei, care presupune că Dumnezeu se raportează la oameni în diferite moduri sub 

diferite legăminte biblice în „dispensaţii” sau perioade din istorie) au avut un mare impact asupra culturii protestante conservatoare din sec. XX. 
Lucrări de referinţă: Adevărul dispensaţional, A împărţi drept Cuvântul, Cartea lui Daniel, A doua venire a lui Hristos 



28, apostolul Pavel a stat doi ani la Roma. În ultimul verset din Fapte 28 se spune: 

„propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala 

şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos” [vers. 31]. „Cu toată 

îndrăzneala şi fără nicio piedică”. Partea a doua din vers. 23: „Pavel le-a vestit 

Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin Legea 

lui Moise şi prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de 

dimineaţa până seara”. Dacă mergem în Fapte 26:17-18: „Te-am ales din mijlocul 

norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi 

ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină...”. 

Este foarte important ca mai întâi noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu, să vedem 

lumina; mai întâi noi să auzim vocea Domnului, înainte de a vorbi altora. Mai întâi 

El trebuie să ne vorbească nouă. Înainte ca noi să putem să le arătăm altora lumina, 

aceasta trebuie să ne fie arătată nouă. Începutul va fi întotdeauna cu noi, cei care 

slujim Domnului. Şi cum spune aici Biblia, prin învăţare putem deschide ochii 

oamenilor. 

Cu referire la poporul Israel, prorocul Isaia spune: „Au ochi şi nu văd; au 

urechi, dar nu aud”. Întotdeauna este nevoie de o descoperire divină. Este nevoie 

ca Duhul Sfânt să vină peste noi, să-L cunoaştem pe Domnul prin descoperire 

divină şi să cunoaştem şi Scriptura prin descoperire divină. Ştiţi, Cuvântul lui 

Dumnezeu este scris în aşa fel încât poate fi descoperit numai prin Duhul Sfânt. 

Este total imposibil pentru orice profesor de pe acest pământ să cunoască Cuvântul 

lui Dumnezeu. Nu-ţi poţi folosi inteligenţa în ce priveşte acest Cuvânt. Trebuie să-

ţi fie descoperit prin acelaşi Duh Sfânt, trebuie să fie acelaşi Duh Sfânt care i-a 

inspirat pe prorocii care au scris. De aceea avem această unitate în Vechiul 

Testament şi de asemenea în Noul Testament, pentru că este acelaşi Duh Sfânt. 

Dacă privim în istoria Bisericii, vedem cum totul a fost schimbat faţă de cum 

a fost la început. Chiar şi în zilele apostolilor erau fraţi falşi, învăţători falşi. Unii 

spuneau că învierea a şi avut loc, iar alţii învăţau că nici nu există înviere. Deja în 

primul secol au existat multe lucruri. Apoi, dacă citiţi în primele trei capitole din 

Apocalipsa, [vedeţi] că unii ţineau învăţătura lui Balaam, alţii ţineau de ceea ce 

învăţa acea prorociţă, Izabela. Eu sunt aici să vă spun că Satana va încerca 

întotdeauna să înşele. Şi întotdeauna cu o singură intenţie: ca să distrugă ceea ce a 

arătat Dumnezeu. Satana vrea întotdeauna să distrugă, el vrea să ucidă. 

Dacă vă întoarceţi până în Grădina Eden, acolo era o armonie între 

Dumnezeu şi primele fiinţe omeneşti. Şi în cer era o armonie veşnică, dar a sosit un 

moment când acest înger de lumină n-a mai fost mulţumit cu poziţia lui şi el a 

spus: „Eu vreau să mă ridic”. Dacă citiţi în acele versete, vedeţi că el zice de cinci 

ori „eu voi...”. Acest lucru să nu vi se întâmple niciodată! Voia voastră să fie voia 

lui Dumnezeu – este foarte important!  



Eu sunt un veteran în Împărăţia lui Dumnezeu. Cu peste cincizeci de ani în 

urmă am fost născut din nou şi umplut cu Duhul Sfânt. Am văzut şi am auzit multe 

lucruri. Chiar şi pe cei mai mari evanghelişti din Statele Unite, din anii '50 – pe 

unii i-am tradus în limba germană – dar toţi aceştia au avut şi încă mai au propriile 

lor mari programe. 

Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu şi în mod 

deosebit pentru slujitorii lui Dumnezeu, [ca ei] să hrănească turma cu Cuvântul lui 

Dumnezeu făgăduit pentru acest timp. 

Şi ca să fiu sincer cu voi: nu-I puteţi sluji lui Dumnezeu în denominaţii 

pentru că, vorbind din punct de vedere duhovnicesc, acestea trăiesc în trecut: fie în 

timpul Reformei, sau pe vremea lui Wesley sau a altor treziri spirituale; chiar şi cei 

care cred ceea ce s-a întâmplat acum o sută de ani, când a avut loc turnarea 

Duhului Sfânt. Ei ştiu despre Azusa Street şi despre multe alte lucruri. Dar a venit 

timpul să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi. Noi nu trăim în 

trecut, noi trăim în prezenţa lui Dumnezeu. 

Dacă priviţi în istoria lui Israel, Dumnezeu le dădea mană proaspătă în 

fiecare zi. Dacă priviţi la cele şapte mesaje către cele şapte biserici, întotdeauna a 

fost un mesaj şi un mesager şi mereu au fost aceia care au auzit ceea ce spunea 

bisericilor Duhul. Şi numai cei ce cred ceea ce descoperă Duhul din Cuvânt, pot fi 

printre biruitori. Pentru că noi am biruit prin Sângele Mielului şi prin Cuvântul lui 

Dumnezeu care este mărturia noastră.  

Trebuie să vă spun că acum două săptămâni am fost în Israel şi a însemnat 

ceva deosebit pentru mine. Am fost acolo de şaptesprezece ori; prima dată în anul 

1974, când Ierusalimul era încă divizat... Dar de data aceasta am cunoscut nişte 

lucruri care mi-au rănit inima foarte mult. Dacă spun lucrurile acestea, nu le spun 

ca să judec oamenii, ci le spun cu o inimă zdrobită. Pentru că Biblia spune că 

Domnul a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. Şi lucrul acesta s-a repetat 

întotdeauna în timpul acestor două mii de ani. De câte ori n-a vrut Dumnezeu să-Şi 

strângă poporul, în timpul trezirilor - chiar şi în această ultimă trezire care a avut 

loc după al Doilea Război Mondial. Eu sper că voi sunteţi informaţi despre acest 

lucru: Dumnezeu l-a folosit pe fratele William Branham într-un mod deosebit. Câţi 

dintre voi aţi auzit despre el? Eu cred că fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 

Noi nu suntem aici ca să vorbim despre el, nu suntem aici să vorbim despre Moise 

sau despre Pavel. Suntem aici să-L predicăm pe Isus Hristos. Dar nu putem trece 

pe lângă ceea ce face Dumnezeu şi trebuie să recunoaştem cine a fost chemat şi 

trimis de Dumnezeu. 

Dar ca să menţionez ceea ce mi-a zdrobit inima foarte mult: când am fost în 

Ierusalim, noi am văzut toate locurile importante, Zidul Plângerii, i-am văzut pe 

evrei rugându-se. Când evreii se roagă, ei se roagă cu tot sufletul şi cu tot trupul 

lor, din toată inima. Noi am fost, de asemenea şi în locurile unde ei citesc din 



cărţile lor. Ei poartă Cuvântul lui Dumnezeu scris pe nişte bentiţe şi îl pun pe 

frunte şi la încheieturi. Pentru că Biblia spune: „Şi poruncile acestea, pe care ţi le 

dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti 

de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei 

scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte 

fruntarii între ochi” [Deut. 6:6-9]. Dar Dumnezeu nu s-a referit la faptul ca noi să-l 

purtăm în exterior sau să-l purtăm pe mâini, ci noi să facem cum scrie în Cuvântul 

lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun este că... mai ales când ajungem la cărţile 

acestea evreieşti, Talmudul
2
, Mişna, Ghemara şi toate celelalte cărţi, ei citesc şi tot 

citesc din ele, fără să ia în considerare Noul Testament. Ei au început să scrie toate 

aceste lucruri în secolul al II-lea, ei şi-au format propriile lor cărţi de texte. Şi în 

sec. V a fost scris Talmudul de la Ierusalim, în secolul VI a fost scris Talmudul 

babilonian. Ei citesc zi şi noapte, studiază ani de zile Talmudul şi cărţile. În 

Talmud nu găseşti nicio referire la Noul Testament, ca şi cum Dumnezeu n-ar fi 

făcut nimic. Ei trec pe lângă toate împlinirile care sunt dovedite în Noul Testament. 

Acum, dacă mergeţi în denominaţii, se repetă din nou acelaşi lucru: ei trec 

pe lângă ceea ce face Dumnezeu şi nu văd împlinirea Scripturii. Astfel, noi 

înţelegem harul lui Dumnezeu, cu adevărat... Noi nu avem numai slova, ci avem 

descoperirea prin Duhul Sfânt.  

Noul Testament începe cu împlinirea profeţiilor biblice. Ioan Botezătorul a 

fost un proroc făgăduit. Isus Hristos a fost Mântuitorul făgăduit. La împlinirea 

vremii, fiecare text din Scriptură s-a revărsat în realitate pentru că Dumnezeu 

veghează asupra Cuvântului Său. Dar învăţătorii din acel timp nu au înţeles 

aceasta. Însă Ioan Botezătorul a văzut-o, pentru că el însuşi avea o parte în slujbă 

conform Cuvântului lui Dumnezeu. 

Să deschidem acum la Timotei. Pavel a fost şi un părinte în Hristos, n-a fost 

numai un învăţător şi un apostol. El îi privea pe Timotei şi pe fraţii mai tineri ca pe 

nişte fii în Domnul. În 2 Timotei 1:11, el se prezintă pe sine după cum l-a făcut 

Dumnezeu să fie: „Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al 

Neamurilor”. Aici el menţionează trei lucruri: propovăduitor, apostol şi învăţător. 

Nu au existat prea mulţi care să aibă mai multe slujbe. Unii sunt doar păstori, unii 

sunt evanghelişti, unii sunt învăţători. Dar uneori Dumnezeu poate să dea mai 

multe slujbe unei singure persoane. Însă este întotdeauna necesar ca noi să-l 

respectăm pe fratele şi slujba lui. Numai dacă îl respecţi pe fratele şi slujba pe care 

                                                 
2 Talmudul („învăţătură”) este un text central al iudaismului rabinic. În mod tradiţional mai este numit Şas, o prescurtare de la „şişa sedarim”, 

„cele şase ordine”. Talmudul are două componente. Prima parte este Mişna (cca. 200 d.H.), rezumatul scris al Torei orale (Tora înseamnă  
„învăţătură” în evreieşte). Partea a doua este Ghemara (cca. 500 D.H.), o explicaţie a Mişnei. Cuvintele Talmud şi Ghemara sunt folosite adesea 

ca sinonime, deşi, strict vorbind, nu este corect. Talmudul este alcătuit din 63 de tractate şi, tipărit, are peste 6.200 de pagini. Este scris în 

aramaică şi ebraică. Talmudul conţine învăţăturile şi părerile a mii de rabini despre diferite subiecte, inclusiv Halaca (lege), edică iudaică, 
filozofie, obiceiuri, istorie şi multe alte teme. Talmud este fundamentul legii iudaice şi este foarte citat în literatura rabinică. 



i-a dat-o Dumnezeu, fraţii vă vor respecta pe voi şi slujba pe care v-a dat-o 

Dumnezeu vouă.  

Niciodată să nu vorbiţi de rău pe vreun frate. Odată fratele Branham a făcut 

afirmaţia: „Chiar dacă un frate a făcut ceva rău, să nu vorbiţi împotriva lui, pentru 

că el deja are suficient cu greşeala lui”. Aşa că nu mai adăugaţi la problema lui, ci 

încercaţi să-l ajutaţi. Poate unul are o problemă astăzi; altul, mâine. Trebuie să fim 

întotdeauna foarte atenţi când Îi slujim lui Dumnezeu. De asemenea, atitudinea 

noastră faţă de fraţi trebuie să fie întotdeauna corectă. 

Citim în 2 Timotei 2:1-2: „Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care 

este în Hristos Isus. Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează 

la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii”. 

A fost rânduit de Dumnezeu în viaţa mea spirituală - chiar de când pot eu să-

mi aduc aminte - am fost interesat în adevărata învăţătură biblică. Tatăl meu a fost 

un predicator laic. Şi de multe ori, predicatorii şi bătrânii se întâlneau în casa 

noastră. În acele vremuri ei vorbeau unul cu celălalt, deschideau Scriptura şi unul îi 

spunea celuilalt: „Ce părere ai tu despre textul acesta?” Iar celălalt spunea: „Tu ce 

spui?”. Mi-amintesc că atunci când aveam doisprezece, treisprezece sau 

patrusprezece ani, ca tineri noi nu aveam voie să vorbim, ci să ascultăm. Dar ştiţi 

ce am făcut? Am ascultat ce a zis unul, ce a zis al doilea, ce a zis al treilea şi apoi 

mi-am luat Biblia, m-am dus în camera de alături şi m-am rugat şi am zis: 

„Doamne, eu vreau să ştiu adevărul”. Nu ştiu de ce... Era în mine acest lucru, de la 

început. Şi acest lucru este cu mine şi astăzi. 

Când am auzit slujba de învăţător a fratelui Branham, pentru mine, a fost 

mult mai importantă decât slujba de vindecare. Deşi, trebuie să mărturisesc că am 

fost foarte impresionat, pentru că nu m-am aşteptat să văd întâmplându-se aceste 

lucruri în viaţa mea. Pentru mine Isus Hristos era Acelaşi, dar nu mă aşteptam să 

fie chiar Acelaşi. Mergeam şi eu aşa cum mergeau şi ceilalţi. Dar când L-am văzut 

pe Domnul descoperindu-Se ca Acelaşi, aceasta cu adevărat mi-a atins inima. N-

am să uit niciodată acea săptămână de întâlniri cu fratele Branham. Dar dincolo de 

toate aceste semne şi minuni, în mine era dorinţa să cunosc învăţăturile. Am părăsit 

Germania şi am mers pe continentul nord american pentru acest unic motiv. Nu ca 

să mă îmbogăţesc, nu ca să văd semne şi minuni. Voiam să ştiu ce crede şi ce 

învaţă acest om al lui Dumnezeu – aceasta era dorinţa în inima mea. Şi Dumnezeu 

mi-a îndeplinit această dorinţă. 

În 1958, când am participat la convenţia Glasul vindecării - era o convenţie 

foarte mare, cu sute de evanghelişti care au participat - dar fratele Branham era 

vorbitorul principal în adunările de seară. Îi ascultam pe unii dimineaţa, pe alţii la 

prânz. Dar apoi venea seara şi îl ascultam pe fratele Branham şi am văzut diferenţa; 

oh, eu am văzut diferenţa.  



După câteva zile, în timpul acelei săptămâni, cred că era joi, m-am dus la 

fratele Branham şi i-am spus: „Eu recunosc că tu eşti prorocul şi slujitorul lui 

Dumnezeu. Aş vrea să ştiu ce crezi tu şi ce înveţi tu”. Fratele Branham a spus: „Eu 

nu-ţi pot explica toate învăţăturile. Du-te şi întâlneşte-i pe fraţii Gene şi Leo”. Ei 

erau cei doi fraţi care înregistrau predicile fratelui Branham. Aşa că m-am dus la 

ei, după ce am vorbit cu fratele Branham. Dar înainte să plec de la el, mi-a zis: „Tu 

te vei întoarce în Germania”. Nici prin cap nu mi-a trecut vreodată să mă întorc... 

Îmi rupsesem actele de identitate germane şi le aruncasem în Ocean. Eram printre 

cele patrusprezece milioane care pierduseră totul în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial, care nu mai aveau casă, nu aveau proprietăţi, nu mai aveau nimic. 

Aşa că nu era nimic care să mă atragă înapoi în ţara mea. 

Dar ca să scurtez: m-am dus la aceşti doi fraţi şi ei au zis: „Dar frate, tu nu 

ştii ce învaţă el”. Eu am spus: „Dar vreau să ştiu”. Şi dacă îmi aduc bine aminte, ei 

mi-au dat şase benzi. Pe aceste şase benzi era spus totul, era învăţătură: despre 

Dumnezeire, despre botezul în apă, despre Cina Domnului, despre toate aceste 

învăţături - chiar şi despre ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden. Şi trebuie să vă 

spun: când am auzit aceste mesaje de pe benzi, totul era nou pentru mine, aşa cum 

a fost nou pentru voi, când aţi auzit pentru prima dată. Dar a fost un moment când 

am oprit magnetofonul, am început să plâng şi am zis: „Doamne, acest bărbat este 

slujitorul Tău, dar ceea ce spune el aici despre grădina Eden, pur şi simplu nu poate 

fi corect”. Şi am plâns şi am zis: „Doamne, de ce a vorbit slujitorul Tău astfel?” M-

am dus la culcare, dar în seara următoare am ascultat din nou aceeaşi bandă şi 

atunci am înţeles că eu eram cel greşit şi că el avea dreptate. Apoi am ascultat-o a 

treia oară şi Dumnezeu mi-a deschis înţelegerea, să cunosc Scriptura prin 

descoperirea Duhului Sfânt.  

Ştiţi, ca în pilde, secretul este ascuns înăuntru. Chiar şi istorisirea despre [ce 

s-a întâmplat în] grădina Eden este scrisă ca o pildă. Dar fraţilor, noi nu ne-am 

născut în păcat pentru că părinţii noştri au mâncat vreun fruct. Noi ne-am născut 

pentru că ei au dormit împreună. Şi acelaşi lucru a fost şi în grădina Eden. Cain şi 

Abel nu s-au născut pentru că cineva a mâncat vreun fruct. Poate că au mâncat 

nişte fructe înainte. Au făcut o plimbare în Paradis, împreună, punându-şi mâna 

unul peste celălalt, aşa cum fac tinerii. Dar la aceasta s-a mai adăugat ceva. Nicio 

femeie nu dă naştere unui copil mâncând un fruct - oricine ştie asta. 

Dar am menţionat aceasta ca să înţelegeţi că lucrurile nu mi-au venit aşa, 

deodată, uşor. Am fost un copil al acestui veac, ca oricare altul. În trecutul meu eu 

am fost lutheran, baptist, penticostal, dar era o dorinţă adâncă în inima mea ca să-L 

cunosc pe Domnul şi Cuvântul Lui. De fapt, Domnul a fost Cel care a pus dorinţa 

în inima mea şi tot El a împlinit-o. 

Dar aici este secretul: orice descoperire care vine de la Dumnezeu vă va 

smeri şi mai mult în prezenţa Lui. O descoperire autentică nu se suie niciodată la 



cap, ci este în inimă. Şi dacă este în inimă, atunci ştii că vine de la Dumnezeu şi nu 

de la tine.  

Aşa că în mesajul acestui ceas suntem conduşi în Cuvântul deplin al lui 

Dumnezeu. Dacă priviţi la trezirile din trecut, vedem că Dumnezeu a descoperit 

părţi din Adevăr din ce în ce mai mult. Dar acum, la sfârşit, este descoperit întregul 

plan al lui Dumnezeu. Niciodată, pe pământ, Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost 

descoperit aşa cum este acum. Se întâmplă aşa numai pentru că este timpul de 

sfârşit şi Dumnezeu a trimis o slujbă de restituire, înainte să vină ziua Domnului, la 

sfârşitul timpului de har. Dumnezeu a trebuit să-Şi ţină Cuvântul Lui. 

Dar dacă priviţi în trecut, vedeţi că au fost, în special, doi oameni deosebiţi 

în Statele Unite: John G. Lake
3
 şi, de asemenea, d-nul Dowie

4
 – el este cel care a 

spus: „Eu sunt Ilie”. Şi la numai câţiva ani, celălalt a zis: „Eu sunt Ilie”. Şi Dowie 

chiar a construit un oraş care până în ziua de azi se numeşte Sion. Asta, pentru că 

el a citit în Scriptură Cuvântul: „Căci din Sion va ieşi Legea” [Isa. 2:3]. El a zis: 

„Eu sunt Ilie. O să am Sionul meu şi calea mea”. Nu, tu nu poţi avea calea ta. 

Dumnezeu trebuie să aibă calea Lui. 

Cu fratele Branham a fost ceva cu totul diferit. El nu avea nici măcar un 

birou. Avea o rulotă. Nu o clădire mare, nu un nume mare, nu o asociaţie mare. 

Când l-a vizitat pe Oral Roberts în Tulsa, Oklahoma, când a vizitat fundaţia lui T. 

L. Osborn, el a făcut remarca: „Fraţii aceştia au lucrări atât de mari, dar eu nu am 

nimic”. Dar el avea mai mult decât toţi ceilalţi împreună. Toate lucrurile naturale 

vor trece şi focul va curăţa totul. 

Dar dacă priviţi şi în Vechiul Testament, adevăraţii oameni ai lui Dumnezeu 

nu ne-au lăsat în urmă clădiri mari. Ei ne-au lăsat Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă 

priveşti la apostoli, ce au lăsat ei în urmă? Învăţăturile, adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu. În acelaşi fel a fost cu fratele Branham.  

Eu nu ştiu dacă v-am spus vreodată exact despre slujba lui. Ştiţi, când citeşti 

Vechiul şi Noul Testament Îl găseşti pe Domnul în diferite aspecte care sunt în 

legătură cu planul de mântuire. Îl vezi ca Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui 

David. Ca Fiu al lui Dumnezeu El este Mântuitorul. Ca Fiul omului El este 

Prorocul. Ca Fiul lui David este Împărat. Îl vezi, apoi, ca Mielul lui Dumnezeu 

                                                 
3 John Graham Lake (18.03.1870 – 16.09.1935), cunoscut ca John G. Lake, a fost un lider canadiano-american din mişcarea penticostală care a 

început în sec. XX şi este cunoscut ca vindecător prin credinţă, misionar, iar împreună cu Thomas Hezmalhalch, co-fondator al Misiunii Credinţa 

Apostolică din Africa de Sud. Prin lucrarea sa misionară din Africa, între 1908 – 1913, Lake a jucat un rol decisiv în răspândirea 

penticostalismului în Africa de Sud, cea mai de succes mişcare religioasă din sudul Africii, în sec. XX. După încheierea lucrării sale misionare 
din Africa, Lake a evanghelizat 20 ani, în special de-a lungul costei de vest a S.U.A., instituind „camere de vindecare”, având campanii de 

vindecare şi înfiinţând biserici. Lake a fost influenţat de slujba de vindecare a lui Alexander Dowie şi de slujba lui Charles Parham. 
4 John Alexander Dowie (25.05.1847 – 9.03.1907) a fost un evanghelist scoţian şi vindecător prin credinţă, care a slujit în Australia şi în S.U.A. 
El a întemeiat oraşul Sion, Illinois şi Biserica Creştină Catolică Apostolică. A fost o personalitate elocventă şi ciudată, cu o impresionantă putere 

de convingere. Dowie a crezut în reaşezare şi a căutat să redobândească „starea Bisericii primare”. El a crezut într-o reaşezare a darurilor şi 

slujbelor apostolice în Biserică, în vremea sfârşitului. În 1899, a pretins că este „trimisul lui Dumnezeu”, iar în 1901, el s-a pretins a fi revenirea 
spirituală a prorocului Ilie şi s-a autointitulat „Ilie, cel care reaşează”, „Profetul Ilie” sau „Al treilea Ilie”. A fost, de asemenea, un apărător al 

vindecării divine şi i-a criticat cu înverşunare pe alţii care învăţau despre vindecare. Dowie era pentru o totală dependenţă de vindecarea divină şi 

era împotriva utilizării oricărui tip de medicament. El a deschis mai multe „case pentru vindecare”, unde oamenii puteau să vină pentru a fi 
îndrumaţi în ceea ce priveşte vindecarea şi pentru rugăciune. A subliniat credinţa în Dumnezeu, „dedicarea totală” şi sfinţenia. 



care ridică păcatul lumii, Îl vezi ca Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Îl vezi ca 

Mare Preot în prezenţa lui Dumnezeu. 

Dar este un aspect deosebit pe care aş vrea să-l menţionez. Când Dumnezeu 

a vorbit prin Moise, în Deuteronom 18 de la vers. 15 la 18, el a spus: „Domnul 

Dumnezeul tău, îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi un proroc ca mine”. 

În Fapte 2, Petru se referă la acea făgăduinţă din Vechiul Testament şi arată cum s-

a împlinit această făgăduinţă în slujba Mântuitorului nostru Isus Hristos. Prorocii 

erau văzători. Ei aveau viziuni cu ochii deschişi. Se uitau la o persoană şi vedeau 

cine era acea persoană. Prin descoperire divină, ei vedeau ceea ce voia Dumnezeu 

să le descopere. La fel s-a întâmplat în slujba Domnului nostru. În Ioan 5:19-20, 

Domnul nostru vorbeşte despre această slujbă; poate ar fi bine să citesc aceste două 

versete, ca să vedeţi că sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ioan 5:19: „Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: «Adevărat, adevărat vă 

spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl 

făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I 

arată tot ce face...»”. 

Este foarte important să ştim acest lucru. Deoarece ca Fiu al omului, 

Domnul nostru a trebuit să fie proroc. Astfel, Scriptura s-a împlinit în slujba Lui. 

Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu a trebuit să se împlinească. De asemenea şi textele 

referitoare la slujba Lui profetică. Domnul nostru putea să se uite la femeia de la 

fântână şi să-i spună: „Cheamă pe bărbatul tău”. Ea a spus: „Eu nu am bărbat”. 

Domnul i-a spus: „Tu ai avut cinci şi cel cu care eşti acum nu îţi este soţ”. Ea a 

spus: „Cine eşti Tu? Noi ştim că atunci când va veni Mesia, El ne va spune toate 

lucrurile. Dar cine eşti Tu?” „Eu sunt, Acela care vorbeşte cu tine”. Ea şi-a lăsat 

găleata acolo şi a plecat în cetate şi a spus: „Veniţi să vedeţi pe Omul care mi-a zis 

tot ce am făcut”.  

Ioan 1, Filip şi Natanael: „Mai înainte să te cheme Filip, te-am văzut sub 

smochin”. Domnul nostru putea să spună ucenicilor: „Mergeţi în oraş. Este un om 

care cară apă. Spuneţi-i: «În casa ta stăpânul vrea să facă Paştele»”. El putea să 

spună: „Mergeţi şi aduceţi măgăriţa şi măgăruşul aici şi dacă stăpânul vă va zice 

«De ce faceţi asta?», spuneţi-i doar «Stăpânul le va folosi şi ţi le va trimite 

înapoi»”. Dacă citiţi cele patru evanghelii, vedeţi acolo slujba profetică a 

Domnului nostru care descoperă gândurile inimilor oamenilor, aşa cum li s-a 

descoperit prorocilor, în parte, însă acum totul era descoperit în plinătate prin 

slujba profetică a Fiului omului.  

De ce mă refer la aceasta? Pentru că atunci când a venit îngerul la fratele 

Branham, pe 7 mai 1946, fratele Branham s-a speriat foarte tare - pentru că era 

aproape 11 noaptea, el avea doar o lumină mică; ţinea Biblia pe genunchi, când 

deodată lumina supranaturală a venit în cameră şi din acea lumină a apărut îngerul 

şi a stat pe podea. Fratele Branham s-a ridicat, dar îi era frică. Îngerul i-a spus: „Nu 



te teme! Eu sunt trimis din prezenţa Dumnezeului Atotputernic, ca să-ţi spun că 

viaţa ta neînţeleasă şi ceea ce s-a întâmplat în viaţa ta este un semn că Dumnezeu 

te-a rânduit pentru un scop şi o slujbă deosebită”. Şi acest înger i-a explicat fratelui 

Branham slujba care urma să se repete în acelaşi fel cum s-a întâmplat în slujba 

Domnului nostru. Îngerul a menţionat Ioan 5 şi Ioan 4 şi i-a explicat fratelui 

Branham slujba care urma să aibă loc acum. 

Deci, preaiubiţi fraţi, noi avem de-a face cu Dumnezeu care a folosit 

întotdeauna oameni cu care şi prin care poate lucra. Poate înseamnă atât de mult 

pentru mine pentru că am experimentat-o în mod personal. Poţi auzi o sută de 

martori, dar nu va însemna prea mult pentru tine, însă dacă este experienţa ta 

personală [este altceva]...  

Vă dau două sau trei exemple. În întâlnirile în care fratele Branham a 

predicat în Germania, el chema pe platformă doisprezece, cincisprezece oameni. El 

a putut să spună unei femei: „Tu vii din Hamburg. Tu eşti asistentă medicală. Te-

am văzut la spital. Săptămâna trecută, miercuri, ai deschis fereastra, te-ai uitat în 

parc şi te-ai rugat ca atunci când vei veni în aceste adunări să fii şi tu în rândul de 

rugăciune”. Eu nu am o memorie prea bună, dar aceste lucruri mi le amintesc 

foarte bine. Era ceva nou pentru mine, nu mai experimentasem aşa ceva. Dar am 

luat toate aceste lucruri în inima mea. El a putut să spună unui bărbat: „Tu vii din 

Berlin. Suferi de cutare” – îi spunea boala pe care o avea. Dar acum vă spun lucrul 

cel mai important care s-a întâmplat. Deodată a venit în faţa lui un om mai în 

vârstă. Fratele Branham a zis: „Văd Oceanul. Tu ai traversat Oceanul. Ai venit din 

Statele Unite şi acum locuieşti în Germania. Eşti un slujitor al Evangheliei şi 

aparţii de Biserica lui Dumnezeu”. Apoi i-a spus boala lui, după care a fost o mică 

pauză şi fratele Branham s-a uitat la el aşa şi a spus: „Eu văd o legătură între tine şi 

traducătorul meu. Tu eşti tatăl traducătorului meu!” Vă spun, în acel moment, noi 

toţi am plâns. Puterea lui Dumnezeu era prezentă într-un mod atât de puternic. De 

fapt, era Domnul Însuşi care vorbea şi arăta aceste lucruri prin buze omeneşti. 

Eu nu numai că spun aceste lucruri, ci pot spune ca apostolul Ioan: ce au 

văzut ochii mei, ce au auzit urechile mele din Cuvântul vieţii, aceea vă pot spune şi 

vouă. 

Apoi a venit acea luni dimineaţă, când m-am dus la hotel, înainte de ora 8 

dimineaţa. Doream atât de mult să-i strâng mâna, după prima predică. Pur şi 

simplu ştiam că este un om al lui Dumnezeu. Nu ştiam cine este şi ce slujbă are, 

dar o puteai vedea din dragostea lui Dumnezeu din el, din smerenia pe care o 

exprima. Una este să spui „sunt smerit” şi altceva este să fii cu adevărat smerit. 

Chiar şi duşmanii adevărului, duşmanii fratelui Branham, toţi au spus că nu există 

un alt om atât de aproape de viaţa lui Hristos, aşa cum a fost el. Dar înainte ca eu 

să-i pot strânge mâna, eram la recepţia hotelului, soţia mea stătea la intrare şi a 

intrat fratele Branham. Când a fost la doi metri faţă de mine mi-a zis: „Tu eşti un 



slujitor al Evangheliei”, s-a întors la stânga şi a zis: „La intrare este soţia ta”. Pur şi 

simplu mi-au dat lacrimile şi-mi curgeau. Când eşti în prezenţa directă a lui 

Dumnezeu, se întâmplă ceva. 

Deci, preaiubiţi fraţi, noi nu urmăm nişte basme. Noi urmăm realitatea lui 

Dumnezeu din zilele noastre. Isus Hristos S-a descoperit din nou ca acelaşi, în 

aceeaşi slujbă, în aceeaşi putere a lui Dumnezeu: morţii au fost înviaţi, orbii şi-au 

căpătat vederea. Aceleaşi lucruri pe care le vedem scrise în Scriptură, aceleaşi 

lucruri au avut loc şi în timpul nostru, ca noi să credem că Hristos este acelaşi. El 

este Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. El trebuie să fie acelaşi la sfârşit, 

aşa cum a fost la început. 

Dar pentru a încheia aceste puţine cuvinte: noi aşteptăm o restituire totală, 

aşteptăm ca puterea lui Dumnezeu să se coboare. Aşteptăm să se întâmple acum 

mai mult decât s-a întâmplat la început. Şi trebuie să înţelegem că slujba aceasta de 

restituire este legată în mod direct de restituire. În mesaj avem făgăduinţa. Noi 

credem mesajul, credem făgăduinţa şi suntem călăuziţi în împlinirea acestei 

făgăduinţe. 

Aşa cum copiii lui Israel s-au întors în ţara făgăduită, în oraşul făgăduit - şi 

acolo este încă luptă... Este un lucru pe care l-am văzut în Israel: nu vei găsi nici 

măcar un singur evreu care să-i urască pe arabi. Vei găsi numai arabi care îi urăsc 

pe evrei. Aceasta merge în urmă până la Avraam, merge până la Ismael şi Isaac. 

Despre Ismael Dumnezeu a zis: „El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni; 

mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor şi mâna tuturor oamenilor va fi 

împotriva lui” [Gen. 16:12]. Aşa este până astăzi. Eu am fost uimit de acest lucru. 

În multe locuri unde am stat peste noapte, mulţi din personalul de serviciu erau 

arabi şi am vorbit cu ei. Ei îmi spuneau foarte repede: „Noi nu suntem evrei”. Eu 

spuneam: „Îmi pare rău”. 

Dar pentru a face legătura spirituală: adevărata sămânţă a lui Dumnezeu nu 

poate urî, dar ea este urâtă de alţii. Aşa a fost cu Isaac şi Ismael. La fel este cu 

lumea arabă şi cu evreii de azi, este la fel cum a scris apostolul Pavel galatenilor. 

Nouă ne pare rău de toţi aceşti fraţi care nu pot vedea lumina. Nu-i judecăm, pentru 

că numai Dumnezeu poate deschide ochii. Chiar şi Domnul nostru a spus: „nimeni 

nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela 

căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Totul este descoperire divină. Totul este numai 

harul lui Dumnezeu, de la început până la sfârşit. Noi nu am câştigat nimic
5
, dar 

suntem ca Avraam: Îl credem pe Dumnezeu, Îl ascultăm pe Dumnezeu. De aceea 

ne binecuvântează Dumnezeu. Şi asigurarea pe care o avem nu este în noi înşine, ci 

în Cuvântul lui Dumnezeu. 

                                                 
5
 În sensul că nu noi am făcut ceva ca să merităm harul – n.tr. 



Dacă mergeţi în toate denominaţiile, fiecare este sigur că el este corect. Papa 

crede că el este acolo în locul Fiului lui Dumnezeu; el este foarte serios în ce 

priveşte lucrul acesta. El se crede succesorul lui Petru. Ei chiar cred că Maria s-a 

înălţat la cer trupeşte. Ei sunt sinceri în inima lor. Ei sunt sinceri. Ei nu cunosc 

diferenţa, ei cred că Îl cred pe Dumnezeu, dar este un duh de minciună peste ei. Şi 

vrăjmaşul le-a luat adevărul şi le-a dat în schimb o minciună. 

Şi întotdeauna este aşa: dacă nu credem adevărul, atunci Satana ne va da 

minciuna şi va trebui să credem minciuna. Dar, este absolut harul lui Dumnezeu 

dacă putem vedea şi putem umbla în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Cu privire la evrei, aş vrea să mă refer la un text din Romani 11, căci 

Scriptura spune că partea aleasă a primit mântuirea; nu tot Israelul, ci doar 

rămăşiţa. Dumnezeu i-a dat răspunsul apostolului Pavel, aşa cum a fost în zilele lui 

Ilie. În Romani 11:7, Scriptura spune: „Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce 

căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi”. Rămăşiţa 

aleasă a căpătat. 

La fel este acum. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a ştiut cine va 

accepta şi cine va respinge, cine va crede şi cine nu va crede. El a putut predestina 

prin ştiinţa Lui mai dinainte. În Romani 11:5 este scris: „Tot aşa şi în vremea de 

faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har”. 

Aşa că nu vă aşteptaţi ca toţi să primească Cuvântul lui Dumnezeu. Este 

numai pentru aceia care îl vor primi. Domnul va vorbi numai acelora care-L 

ascultă. Nu se va certa niciodată cu tine, El nu va avea o discuţie. La fel, este bine 

şi pentru voi să nu discutaţi. Doar predicaţi Cuvântul şi Dumnezeu va face restul. 

Preaiubiţi fraţi, multe lucruri ar trebui spuse. Eu ştiu că voi slujiţi lui 

Dumnezeu. Ştiu că vă daţi seama de timpul în care trăiţi. De asemenea vă 

cunoaşteţi şi răspunderea pentru sufletele scumpe cărora le predicaţi. Eu cred că 

Dumnezeu este cu voi. Eu cred că tot ceea ce este în Cuvântul Lui vă va fi 

descoperit. 

Acum îmi vine încă un gând, din 2 Timotei 4, în legătură cu anumite 

învăţături care circulă în diferite ţări. 2 Timotei 4:1: „Te rog fierbinte, înaintea lui 

Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii şi pentru 

arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi 

nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni 

vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila 

urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor 

întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite”. Apoi 

vine sublinierea: „Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul 

unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba”. 

Preaiubiţi fraţi, fie ca acest Cuvânt să fie îndreptat spre voi. Pe vremea 

apostolului Pavel, când el se străduia să aşeze toate lucrurile în mod corect, atunci 



când îi îndeamnă pe fraţii lui, el Îl cheamă pe Domnul şi spune: „Te rog fierbinte, 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus”. Noi va trebui să dăm socoteală 

în acea zi şi vom fi judecaţi conform cu ce am predicat. De aceea versetul 2 este 

atât de important: „propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi 

nelatimp”! Şi el pune accentul pe învăţătura adevărată, corectă. 

Niciodată să nu aveţi dorinţa să ştiţi ceva. Niciodată să nu doriţi să ştiţi ceva 

deosebit. Când este vorba despre mesajul din timpul sfârşitului, fraţii n-au fost 

mulţumiţi cu Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, aşa că mulţi s-au ridicat cu 

descoperiri deosebite şi atrag ucenici de partea lor. Şi au adus o confuzie totală în 

mijlocul Miresei lui Hristos. Dacă noi toţi credem aşa cum spune Scriptura, dacă 

învăţăm aşa cum învaţă Scriptura, atunci noi suntem una în Hristos sub ungerea 

Duhului Sfânt. 

Cea mai cunoscută temă este învăţătura despre cele şapte tunete. Orice ar 

învăţa diferiţi fraţi, dacă nu este în Scripturi - ei spun că este „descoperirea celor 

şapte tunete”. Pentru că cele şapte tunete nu sunt scrise, atunci ei pot spune orice. 

Şi atunci, dacă ei au un subiect de predicat, ei spun ce vor. 

Dar aşa cum am spus mai înainte, fiecare interpretare este greşită; numai 

Cuvântul este adevărul. Şi nimic nu poate fi adăugat la acest Cuvânt. Tot ceea ce a 

vrut Dumnezeu să ştim este scris în acest Cuvânt. Eu cred că v-am spus anul trecut, 

dar poate sunt aici nişte fraţi noi în mesaj care n-au auzit: eu am o răspundere 

directă înaintea lui Dumnezeu. Şi voi o aveţi pe a voastră, dar, poate, a mea este 

puţin mai mare, eu nu ştiu, datorită chemării pe care am primit-o. 

Dar s-a întâmplat, poate în anul 1970 sau în 1971. Atunci mi s-a vorbit 

pentru prima dată despre cele şapte tunete. Era în oraşul francez Marsillia. Noi 

eram împreună cu fratele Barilier şi erau nişte fraţi armeni. După serviciul [divin] 

ei au venit la mine şi au întrebat despre cele şapte tunete. Şi a fost pentru prima 

dată în viaţa mea când nu am putut răspunde unei întrebări. Am spus: „Îmi pare 

rău! Nu ştiu. Noapte bună! La revedere!” Ei au insistat: „Nu, nu! Noi vrem să 

ştim”. Atunci le-am spus: „Îmi pare rău, dar nu ştiu! Deci dacă eu nu ştiu, voi nu 

ştiţi, noi nu ştim şi asta este”. Şi mi-am văzut de drum. Nu voi uita niciodată acea 

cameră mică, de la etajul 1, un loc foarte simplu. Dar în dimineaţa următoare 

Domnul m-a sculat. Am auzit vocea Lui directă de câteva ori. Întotdeauna am vrut 

să le număr, dar n-am ajuns niciodată s-o fac. Poate au fost de opt, nouă sau zece 

ori. 

Însă, de data aceea a fost ceva deosebit. Domnul mi-a spus următoarele 

cuvinte: „Robul Meu, ridică-te şi citeşte 2 Timotei 4!” Am ezitat puţin. Şi El a 

vorbit a doua oară şi mai puternic: „Ridică-te şi citeşte 2 Timotei 4!” M-am dus 

spre mica măsuţă unde era Biblia mea, am citit 2 Timotei 4 de la vers. 1 la 5. Când 

am terminat de citit versetul 5 am început din nou de la versetul 1. Şi când am 

ajuns la versetul 2: „propovăduieşte Cuvântul...”, s-a întâmplat ceva. A venit 



descoperirea divină, inspiraţia divină. Am aşezat Biblia astfel şi mâinile mele s-au 

ridicat şi am zis: „Scumpe Domn, aşa de sigur cum Tu mi-ai vorbit mie, cerându-

mi să citesc aceste versete – eu am făcut-o – aşa de sigur cum cele şapte tunete nu 

sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, ele nu pot fi predicate niciodată”. Pentru că 

noi putem predica numai Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă şaptezeci de îngeri ar veni 

din cer şi ar spune: „Noi avem taina celor şapte tunete”, eu ar trebui să le spun: 

„Întoarceţi-vă în pace!” 

Autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu este mai presus de orice autoritate. 

Acest Cuvânt al lui Dumnezeu este autoritatea noastră. Nu îl lăsaţi pe cel rău să vă 

spună: „Eu îţi voi da o înţelepciune deosebită”. Nu mâncaţi din pomul cunoştinţei! 

S-ar putea să fiţi înţelepţi, dar chiar acolo este şi moartea duhovnicească. 

Când s-a încheiat acea experienţă din Marsillia, m-am uitat la ceas: era cinci 

fără cinci, dimineaţa. Sunt anumite experienţe pe care mi le voi aduce aminte 

întotdeauna.  

Eu sunt aici ca să împărtăşesc aceste lucruri cu voi, ca să vă spun să 

rămâneţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu va face tot ce a făgăduit şi 

sfârşitul va fi deosebit. Mesajul de restituire va fi urmat de restituirea însăşi. 

Încă un gând înainte de încheiere. Înainte să vină puternica ploaie târzie, mai 

întâi trebuie semănat Cuvântul ca sămânţă. Aceasta este ceea ce facem noi acum, 

în lumea întreagă. Dumnezeu a deschis uşi. Chiar şi în acest an, am fost în 

Vietnam, Burma, Cambodgia... În mod literal, Dumnezeu deschide uşi pretutindeni 

şi astfel se împlineşte Scriptura, că această Evanghelie a Împărăţiei va fi 

propovăduită tuturor Neamurilor. 

De fapt, eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru voi fraţilor, pentru că voi 

împărtăşiţi aceeaşi hrană duhovnicească cu ai voştri. Acelaşi Cuvânt, care i-a fost 

descoperit fratelui Branham, acelaşi Cuvânt pe care eu îl port până la marginile 

pământului, este acelaşi Cuvânt pe care îl predicaţi şi voi. Astfel, noi suntem 

împreună lucrători cu Hristos în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi slujba voastră este la 

fel de importantă ca a mea. Dumnezeu este Cel care aşează diferite slujbe în Trup 

şi tu nu-I poţi spune lui Dumnezeu: „Fă-mă aceasta sau aceea”. Dumnezeu ştie 

precis ceea ce face. Lăsaţi-L pe El să aibă drumul Lui cu voi. Facă-se voia Lui şi 

voia Lui să fie predicată. El va avea grijă de restul. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu vreau să uit să vă salut pe fiecare din 

voi, nu numai din partea fraţilor noştri locali din Germania, dar în special din 

partea fratelui Peter. Toţi îl cunosc pe fratele Peter, da, fratele Peter Auner. El vă 

salută în mod deosebit şi, desigur, mulţi alţii care sunt acolo. El mi-a spus cu 

lacrimi în ochi: „Frate Frank, nu uita să-i saluţi pe toţi fraţii”. Eu vă salut din partea 

lui, în Numele Domnului Isus Hristos. Chiar şi acum avem fraţi născuţi aici în 

România, care acum trăiesc în Germania, dar inima lor este încă aici. Voi îi 

cunoaşteţi foarte bine, sunt aici între noi.  



Şi câţiva fraţi originari din Rusia, care locuiesc în Germania, sunt acum cu 

noi aici. Suntem într-o adunare internaţională. Dumnezeu a chemat oameni din 

toate Neamurile. Curând numărul va fi deplin, Domnul Se va întoarce.  

Să fiţi încurajaţi, să fiţi binecuvântaţi. Dumnezeu să vă folosească în mod 

puternic în slujba Lui. Amin. 

Haideţi să ne ridicăm pentru rugăciune. Ne vom ruga împreună şi vom şi 

crede împreună. De multe ori ne rugăm, dar uităm să credem şi uităm să mulţumim 

pentru răspuns. Dacă ne-am ruga fără să aşteptăm răspunsul şi fără să mulţumim 

Domnului pentru răspunsul la rugăciune, atunci pierdem din vedere scopul 

rugăciunii. În zilele biblice, oamenii nu făceau rugăciuni lungi. Ei veneau la 

Domnul şi Îi spuneau ce aveau nevoie şi apoi ei primeau. Deci chiar şi acum, noi 

ne putem ruga tot timpul, dar în întâlniri ca aceasta ar trebui să prezentăm cererile 

noastre deosebite, crezând că Dumnezeu ne aude rugăciunile şi mulţumindu-I 

pentru aceasta. Să ne rugăm: 

Tatăl nostru ceresc, Îţi dăm laudă, cinste şi slavă în preţiosul Nume al lui 

Isus Hristos. Doamne, mă rog pentru toţi fraţii mei, pentru toţi evangheliştii, pentru 

toţi predicatorii, pentru toţi învăţătorii, pentru toţi păstorii, pentru toţi diaconii, 

pentru toţi bătrânii, pentru fiecare slujbă, eu mă rog, oh Dumnezeule, ca 

binecuvântarea deosebită să vină peste ei chiar acum şi ungerea Duhului Sfânt să 

fie peste ei în mod puternic. Îţi mulţumesc în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Tu 

ne-ai binecuvântat în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Primiţi, este al vostru, prin 

puterea lui Dumnezeu, în Numele cel sfânt al lui Isus. Amin. Aleluia! Aleluia! 

Dumnezeu este în acest loc. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Slavă 

lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! 

Dumnezeul meu... Amin. 

 


