
1 

 

Cernerea grâului 

31.07.1988, Zurich 

Ewald Frank 

 

Să citesc din prorocul Isaia capitolul 52; poate că începem cu versetul 6. Pot să vă rog să 

ne sculăm în picioare pentru aceasta? Isaia capitolul 52 de la versetul 6: „De aceea poporul Meu 

va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti, în ziua aceea, că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” Ce 

frumoase sunt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui 

ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul tău 

împărăţeşte!” „Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul, şi strigă toţi de veselie; căci 

văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, 

dărâmături ale Ierusalimului! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi răscumpără Ierusalimul. 

Domnul Îşi descoperă braţul Său cel sfânt, înaintea tuturor neamurilor; şi toate marginile 

pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.” „Plecaţi, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă 

atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului! Nu 

ieşiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă; căci Domnul vă va ieşi înainte şi Dumnezeul lui Israel vă va 

tăia calea.” 

Să ne rugăm: Doamne, Dumnezeul nostru, Creatorul cerului şi al pământului, Tu, 

Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Tu, Dumnezeul lui Israel ai devenit Dumnezeul nostru prin 

Isus Hristos, Domnul nostru. Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău sfânt. Îţi mulţumim pentru 

prezenţa Ta. Îţi mulţumim, pentru că Tu vei lucra în mod puternic prin Duhul Tău. Tu cunoşti şi 

mijlocirile, dorinţele de rugăciune, Tu cunoşti toate necazurile. Iubitule Domn, noi Te rugăm 

împreună, vino în mijlocul nostru, leagă toate rănile, mângâie pe cei întristaţi, lasă-ne să vedem 

cum Te întorci la poporul Tău, cum Te descoperi, cum binecuvântezi, cum mântuieşti, cum botezi 

cu Duh şi cu foc, cum pecetluieşti pentru ziua schimbării trupului nostru. Iubitule Domn, noi aici 

suntem, ne închinăm înaintea Ta, căci Tu eşti sfânt şi iarăşi sfânt, o, Doamne. Toate ţările sunt 

pline de cinstea Ta. Iartă-ne scăpările noastre, tot ceea ce nu Ţi-a plăcut în cuvinte şi în fapte, în 

gânduri. Ia de la noi aceste lucruri, o, Doamne. Fii Tu în acest ceas Marele nostru Preot. Tu eşti 

Acela, nu după rânduiala lui Aaron, ci după rânduiala lui Melhisedec. Aleluia! Tu ai intrat în Locul 

prea sfânt ceresc cu propiul Tău sânge sfânt, l-ai adus pe Tronul de har şi acum sângele Tău 

vorbeşte pentru noi, pentru toţi aceia care au primit har, pentru toţi cei răscumpăraţi, pentru toţi 

cei împăcaţi. Ia orice gând al judecăţii şi al ruperii interioare, al reproşurilor, scoate Tu totul din 

noi. Fie ca noi sǎ le punem la picioarele Tale şi sǎ le lǎsǎm acolo. Fǎ-ne un bine, dupǎ marele Tǎu 

har, Tu mare Dumnezeu. Treci pe lângǎ noi cu slava Ta, cu frumuseţea Ta. O, cât îţi mulţumim cǎ 

ni Te-ai descoperit. Tu ne-ai fǎcut de cunoscut Cuvântul Tǎu şi Numele Tǎu. Noi ştim cine eşti 

Tu: eşti Cel dintâi şi Cel din urmă, Cel ce este, Cel ce a fost şi Cel ce va veni, Cel Atotputernic. 

Înainte ca sǎ fi fost Avraam ai fost Tu. Doamne, punem sub sângele Mielului aceastǎ adunare, şi 

Te rugǎm arzǎtor ca Duhul Tǎu cel sfânt sǎ ne cǎlǎuzeascǎ. Fie ca toţi aceia care sunt prezenţi aici, 

sau care vor asculta mai târziu casetele, sǎ fie siguri cǎ Tu ai vorbit cu noi toţi. Dǎruieşte-ne har să 

primim Cuvântul Tǎu într-o inimǎ plǎcutǎ şi bunǎ, să-l credem, sǎ-l mişcǎm şi sǎ-l pǎzim. Ţie-ţi 

spunem mulţumire pentru toate, în Numele lui Isus. Amin. Vǎ rog sǎ vǎ aşezaţi. 
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Timpul trece de fiecare datǎ foarte repede. Eu m-am gândit cǎ vom mai cânta câteva 

cântǎri. Mǎ gândesc acum la o cântare: „Atât de tare vreau eu sǎ stau de partea lui Isus.” 

Mulţumesc. Eu vreau sǎ-l rog pe fratele Müller din Austria sǎ ne salute în Numele Domnului. Vino 

te rog acum în faţǎ. Noi am avut o adunare minunatǎ în Salzburg ieri şi ne-au fost transmise salutǎri 

şi el le va transmite, şi mai am şi salutǎri deosebite din Anglia. Sunt salutǎri deosebite. În legǎturǎ 

cu ele este şi o dorinţǎ de rugǎciune. Acolo, un reprezentant al Islamului, i-a provocat pânǎ acum 

pe toţi vorbitorii de la TV, în legǎturǎ cu dumnezeirea. El a spus din Scripturǎ, din Vechiul 

Testament cǎ a existat doar un singur Dumnezeu, cǎ poate sǎ existe doar un singur Dumnezeu; şi 

toţi reprezentanţii creştini - şi eu spun acum acesta spre ruşinea întregului creştinism - toţi 

reprezentanţii creştini nu i-au putut astupa gura acestui bǎrbat, nu l-au putut birui. Şi acum au venit 

oameni la mine şi au spus: „Nu ai fi tu bǎrbatul potrivit ca sǎ aduci lucrurile la un numitor comun?” 

Eu am spus: „Dacǎ Dumnezeu vrea, eu voi sta la dispoziţie.” Dar asta va mai dura puţin. Este pur 

şi simplu pe inima mea, sǎ arǎt din Vechiul Testament cum însuşi Dumnezeu S-a descoperit şi 

totuşi a rǎmas Dumnezeu. Amin! Asta şi musulmanii s-o audǎ. Amin! Frate Müller: 

Iubiţi fraţi şi surori, eu vreau sǎ vǎ salut în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. 

Şi pe mine mǎ bucurǎ ca dupǎ câţiva ani sǎ mǎ aflu în mijlocul vostru. Noi primim casetele de 

fiecare datǎ şi vreau sǎ mulţumesc acum pentru aceasta fratelui Graff, care se osteneşte. De fiecare 

datǎ acestea sunt o binecuvântare pentru noi, dar este totuşi altceva sǎ fii prezent aici. Deci, cum 

deja a pomenit fratele meu, ieri în Salzburg Dumnezeu ne-a binecuvântat bogat şi noi credem cǎ 

El şi astǎzi va continua sǎ ne binecuvânteze. Primiţi şi salutǎrile fraţilor din Austria.  

Şi încǎ ceva, un mic sfat: iubiţi fraţi şi surori, deja de la început să ţinem inima deschisǎ, 

sǎ nu aşteptǎm sfârşitul predicii şi poate cǎ apoi, dupǎ predicǎ, sǎ aşteptǎm şi o binecuvântare de 

la Dumnezeu. Nu, ci Dumnezeu ne binecuvânteazǎ prin Cuvântul Sǎu şi Cuvântul Lui este viu 

pentru noi. Fie ca Dumnezeu sǎ ne binecuvânteze pe noi toţi din bogǎţia harului Sǎu. Mulţumesc.  

Fratele Russ, fratele Schmidt, şi mulţi alţii cu care suntem într-o legǎturǎ interioarǎ în 

Dumnezeu, transmit de asemenea salutǎri de fiecare datǎ. Haideţi sǎ intrǎm în cercetarea 

Cuvântului. Cǎci ce ar fi mai important decât să aflǎm voia lui Dumnezeu, din Cuvântul lui 

Dumnezeu? Şi cum fratele Müller a spus-o deja, de fiecare datǎ sǎ fie o dorinţǎ a inimii, de la 

început să fim în temǎ, sǎ mergem cu predica, sǎ ne deschidem inimile noastre. Sǎ nu aşteptǎm 

binecuvântarea lui Dumnezeu la sfârşitul predicii. Voi ştiţi cǎ acesta este de fapt un obicei 

tradiţional în bisericile de stat: oamenii aşteaptǎ pânǎ când cel duhovnicesc exprimǎ la sfârşit 

binecuvântarea. Dar în adunǎrile sfinţilor nu aştepţi pânǎ când cineva exprimǎ binecuvântarea. Noi 

aşteptǎm ca Dumnezeu sǎ ne binecuvânteze sub propovǎduirea Cuvântului. Cǎci binecuvântarea 

noastrǎ nu vine de la acela care face trei cruci în faţǎ şi spune o propoziţie cu buzele lui. 

Binecuvântarea noastrǎ vine de la acel Dumnezeu care a fǎcut cerul şi pǎmântul, de la Dumnezeul 

lui Avraam, care a vorbit cu el şi i-a zis: „Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; 

îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.”  

Fie că voi o credeţi sau nu, dar noi suntem binecuvântaţii Domnului. Noi acum ne gândim 

la încercǎrile noastre şi la unele lucruri care nu ne picǎ bine, şi după care urmează întrebarea: 

„Suntem noi cu adevǎrat binecuvântaţii Domnului? De ce ni s-a întâmplat acum lucrul acesta? Şi 

de ce acum ni s-a întâmplat iarăşi aceasta? Şi de ce este acum aşa şi nu altfel?” Astǎzi noi intrǎm 

în Cuvânt ca sǎ arǎtǎm cǎ toţi copiii lui Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament, nu au mers pe o 

cale plinǎ de trandafiri sau s-au odihnit pe ea, ci au trebuit sǎ meargǎ pe cǎi abrupte şi pline de 

spini. Dar Domnul a fost ţinta lor, a  fost Calea lor, a fost Adevǎrul lor, a fost Viaţa lor şi prin 
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aceasta, prin puterea Lui au putut birui totul şi ei vor fi socotiţi în gloata biruitorilor. Nu vǎ uitaţi 

la voi înşivǎ, nu vǎ uitaţi la mulţimea încercǎrilor… Nu vǎ uitaţi la micile dureri trupeşti sau de 

naturǎ duhovniceascǎ, ci uitaţi-vǎ la Domnul. El va face totul bine şi la sfârşit totul va fi minunat. 

Se spune în popor: „Dacǎ sfârşitul este bun, totul este bun.” Şi Iacov scrie în capitolul 5: „Fraţii 

mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului. 

Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi 

văzut ce sfârşit i-a dat Domnul.” Şi acum ne gândim la proroci, despre care este de fapt vorba aici, 

şi Domnul nostru spune: „Pe care care proroc, pe care trimis al lui Dumnezeu, nu l-aţi împroşcat 

voi cu pietre?” Ei au trebuit sǎ meargǎ pe cǎi pline de spini, dar au purtat sǎmânţa aleasǎ. Şi dacǎ 

noi purtǎm aceastǎ sǎmânţǎ aleasǎ a Cuvântului nefalsificat al lui Dumnezeu, atunci şi noi trebuie 

sǎ mergem pe aceleaşi cǎi, sǎ luǎm asupra noastrǎ aceleaşi suferinţe, sǎ fim neînţeleşi, sǎ ieşim în 

afara taberei şi sǎ purtǎm ocara lui Hristos. Ce a spus Isus, Domnul nostru? „Eu nu umblu după 

slava care vine de la oameni. ...Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava, pe care v-o daţi 

unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?” Existǎ oameni care doresc sǎ 

facǎ ceva spre cinstea lui Dumnezeu.  

În cǎlǎtoria spre Zürich, când am mers prin împrejurimi minunate, prin Austria şi Elveţia, 

m-am gândit la o predicǎ a fratelui Branham cu titlul: „Dumnezeu în Univers, Dumnezeu în 

Hristos, Dumnezeu în poporul Lui.” Şi apoi m-am gândit că dacǎ privim în creaţie chiar şi astăzi 

mai vedem rânduiala divinǎ aşa cum a fixat-o El de la început. El a spus: „Să dea pământul 

verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei 

sămânţa lor pe pământ.” Peste tot viaţa a fost pusǎ înǎuntru, înmulţirea, şi aşa mai departe. Pânǎ 

astǎzi în întregul univers, în creaţie, este totul aşa cum a rânduit Creatorul. Şi încǎ nu a existat 

nimeni care să fi avut idei de îmbunǎtǎţire. Existǎ doar din aceia care observǎ cǎ omul este acum 

în stare să strice armonia divinǎ a creaţiei divine. Dar îi aducem lui Dumnezeu mulţumiri pentru 

minunata fǎgǎduinţǎ cǎ va face un cer nou şi un pǎmânt nou în care va locui neprihănirea. Şi este 

scris: „lucrurile dintâi au trecut. ...Iată, Eu fac toate lucrurile noi.”  

Noi să vedem şi partea a doua a acestui titlu triplu: sǎ-L vedem pe Dumnezeu în Hristos. 

El a putut spune: „Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru 

lucrările acestea.” Asta a fost o expresie clarǎ şi rǎspicatǎ. O putem gǎsi în Evanghelia lui Ioan, 

în capitolul 14, o putem citi începând cu versetul 11. Şi apoi eu mǎ gândesc acum la minunatul 

Cuvânt din Coloseni capitolul 2, care ar trebui sǎ ne cǎlǎuzeascǎ mai departe, din partea a doua în 

partea a treia din aceastǎ temǎ a predicii fratelui Branham. Despre Hristos este spus aici: „Cǎci în 

El locuieşte trupeşte toatǎ plinǎtatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul 

oricǎrei domnii şi stǎpâniri.” Cei mai mulţi se opresc la versetul 9. Ei sunt fericiţi cǎ Dumnezeu 

S-a descoperit în Hristos, cǎ Dumnezeu a fost în Hristos. Dacǎ toatǎ plinǎtatea Dumnezeirii s-a 

descoperit trupeşte aici pe pǎmânt în Isus Hristos, Domnul nostru, şi cu aceasta nu ar fi fost legat 

scopul divin ca şi noi sǎ fim incluşi, atunci nu ne-ar fi ajutat la nimic. Tot ceea ce a fǎcut 

Dumnezeu, a fǎcut pentru noi. Noi suntem lucrul principal în ochii lui Dumnezeu. O întrebare: 

„De ce a devenit Dumnezeu om? Numai pentru cǎ a vrut El sǎ devinǎ om ?” Nu, ci pentru ca 

omenirea sǎ fie rǎscumpǎratǎ.       

Eu am spus ieri în Salzburg: Dumnezeu a devenit om, pentru ca noi sǎ devenim divini. 

Domnul a luat chip de rob, pentru ca noi, care am fost daţi robiei, sǎ fim schimbaţi în chipul Lui 

şi sǎ devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Nu sǎ devenim cândva, ci noi am devenit. Singurul 

lucru care a mai rǎmas este schimbarea acestui trup muritor. Asta este! Rǎscumpǎrarea ta şi a mea, 
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iertarea ta şi a mea, viaţa veşnicǎ, înfierea, mântuirea, harul, noi le-am primit, de aceea avem 

dreptul sǎ ne lǎudǎm cu aceasta.  

Acum intrǎm în acest punct sau în aceastǎ temǎ principalǎ: cǎci în El locuieşte trupeşte 

toatǎ plinǎtatea Dumnezeirii. Minunat, minunat! Noi spunem „da” şi „amin”. Noi Îl vedem pe 

Dumnezeu în creaţie. Noi spunem: „Ce mare eşti! Cât de minunat ai rânduit Tu totul!” Noi acum 

ne uitǎm la Hristos şi vedem cǎ în El s-a descoperit pe pământ toată plinǎtatea Dumnezeirii într-o 

formǎ trupeascǎ. Şi acum versetul 10: „Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricǎrei domnii 

şi stǎpâniri.” Putem spune „amin” aici? Uitaţi-vǎ, iubiţi fraţi şi surori: noi trebuie sǎ vedem un 

lucru: de fiecare datǎ sǎ-i dǎm dreptate lui Dumnezeu în ceea ce spune El prin Cuvântul Lui, iar 

pe Satana sǎ-l demascǎm de fiecare datǎ ca mincinos, atât pe el cât şi ceea ce spune el. Am înţeles 

noi acest lucru? Noi trebuie sǎ-I dǎm dreptate lui Dumnezeu de fiecare datǎ, chiar dacǎ ochii noştri 

vǎd altceva şi urechile noastre aud altceva; noi trebuie sǎ ne punem de partea lui Dumnezeu. Cum 

a fost cu Avraam? El a devenit tot mai slab. Da, da, dupǎ trup. Dar dupǎ duh, el a devenit tot mai 

tare. Şi noi vedem despre ce este vorba. El nu s-a uitat la trupul lui slab, ci, ca şi cum ar fi văzut 

pe Cel ce este nevăzut, s-a uitat la Cel nevăzut, care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi. 

El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu. Noi suntem sǎmânţa lui Avraam. Noi nu suntem în 

fărădelege. Dacǎ noi ne uitǎm la trupul nostru şi spunem: „Da, da, momentan nu merge prea bine”, 

în cazul acesta nu procedăm corect. Aceasta este o observaţie firească, dar noi nu ne oprim aici. 

Noi facem un al doilea pas şi ne uitǎm la Domnul, care „era străpuns pentru păcatele noastre, 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile 

Lui suntem tămăduiţi.” Acesta este pasul credinţei, calea credinţei pe care trebuie sǎ mergem pur 

şi simplu; altceva nu existǎ pentru noi. 

Acum vom cerceta câteva versete din Scripturǎ şi eu ştiu dinainte cǎ vor fi o binecuvântare 

mare pentru voi. Din Evrei vreau sǎ citesc. Citesc acum spre mângâierea noastrǎ, pentru întǎrirea 

noastrǎ, pentru zidirea noastrǎ. Evrei capitolul 2, de la versetul 7 pânǎ la 9: „L-ai fǎcut pentru 

puţinǎ vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavǎ şi cu cinste, l-ai pus peste lucrǎrile 

mâinilor Tale; toate le-ai supus sub picioarele lui.” În adevǎr, dacǎ i-a supus toate, nu i-a lǎsat 

nimic nesupus.” Dar mergem mai departe: „Totuşi, acum, încǎ nu vedem cǎ toate îi sunt supuse. 

Dar pe Acela, care a fost fǎcut „pentru puţinǎ vreme mai pe jos decât îngerii”, adicǎ pe Isus, Îl 

vedem „încununat cu slavǎ şi cu cinste”, din pricina morţii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin 

harul lui Dumnezeu, El sǎ guste moartea pentru toţi.” Cât de minunat a împǎrţit scriitorul lucrurile 

aici. Totul i-a fost supus Lui, nu a rǎmas nimic, nici moarte, nici iad, nici un drac, nimic nu a rǎmas 

pe dinafarǎ, ci totul i-a fost pus sub picioare. Şi apoi, Pavel ne aratǎ aici planul lui Dumnezeu. Cei 

mai puţini credincioşi nu înţeleg acest plan. Pentru ei, din clipa când a înviat Isus a treia zi, moartea 

nu ar mai trebui sǎ fie. Moartea este biruitǎ: „Moarte unde-ţi este ghimpele, iadule unde-ţi este 

biruinţa?” Dar moartea şi locuinţa morţilor vor fi aruncate în iazul de foc în ziua de apoi, nu ieri 

sau azi.  

Deci observǎm cǎ Dumnezeu are un plan de mântuire. Câţi dintre noi cred cǎ Isus Hristos 

a fost sǎmânţa care a venit prin femeie, conform fǎgǎduinţei din Geneza 3:15? Cine crede cǎ 

sǎmânţa femeii va veni ca sǎ zdrobeascǎ capul şarpelui? „Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei 

zdrobi călcâiul.” Cine crede cǎ asta s-a întâmplat? Amin, amin! Asta s-a întâmplat! Şi lǎsaţi-mǎ 

acum sǎ vǎ spun, pentru ca tensiunea sǎ nu creascǎ. Pentru un copil al lui Dumnezeu moartea nici 

nu mai existǎ ca o îngrozire. Moartea, ca despǎrţire, nici nu mai este. Moartea se îngrijeşte doar ca 

noi sǎ fim transportaţi din timp în veşnicie, şi în afarǎ de asta nimic. „Moarte unde-ţi este ţepuşul, 

iadule unde-ţi este biruinţa?” Totul i-a fost supus Domnului. Voi ştiţi, moartea înseamnǎ 
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„despǎrţire”, dar pentru noi nu mai existǎ despǎrţire. Prin moartea Aceluia care a murit în locul 

nostru, noi am fost împǎcaţi cu Dumnezeu. Zidul de despǎrţire a fost dat la o parte; El a dărâmat 

zidul, a rupt zapisul care ne era împotrivă şi a descoperit harul şi mântuirea tuturor celor ce cred 

în El. Şi prin credinţa în lucrarea desǎvârşitǎ, isprǎvitǎ, suntem şi noi neprihǎniţi. Este clar 

exprimat: „pânǎ acum noi încă nu vedem cǎ totul i-a fost supus”, dar va veni şi ziua aceea. O 

puteţi citi în Evrei 1. Când El se va întoarce a doua oarǎ, toţi îngerii lui Dumnezeu îi vor sluji şi 

fiecare limbǎ va mǎrturisi cǎ El este Domnul.  

Un cuvânt în legǎturǎ cu moartea şi cu iadul: peste cine vor veni acestea? Nu peste noi, 

care suntem credincioşi. Noi nu avem absolut nimic de-a face cu moartea şi cu iadul. Noi avem 

de-a face cu fericirea şi cu cerul, dar în Apoc. 6 de la v. 7, în legǎturǎ cu pecetea a patra este scris… 

voi ştiţi ce este prezentat aici. Eu am nǎdejdea cǎ toţi aţi citit cele şapte peceţi. Aici este arǎtat 

Antihristul, în cele patru stadii ale lui. Aşa a primit fratele Branham descoperirea de la Dumnezeu, 

ca „Aşa vorbeşte Domnul”. Existǎ destui învǎţǎtori ai Scripturii care câteodatǎ se lasǎ orbiţi şi 

printr-o descriere a unei culori. Dacǎ este scris acolo „am vǎzut un cal alb”, ei sunt de pǎrere: „Alb, 

o, asta este un lucru frumos.” Dar oamenii n-au priceput cǎ aici a început acest lucru, în stadiul 

iniţial. A fost nevoie de un proroc, la care a venit Cuvântul lui Dumnezeu. Şi eu îmi aduc aminte 

cum a spus  el în predică – se aude clar pe banda de magnetofon – „Şi eu pânǎ acum am vǎzut-o 

altfel, dar astǎzi cǎtre ora douǎ după amiazǎ, mi s-a descoperit cine este acest cǎlǎreţ.” Şi dacǎ el 

apoi spune: „Jaluzelele îmi erau trase. Eu am avut doar lumina aprinsǎ, şi dintr-o datǎ a venit în 

camerǎ stâlpul de foc, lumina supranaturalǎ, şi apoi mie mi-a fost spus.” Eu cred lucrul acesta. Pe 

cât este de adevǎrat cǎ Dumnezeu trǎieşte, şi pe cât este de adevǎrat că Isus Hristos este Domnul 

nostru şi Rǎscumpǎrǎtorul, tot la fel de adevărat este şi cǎ fratele Branham a fost un bǎrbat ca să 

ne aducă mesajul divin. Şi fiţi o datǎ sinceri: cine nu ar fi sedus de gesturile amabile ale 

Antihristului? Pânǎ astǎzi el este îmbrǎcat în alb din cap pânǎ-n picioare şi peste tot este bine 

primit, este rostogolit covorul roşu, şi apoi toatǎ lucrarea se rostogoleşte. Dar încotro se 

rostogoleşte? Noi nu ne uitǎm la ceea ce-i orbeşte pe alţi oameni, noi ne uitǎm la ceea ce a 

descoperit Dumnezeu în acest timp de sfârşit. Şi lǎsaţi-mǎ s-o spun astǎzi aici clar: toţi cei al cǎror 

nume nu este scris în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii, îl vor aplauda pe Antihrist 

şi vor spune: „Încă nu a existat un astfel de om atât de amabil.” Cǎ el poate sǎ râdǎ, asta eu o 

înţeleg foarte bine, pentru cǎ el se gândeşte în sine: „Eu pe voi de mult v-am bǎgat în sac.”  

Dar şi acest lucru vreau să-l pun pe sfeşnic. Am spus-o de câteva ori, dar eu o spun dintr-

un „trebuie” divin: numai cine recunoaşte prin descoperire divinitatea lui Isus Hristos, va putea să 

străpungă satanismul Antihristului tot prin descoperire. Toţi ceilalţi vor amesteca. Iar ultimul 

cǎlǎreţ nu mai este alb, nu mai este roşu, nu mai este negru, ci aici sunt amestecate toate cele trei 

culori. El nu vine cu coarne, nu vine în negru, nu vine în roşu; el cautǎ dialogul aici şi colo, şi cine 

este puţin informat ştie cum toate delegaţiile iudaice sau islamice sau budiste sau hinduse merg  

încoace şi încolo, şi toţi se duc la el şi apoi la sfârşit el se apleacǎ în jos. Iar cine vede fotografiile, 

observă că el nu sǎrutǎ pǎmântul cu buzele, ci doar pune fruntea pe pǎmânt. Dar poporul lui 

Dumnezeu a primit privirea generalǎ. Şi ştiţi ceva? Noi stǎm singuri şi pǎrǎsiţi de toate bisericile, 

şi nimeni nu ne înţelege. O credeţi sau nu? Cine dintre voi  o trǎieşte? Fiţi o datǎ sinceri: cu cine 

putem vorbi astǎzi despre astfel de lucruri? Aici stau mari bǎrbaţi penticostali; au fost deja în 

timpul fratelui Branham. Un bǎrbat renumit a spus cǎ antihristul va fi un bărbat uriaş cu o putere 

mare, şi aşa cum astǎzi se poate injecta o viaţǎ înǎuntru, şi el va primi o injecţie şi va face un pas 

atât de uriaş şi toatǎ lumea se va uita la Antihrist. Şi fratele Branham a spus dupǎ aceea cu inima 

ruptǎ: „Cum poate sǎ spunǎ un astfel de bǎrbat cǎ el este un învǎţǎtor al Scripturii sau cǎ el are 

Duhul Sfânt?” Astǎzi Antihristul este cǎutat în Israel, este căutat peste tot, numai acolo unde 
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trebuie nu este căutat. Eu nu pot să fac nimic pentru asta. Aceste lucruri trebuie sǎ rǎmânǎ aşa pânǎ 

la sfârşit. Voi poate cǎ ziceţi: „Dar contează chiar atât de mult?” Absolut! Cine gândeşte fireşte în 

punctul acesta, acela va aluneca. Şi voi ştiţi cine a gândit odatǎ omeneşte, în Matei 16. Imediat 

dupǎ ce Mântuitorul i-a spus lui Petru „nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl 

Meu care este în ceruri”, imediat dupǎ aceea a spus cǎ Fiul Omului va suferi şi va fi dat în mâinile 

pǎcǎtoşilor, şi deja Petru explodeazǎ şi spune: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se 

întâmple aşa ceva!” Şi ce a spus Domnul ? „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire 

pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.” 

Voi cu toţii o puteţi citi în Matei 16, acum sau acasǎ. Ce a fost ? O gândire omeneascǎ. Nu te 

încrede în mintea ta când este vorba de lucruri divine; nu te încrede în deşteptǎciunea ta. Lasǎ 

înţelepciunea lui Dumnezeu sǎ vinǎ la Cuvânt şi cunoştinţa divinǎ prin descoperire, nu prin 

„scotocire”, ci prin descoperire, cunoştinţa lui Isus Hristos prin descoperirea Cuvântului şi a 

Duhului. Şi acelaşi lucru este cu Cuvântul lui Dumnezeu.  

Acum unii dintre voi se gândesc ce a fost cu cei din trecut. Citiţi odatǎ ce ochi unşi au avut 

în acele zile Zwingli, Calvin, Schwengfeld, Luther. Ei au ştiut unde îşi are scaunul Antihristul. Şi 

eu o repet acum: ei au fost denumiţi secte, pentru cǎ au fost o partidǎ a unei direcţii principale. Şi 

noi nu vrem acum să explicǎm încotro merge aceastǎ direcţie, dar ea nu merge în sus. În sus merge 

numai direcţia divinǎ şi nici o alta. Atunci s-a spus că nici unul nu a mers în cer în afarǎ de Fiul 

Omului, care este în cer. Şi acum ei spun cǎ Maria s-a ridicat în slavǎ. Eu nu ştiu încotro. Dacǎ 

Domnul a spus cǎ nimeni nu s-a suit în cer, atunci nimeni şi cu asta basta. Atunci nici un om nu 

are dreptul sǎ spunǎ opusul şi sǎ se împotriveascǎ lui Dumnezeu.  

Şi acum ne gândim la cuvintele lui Luther, care a spus cǎ Antihristul nu se ridicǎ peste 

Dumnezeu care este Duh şi Care şade sus în cer pe scaun, ci se ridicǎ peste Cuvântul scris, peste 

Cuvântul care a devenit trup. Şi apoi el spune propoziţia: „El crede cǎ-i poate judeca pe toţi, dar el 

nu se lasǎ judecat de nimeni.” Existǎ doar o singurǎ judecatǎ şi aceasta o va ţine Dumnezeu. Existǎ 

doar o singurǎ Carte care va fi deschisǎ. Sǎ intrǎm în acest punct. Lǎsaţi-l pe Antihrist sǎ facǎ ce 

trebuie sǎ facǎ, dar şi pe Domnul nostru slǎvit, sǎ facǎ ceea ce şi-a pus în gând sǎ facǎ în aceste 

ultime zile în Biserica Lui. Şi cine are urechi de auzit, acela sǎ asculte ceea ce spune Duhul 

Bisericilor.  

Aici în Apocalipsa 6, în pecetea a  patra, de la versetul 7 este scris: „Când a rupt Mielul 

pecetea a patra, am auzit glasul fǎpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iatǎ cǎ s-a 

arǎtat un cal gǎlbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea.” Da, da, da, lucrarea este moartǎ. „…şi 

împreunǎ cu el venea dupǎ el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pǎmântului, 

ca sǎ ucidǎ cu sabia, cu foamete, cu molimǎ şi cu fiarele pǎmântului.” Şi ei vor fi în necazul cel 

mare, unde îşi vor gǎsi împlinirea toate aceste lucruri. Aici este vorba despre „Moartea”. Noi 

spunem cǎ moartea este biruitǎ, şi apoi vedem cǎ totuşi Moartea mai este prezentǎ, cǎ mai 

stǎpâneşte. Dar lǎsaţi-mǎ sǎ mai accentuez încǎ o datǎ: pentru cel credincios moartea nu este o 

despǎrţire de Dumnezeu, nu este lucrul rǎu, îngrozitor. Moartea are doar o singurǎ sarcină de 

îndeplinit:  să elibereze viaţa care se sfârşeşte, pentru ca noi sǎ putem merge la Domnul.  

Lǎsaţi-mǎ sǎ citesc de asemenea din Evrei, din capitolul 2 de la versetul 14 pânǎ la 

15. „Astfel dar, deoarece copiii sunt pǎrtaşi sângelui şi cǎrnii, tot aşa şi El însuşi  a fost deopotrivǎ 

pǎrtaş la ele, pentru ca prin moarte sǎ nimiceascǎ pe cel ce are puterea morţii, adicǎ pe diavolul 

şi sǎ izbǎveascǎ pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toatǎ viaţa lor.” Un 

credincios nu mai este în robie, nu mai are frica morţii. Un credincios ştie cǎ moartea este biruitǎ, 
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iadul este învins. Ţinta noastrǎ nu mai este moartea, nici iadul; ţinta noastrǎ este cum a spus-o 

Domnul: „Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?” Aţi 

citit-o voi toţi? Acolo vǎitatul a fost mare, Marta şi Maria s-au bocit şi se vǎietau şi au fost femei 

care au venit în mare numǎr şi s-au vǎietat. Sunt câteva ţǎri în care este un obicei: când un om 

moare, atunci se adunǎ toate femeile din vecini şi apoi se bocesc. Dar nu mǎ întrebaţi cum. Eu am 

trǎit-o o singurǎ datǎ. Nu vreau s-o mai trǎiesc încǎ o datǎ. Eu în viaţa mea încǎ nu am mai auzit 

aşa ceva; şi când unii dintre ei au rǎguşit, au venit alţii şi au început sǎ se boceascǎ şi vǎietatul a 

ţinut pânǎ dimineaţa. Şi eu am fost ostenit pentru cǎ am predicat mult – fusesem într-o cǎlǎtorie 

de misiune în ţǎrile africane şi aveam nevoie de somn. În dimineaţa urmǎtoare l-am întrebat pe un 

frate: „Ce s-a întâmplat acolo?” El a spus: „A murit cineva.” Eu nu am întrebat „Cine a murit?”, 

ci „De ce au bocit aşa?” Şi el a spus: „Da, da despre asta era vorba. De aceea au bocit. Aşa este 

obicei la noi.”  

Marta şi Maria şi unii de acolo s-au bocit, au plâns şi s-au vǎitat; apoi a venit Domnul şi a 

pus capăt bocitului şi a spus: „Eu sunt Învierea şi Viaţa.” Şi apoi Marta a spus: „Eu ştiu că va 

învia la înviere, în ziua de apoi.” Şi asta a fost prea mult pentru Domnul. El a întrebat: „Unde l-

aţi pus?” Apoi a venit a doua poruncǎ: „Daţi piatra la o parte.” Şi Marta a spus: „El miroase 

greu.” Câteodatǎ Dumnezeu lasǎ ca lucrurile sǎ ajungǎ atât de departe încât şi ultima nǎdejde 

aproape că s-a terminat. Este aşa sau nu? Şi apoi dintr-o datǎ, ea a spus: „Eu acum ştiu: ceea ce 

spui Tu, asta va face Dumnezeu, asta se va întâmpla.” Şi El a spus: „Lazǎre, vino afarǎ!” Şi s-a 

întâmplat aşa.  

Ce este cu credincioşii ? Credinciosul trǎieşte chiar dacǎ el moare trupeşte. Ce am auzit de 

la fratele Branham, când a fost transpus în Rai şi a dat peste cap învǎţǎtura adventiştilor? Şi ei spun 

că acela care moare nu mai vede şi nu mai aude nimic. Nu şi încǎ o datǎ nu! Domnul nostru a spus-

o deja tâlharului de pe cruce: „Adevǎrat, adevǎrat îţi spun cǎ astǎzi vei fi cu Mine în Rai.” O, cât 

de minunat cǎ noi nu suntem reprezentanţi ai unei învǎţǎturi, ci noi Îl putem crede pe Dumnezeu 

liber, din toatǎ inima şi-i dǎm dreptate lui Dumnezeu în toate lucrurile. De ce sǎ existe un Rai, 

dacǎ nimeni nu va exista acolo? Dumnezeu ştie exact ce face.  

Vedeţi, El a nimicit pe acela care a avut puterea morţii. Dar poate cǎ voi spuneţi: „Noi cu 

toţii ştim cǎ Diavolul încǎ mai este dezlegat.” Da, Diavolul încǎ mai e dezlegat. Şi ştiţi voi peste 

cine se aruncǎ el? Peste credincioşi. Şi eu vǎ spun acum pe baza Cuvântului: peste care credincioşi? 

Nu peste cei credincioşi de jumǎtate, nu peste aceia care cred cum vor ei. Eu vă citesc ce este scris 

Biblie. Luca 22:31-32: „Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut sǎ vǎ cearnǎ ca grâul.” 

Acum vine: „Satana v-a cerut ca sǎ vǎ cearnǎ cum se cerne grâul.” Peste cine se aruncǎ el? Pentru 

cine şi-a cerut el dreptul sǎ se arunce? Peste grâu, nu peste ceilalţi. Pe ceilalţi îi lasǎ sǎ meargǎ cu 

trompete şi cu tobe, dar aici este scris: „ca sǎ vǎ cearnǎ pe voi cum se cerne grâul”, nu neghina; 

grâul. Existǎ un grâu. Isus a fost bobul de grâu şi El a spus: „Dacǎ bobul de grâu nu cade în 

pǎmânt şi moare, atunci rǎmâne singur. Dar dacǎ cade în pǎmânt şi moare, atunci va aduce mult 

rod.” Pe cine cerne şi pe cine îl scuturǎ încoace şi-ncolo? Pe cine-l loveşte? Nu neghina, nu aşa-

zisul grâu. Vă mai citesc încǎ o datǎ: „Simone, Simone, Satana v-a cerut sǎ vǎ cearnǎ ca grâul.” 

Sǎ vǎ cearnǎ! Nu ca sǎ vǎ stǎpâneascǎ, nu sǎ vǎ dirijeze, nu sǎ vǎ inspire, nu sǎ vǎ ducǎ de nas. 

Dar pentru ce? Un singur scop: sǎ vǎ cearnǎ aşa cum se cerne grâul. Voi ştiţi, exact aşa cum a fost 

în Orient. Acolo grâul se bătea cu o bâtǎ şi vântul s-a îngrijit ca neghina sǎ fie despǎrţitǎ de grâu; 

dar grâul a rǎmas acolo. El a fost bǎtut ca sǎ fie separat, dezlipit de neghinǎ şi ca sǎ rǎmânǎ înapoi 

un grâu curat. Iubiţilor în Domnul, cine scrie aceste lucruri? Pavel, Petru? Încercǎrile arzǎtoare 

care vin asupra voastrǎ sǎ nu fie un lucru strǎin pentru voi. Trebuie sǎ fie aşa.  
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Deci, şi aceste versete trebuie sǎ le citim exact şi sǎ nu le punem unul împotriva altuia, ci 

sǎ le comparǎm unul cu altul. Şi ca sǎ avem un tablou complet, poate cǎ citesc acum un verset care 

sunǎ cu totul altfel decât cel pe care l-am citit înainte. Matei 10:1 „Apoi Isus a chemat pe cei 

doisprezece ucenici ai Sǎi şi le-a dat putere sǎ scoatǎ afarǎ duhurile necurate şi sǎ tǎmǎduiascǎ 

orice fel de boalǎ şi orice fel de neputinţǎ.” Domnul le-a dat putere alor Sǎi peste puterea Satanei. 

Eu sunt mulţumitor cǎ în amândouǎ locurile este spus exact despre ce este vorba. Când ucenicii s-

au întors înapoi, au spus: „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău.” O puteţi citi în 

Luca 10 versetul 17. Dar dacǎ voi scoateţi duhurile necurate, Domnul a spus: „Nu vǎ bucuraţi.” 

Poate v-o citesc din Luca 10. „Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie, şi au zis: „Doamne, chiar 

şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tǎu.” Isus le-a zis: „Am vǎzut pe Satana cǎzând ca un fulger 

din cer.” Observaţi despre ce este vorba? S-a întâmplat! Dar chiar şi duşmanul biruit peste care 

Dumnezeu ne-a dat deplina putere mai are de îndeplinit o singurǎ însǎrcinare: sǎ ne cearnǎ pe noi, 

sǎ ne loveascǎ. Eu o mai spun încǎ o datǎ: nu sǎ ne ducǎ de nas, nu sǎ ne rǎstǎlmǎceascǎ Cuvântul 

altfel decât este scris, nu să facă alte lucruri, ci doar un singur lucru: sǎ ne cearnǎ aşa cum se cerne 

grâul. Nici o altǎ însǎrcinare n-are. Şi dacǎ Dumnezeu îi îngăduie s-o facǎ aşa de bine, atunci s-o 

facǎ. Voi ştiţi, Pavel L-a rugat pe Domnul, pentru că pe el Satana nu l-a tratat doar puţin elegant, 

ci l-a bǎtut cu pumnii. Aşa cǎ Pavel a strigat: „Doamne, nu mai pot! Ţepuşul este aşa de adânc în 

carnea mea. Nu mai pot sǎ merg, nu mai pot sǎ stau, nu mai pot sǎ şed, nu mai pot! Doamne, nu 

mai pot!” Şi ce a spus Domnul? „Harul Meu sǎ-ţi fie de-ajuns, cǎci puterea Mea în slăbiciune este 

făcuta desăvîrţită.” Iubiţilor, eu am nǎdejdea cǎ este o mângâiere pentru voi. Când sunt unele 

lovituri în familie, în cǎsnicie, la lucru, şi când portofelul suferǎ câteodatǎ, orice ar fi, gândiţi-vǎ 

la Iov. Ce s-a întâmplat cu Iov? Sǎ vă citesc? În timpul lui nu a fost nici un bǎrbat atât de temǎtor 

de Dumnezeu, ca Iov. Şi în Iov 2, fiii lui Dumnezeu se adunǎ în slavǎ şi Satana este şi el acolo. În 

versetul 2 şi 3 şi în versetul 6 este scris: „Domnul a zis Satanei: „Iatǎ, ţi-l dau pe mânǎ: numai 

cruţǎ-i viaţa.” Închipuiţi-vǎ! Fratele Branham a spus: „Dumnezeu a avut o astfel de încredere în 

Iov. El a ştiut cǎ va sluji lui Dumnezeu, fie că este bogat sau sǎrac, fie că este sǎnǎtos sau bolnav, 

fie că trǎieşte sau moare, el va sluji lui Dumnezeu.” În zilele bune, o, cine nu-i poate sluji lui 

Dumnezeu? O, asta merge foarte frumos! Aici citim: Satana a spus: „Tu l-ai înconjurat, eu nu mǎ 

pot apropia de el, nici o nenorocire nu vine asupra lui, etc., dar lasǎ-l o datǎ pe mâna mea pentru 

un timp şi apoi vei vedea Tu ce reacţie va avea.” Şi Dumnezeu a ştiut cǎ se poate încrede în Iov şi 

a spus: „Bine, atunci fǎ ce vrei cu el.” Şi când se întâmplǎ asta, atunci loviturile vin una dupǎ alta. 

Când Satana loveşte, atunci n-o face o singură datǎ. Voi cu toţii cunoaşteţi cuvântul „solia lui Iov”. 

Atunci vine o solie a lui Iov, una dupǎ alta. Dintr-o datǎ totul merge pe dos. Aici o loviturǎ, încǎ 

o loviturǎ şi apoi încǎ o loviturǎ şi tocmai asta este semnul deosebit cǎ Dumnezeu este cu voi şi cǎ 

Satanei doar i-a fost permis sǎ vǎ treacǎ printr-o încercare, printr-un examen. E bine pentru acela 

care va trece examenul.  

Din cauza timpului, eu vǎ dau acum douǎ exemple. Unul din viaţa lui David, din 2 Cronici. 

Aici este scris că Satana a fost mânios din cauza Israelului şi că l-a aţâţat pe David sǎ facǎ 

numǎrǎtoarea poporului. Satana a fost mânios împotriva Israelului şi pe bǎrbatul care stătea 

înaintea Israelului, şi l-a luat pe conducǎtor şi uite, câţi au murit după aceea? Peste 75000. Dar ce 

citim dupǎ aceea? David a trebuit să aleagă din trei nenorociri. Dumnezeu i-a împlinit dorinţa şi 

apoi l-a binecuvântat din nou şi nici nu a socotit ceea ce a fǎcut David. Dar Saul, care nu era ales 

de Dumnezeu, ci de oameni  - în ochii noştri s-a fǎcut vinovat doar de o micǎ neascultare. El a 

trebuit sǎ nimicească totul: oamenii şi animalele. Şi animalele le-a lǎsat şi nu a împlinit porunca 

Domnului cu exactitate. Ce s-a întâmplat dupǎ aceea? Lui, Dumnezeu i-a ţinut în seamă. Şi eu mǎ 

gândesc la Romani 4 - nu pot altfel - la fericirea lui David, cum el a exprimat-o  în Duhul: „Ferice 
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de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!” Existǎ oameni pe pǎmânt care au fost aleşi 

de Dumnezeu, prin Hristos, înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu nu le ţine în seamă. În marea 

socotealǎ a lui Dumnezeu totul a fost pus pe crucea de la Golgota.  

Deci, când duşmanul dǎ undeva lovitura, nu fiţi trişti din cauza asta, ci dimpotrivǎ începeţi 

sǎ mulţumiţi, cǎci acesta este un semn bun cǎ voi sunteţi grâu şi cǎ în felul acesta  trebuie sǎ fie 

dezlipitǎ puţinǎ neghinǎ de grâu. Pe ceilalţi Satana şi-aşa îi are. Şi de aceea el a cerut de la Domnul 

ca adevǎraţii credincioşi sǎ mai treacǎ totuşi prin încercǎri, pentru ca ei sǎ se examineze, sǎ fie 

încercaţi. Şi cât de mulţumitori ne putem uita înapoi şi putem spune: „O, Doamne, Tu ai fost cu 

mine. Toiagul Tǎu a fost mângâierea mea.” Cum a spus-o David într-un loc:  „Mă afund în noroi, 

şi nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie, şi dau apele peste mine.” Ce a fost? Sǎ ne gândim la alţii 

care au trebuit sǎ meargǎ prin încercǎri. Dumnezeu a fost cu ei. El va fi şi cu noi. Din partea lui 

Dumnezeu, fie încercǎri, fie Satana, fie moartea, fie iadul, totul a fost deja rezolvat. Orice ar veni, 

trebuie sǎ treacǎ pe lângǎ noi. El nu va permite mai mult decât ceea ce este spre mântuirea şi 

binecuvântarea noastrǎ. Cum am spus-o deja: Satana nu are nici un drept sǎ-i ducǎ de nas pe 

adevǎraţii copii ai lui Dumnezeu. El n-are nici un drept să te călăuzească în învǎţǎturi strǎine şi pe 

lângǎ cale. El şi-a negociat doar un singur lucru: sǎ lovească. Şi dacǎ Dumnezeu îi permite, atunci 

noi nu vrem sǎ ne plângem de lucrul acesta. Eu ştiu, noi suntem oameni şi nici mie nu-mi merge 

altfel, dar începând de astǎzi haideţi sǎ-i mulţumim Domnului. Ce este scris în Evrei? Voi ştiţi cǎ 

aceleaşi încercǎri au venit peste toţi. Tot aşa cum vor veni şi peste voi. Eu mai degrabǎ aş vrea sǎ 

fiu mustrat ca sǎ fiu la Domnul, decât sǎ rǎmân fǎrǎ mustrare şi sǎ nu trǎiesc rǎpirea. Orice-ar veni, 

noi vrem sǎ-i mulţumim lui Dumnezeu din inimǎ.  

Sǎ o spunem acum ca şi cuprins: pe Dumnezeu Îl poţi recunoaşte clar în creaţie. Pe 

Dumnezeu Îl poţi recunoaşte clar în Hristos. Dumnezeu a fost în Hristos şi a împǎcat lumea cu 

Sine însuşi. 2 Corinteni 5:19. „Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat 

cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, 

împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă 

propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum 

Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu 

Dumnezeu!” Împǎcarea a avut deja loc, trebuie doar sǎ fiţi de acord cu ea, trebuie s-o primiţi. 

Rǎscumpǎrarea a avut loc, voi trebuie s-o primiţi, trebuie s-o trǎiţi. Isus este Rǎscumpǎrǎtorul 

nostru, El este Salvatorul nostru, El este Mântuitorul nostru, El este Împǎratul nostru, El este 

Domnul nostru, El este Dumnezeu. Deja atunci bǎrbatul care prima dată nu a fost de faţǎ dupǎ 

înviere, Toma, a spus: „Domnul meu şi Dumnezeul meu.”  

Acum, al treilea lucru: Hristos în noi sau Dumnezeu în poporul Lui. Cuvântul Lui îl face 

viu, lucrǎrile Lui lucreazǎ în mijlocul alor Sǎi. Aceasta este dorinţa noastrǎ arzǎtoare. Dumnezeu 

în poporul Sǎu, descoperit în statura de om mare în Hristos, ca sǎ nu mai fim copii clǎtinaţi încolo 

şi încoace, ci sǎ fim fixaţi în credinţǎ, sǎ fim statornici în încercǎri, pentru ca Dumnezeu sǎ se 

poatǎ încrede în noi, pentru ca plinǎtatea care a fost revǎrsatǎ de Rusalii, să se descopere acum, la 

sfârşit, în Bisericǎ. De câteva ori, eu i-am spus deja Domnului: noi acum avem nevoie de o mai 

mare descoperire a lui Dumnezeu decât a fost vreodatǎ pe pǎmânt. Şi dacǎ sunt mişcat în interiorul 

meu câteodatǎ, atunci eu spun Domnului, aşa cum o gândesc în interiorul meu. Şi eu ştiu cǎ El va 

scutura şi va mişca cerul şi pǎmântul. Cum a zis  prorocul: în acea zi, cerul va asculta pǎmântul - 

şi asta trebuie sǎ vinǎ. Dumnezeu va avea oameni pe pǎmânt, aşa cǎ cerul se va coborî jos şi 

binecuvântarea lui Dumnezeu va fi descoperitǎ în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Acum vǎ rog 

sǎ credeţi cǎ acesta este adevǎrul.  
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Fratele meu mai în vârstǎ spune de fiecare datǎ: „Tot ce este scris în Cuvântul lui 

Dumnezeu este adevǎrat. Sǎ crezi din inimǎ!” Şi dacǎ eu câteodatǎ spun o propoziţie mai puternicǎ, 

atunci el spune: „Acesta este adevǎrul!” Şi asta face atât de bine, este atât de plǎcut - când oamenii 

în interiorul lor merg cu predica. El spune: „Asta aşa  e! Amin!” Pur şi simplu tu trebuie sǎ mergi 

cu predica în interiorul tǎu şi sǎ spui: „Cuvântul lui Dumnezeu este adevǎrat. Mai degrabǎ cade 

cerul decât sǎ mǎ înşele Cuvântul Lui!” Şi dacǎ suntem sǎmânţa lui Avraam, haideţi sǎ facem cum 

fǎcut el. Noi putem privi o secundǎ la noi şi sǎ spunem: „Nu-i nimic bun în mine.” Ce-i asta? Un 

om ca toţi ceilalţi? Aceasta este o observaţie corectǎ, dar noi nu ne oprim la asta. Noi vedem ceea 

ce a fǎcut Dumnezeu din noi. Încǎ nu s-a descoperit ceea ce vom fi odatǎ. Şi apoi Ioan vine şi 

spune: „Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar când va fi descoperit, atunci vom fi asemenea 

Lui!” Amin! Asta o credem din toatǎ inima şi din tot sufletul! Noi acum la sfârşit vrem sǎ auzim 

„amin”-ul vostru. Şi noi care suntem mai în vârstǎ, credeţi voi cu toţii care suntem aici, cǎ noi 

acum suntem deja copiii lui Dumnezeu? Spuneţi „amin”! Eu vǎ documentez din Scripturǎ. Ioan 1: 

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă 

copii ai lui Dumnezeu; 1:13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, 

ci din Dumnezeu.” Credeţi voi în Numele Lui? Amin! Aţi devenit voi copii ai lui Dumnezeu? 

Spuneţi „amin”. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Încǎ nu s-a descoperit cǎ totul I-a fost pus 

sub talpa picioarelor Lui. Iadul mai este în rǎscoalǎ; moartea mai există, dar noi ne uitǎm la Acela, 

care pentru scurt timp a fost înjosit şi despre care este scris: „Stǎpâneşte în mijlocul duşmanilor 

Tǎi pânǎ când toţi duşmanii vor fi puşi sub talpa picioarelor Tale.” Şi apoi dintr-o datǎ se 

împlineşte 1 Corinteni 15:28. Când totul Îi va fi supus… Lǎsaţi-mǎ sǎ v-o citesc, pentru ca voi să 

ştiţi cǎ aşa este scris. 1 Corinteni 15:25: „Cǎci trebuie ca El sǎ împǎrǎţeascǎ pânǎ va pune pe toţi 

vrǎjmaşii sub picioarele Sale.” Deci, am citit înainte de la versetul 24 şi acum 25: „Cǎci trebuie 

ca El sǎ împǎrǎţeascǎ pânǎ va pune pe toţi vrǎjmaşii sub picioarele Sale. Vrǎjmaşul cel din urmǎ 

care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevǎr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când 

zice cǎ totul I-a fost supus…” Aleluia! Când El va striga apoi cǎ totul I-a fost supus, atunci nu va 

mai fi predicat, atunci este acolo. Aleluia ! Laudǎ lui Dumnezeu ! Când El va striga apoi cǎ totul 

I-a fost supus, „se înţelege cǎ afarǎ de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi 

supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu 

sǎ fie totul în toţi.” Atunci înceteazǎ denumirile de „Tatǎl” şi „Fiul”; atunci descoperirea în Fiul 

se revarsǎ din nou în Dumnezeu. Isus a spus: „Am ieşit de la Tatăl, şi am venit în lume; acum las 

lumea, şi Mă duc la Tatăl.” El a ieşit de la Dumnezeu, a adus la suprafaţă un neam divin - fii şi 

fiice ale lui Dumnezeu, pentru ca sǎ se împlineascǎ Scriptura: „Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat 

Domnul…”. O, câte versete am putea enumera! Dar când va sosi timpul când El va striga: „Acum 

totul s-a supus!”, va fi maiestuos. Totul va fi minunat ! Şi noi, acum deja ne putem supune deja 

Lui, sǎ facem voia Lui, sǎ-L urmǎm pe El, sǎ-L credem.  

Şi la sfârşit vreau sǎ adresez încǎ un Cuvânt celor care încǎ nu şi-au dedicat Domnului 

viaţa lor. Fiecare adunare pentru unii poate sǎ fie ultima posibilitate. Poate chiar va fi ultima 

adunare. Noi ne gândim acum la o sorǎ, care a adormit, ne gândim la mulţi pe care i-am vǎzut aici 

mulţi ani de-a rândul: dintr-o datǎ ei nu au mai fost. O zi, un ceas… va fi odată ultima zi şi ultimul 

ceas. Inimǎ scumpǎ, Dumnezeu a fǎcut tot ce a putut face. Cine va fi pierdut, va fi pierdut din 

propria lui decizie; este pierdut pentru cǎ nu a vrut sǎ fie salvat. El nu va fi pierdut pentru cǎ a 

pǎcǎtuit şi a fost nǎscut în pǎcat; el merge în pierzare pentru că nu a primit salvarea. Isus Hristos 

este astǎzi Salvatorul tǎu. Pune capăt luptei tale interioare şi spune: „Doamne, aici sunt. Tu mi te-

ai descoperit, Tu ai vorbit cu mine, aici este viaţa mea.”  
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Celor care sunt în încercǎri, eu vǎ spun: Romani 8:28, şi în mod deosebit versetul 33: „De 

altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…” 

Cei mai mulţi citesc acolo cuvântul „trebuie”, dar nu este scris aşa în Biblie. Este doar scris: 

„…toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu…” Lǎudat sǎ fie 

Numele Domnului! Şi în aceastǎ legǎturǎ, Pavel spune: „ce ne poate despǎrţi de dragostea lui 

Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru?” Şi răspunsul: nimeni şi nimic. Nimic! Nici 

viaţa, nici moartea, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici suferinţa, nici spânzurǎtoarea, 

nimic! Pe noi care am gustat şi am trǎit dragostea lui Dumnezeu, nimic nu ne poate despǎrţi de 

aceastǎ dragoste divinǎ, care este în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul nostru. Uniţi cu 

Dumnezeu, în legǎturǎ cu El de fiecare datǎ, şi veşnic. Lǎudat şi cinstit sǎ fie Numele Lui ! Amin ! 

Sǎ ne ridicăm în picioare pentru rugǎciune. Poate cântǎm cântarea „Aşa cum sunt, aşa 

trebuie sǎ fie”, şi cântarea 233.  

Voi pleca în Polonia şi dupǎ aceea voi merge în Rusia, dacǎ Dumnezeu vrea… Voi ştiţi cǎ 

eu am o slăbiciune pentru Rusia în inima mea. […] Este vorba despre credinţa oamenilor din Rusia. 

Oamenii sunt aduşi la Domnul mai uşor decât religioşii fanatici. Eu nu am uitat când am predicat 

ultima datǎ în biserica baptistǎ din Moscova. Acolo este Academia de ofiţeri, lângǎ adunare… şi 

câţi ofiţeri de armatǎ au venit acolo la adunare în uniformǎ şi au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. 

A fost o plǎcere deosebitǎ sǎ vezi cum ofiţerii cu rang umpleau coridorul. Asta a fost foarte frumos! 

Dumnezeu sǎ-l binecuvânteze pe domnul Gorbaciov într-un mod deosebit, dacǎ bǎrbatul acela se 

va mai pocǎi. Atunci ar fi în cer bucurie peste mǎsurǎ; doar iadul va fi trist. Dar asta sǎ nu ne 

intereseze. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile! Şi undeva este scris: „El îşi ia pe cei mari 

ca ostatici.” La Dumnezeu totul este posibil! Cine s-a rugat vreodatǎ  pentru Gorbaciov? Eu şi aşa 

o cred pentru el. Amin! Sǎ ne rugǎm şi pentru politicienii noştrii pe care nu-i iubim aşa de mult 

pentru cǎ nu fac totul bine. Dar numai Dumnezeu va face totul corect. Sǎ ne gândim la toate 

stǎpânirile, indiferent de ce naturǎ sunt acestea: cu atât mai bine ne va merge şi cu atât mai puţine 

dureri de stomac vom avea.  

Frate Müller primiţi salutǎri. Fraţi şi surori, primiţi salutǎri! Vǎd pe fratele Forestieri. 

Salutǎri pentru Etien Jenton, salutǎri pentru Barilier, salutǎri pentru toţi fraţii şi surorile în Domnul. 

Cine s-a bucurat cǎ noi am fost astǎzi aici? Spuneţi „amin”. Ne ridicăm încǎ o datǎ în picioare şi 

mulţumim Domnului: 

Tatǎl nostru ceresc, noi ştim cǎ Tu eşti astǎzi în mijlocul nostru. Noi ştim cǎ Tu ai vorbit 

cu noi astǎzi şi cǎ nici un om din aceastǎ salǎ nu pleacǎ fără ca pentru el să nu fi fost ceva din 

Cuvânt. O, Domne, pentru fiecare a fost ceva: şi pentru cei apǎsaţi şi pentru cei încercaţi, pentru 

toţi a fost ceva astǎzi; şi pentru cei care sunt mai slabi, pentru fiecare a fost ceva şi pentru toţi aceia 

care Te iubesc. Şi noi Te iubim, noi care iubim Cuvântul Tǎu şi care am recunoscut ceasul şi 

mesajul şi mesagerul pentru acest timp. Îţi aducem mulţumire încǎ o datǎ. Tu eşti Dumnezeul viu, 

Doamne. Tu de fiecare datǎ Te-ai descoperit din nou în întreaga creaţie, ai adus la ivealǎ viaţa 

nouǎ, roade noi.  

Iubitule Domn, Atotputernicule Dumnezeu Tu Te-ai descoperit în Hristos, în toatǎ 

plinǎtatea Ta, şi tot aşa Te-ai descoperit în Biserica Ta, în aceeaşi plinǎtate. Pune în inima noastrǎ 

versetul acela: „Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.” Satana 

nu mai are nici o putere. Nimeni nu este Capul nostru; Tu eşti Capul nostru, Tu ai toatǎ puterea în 

cer şi pe pǎmânt, Ţie îţi aparţinem ca Bisericǎ. Tu eşti Capul Trupului Tǎu, al Bisericii, Tu sǎ ai 
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primul loc în toate lucrurile. Cǎlǎuzeşte-ne calea într-acolo, Doamne. Cǎlǎuzeşte-mǎ pe mine, ca 

eu sǎ merg pe calea Ta ascultǎtor pentru ca Tu sǎ Te poţi descoperi şi sǎ ne poţi binecuvânta, 

Cuvântul Tǎu sǎ-l confirmi. Fǎ acelaşi lucru în întregul Tǎu popor.  

Şi acum noi Te rugǎn pentru întreaga omenire, pentru toate popoarele, limbile şi naţiunile, 

pentru toate conducerile, pentru toate stǎpânirile. Pune-i în funcţie şi dǎ-i jos cum îţi place Ţie, 

conform planului Tǎu pentru acest timp. Binecuvânteazǎ într-un mod deosebit partea esticǎ a 

Europei, pe aceia care au rǎmas în urmǎ în multe lucruri, pǎmânteşte şi duhovniceşte. O, fie ca Tu 

sǎ Te descoperi acolo! Acolo sunt şi fraţii noştri şi surorile noastre. Noi îi binecuvântǎm în Numele 

Domnului. Binecuvântǎm stǎpânirea din Moscova, pe domnul Gorbaciov. O, Doamne, 

binecuvânteazǎ peste tot, în toate ţǎrile. Îţi mulţumim şi pentru ţǎrile noastre, pentru libertatea pe 

care o avem, pentru bunǎstarea noastrǎ, pentru mijloacele care ni le dǎruieşti astfel încât noi putem 

da întregii lumi hrana spiritualǎ. Tu ai binecuvântat Elveţia într-un mod deosebit şi i-ai pǎzit în al 

doilea rǎzboi mondial, încât nici un soldat nu a pus piciorul în aceastǎ ţarǎ. O, Doamne, jumǎtate 

de lume a fost ocupatǎ, numai ţara aceasta a rǎmas ocrotitǎ, o, Dumnezeule ca o oazǎ. Şi Tu l-ai 

lǎsat pe robul Tǎu William Branham sǎ vinǎ aici, în stadionul din Halle. El a predicat aici, Tu aici 

ai confirmat Cuvântul Tǎu. Iubitule Domn, dacǎ Tie îţi place fǎ în acest oraş începutul unei 

restituiri totale şi a proslǎvirii Tale şi a confirmǎrii Cuvântului Tǎu. Tu eşti Dumnezeu, fǎ cum Îţi 

place. Voia Ta sǎ se facă, Împǎrǎţia Ta sǎ vinǎ cu toatǎ puterea. Lǎudat sǎ fii Tu în vecii vecilor! 

Amin! 

Putem spune mângâiaţi: El ne-a binecuvântat! Rǎmâneţi în harul lui Dumnezeu. Daţi-vǎ 

mâinile unii altora. Amin!                             

   

 


