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Cheia vestirii 

Zurich, Septembrie 1992 

de fr. Ewald Frank  

  

Vreau să vă dau un sfat foarte bun. Dacă tu întrebi: „Care este adevărul?”, atunci tu te 

îndoieşti şi trebuie să ceri claritate de la Acela care este însuşi Adevărul. Aceasta este o reţetă 

minunată, lăudat să fie Numele Domnului. Haideţi să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Să 

citim din 1 Timotei 2:5-8: „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între 

Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare 

pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, şi propovăduitorul şi apostolul lui 

am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul. 

Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără 

îndoieli”. Haideţi să facem acest lucru. 

O, Doamne, Dumnezeul nostru, acum noi venim în prezenţa Ta şi suntem conştienţi de 

aceasta şi suntem sub acoperirea sângelui Tău. Există un singur Dumnezeu şi un singur 

Mijlocitor, acesta este Mielul lui Dumnezeu. Iubite Domn, noi Te rugăm pentru îndurarea Ta, fii 

numai Tu în mijlocul nostru, binecuvântează-ne, salvează, vindecă, eliberează. O, Doamne, fă 

bine poporului Tău, binecuvântează, eliberează pe cei noi veniţi în mijlocul nostru, fă ca ei să se 

pocăiască, să se întoarcă la Tine, să-Ţi  slujească numai Ţie şi să te urmeze. Noi Îţi aducem toate 

problemele noastre, Tu ne cunoşti toate necazurile şi Îţi este milă de noi. Te rugăm ca Tu să iei 

controlul asupra întregii adunări, dăruieşte har la vorbire şi la ascultare, dăruieşte-ne har ca să 

facem ce spune Cuvântul Tău, ca să devenim nişte împlinitori ai Cuvântului, astfel ca să nu ne 

minţim pe noi şi alergarea noastră să fie în zadar. O, Doamne, iartă-ne şi fie-Ţi milă de noi, 

curăţeşte-ne, sfinţeşte-ne, fii cu noi prin ungerea Duhului Sfânt. Noi îţi mulţumim pentru aceasta 

în Numele Domnului Isus Hristos. Amin. Luaţi loc.  

Vă transmit multe salutări din partea fraţilor din Indonezia, Singapore şi Filipine. În 

Indonezia adunările au fost foarte bune, fără probleme deosebite. Oameni de acolo au foarte mult 

timp, am putut avea câteodată două şi chiar trei adunări în mijlocul zilei. Dacă vorbeşti printr-un 

translator, atunci ai nevoie de mai mult timp. De asemenea s-a cântat mult, s-a mulţumit mult, 

dar şi Cuvântul a fost propovăduit şi bucuria a fost foarte mare. 

În Singapore adunările au fost bune şi mai puţin bune, erau unii care pretindeau că ei ar 

crede mesajul, ei erau de părere că totul s-a terminat şi Domnul ar fi venit. Eu nu am dorit să 

particip la vreo ceartă, dar eram foarte întristat în interiorul meu, fiindcă eu am o foarte mare 

contribuţie la lucrarea din Singapore. Eu eram foarte întristat, dar după câteva ore am sunat 

conducerea unei şcoli biblice. Bărbatul acela mi-a spus că a auzit despre mine şi mi-a spus să vin 

la ora 8:45 ca să vorbesc cu toţi elevii. Era un lucru minunat, căci după ce am vrut să plec din 

acea şcoală, acel profesor mi-a spus: „Dumneavoastră mai rămâneţi şi la ora 11, când începe a 

doua lecţie, ca să puteţi continua mai departe”. 

Acum aş vrea să predic puţin din Apocalipsa 13, despre puterea care se ridică din Europa, 

despre Antihrist şi ce se va întâmpla. Să ştiţi că acestea sunt nişte întrebări binevenite. 

Şi după aceea, tot în aceeaşi zi, am mai avut încă o lecţie biblică în acea universitate cu 

multe texte biblice. Acel bărbat mi-a spus: „Domnule Frank, dumneavoastră trebuie să mai 
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treceţi încă o dată pe aici”. Acest lucru trebuie să fie auzit de toţi. Eu m-am bucurat în interiorul 

meu pentru poporul lui Dumnezeu, nu pentru mine. Eu m-am gândit că dacă o uşă se închide, 

atunci alta se deschide. Dumnezeu nu ne lasă ca să fim de ruşine; dacă El trimite pe cineva, 

atunci El are grijă să fie ascultători, ca ei să asculte ce avem de spus în Numele Domnului. Cel 

mai minunat lucru este că noi nu predicăm un mesaj personal sau o părere proprie, ci noi 

predicăm Cuvântul scris aşa cum a fost descoperit prin Duhul Sfânt, cu toate legăturile existente. 

Dumnezeu să dăruiască îndurarea Lui ca acest Cuvânt predicat să fie primit. 

În Filipine, situaţia a fost ca mai înainte, existând două direcţii. De fiecare sunt întristat 

când trăiesc această situaţie. Ce folos este pentru acei oameni care spun: „Domnul a venit, 

Apoc.10 s-a împlinit şi totul a trecut”. Eu aş putea să întreb: „Atunci ce mai căutăm în acest loc, 

dacă totul a trecut deja?”. A fost un frate mai încăpăţânat, dar în rest oamenii au ascultat 

Cuvântul şi s-au bucurat că mai există oameni care nu se clatină în stânga şi în dreapta, ci merg 

drept cu Cuvântul Domnului. Dar în special în acel loc, am observat cât de important este să 

aduci fiecare expresie a fratelui Branham şi s-o introduci în Scriptură şi să permiţi Cuvântului lui 

Dumnezeu să spună ceea ce avem şi noi de spus. Mărturia noastră trebuie să fie mărturia 

dumnezeiască a Sfintei Scripturi. 

Eu am amintit şi din epistola lui Petru, care spune: „…CA şi în toate epistolele lui, când 

vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori 

şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” – 2 Petru 3:16. 

Dar dacă ei ar fi adus totul din Biblie şi ar fi găsit absolutul în Scriptură, atunci nu ar mai 

exista nici unul care să se rătăcească, fiindcă adevărul este în Cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce se 

ţine de acest Cuvânt, acela va rămâne pe această cale - calea adevărului. 

Noi suntem bucuroşi că fratele nostru Kupfer este în mijlocul nostru. Domnul să te 

binecuvânteze! Eu văd pe fratele şi sora Dantzais, noi sperăm că mai ştiţi să vorbiţi limba 

germană. Voi sunteţi de mult în Australia, dar noi vă spunem bine aţi venit în mijlocul nostru. Pe 

cine trebuie să mai salutăm? Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Un bărbat tânăr. 

Dumnezeu să te binecuvânteze în mijlocul nostru! Vecinul lui a fost de prima dată în mijlocul 

nostru şi a spus că vrea să fie botezat. El este gata pregătit să meargă până la capăt cu Dumnezeu. 

Acolo eu îl văd şi pe fratele Wingler din Austria. Dumnezeu să te binecuvânteze şi pe tine în 

mijlocul nostru! Cine a mai venit de prima dată în mijlocul nostru? Bine aţi venit cu toţii. Voi cu 

toţii aţi fost hotărâţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu. De ar cunoaşte oamenii ceea ce este pregătit 

de Dumnezeu pentru acei ce Îl iubesc pe Dumnezeu şi care sunt pregătiţi să renunţe la tot pentru 

ca să fie cu Domnul în slavă. Bine aţi venit cu toţii! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Toţi cei ce 

doresc să fie botezaţi azi, Domnul să-i binecuvânteze şi pe ei! 

Cât de important este ca la fiecare temă biblică să găseşti cuvântul cheie, noţiunea de 

bază, care este ca un fir roşu pe care îl poţi urmări şi  unde poţi şti unde a vorbit Dumnezeu fiind 

vorba despre tema cutare sau cutare aducând în legătură textele potrivite… 

Acest lucru s-a întâmplat în Singapore, la o discuţie cu un bărbat. El a spus că 

Apocalipsa10 s-a împlinit. Atunci eu i-am citit toate textele care posedă cuvântul cheie, astfel ca 

el să vadă legătura şi să vadă importanţa descrierii. Eu numesc acest fapt un „fir roşu”. Dacă 

găseşti acest fir roşu în Biblie şi dacă aduci în legătură verset cu verset, atunci nici un nebun nu 

se poate rătăci, dar cei înţelepţi se rătăcesc. Textul din Apoc.10 este cunoscut tuturor şi este scris 

că Domnul vine ca Înger al Legământului. În versetul 3 scrie: „A strigat cu glas tare, cum 

răcneşte un leu”. 
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Aici cuvântul cheie este „cum răcneşte un leu”. Cine are acest cuvânt şi urmăreşte tema în 

Biblie, acela va primi legătura de ansamblu şi va afla în ce context şi în ce legătură este folosită 

această expresie. Eu vă citesc versetele biblice din proorocul Osea. Prima dată este necesar să 

avem această legătură, apoi vom afla în ce context este adus şi vom avea înţelesul adevărat şi 

corect. Osea 6:1-3: „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 

vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi 

ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El 

se iveşte ca zorile dimineţii, şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă 

pământul!”. 

Reamintiţi-vă! EL va veni, nu o învăţătură oarecare, ci El va veni. În Osea 11 nu avem 

de-a face cu revenirea Domnului, ci venirea Lui la Israel. Osea 11:8-10: „Cum să te dau 

Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se 

zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă! NU voi lucra după mânia Mea aprinsă, 

nu voi mai nimici pe Efraim; căci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău, 

şi nu voi veni să prăpădesc. Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni; căci El însuşi va 

răcni, şi copiii vor alerga tremurând de la apus”. 

Din nou aceiaşi expresie ca în Apocalipsa 10 „EL va răcni ca un leu” şi din nou este 

repetat, „căci El însuşi va răcni şi copiii vor alerga tremurând de la apus”.  

Citim acum din Ioel 3:15-16: „Soarele şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd strălucirea. 

Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile şi pământul. 

Dar Domnul este scăparea poporului Său, şi ocrotirea copiilor lui Israel”.  

Observaţi legătura şi despre ce este vorba. Domnul răcneşte din Sion, nu din New York, 

nu din Zürich. Nu este vorba despre o interpretare oarecare, ci Domnul Îşi ridică glasul Său la 

momentul potrivit din Sion. Noi cu toţii ştim că muntele pe care se află Templul este muntele 

Sion. Şi Domnul va veni personal, răcneşte ca un leu, apoi Îşi va face din nou locuinţa pe 

muntele Sion.  

Haideţi să citim mai departe din Amos 1:2: „El a zis: „Domnul răcneşte din Sion, glasul 

Lui răsună din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc, şi vârful Carmelului este uscat”. 

Vedeţi, de fiecare dată se spune că răcneşte. Un Miel nu răcneşte, doar un leu răcneşte. 

Ca leu, Domnul este Împăratul, ca Miel este Mântuitorul - totul este în legătura rânduită de 

Dumnezeu.  

 Dacă mergem în Noul Testament, atunci noi Îl vedem pe Domnul pe muntele Sion 

cu cei 144.000, unde El li se descoperă. Prima dată se va arăta ca un Miel, apoi va răcni ca un 

leu. Apocalipsa 14:1: „Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului; şi împreună 

cu El stăteau 144.000, care aveau scrise pe frunte Numele Tatălui Său”. 

 Dacă mergem în Apocalipsa 5:5-6, acolo avem ambele noţiuni: Miel şi Leu. „Şi 

unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a 

biruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi 

cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel. Părea junghiat, şi avea  

şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot 

pământul”. 

 Ioan L-a văzut pe Domnul ca Leu şi L-a văzut şi ca Miel. Ca Miel El este 

Mântuitor, dar este şi Domnul. EL a venit să moară pentru noi toţi ca Miel, dar El va reveni astfel 

ca toţi cei mântuiţi să împărăţească împreună cu El. Totul este în legătură corectă şi la momentul 

potrivit. 
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 Suntem deja la această temă, anume la numărul 7. Acestea sunt cele şapte duhuri 

ale lui Dumnezeu. Ieri, când am fost la Londra cu un frate scump din Elveţia, noi am văzut 

drapelul Europei unite. Pe acest drapel era scris foarte mare: „Noi spunem „DA” Europei!”. Eu 

m-am gândit în sinea mea că mulţimea maselor este împotrivă, şi totuşi se va întâmpla pentru că 

este scris în Cuvântul profetic. Eu vă voi arăta din Biblie că ultima putere care se va scula, va 

avea şi ea ceva în legătură cu numărul şapte. Pe de o parte înseamnă desăvârşire dumnezeiască, 

iar în Apocalipsa noi am găsit de mai multe ori numărul şapte. Cei şapte îngeri, cele şapte 

sfeşnice, cele şapte trâmbiţe, cele şapte peceţi. Dar înainte de a trece în cealaltă temă cu cele 

şapte duhuri din Apocalipsa, vrem să le vedem din Isaia 11:2:  

„Duhul Domnului se va odihni peste El”. Al doilea este „duh de înţelepciune”, al treilea 

este „duh  de pricepere”, al patrulea este „duh de sfat”, al cincilea este „duh de tărie”, al şaselea 

este „duh de cunoştinţă” şi al şaptelea este „duh de frică de Domnul”. Acesta este numărul 

complet desăvârşit şi totul se referă la Mielul lui Dumnezeu, la Mântuitorul nostru. Aceasta 

dovedeşte că El este însuşi Dumnezeu, El este Emanuel (Dumnezeu cu noi) „Şi Cuvântul s-a 

făcut trup şi a locuit printre noi”. Amin! 

Dar duşmanul care imită lucrurile dumnezeieşti, se foloseşte de aceleaşi simboluri. Eu vă 

arăt aceasta din Sfânta Scriptură, că Satan, „şarpele cel vechi”, are şi el aceste „şapte capete”, la 

fel cum are şapte capete şi ultima „fiară” care are putere peste întregul pământ, cu reşedinţa în 

Europa. Eu vă citesc din Apocalipsa 12:3: „În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un 

mare balaur roş, cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete”. 

Aţi citit cu toţii acest lucru. Acest „balaur” este un imitator, el se arată „cu şapte capete şi 

zece coarne”. Reşedinţa lui pe acest pământ este „fiara” care a ieşit din mare (Europa). În 

proorocul Daniel se spune că inima lui Nebucadneţar a fost transformată într-o inimă de „fiară” 

şi şapte timpuri = şapte ani au trecut până Dumnezeu Şi-a făcut milă de Nebucadneţar şi toate 

lucrurile s-au întâmplat aşa cum au fost proorocite mai înainte. 

 Dar în Apocalipsa 13:1 scrie: „Apoi am stătut pe nisipul mării şi am văzut 

ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete”. Mai întâi Satana, balaurul cel 

bătrân, care a fost aruncat din cer, avea această înfăţişare. Dar acum, noi întâlnim o putere 

mondială, un „animal”, o „fiară” care iese din mare şi are aceiaşi înfăţişare: „şapte capete şi zece 

coarne”. Aşa cum S-a descoperit Dumnezeu în Hristos în toată plinătatea Sa, conform Coloseni 

2:9: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”, tot aşa şi Satana se va descoperi 

în ultimul „sistem anticreştin”. Şi Satan îi va dărui toată puterea lui într-o măsură atât de mare, 

încât noi nu ne putem închipui. 

 Aici găsim din nou nişte cuvinte cheie: „marea” şi „fiara care iese din mare”, 

„rana de moarte care fusese vindecată”, „tot pământul se mira după fiară”. Noi ştim cu toţii că 

după „războiul fierbinte”, a venit „războiul rece”. Acele timpuri au fost foarte rele. Astăzi este cu 

totul altceva, nici măcar nu mai recunoşti Europa de azi. Sub ochii noştri se naşte o putere mare 

chiar în mijlocul Europei. Aceste lucruri au fost profeţite în trecut în Cuvântul proorociei şi în 

Apocalipsa. Noi putem citi în Apocalipsa 17:1-2: „Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele 

şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, 

care şade pe ape mari”. Aici găsim din nou cuvântul „ape”. Răspunsul îl găsim în Apocalipsa 

17:15: „Apoi mi-a zis…” . Nu eu am zis, ci Acela care a vorbit în tot capitolul a zis: „Apele pe 

care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi”. Nu este numai o 

naţiune, ci sunt mai multe, nu o limbă, ci sunt multe limbi. Eu nu discut bucuros problemele 

politice, dar dacă acestea cuprind profeţia biblică, atunci noi trebuie să avem ochi deschişi. 
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Am la mine un document de 30 de pagini despre „Tratatul de la Maastricht”, care are 200 

de pagini, în care se spune că indiferent în ce limbă sunt redactate tratatele, ele trebuie traduse şi 

depuse la Roma. Aşa este scris în ultimul capitol din acest document pe care îl am eu. Toate 

trebuie depozitate la Roma, indiferent în ce limbă sunt redactate în original, aşa cum am citit în 

versetul 15: „Apele pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi 

limbi”. 

 Şi aşa cum am spus, nu este o singură naţiune, nu este o singură limbă, ci sunt 

multe naţiuni şi multe limbi. Toate la un loc dau puterea lor acestei „domnii”. Noi am vorbit 

despre această temă de mai multe ori. Această împărăţie care acum se naşte, este cu adevărat 

ultima împărăţie şi noi am ajuns la sfârşit. Indiferent de suveranitatea fiecărei ţări, ele trebuie să 

renunţe la ea. Important nu este ceea ce vrem noi să prezentăm, ci faptul că în cuvântul profetic 

este arătat că biserica romană „călăreşte” pe această putere şi ea ţine hamul în mâini. Întrebarea 

nu se pune în ce măsură vrem noi să ţinem pasul cu această dezvoltare, pentru că ea aparţine 

timpului de sfârşit şi nu există nici o posibilitate de a da înapoi. Lucrul acesta trebuie să se 

întâmple astfel ca să se împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. 

 În acelaşi capitol, în Apocalipsa 17:9 găsim descrierea corectă: „Aici  este mintea 

plină de înţelepciune – Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia”. Observaţi că mai 

înainte descrierea a fost puţin confuză, dar după aceea este mai detaliată şi se vede corect unde se 

potriveşte ea şi anume, acolo de unde pleacă toată domnia. Noi o găsim în Apoc.17:18: „Şi 

femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului”. 

 Eu cred că  în această problemă nu mai există nici o întrebare şi nici o îndoială 

.Conform cuvântului profetic din Daniel, noi trăim în acest timp şi am face bine dacă ne-am 

ridica ochii spre Domnul. Noi nu ar trebui să ne văităm ce se va întâmpla cu noi, ci ţinta noastră 

principală este pregătirea noastră şi ştim că izbăvirea noastră se apropie! 

Din Daniel 7:23-24 sunt de spus câteva lucruri: „El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra, este o 

a patra împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, 

îl va călca în picioare şi-l va zdrobi. Cele zece coarne, înseamnă că din împărăţia aceasta se vor 

ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintaşii lui, şi va 

doborî trei împăraţi”. 

Indiferent unde noi citim în Cuvânt, dacă este vorba despre timpul sfârşitului atunci noi 

trebuie să vedem împlinirea a ceea ce a spus Dumnezeu prin gura proorocilor Săi deja din 

vechime. Despre această împărăţie citim în Daniel 7:25: „El va rosti vorbe de hulă împotriva 

Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi 

legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme”. 

Dacă voi vreţi să urmăriţi cuvântul cheie „vorbe de hulă”, atunci noi îl găsim în Daniel 7:8-11 şi 

20. 

Mai avem un alt cuvânt cheie despre acel „bărbat” care se va înălţa mai pe sus de tot şi va 

vorbi vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt. Dacă ne întoarcem în Daniel 7:25, ne este spus 

chiar şi timpul exact când se va descoperi acest Antihrist în acest timp de şapte ani. Primii trei 

ani şi jumătate sunt hotărâţi pentru slujba celor doi prooroci (Apoc.11). După ce Antihristul va 

rupe legământul, atunci vor fi batjocoriţi sfinţii Celui Prea Înalt. Să citim ce se va întâmpla după 

aceşti trei ani şi jumătate: „Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi 

nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt 

pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o 

împărăţie veşnică, şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!” (Daniel 7:26-27). Să mai citim şi 

din Apocalipsa 11:17: „…şi au zis: „Îţi mulţumim Doamne, Atotputernice, care eşti şi care erai şi 
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care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti”.  Când se va face 

acest anunţ prin trâmbiţa a şaptea, atunci toată lucrarea se sfârşeşte şi Domnul începe să 

domnească. 

Să mai citim din Daniel 2:40 despre această ultimă împărăţie. Este un lucru foarte 

important să cunoaştem planul lui Dumnezeu şi să-l comparăm cu Biblia şi să nu deplasăm nimic 

din timpul hotărât de Domnul. Daniel 2:40-44: „Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după 

cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi. 

Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa 

şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămânea în ea ceva din tăria ferului, tocmai aşa cum ai 

văzut ferul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de 

lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul 

amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi 

lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul”. Acum urmează versetul important 

Daniel 2:44: „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu 

va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va  sfărâma şi va 

nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui vecinic”. 

 Dragii mei, noi am putea să ne adâncim mai mult în tema aceasta. Dumnezeu să 

ne dăruiască îndurarea Lui ca să putem scrie şi despre temele acestea. Noi trebuie să vedem cât 

este de important şi de urgent ca noi să ţinem strâns la partea profetică şi nici o rugăciune de-a 

noastră nu poate să schimbe planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să renunţăm la gândirea noastră 

raţională şi să-L primim pe Isus Hristos în inimă, să-I mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat o 

ureche deschisă şi o inimă deschisă ca să înţelegem împlinirea Cuvântului Său pentru acest timp. 

 În legătură cu aceasta m-am gândit la un cuvânt din proorocul  Daniel. El a fost 

împreună cu prietenii lui în Babilon, şi eu m-am gândit în sinea mea că atunci când a venit 

momentul apariţiei scrisului pe perete, nu era nici un înţelept în stare să-l citească. Daniel 5:11: 

„În împărăţia ta este un om, care are în el duhul dumnezeilor celor sfinţi”. Aceasta era o femeie 

păgână care nu putea să deosebească între „Duhul lui Dumnezeu” şi „duhul dumnezeilor”. În 

realitate era Duhul lui Dumnezeu care i-a descoperit toată taina. Indiferent în ce ţară trăim, peste 

tot este împărăţia „Babilonului celui mare”, şi noi am face bine dacă am spune: „O, Doamne noi 

suntem cetăţenii cerului, aceasta nu este casa noastră, cetăţenia noastră este la Dumnezeu în 

slavă. Noi ne-am decis în felul acesta fiindcă Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii”. 

Noi putem spune „DA” la aceasta şi să ne lăsăm încadraţi în voia Sa şi să spunem: „O, Doamne, 

fă Tu cu mine tot ce ai de gând să faci cu mine”. 

 Haideţi să mai citim două-trei versete din Noul Testament şi să înţelegem că este 

un lucru mare că noi trăim în acest timp şi să primim descoperirea corectă a Cuvântului şi a voii 

lui Dumnezeu. Aşa cum a existat înainte un prooroc în timpul Babilonului şi numai el a primit 

din partea lui Dumnezeu descoperirea, tot aşa putem să spunem şi noi astăzi cu toată 

convingerea, că în mijlocul „Babilonului de astăzi”, Dumnezeu a avut un prooroc în care a 

existat Duhul lui Dumnezeu. Noi nu ne ferim să spunem că Domnul l-a ales pe scumpul nostru 

frate Branham şi l-a folosit ca un prooroc în zilele noastre. Acelaşi Duh, acelaşi program al lui 

Dumnezeu a fost în el în perfectă concordanţă cu Vechiul şi Noul Testament. Aceasta a fost o 

readucere la Cuvântul original al lui Dumnezeu. Ferice de aceia care nu mai fac un nou amestec 

şi de aceia care au fost chemaţi afară ca să primească acest Cuvânt curat şi să-l păstreze într-o 

inimă liniştită, astfel ca Domnul să desăvârşească cu adevărat lucrarea care a început-o în noi. 

Citim în 2 Corinteni 2:14-17: „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă  totdeauna 

cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma 

cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre 
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cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceştia, o mireasmă 

de-la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de-la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns 

pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci 

vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos”. 

 Prin descrierea lui Pavel, noi observăm că el a cunoscut situaţia din timpul lui şi el 

a ştiut că acest cuvânt i-a fost descoperit din partea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, el a putut 

predica din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Deci, să nu se meargă din 

casă în casă, ci printr-o vestire oficială, publică, fie o vestire evanghelistică, profetică sau de 

învăţătură.  

 Mai înainte, când am citit dintr-un loc din Apocalipsa sau Daniel, mi-a venit în 

gând: oare pot cei mai mulţi să facă ceva cu aceste cuvinte? M-am gândit cât de departe a reuşit 

Duhul lui Dumnezeu ca să descopere fiecăruia personal în aşa fel ca nu numai cel ce vesteşte s-o 

înţeleagă, ci toţi să primească descoperirea din partea lui Dumnezeu şi să ştie că noi trăim în 

zilele când se împlineşte ultima parte a cuvântului profetic. Biblia spune că această „fiară” va 

primi o putere mare şi descrierea acestei mari puteri este completă.  

 Dragii mei, eu am scris acest lucru şi anume că nu există o altă biserică care să 

aibă legături diplomatice cu diferite popoare. Există poate 300 de biserici unite în „Conciliul 

Mondial al bisericilor”, dar există numai o singură biserică – şi anume biserica romano-catolică - 

care are relaţii diplomatice cu toate statele lumii. La sfârşit, ea îşi va impune influenţa peste tot. 

Ea dirijează lucrurile şi le cârmuieşte, dar fiţi liniştiţi, că numai ceea ce a făgăduit Dumnezeu în 

Cuvântul Lui se va împlini. Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple mai mult decât ceea ce face 

parte din planul Lui. 

 Dar pentru noi care trăim în zilele din urmă este important ca să ştim despre ce 

este vorba. Este bine să ştim că această ducere în eroare este atât de bine pusă la punct, încât cei 

ce nu o ştiu sunt duşi cu toţii în eroare. În legătură cu aceasta, eu aş dori să-I mulţumesc lui 

Dumnezeu pentru trimiterea proorocului şi ucenicului Său, fratele Branham. Eu nu aş fi cunoscut 

toate acestea dacă Dumnezeu nu ar l-ar fi trimis pe fratele Branham ca să ne arate toate legăturile 

din Cuvântul lui Dumnezeu. Fără acestea, eu aş fi mers pe drumul pe care merg toţi ceilalţi 

predicatori. Dar a fost plăcerea Domnului ca să ne aleagă din mijlocul oamenilor, indiferent de 

ce culoare eram, fie mari sau mici, noi cu toţii eram cuprinşi într-o oarecare măsură de acel 

sistem. 

 Dar mulţumire lui Dumnezeu fiindcă El ne-a chemat afară. Conform Apocalipsa 

18:4, aceasta este ultima chemare din cer: „Ieşiţi afară din mijlocul ei, poporul Meu…”. Această 

chemare vine direct din cer şi este adresată tuturor celor care ascultă ultimul mesaj. Voi toţi cei 

care aţi venit pentru prima dată în mijlocul nostru, vă este greu de înţeles pentru prima dată, dar a 

doua oară sau a treia oară, o veţi înţelege mult mai bine, cu o claritate minunată. Despre lucrurile 

acestea noi nu putem discuta aşa repede.  

 Eu aş dori să citesc ceva din 2 Corinteni 3: 1: „Începem noi iarăşi să ne lăudăm 

singuri? Sau nu cumva avem trebuinţă, ca unii, de epistole de laudă (recomandări), către voi sau 

de la voi? Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi 

oamenii”. Şi acum urmează ceva foarte important. „…scrisă în inimile noastre”. Nu doar acelora 

cărora noi le-am vestit, ci şi nouă, cei care am vestit cuvântul acesta. Nouă ne este scrisă această 

epistolă în inimă, din motivul acesta ABSOLUTUL nu este într-un om, ci în Cuvântul Domnului. 

„Cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac”. Aşa cum am spus mai 

înainte, ESTE IMPORTANT SĂ GASIM CUVÂNTUL CHEIE, „FIRUL ROŞU” ŞI SĂ 

RĂMÂNEM LA TEMĂ, SĂ NU UMBLĂM ÎN STÂNGA ŞI ÎN DREAPTA, CI PUR ŞI 
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SIMPLU NOI SĂ URMĂM ACEEAŞI TEMĂ ŞI S-O LUMINĂM DIN TOATE PĂRŢILE. ÎN 

MODUL ACESTA NOI PRIMIM CLARITATEA CEREASCĂ. Continuăm cu 2 Corinteni 3:3: 

„Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, 

ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de 

carne”. 

 Nu a spus Domnul prin proorocul Ezechiel în 36:26: „Vă voi da o inimă nouă, şi 

voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de 

carne”, în care poate fi scris Cuvântul. Ce i-a folosit lui Moise o tablă de piatră pe care erau 

scrise cuvintele lui Dumnezeu, şi pe care el a spart-o după aceea? Cuvântul Domnului a fost scris 

pe table de piatră sau pe suluri, dar important este ca el să fie scris în inimile noastre şi descoperit 

prin Duhul Sfânt. Biblia o au mulţi şi totuşi merg în pierzare, fiindcă nu au descoperirea prin 

Duhul lui Dumnezeu, iar acest lucru este foarte important. Isus a spus-o chiar în timpul Său lui 

Petru: „…fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în 

ceruri”. 

 Mai este o temă la care vreau să mă refer, şi anume, venirea lui Hristos. La prima 

Lui venire a existat un cuvânt cheie, prezent în toate versetele. În acestea, noi găsim noţiunea de 

„a pregăti calea” Isaia 40:3, Maleahi 3:1, Matei 11:10, Marcu 1:1-3, Luca 1:16-17. Puteţi citi 

unde doriţi şi vedeţi găsi cuvântul cheie: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea 

înaintea Mea”. Această noţiune nu o găsim niciodată cu referire la cel de-al doilea Ilie. Cu 

referire la cel de-al doilea Ilie găsim noţiunea de „a restitui”, „a aşeza din nou”, de a ne aduce în 

starea cea bună. Avem nevoie de aceste cuvinte cheie pentru a nu încurca aceste lucruri. 

 Dacă citesc Cuvântul când sunt singur şi Domnul mi-l descoperă, atunci inima 

mea este bucuroasă şi sunt atât de puternic mişcat înlăuntrul meu încât mă gândesc ce mare 

îndurare am primit din partea Lui ca El să ni-l dăruiască. Cât de greu ar fi pentru noi ca să privim 

prin ochelarii unui profesor, şi apoi să le desluşim pe toate şi să le dezlegăm! NU! De acest lucru 

nu este nevoie, Dumnezeu ni le-a dăruit pe toate. „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu”. Aleluia! În 

zilele aceste există o astfel de învăţătură dumnezeiască. 

 Dacă priveşti prin Duhul la aceste cuvinte cheie atunci se deschide în faţa noastră 

o lume biblică. Atunci noi putem spune: „O, Doamne, ce mare şi minunat eşti Tu!” Cine suntem 

noi? Noi suntem cei mai mici pe acest pământ, dar noi am primit îndurare în faţa Ta, o, Doamne! 

Mulţi oameni desconsideră aceste lucruri, dar pentru noi sunt minunate. „Omul nu trăieşte numai 

cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Eu aş dori să spunem ca femeia 

din 1 Împăraţi 17:24: „Şi femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu, şi 

cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”. 

 Acest lucru este şi azi cel mai important. Despre Dumnezeu vorbesc mulţi, dar 

unde reuşeşte Dumnezeu să vorbească? Acolo unde vorbeşte Dumnezeu, acolo poate să şi 

lucreze, acolo unde El reuşeşte să arate planul Său la poporul Său, acolo avem şi noi partea 

noastră, pentru că suntem încadraţi în acest plan. Pentru aceştia suntem „o mireasmă de la viaţă 

spre viaţă”, iar pentru ceilalţi, „o mireasmă de la moarte spre moarte”. 

 O, de ar reuşi acest mesaj, Evanghelia lui Isus Hristos, să te facă să te decizi azi 

pentru Dumnezeu, inimă scumpă, dacă acest lucru nu s-a întâmplat încă! Voi spuneţi: „Doamne, 

eu Te primesc ca Mântuitorul meu personal, eu am nevoie de Tine, am nevoie de mântuire, de 

îndurare! O, Doamne, eu cred că Tu ai murit ca Miel al lui Dumnezeu pentru mine, pe crucea de 

la Golgota”. Noi credem cu toţii aşa cum spune Biblia în Levitic 17:11: „Căci viaţa trupului este 

în sânge”. În sângele dumnezeiesc al lui Isus Hristos a fost viaţa dumnezeiască aici pe pământ. În 

Ioan 1:4,12 scrie: „În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Dar tuturor celor ce L-au primit, 
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adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu…” Şi în 1 

Ioan 5:12: „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa”. 

 Toţi acei ce s-au hotărât, astăzi să-L primească pe Isus Hristos ca Mântuitor! Nu 

mesajul de învăţătură, învăţătura urmează mai târziu. Prima dată este mesajul pocăinţei – 

IERTAREA – NAŞTEREA DIN NOU. După aceea urmează învăţătura biblică şi introducerea în 

toate tainele Scripturii, despre care am vorbit şi azi. 

 Eu doresc să mă adresez acum tuturor celor care doresc să fie botezaţi. Domnul a 

spus în Matei 28:19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” Aici este vorba despre NUMELE, şi anume la singular; 

dar cei mai mulţi trec cu vederea peste acest fapt. „Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. 

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” 

 Dacă intrăm în amănunte, Petru a fost de faţă atunci când Domnul a dat această 

însărcinare. Noi putem citi aceasta din Marcu 16:14-16: „În sfârşit, S-a arătat celor unsprezece, 

când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu 

crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi 

Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va 

fi osândit”.  

 Prima dată este POCĂINŢA, întoarcerea şi credinţa în Domnul şi Mântuitorul 

nostru. Prima dată trebuie să înceapă să lucreze Duhul Sfânt în inima ta. Tu trebuie să simţi că 

eşti despărţit de Dumnezeu, eşti religios şi de fapt eşti pierdut. După aceea, prin vestirea 

Evangheliei, îţi este arătat că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. Atunci vei afla 

că numai în El avem mântuirea, prin sângele Său iertarea păcatelor şi a fărădelegilor noastre. 

 Botezul nu se face pentru a ierta păcatele, botezul se face acelora care au primit 

iertarea păcatelor prin credinţa în Isus Hristos. Din motivul acesta este scris în Faptele 

Apostolilor 2:41: „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la 

numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” 

 Dacă acum sunt trei mii sau trei suflete, important este că un suflet este mai de preţ decât 

întreaga lume. Ce i-ar folosi unui om să câştige toată lumea şi şi-ar pierde sufletul? Domnul a 

venit să-i caute pe cei pierduţi şi să-i mântuiască. EL a venit ca să-i ierte şi să-i împace cu 

Dumnezeu şi să ne dăruiască viaţa veşnică, prin îndurarea dumnezeiască. 

 Prin botez, noi mărturisim din partea noastră că am murit cu Domnul şi am fost 

îngropaţi împreună cu El, aşa cum este scris în Romani 6:3-7: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost 

botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, 

am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava 

Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o 

moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim 

bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie 

dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, 

este izbăvit de păcat”. 

 Ce cuvânt minunat este acesta! Noi care suntem credincioşi şi am fost botezaţi, 

dorim să strângem aceste cuvinte în inima noastră şi să spunem: „O, Doamne, fă ca aceste lucruri 

să se întâmple şi în viaţa noastră, Cuvântul Tău să devină adevăr trăit în viaţa mea!”. Domnul ne 

va dărui har şi pentru acest lucru. 

 Botezul are loc printr-o singură scufundare în apă, într-un mod conştient că 

Dumnezeu S-a descoperit în Numele lui Isus Hristos pentru mântuirea noastră. Matei 1:21: 
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„…şi-i vei pune Numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale”. Acesta 

este „Numele” prin care Dumnezeu S-a descoperit prin Duhul Sfânt ca Tată în Fiul. Acesta este 

„Numele” legământului celui nou, şi din acest motiv noi botezăm „în Numele Domnului Isus 

Hristos”. Domnul să ne binecuvânteze pe toţi şi să fie cu noi. Amin. 

 Haideţi să ne ridicăm pentru rugăciune… Să cântăm corul: „Aşa cum sunt, la Tine 

vin”. Să rămânem în Faţa Domnului într-o rugăciune liniştită şi să ne gândim la tot ce a făcut El 

pentru noi: mântuirea, vindecarea. Acei ce doresc să vină la Domnul şi să-şi predea Domnului 

viaţa, să ridice mâna, iar cei ce doresc să facă botezul ridicaţi scurt mâna. Mulţumesc. Nu ştiu 

dacă i-am văzut pe toţi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. În orice caz, primiţi vestirea de azi şi 

îndurarea lui Dumnezeu din toată inima, aşa cum spune Scriptura în Ioan 1:12: „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”. 

 Înainte ca voi să fiţi botezaţi, trebuie să posedaţi credinţa vie şi trebuie să credeţi 

că acest „Nume” a fost dat pentru mântuirea voastră. Dumnezeu s-a descoperit în cer ca „Tată”, 

pe pământ ca „Fiu” şi în Biserică ca „Duh Sfânt”. Din acest motiv noi botezăm în acest „Nume” 

care este mai presus de orice nume şi fiecare limbă trebuie să mărturisească spre slava lui 

Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. 

 Este cineva aici care doreşte să-şi dedice viaţa Domnului? Simţiţi-vă liberi, 

Domnul vă cheamă. Noi am cântat cântarea „Mai este loc”. Vă mulţumesc, vă mulţumesc, lăudat 

să fie Numele Domnului. Dumnezeu este prezent. Domnul vine în curând. Timpul zboară, iar 

acela care vrea să se pocăiască să facă acest început chiar astăzi. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, 

nu vă împietriţi inimile…” O, Doamne, Dumnezeul nostru, noi Îţi mulţumim pentru această zi. 

Acum încă este „ziua mântuirii”, a harului, în care Tu ne-ai ajutat. Noi Îţi mulţumim pentru toţi 

fraţii şi pentru toate surorile şi pentru acei care au venit pentru prima dată în mijlocul nostru, pe 

care Tu îi ierţi şi-i primeşti. Curăţă fiecare inimă, fiecare conştiinţă, şi Te rugăm să ne dăruieşti 

cu adevărat pacea Ta dumnezeiască. Credinciosule Dumnezeu, este aceeaşi Evanghelie, aceeaşi 

mântuire, aceeaşi credinţă, acelaşi botez. O, iubite Domn, primeşte-ne, binecuvântează-ne 

împreună cu întreg poporul Tău într-un mod deosebit. O, Doamne, Te rugăm să fii cu noi şi cu 

aceia care s-au decis astăzi pentru a face botezul, cu aceia care doresc să facă legământ cu 

Dumnezeu dintr-un cuget curat. O, Doamne, fii cu noi. Noi te rugăm să-i iei sub mâna Ta, 

binecuvântează-i şi primeşte-i ca proprietatea Ta, fii Tu cu ei. Tu ai murit şi Ţi-ai vărsat sângele 

pentru ei ca Miel al lui Dumnezeu. Tu ai pecetluit toată lucrarea pe crucea de la Golgota, acolo 

S-a descoperit victoria dumnezeiască prin învierea Ta. Noi putem să murim împreună cu Tine şi 

putem trăi împreună cu Tine. Noi ne punem sub ocrotirea Ta, fă Tu cu noi ce-Ţi place şi 

binecuvântează-ne în Numele lui Isus Hristos. Amin. Luaţi loc. 

 Haideţi să cântăm o cântare. Toţi care doresc să fie botezaţi, să vină în faţă. Noi 

dorim acest lucru (referitor la ce spune cântarea) tuturor acelora care L-au primit pe Domnul. 

Credeţi că El a făcut-o deja şi începeţi  să-i mulţumiţi. Eu cred că El a făcut-o. Aleluia! Această 

credinţă vie în lucrarea desăvârşită a Domnului Isus Hristos, tu trebuie s-o crezi şi vei fi mântuit; 

apoi vor veni toate binecuvântările din partea Domnului nostru. Acum noi ne apropiem de sfârşit 

şi toţi care doresc să ne rugăm pentru ei sau care doresc să fie botezaţi, să vină în faţă. La ora 17 

este botezul, nu mergem departe de aici. Cine nu cunoaşte drumul, să se ţină de acei ce cunosc 

drumul. Aceasta este foarte important, cine nu cunoaşte drumul să meargă cu unul care cunoaşte 

drumul – este o comparaţie bună. EL este „Calea, Adevărul şi Viaţa”. Cine umblă cu Isus Hristos 

nu greşeşte niciodată. Haidem să rămânem credincioşi până la sfârşit, căci aceasta va merita. 

 Să ne ridicăm şi să-I mulţumim Domnului încă o dată. 
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Tată din ceruri, în orice situaţie ne-am afla, noi suntem la dispoziţia Ta ca să-Ţi slujim 

Ţie; chiar dacă suntem răniţi, noi putem să privim spre Tine şi să ne punem toată încrederea în 

Tine. Iubite Domn, dovedeşte Cuvântul Tău în toţi aceia care au crezut acest Cuvânt. Noi Ţi-i 

aducem pe toţi aceia noi veniţi în mijlocul nostru, fraţi sau surori. Iubite Domn, noi nu suntem o 

biserică oarecare, ci noi suntem Biserica Ta, Tu eşti Capul nostru, Tu eşti Mântuitorul şi 

Eliberatorul nostru. Tu eşti Stânca, Tu eşti Temelia. Îţi mulţumim pentru acest lucru. 

 Iartă-ne, ridică-Ţi Faţa Ta asupra noastră, dăruieşte-ne binecuvântarea Ta. Fii Tu 

cu toată Biserica Ta de pretutindeni şi desăvârşeşte-Ţi lucrarea Ta minunată până în  ziua  

revenirii  Tale. 

 Binecuvântează pe fratele Zich care va boteza pe aceşti noi veniţi. Îţi mulţumim 

Ţie Atotputernicule Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos. AMIN. 

 

 

                                                                 

 


