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Predica de la Krefeld 

Duminic!, 01 aprilie 2007, 10.00 
 

Ewald Frank 
 

 
 […] Amin. Este scris deja în Isaia c! „toate marginile 

p!mântului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru”. "i 
mul#umiri lui Dumnezeu c! noi o putem vedea.  

Ast!zi v! spunem tuturor bun venit. Noi venim, desigur, 
pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu – de aproape $i de departe, 
din est $i din vest, din sud $i din nord. "i acest lucru mi-a amintit cu 
adev!rat de Fapte 2, când, la întemeierea Bisericii, la turnarea 
Duhului Sfânt, au fost strânse 17 na#iuni. Se poate citi – sunt 
enumerate dup! na#ionalit!#i. Este scris în Fapte 2 de la v. 8: „Cum 
dar îi auzim vorbind fiec!ruia din noi în limba noastr!, în care ne-
am n!scut? Par"i, Mezi, Elami"i, locuitori din Mesopotamia, Iudea, 
Capadocia, Pont, Asia…”, $i se continu!… A$a a fost la început. "i 
noi am repetat de multe ori c! Dumnezeu i-a promis lui Avraam: 
„Toate neamurile p!mântului vor fi binecuvântate în s!mân"a ta”. 
"i astfel, la sfâr$itul vremii harului, Domnul Dumnezeu cheam! 
afar! o Biseric!, o Biseric! – Mireas! din toate popoarele, limbile $i 
neamurile.  

Eu nu $tiu, $i spun aceasta cu o inim! mul#umitoare, dac! 
exist! înc! un loc în #ara noastr!, în Europa, unde fra#ii $i surorile s! 
se adune din nordul îndep!rtat, din Finlanda, Suedia, Polonia, 
Republica Ceh!, Slovacia, Italia, Austria, Elve#ia, Belgia, Olanda, $i 
din Africa, Asia. Dumnezeu are un scop legat de aceasta. "i eu 
n!d!jduiesc c! noi to#i în#elegem c! nu un om, ci Dumnezeu Î$i face 
lucrarea, $i-$i des!vâr$e$te Biserica.  

[fr. Frank transmite salut!ri din partea fra#ilor – n.tr.] 
Apoi noi am cântat o cântare, despre faptul c! Domnul ar 

dori s! aprind! focul… Dar înainte de a ne continua predicarea, a$ 
dori s!-l rog pe fratele nostru Hilton din Cape Town s! vin! $i s! se 
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roage cu noi. Noi dorim s! fim corec#i, $i nu dorim s! trecem cu 
vederea pe vreunul dintre fra#ii care vin la noi. Din contr!, noi 
dorim ca ei s! $tie c! suntem lega#i cu ei, iar ei cu noi. Ieri l-am avut 
pe iubitul nostru frate din Ghana, $i pe fratele din Montreal, iar 
ast!zi îl rug!m pe fratele Hilton s! ne aduc! salut!ri, $i s! se roage 
cu noi.  

[…urmeaz! salutul fr. Hilton – n.tr.] 
  Deja ieri sear! am relatat c! Domnul a d!ruit mult har în 
ultima c!l!torie misionar! prin America Latin!. Am c!l!torit în 
Mexico câteva sute de km cu ma$ina, ca s! vizit!m adun!ri $i s! 
aducem Cuvântul Domnului. De asemenea în Guatemala am 
c!l!torit distan#e [mari] prin v!i $i pe dealuri, pentru a duce 
Cuvântul sfânt $i scump al lui Dumnezeu. De asemenea în El 
Salvador… noi privim în urm!, pân! la punctul culminant din Lima. 
Acolo avem programe… Omul care r!spunde de program este în 
leg!tur! cu echipa lui Billy Graham, dar de ceva vreme el cite$te 
c!r#ile noastre. În acea luni diminea#a am avut un interviu, $i el avea 
în mân! cartea mea, „Marea Tragedie”, în limba spaniol!. "i a spus: 
„Frate Frank, noi te-am invitat ca s! spui poporului nostru, na#iunii 
noastre, ceea ce #i-a pus pe inim! Dumnezeu.” Iar la sfâr$itul acestui 
interviu, b!rbatul acesta a spus înaintea tuturor: „Frate Frank, îi 
mul#umesc lui Dumnezeu pentru via#a ta.” "i a ad!ugat, „Îi 
mul#umesc lui Dumnezeu pentru slujba ta.” Cu voia lui Dumnezeu, 
noi vom începe ni$te programe acolo, în limba englez!, pentru #ara 
aceea $i pentru #!rile vecine.  

"ti#i cu to#ii c! facem ceea ce facem pentru a r!scump!ra 
vremea $i pentru a predica mesajul divin, care merge ca ultima 
chemare în jurul p!mântului. Din acest context face parte $i faptul 
c! noi ne folosim de toate oportunit!#ile care exist!. Noi avem 
programe TV în Noua Zeeland!, în Sidney, Australia, în Ohio, 
USA, în Canada. Toat! Canada, 12 mii de km, de la o coast! la 
cealalt!, poate fi acoperit! acum. Avem programe în Uzbekistan, 
sau Kazahstan… Facem cu adev!rat tot ce se poate pentru a duce 
mesajul dumnezeiesc la poporul lui Dumnezeu de pe întreg 
p!mântul. Îi mul#umesc lui Dumnezeu, $i v! mul#umesc $i vou!, cu 



 20

o inim! sincer!, pentru c! El ne-a dat ambele: $i ocaziile $i 
mijlocele b!ne$ti, pentru ca noi s! putem purta pre#iosul mesaj. "i 
privim în urm!, la mul#i ani în care Domnul Dumnezeu a 
binecuvântat. "i lucrurile cele mai bune urmeaz! s! vin!. Lucrurile 
cele mai bune urmeaz! s! vin!.  

Ieri, fra#i $i surori, a#i auzit, de asemenea, c! am fost cople$it 
când am auzit primele predici ale fratelui Branham. A fost o lucrare 
direct! a Dumnezeului Atotputernic aici, pe acest p!mânt, o 
chemare direct!, o trimitere direct!, ca împlinire a Scripturii. Eu v-
am ar!tat, de asemenea, $i unii s-au minunat: pe acest mic aparat am 
toate cele 1159 de predici. "i dup! cum am auzit, unii n-au crezut c! 
eu a$ fi în stare s! umblu cu tehnologia aceasta… "i-au pus 
întrebarea dac! fratele este în stare s! umble cu un asemenea aparat. 
Nu v! face#i griji. Totul func#ioneaz! bine.  

Cu aceasta vreau s! leg $i gândul c! noi nu privim înapoi 
numai la ceea ce a f!cut Dumnezeu, ci avem a$tept!ri mari în ceea 
ce prive$te [lucrurile] pe care ni le-a f!g!duit Dumnezeu, $i ceea ce 
este deja în [procesul] de împlinire. Eu am spus c! am fot atât de 
cople$it de ceea ce am auzit din anii 1948, de asemenea, 1947 $i 
1949. Puterea lui Dumnezeu în mântuire, vindecare, eliberare, s-a 
manifestat de mii de ori, $i astfel aten#ia oamenilor a fost îndreptat! 
spre ceea ce are Dumnezeu s! ne spun!.  

M-am referit la Ioan 21, unde spune în ultimele versete, de 
la v. 24: „Ucenicul acesta este cel ce adevere#te aceste lucruri, #i 
care le-a scris. $i #tim c! m!rturia lui este adev!rat!. Mai sunt 
multe alte lucruri, pe care le-a f!cut Isus, care, dac! s-ar fi scris cu 
de-am!nuntul, cred c! nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut 
înc!pea c!r"ile care s-ar fi scris. Amin.” Este frumos. Domnul 
nostru este Acela$i. El a r!mas Acela$i ieri, azi $i în veci. Haide#i s! 
a$tept!m totul din partea lui Dumnezeu.  

Am auzit-o în introducere: noi suntem ml!di#ele vi#ei. 
Ml!di#a are doar sarcina de a manifesta via#a vi#ei prin roade. Roada 
vi#ei este, desigur, în ml!di#e… acolo se manifest!. Iar Domnul 
nostru spune: „Eu sunt Vi"a, voi sunte"i ml!di"ele”. Atunci nu mai 
e$ti tu $i eu, ci via#a din Vi#!, care este manifestat! în ml!di#e. Deci, 
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haide#i s! ne pred!m lui Dumnezeu: El o va împlini, prin harul S!u.  
Apoi, de asemenea, printr-un telefon mi-a fost dat un verset 

din Iosua 1.9: „Nu "i-am dat Eu oare porunca aceasta: Înt!re#te-te 
#i îmb!rb!teaz!-te? Nu te însp!imânta #i nu te îngrozi, c!ci 
Domnul, Dumnezeul t!u, este cu tine în tot ce vei face (sau: oriunde 
vei merge – n.tr.)”. Dumnezeu s-o binecuvânteze pe sora aceasta 
scump!, care a dat versetul acesta inimii mele. În Deut. 34.10 este 
scris: „În Israel nu s-a mai ridicat profet ca Moise, pe care Domnul 
s!-l fi cunoscut fa"! în fa"!”. Ceea ce a vorbit Domnul Dumnezeu, 
ceea ce a fost dat poporului Israel ca Lege $i ca îndrum!ri, se g!sea 
în chivotul leg!mântului, iar acesta era pus pe umerii preo#ilor. "i 
Dumnezeu, care a promis c! poporul S!u este condus într-o #ar! în 
care curge lapte $i miere, El însu$i se ocupa ca dup! ce o slujb!, $i 
anume, dup! ce scoaterea afar! s-a încheiat, slujba urm!toare s! 
înceap!, pentru a intra în!untru. La Dumnezeu totul este într-o 
rânduial!, $i El va face totul bine. El cunoa$te sfâr$itul înaintea 
începutului. El nu trebuie niciodat! s! ia o hot!râre între început $i 
sfâr$it: tot planul de mântuire al Dumnezeului nostru este deja 
prezis, este hot!rât, este sigur: totul se petrece a$a cum a spus-o El 
în Cuvântul S!u.  

Este a$a de minunat c! Dumnezeu este pe scaunul de 
domnie. Nu vrem s! vorbim acum despre vremea sfâr$itului. Dar, 
haide#i s! privim spre Israel, s! privim în Orientul Mijlociu, s! 
privim în jurul nostru, $i o putem spune ca $i Domnul nostru în Mat. 
24, Marcu 13, $i Luca 21 „Când vor începe s! se întâmple aceste 
lucruri, s! v! uita"i în sus, #i s! v! ridica"i capetele, pentru c! 
izb!virea (sau: r!scump!rarea – n.tr.) voastr! se apropie”. Eu am 
spus-o în repetate rânduri, $i r!mâne în felul acesta: noi n-am ajuns 
doar în vremea sfâr$itului, ci la sfâr$itul vremii sfâr$itului. 
Revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru, s-a apropiat foarte mult.  

S! citim acum un verset potrivit cu ultima cântare $i cu 
cuvântul de introducere. S! citim din Apoc. 22. Avem aici dou! 
exprim!ri foarte deosebite. Apoc. 22 de la v. 10: „Apoi mi-a zis: S! 
nu pecetluie#ti cuvintele profe"iei din cartea aceasta. C!ci vremea 
este aproape”. Apoi este descris ce va fi la sfâr$it: unii vor fi mai 
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sfin#i, iar ceilal#i vor merge mai departe pe c!r!rile proprii. În v. 12 
spune: „Iat!, Eu vin curând; #i r!splata Mea este cu Mine, ca s! 
dau fiec!ruia dup! fapta lui”. Apoi, „Eu sunt Alfa #i Omega, Cel 
dintâi #i Cel de pe urm!, Începutul #i Sfâr#itul”. Apoi se pune din 
nou accentul pe credincio$i, pe noi: „Ferice de cei ce î#i spal! 
hainele (unele manuscrise spun: binecuvânta"i sunt cei care 
împlinesc poruncile Lui – n.tr.), ca s! aib! drept la pomul vie"ii…” 
Pomul vie#ii, care s-a aflat în gr!dina Eden – iar aici [este vorba] 
despre faptul c! lor li se va da acces la Pomul vie#ii. Apoi, în v. 17, 
se vorbe$te despre setea care va fi astâmp!rat! „$i Duhul #i Mireasa 
zic: "Vino!"”. Aici nu este folosit cuvântul „Biseric!” ci „Mireas!”. 
Întotdeauna când citim epistolele apostolului Pavel, se vorbe$te 
despre Biseric!, despre Hristos Capul Bisericii, despre Biseric! - 
Trupul Domnului. Aici, chiar la sfâr$it, vorbe$te Duhul, $i numai 
aceia care apar#in Bisericii – Mirese primesc ceea ce spune Bisericii 
Duhul lui Dumnezeu, $i ei o cred. "i lor li se adreseaz! promisiunea 
„$i cine aude, s! zic!: "Vino!" $i celui ce îi este sete, s! vin!; cine 
vrea, s! ia apa vie"ii f!r! plat!!” – ast!zi de asemenea. Cu to#ii 
cunoa$tem istorisirea cu femeia de la fântân!. Domnul i-a spus 
„D!-Mi s! beau”. R!spunsul Domnului nostru a fost „oricui va bea 
din apa, pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înc! apa, 
pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de ap!, care 
va "â#ni în via"a ve#nic!”. Un izvor nu este o balt! cu ap! de ploaie; 
nu, ci #â$ne$te. Fie ca Dumnezeu s! d!ruiasc! har ast!zi, ca noi s! 
venim la izvorul vie#ii, ca s! poat! s! aib! loc o asemenea turnare a 
Duhului Sfânt, care s! #â$neasc! în noi, cum a fost $i în ziua 
Cincizecimii, când umplerea cu Duhul Sfânt a fost atât de puternic! 
încât izvorul a #â$nit, $i Duhul a putut s! vorbeasc! cum a vrut, $i 
fiecare a fost inspirat ce s! vorbeasc!.  

Deci, noi ne afl!m în ultima epoc! a Bisericii, Laodicea, am 
ajuns în perioada când Mireasa este chemat! afar!, $i este preg!tit!. 
Da#i-mi voie s! v! citesc, în aceast! leg!tur!, din Ioan 3, ca s! v! 
ar!t paralela slujbei lui Ioan Botez!torul. Aici, în Ioan 3 citim de la 
v. 28: „Voi în#iv! îmi sunte"i martori c! am zis: Nu sunt eu 
Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui”. Avem aici iar!$i cuvântul 
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„trimis” – un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu la 
poporul lui Dumnezeu, ca s! întoarc! inimile p!rin#ilor Vechiului 
Testament la copiii Noului Testament: confirmat în Luca 1.16-17. 
Continu!: „ci (doar) sunt trimis înaintea Lui”. Da, noi am în#eles 
corect cuvântul „doar”. De cealalt! parte, cea mai mare slujb!, [prin 
care] vechiul $i noul testament au fost aduse în leg!tur! – Luca 
16.16: „Legea #i proorocii au "inut pân! la Ioan; de atunci încoace, 
Evanghelia Împ!r!"iei lui Dumnezeu se propov!duie#te…” Deci, a 
fost trecerea de la vechiul, la noul testament. Trecerea de la toate 
f!g!duin#ele, la împlinirea lor.  

Acum, fi#i aten#i, Pavel, în toate epistolele sale, n-a folosit 
niciodat! cuvântul „Mireas!”. Pe vremea aceea nu era înc! timpul 
[s-o fac!]. Asculta#i acum versetul urm!tor: v. 29: „Cine are 
mireas!, este mire…” Aici înc! nu este vorba despre Biseric!, ci 
despre Mireas!. El era premerg!torul, prietenul Mirelui. Avea 
sarcina s! preg!teasc! calea Mirelui, s!-$i împlineasc! slujba pentru 
ca Mireasa $i Mirele s! se întâlneasc!. Citesc v. 29: „Cine are 
mireas!, este mire; dar prietenul mirelui, care st! #i-l ascult!, se 
bucur! foarte mult când aude glasul mirelui: #i aceast! bucurie, 
care este a mea, este deplin!. Trebuie ca El s! creasc!, iar eu s! 
m! mic#orez”. Ce profunzime este în asemenea cuvinte! Cel ce 
preg!tea calea, premerg!torul, Mireasa $i Mirele sunt adu$i 
împreun!. Apoi urmeaz! v. 33: „Cine prime#te m!rturia Lui, 
adevere#te prin aceasta c! Dumnezeu spune adev!rul”. O m!rturie 
trebuie primit!, noi în$ine confirmând astfel c! Dumnezeu spune 
adev!rul, [El] care a dat o promisiune $i apoi a împlinit-o. Aceasta 
este pecetea (o adeverire) – a$a am citit aici. Mai citesc odat!: 
„Cine prime#te m!rturia Lui, adevere#te [confirm!] prin aceasta c! 
Dumnezeu spune adev!rul” – c! El "i-a împlinit promisiunea, c! a 
"i-a trimis premerg!torul. Slujba a fost îndeplinit!, prietenul 
Mirelui a auzit glasul Mirelui, iar Mireasa a auzit mesajul.  

Se continu! în v. 34: „C!ci Acela, pe care L-a trimis 
Dumnezeu, vorbe#te cuvintele lui Dumnezeu...”. El nu tâlcuie$te, ci 
trebuie s! vesteasc! Cuvântul original. Apoi, „…pentru c! 
Dumnezeu nu-I d! Duhul cu m!sur!. Tat!l iube#te pe Fiul, #i a dat 
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toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul, are via"a ve#nic!; 
dar cine nu crede (sau: nu ascult! de – n.tr.) în Fiul, nu va vedea 
via"a, ci mânia lui Dumnezeu r!mâne peste el”.  

Fra#i $i surori, scumpi prieteni, credin#a apar#ine ascult!rii, 
iar ascultarea apar#ine credin#ei. Cine crede în Fiul are via#! ve$nic! 
dat! de Dumnezeu, dar cel ce r!mâne neascult!tor, r!mâne desp!r#it 
de Dumnezeu. Neascultarea este din gr!dina Edenului: necredin#!, 
neascultare, c!lcare de lege, $i c!derea a fost acolo, omenirea a fost 
desp!r#it! de Dumnezeu. Deci, s! punem la inim! ceea ce spune 
Dumnezeu aici.  

Acum, în leg!tur! cu cântarea pe care am cântat-o, a$ dori s! 
citesc ceva din sfânta Scriptur!. Melodia cânt!rii îmi era cunoscut!, 
cuvintele îns!, nu. „Aprinde-%i focul T!u, Doamne, în inima mea.” 
S! citim din Luca 12 de la v. 49. „Eu am venit s! arunc un foc pe 
p!mânt. $i ce vreau decât s! fie aprins chiar acum!” Aprinderea 
unui foc… Desigur, Ioan Botez!torul a predicat în Mat. 3: „Cât 
despre mine, eu v! botez cu ap!, spre poc!in"!; dar Cel ce vine 
dup! mine, este mai puternic decât mine, #i eu nu sunt vrednic s!-I 
duc înc!l"!mintele. El v! va boteza cu Duhul Sfânt #i cu foc.” Iar în 
ziua Cincizecimii, celor 120 li s-au ar!tat ni$te limbi ca de foc, $i 
Duhul Sfânt s-a a$ezat peste fiecare din ei. Odat! cu tr!irea aceasta, 
vine o desp!r#ire care poate s! treac! prin toat! familia. Unii 
primesc, al#ii resping. Unii cred $i sunt ascult!tori, se supun lui 
Dumnezeu $i Cuvântului S!u, iar ceilal#i resping $i merg mai 
departe pe c!ile lor.  

V! rog, asculta#i urm!toarele versete: de la v. 50: „Am un 
botez cu care trebuie s! fiu botezat, #i cât de mult doresc s! se 
îndeplineasc!!” [sau: … cât de îngrijorat sunt pân! s! fie îndeplinit 
– n.tr.]. V. 51: „Crede"i c! am venit s! aduc pace pe p!mânt? Eu v! 
spun: nu; ci mai degrab! dezbinare”. Da… Am putea spune: 
„Doamne, la na$terea Ta în Betleem s-a strigat „pace pe p!mânt 
între oamenii pl!cu"i Lui”” . Nu este vorba despre o pace general!, 
ci despre cel ce a g!sit pace cu Dumnezeu prin credin#a în Isus 
Hristos, Domnul nostru, acela tr!ie$te aceast! pace, $i devine un 
copil al p!cii. To#i ceilal#i se r!zvr!tesc împotriva Domnului, $i, de 
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asemenea, împotriva noastr!. Dintr-o dat! noi nu mai suntem 
în#ele$i. Pân! atunci totul a fost bine, dar în clipa când ne punem 
con$tient de partea Domnului, $i credem Cuvântul S!u, $i 
promisiunile Sale, primindu-le, atunci poate s! aib! loc o desp!r#ire.  
 Versetul urm!tor, 52, „C!ci, de acum înainte, din cinci, care 
vor fi într-o cas!, trei vor fi dezbina"i împotriva a doi, #i doi 
împotriva a trei. Tat!l va fi dezbinat împotriva fiului, #i fiul 
împotriva tat!lui; mama împotriva fiicei, #i fiica împotriva mamei; 
soacra împotriva nurorii, #i nora împotriva soacrei”. Da… A$a se 
poate întâmpla. Se mai poate întâmpla [îns!] $i: „vei fi mântuit tu #i 
casa ta”. Depinde dac! întreaga cas! prime$te harul $i mântuirea lui 
Dumnezeu, sau, dac! unii primesc $i ceilal#i resping. Deja în prima 
predic! di ziua Cincizecimii, în Fapte 2.41 spune: „Cei ce au primit 
propov!duirea lui, au fost boteza"i”. Cei ce n-au primit, n-au fost 
boteza#i. Ascultarea a fost legat! de credin#!… Predicarea cere o 
decizie: nimeni nu poate s! r!mân! neutru, când aude predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu. Urmeaz! o decizie… Dumnezeu s! 
d!ruiasc! har, ca s! fie decizia corect! înaintea lui Dumnezeu. Noi 
am cântat „Aprinde-%i focul T!u în inima mea”. Da… "i Domnul 
spune „Eu am venit s! arunc un foc pe p!mânt”. Iar rezultatul unui 
foc aprins este o linie de desp!r#ire între cei ce cred, $i cei ce nu 
cred. Unii nu-i mai în#eleg pe ceilal#i. Cei mai mul#i dintre noi au 
tr!it acest lucru. "i Îi mul#umim lui Dumnezeu c! d!ruie$te har ca 
noi s! credem cum zice Scriptura, $i restul îl l!s!m Domnului.  

Mai sunt ni$te gânduri importante pe care trebuie s! le 
exprim!m. În sfânta scriptur! g!sim scris despre toate darurile 
Duhului, despre toate slujbele, avem informa#ii despre toate: despre 
Dumnezeire, despre botez, $.a.m.d. Dac! dorim s! vorbim despre 
Dumnezeire, ceea ce nu vom face ast!zi… dar haide#i s! ascult!m 
dou! versete din Scriptur!: Rom. 3.30: „deoarece Dumnezeu este 
unul singur”. Deci, din singurul $i unicul Dumnezeu, nu se poate 
face un Dumnezeu triunic. Acest lucru pur $i simplu nu este permis. 
Nu exist! vreun om pe p!mânt care s! aib! dreptul s! schimbe un 
singur cuvânt al lui Dumnezeu. Noi credem în singurul Dumnezeu 
Atotputernic adev!rat, care s-a descoperit pentru mântuirea noastr! 
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ca Tat! în ceruri, în Fiul S!u z!mislit, Domnul nostru, pe p!mânt, $i 
în noi, prin Duhul Sfânt, ca s!-"i realizeze planul de mântuire, $i nu 
numai s! d!ruiasc! lucrarea Sa de r!scump!rare, ci s-o $i încheie 
pân! în ziua revenirii lui Isus Hristos, Domnul nostru.  

În epistola c!tre galateni, unde Pavel este foarte direct cu to#i 
cei ce deviaser! de la adev!r, care predicau alt! evanghelie, alt 
Hristos, [el spune] în cap. 3.20: „Dar mijlocitorul nu este 
mijlocitorul unei singure p!r"i, pe când Dumnezeu, este unul 
singur”. Nu este aceasta tema noastr! ast!zi; numai ca s! $ti#i c! 
Cuvântul lui Dumnezeu o spune, $i nu un frate din SUA sau 
Germania, ci Dumnezeul Atotputernic ne-a l!sat Cuvântul S!u, ca 
un îndrumar pentru via#!, credin#! $i doctrin!. Iar noi, ca $i copii ai 
lui Dumnezeu, trebuie s! r!mânem în grani#ele Cuvântului, $i 
trebuie s! r!mânem în acesta.  

V! citesc acum ceea ce Domnul Dumnezeu a osândit deja pe 
vremea când apostolii erau pe p!mânt, $i cum a fost descris! starea 
bisericilor în Apocalipsa 2 $i 3. Citesc aceste lucruri având în 
vedere c! noi, în acest loc, nu putem tolera ceea ce este nebiblic. 
Noi trebuie s! spunem lucrurilor pe nume. Nu este vorba numai ca 
noi s! predic!m Cuvântul, ci [de asemenea] trebuie ar!tat ceea ce nu 
este biblic. Dumnezeu a obiectat c! în dou! biserici din vremea 
aceea nu s-a f!cut acest lucru, $i noi nu vrem s! fim acuza#i de 
lucrul acesta.  Apoc. 2.17 – mesajul adresat Bisericii din Pergam. 
Citesc v. 17: „Cine are urechi, s! asculte ce zice Bisericilor 
Duhul”. Îns! înaintea v. 17 este scris v. 14: „Dar am ceva [câteva 
lucruri – n.tr.] împotriva ta”. Acum nu se mai vorbe$te bisericii, ci 
îngerului, mesagerului c!ruia i-a fost adresat Cuvântul, i se 
vorbe$te. „Dar am ceva [câteva lucruri – n.tr.] împotriva ta. Tu ai 
acolo ni#te oameni care "in de înv!"!tura lui Balaam, care a înv!"at 
pe Balac s! pun! o piatr! de poticnire înaintea copiilor lui Israel, 
ca s! m!nânce din lucrurile jertfite idolilor, #i s! se dedea la 
curvie.” Apoi, de asemenea, înv!#!tura nicolai#ilor: „Am împotriva 
ta, tu, care por#i mesajul meu, care prime$ti Cuvântul meu, $i care 
trebuie s!-l dai bisericii: tu ai permis, ai tolerat acest lucru, $i asta 
am împotriva ta. Ai ni$te oameni pe care-i tolerezi, care #in 
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înv!#!tura lui Balaam $i înv!#!tura nicolai#ilor – asta am împotriva 
ta.” Aceste lucruri nu sunt scrise numai spre a-i ar!ta acestui 
mesager al lui Dumnezeu ce a neglijat el, ci este scris [$i] pentru 
mine, pentru noi, ca noi s! nu neglij!m nimic, ca s! nu fim acuza#i 
de ceva.  

Ca om, eu am ni$te lucruri pe care regret c! nu le-am f!cut 
bine. Dar când este vorba despre predicarea Cuvântului, atunci 
trebuie [s! se fac!] corect. Trebuie s! fie limpede ca cristalul, $i 
ceea ce este spus trebuie s! fie Cuvântul sfânt lui Dumnezeu, $i 
trebuie s! fie în concordan#! cu tot ce este scris în sfânta Scriptur!.  

Închipui#i-v!: un mesager al lui Dumnezeu… În v. 12 spune: 
„Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: Iat! ce zice Cel ce are 
sabia ascu"it! cu dou! t!i#uri: $tiu unde locuie#ti…” Domnul $tie 
totul, desigur… Apoi urmeaz! mustrarea: „Dar am ceva împotriva 
ta”. Fra#i $i surori, acest cuvânt m-a atins. Eu nu vreau ca Domnul 
s! aib! ceva împotriva mea… [nu vreau] s! fi neglijat ceva, sau s! fi 
c!utat la fa#a cuiva, sau s! fi cru#at vreo situa#ie, ci Cuvântul lui 
Dumnezeu s! fie predicat liber, spre a sluji, spre a ajuta… nu spre a 
mustra, ci spre a întinde mâna $i a ajuta. 

Aceea$i mustrare este $i pentru urm!torul înger al bisericii, 
din Tiatira, dup! cum este scris în v. 18. Apoi citim în Apoc. 2.20: 
„Dar iat! ce am împotriva ta: tu la#i ca Izabela, femeia aceea, care 
î#i zice profetes!, s! înve"e #i s! am!geasc! pe robii Mei s! se 
dedea la curvie [s! s!vâr#easc! fapte de adulter – n. tr.], #i s! 
m!nânce din lucrurile jertfite idolilor”. Omul lui Dumnezeu a 
neglijat s! pun! cap!t acestei probleme. La fel am f!cut $i eu: am 
neglijat s! pun cap!t acestui lucru, $i cea mai mare mustrare pe care 
mi-a dat-o Dumnezeu în întreaga mea via#!, a fost în 16 iunie 1979, 
pentru c! am tolerat ni$te lucruri. Dar n!d!jduiesc c! lucrurile înc! 
se mai pot repara. Înc! mai este vremea harului – o $tim cu to#ii.  

Dar citesc din nou acest verset – Apoc. 2.20: „Dar iat! ce 
am împotriva ta: tu la#i ca Izabela, femeia aceea, care î#i zice 
profetes!, s! înve"e #i s! am!geasc!”... "tim cu to#ii c! Dumnezeu 
a pus în Biseric! doar apostoli, nu apostoli#e, doar profe#i, nu 
profetese, numai p!stori, nu p!stori#e, numai evangheli$ti, nu 
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evangheliste. Cu to#ii $tim acest lucru, $i cu toate acestea… cu toate 
acestea… Domnul Dumnezeu s! m! ierte, s! fie îndur!tor, s! ne 
ajute s! ie$im din aceasta – aproape era s! zic s! ie$im afar! din 
acest impas. Domnul cel credincios s! ierte tot trecutul, $i noi s!-l 
putem uita, ca s! putem face un început nou, prin harul lui 
Dumnezeu.  

Dar voi v! pute#i pune în locul meu... Eu sunt în armonie cu 
fiecare Cuvânt: nu v! este adresat numai vou!, îmi este adresat 
întotdeauna $i mie. Dar când Dumnezeu vorbe$te în mod direct 
unuia dintre robii Lui, în Cuvântul S!u, $i spune „Am împotriva ta 
c! ai neglijat s! pui cap!t lucrului respectiv. N-ai luat-o în serios.” 
"i apoi la fel, urm!torului mesager, în urm!toare epoc! a bisericii: 
„Am împotriva ta…” Pentru un mesager al lui Dumnezeu este 
întotdeauna mai u$or s! predice bisericii lucrurile pe care aceasta nu 
le face corect, dar când un cuvânt mi se adreseaz! mie atât de 
direct… Pe vremea aceea [se adresa] mesagerilor lui Dumnezeu. 
Apoi, desigur, v! pute#i închipui ce se petrece în mine. Eu i-am 
dedicat Domnului via#a mea, $i i-am spus c! voi fi credincios 
chem!rii mele pân! la sfâr$it, pân! voi ajunge de la credin#! la 
vedere. Dar acestea sunt e$ecuri din anii 1976-79, pe care eu nu le 
mai pot repara. Îns! Dumnezeu o poate face. "i a sosit momentul… 
eu m! aplec înaintea lui Dumnezeu $i înaintea Bisericii, $i-L rog pe 
Domnul Dumnezeu s! ne dea ochi un$i, inimi smerite, ca s! a$ez!m 
totul corect. Uneori Dumnezeu permite ni$te lucruri, astfel ca 
acestea s! nu se mai poat! repeta în ultima faz!, când Dumnezeu Î$i 
va face marea Sa lucrare în Biserica Sa. 

Eu nu sunt sf!tuitorul secret al lui Dumnezeu. "tiu doar c! 
Domnul Dumnezeu nu vine prea târziu, ci totul trece pe la El, $i la 
momentul potrivit El se va ocupa de toate. Noi st!m la dispozi#ia 
Domnului $i credem c! El va face totul bine.  

Acum pe scurt, câteva gânduri din Corinteni, $i din Timotei. 
"tim cu to#ii c! Pavel, deja de atunci a trebuit s! se ocupe de fra#i 
care prezentau alte doctrine. Aici, în 1 Cor. 1 citim în v. 1: „Pavel, 
chemat s! fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu…” 
În v. 17 citim: „De fapt, Hristos m-a trimis nu s! botez, ci s! 
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propov!duiesc Evanghelia”. Inten#ionat am citit acest verset, ca s! 
v! ar!t c! o întreag! denomina#ie format! în vremea lui J. Wesley se 
refer! la acesta, „De fapt, Hristos m-a trimis nu s! botez, ci s! 
propov!duiesc Evanghelia” $i respinge orice fel de botez, din cauza 
unei neîn#elegeri a unei afirma#ii a lui Pavel. Desigur c! Pavel nu s-
a ocupat [acolo] de subiectul botezului, ci el a vrut s! clarifice în ce 
consta sarcina sa principal!. De botezat puteau s! boteze $i al#ii – 
Filip putea s-o fac!, $i al#ii. Sarcina lui Pavel era aceea de a predica 
evanghelia ve$nic!, de a prezenta doctrinele, rânduiala în Biseric! – 
a avut sarcina de a spune Bisericii tot ce i-a poruncit Dumnezeu, dar 
nu s! mearg! din cetate în cetate ca s! boteze. Pentru acest lucru 
erau acolo [al#i] fra#i. Îns! un asemenea verset este r!st!lm!cit spre 
a spune c! nu mai este nevoie de botez. "i în aceasta const! necazul. 
Cu aceasta doresc s! subliniez din nou cât este de periculos s! se ia 
un singur verset $i s! se fac! referire la acesta, f!când din el ceea ce 
se potrive$te în concep#ia oamenilor. V! rog s! nu face#i niciodat! 
a$a ceva: s! nu lua#i niciodat! un singur verset.  

Dac! este vorba despre botez, atunci merge#i la Marcu 16… 
Cu Matei 28 merge#i la Fapte 2, 8, 10 – merge#i la toate versetele, ca 
s! ave#i o privire de ansamblu despre ce înseamn! botezul, ca s! $ti#i 
dup! aceea c! este necesar, c! este biblic, $i c! to#i cei ce primesc 
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie boteza#i.  

Gândi#i-v! numai: o denomina#ie întreag! trece pe lâng! 
toate celelalte versete care vorbesc despre botez, spunând „Hm… 
Pavel a spus”. 

O alt! problema era c! unii pretindeau c! nu exist! înviere. 1 
Cor. 15.12 – [ei] pretindeau c! nu este înviere. Ce aveau de spus 
ace$ti oameni? De fapt ei n-aveau nimic de spus. Ei de fapt 
bodog!neau cuvinte goale. 1 Cor. 15.12: „Iar dac! se 
propov!duie#te c! Hristos a înviat din mor"i, cum zic unii dintre 
voi, c! nu este o înviere a mor"ilor?” Deci, „unii dintre voi” – nu 
cineva din afar!. El scrie bisericii: „cum zic unii dintre voi, c! nu 
este o înviere a mor"ilor?” 

Apoi, $i la acest e-mail am r!spuns: exist! o denomina#ie 
întreag! unde cei vii sunt boteza#i pentru cei mor#i. "i ei se refer! la 
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1 Cor. 15 de la v. 29: „Altfel, ce ar face cei ce se boteaz! pentru cei 
mor"i? Dac! nu învie mor"ii nicidecum, de ce se mai boteaz! ei 
pentru cei mor"i?” Aceasta era o diagnoz!: Pavel i-a provocat: ce 
sens ar avea [s! se mai boteze pentru mor#i, dac! ace$tia nu învie]? 
Desigur, aceea nu era o recomandare. Îns!, este o neîn#elegere.  

Am r!spuns foarte telegrafic acestui e-mail. O întreag! 
denomina#ie ia acest verset $i ei sunt boteza#i pentru cei mor#i, din 
cauz! c! aici s-a f!cut o remarc!, $i anume c! pe vremea aceea 
exista ceva de felul acesta. Lor nu le pas! de toate celelalte versete, 
ci se bazeaz! pe un singur verset, [$i acela] r!st!lm!cit.  

Fra#i $i surori, dac! uneori noi trebuie s! atingem probleme 
de doctrin! în acest loc, atunci sigur c! n-o facem numai pentru noi, 
cei de aici, ci datorit! problemelor mondiale, spre a ar!ta c! este 
necesar ca lucrurile s! se clarifice. Altfel nu se poate. Noi nu putem 
s! toler!m pur $i simplu, lucrurile nebiblice. De asemenea, putem 
citi în 2 Tim. 2 c! $i Pavel a trebuit s! se ocupe de lucruri care se 
petreceau în vremea aceea, $i anume, cum c! învierea mor#ilor deja 
ar fi avut loc.  

2 Tim. 2.17-18: „$i cuvântul lor va roade ca cangrena. Din 
num!rul acestora sunt Imeneu #i Filet, care s-au ab!tut de la 
adev!r. Ei zic c! a #i venit [a #i trecut – n.tr.] învierea, #i r!stoarn! 
credin"a unora”. Dac! acest lucru s-ar fi întâmplat numai pe vremea 
aceea, probabil c! eu n-ar mai fi trebuit s! citesc acest verset. Dar 
mi s-a întâmplat mie, în Virginia, în SUA: un frate care chiar l-a 
ascultat personal pe fratele Branham, a pretins dintr-o dat! c! 
învierea a $i trecut. "i când l-am întrebat cum s-a petrecut, el mi-a 
r!spuns c! mormintele erau denomina#iile moarte iar noi am ie$it 
din aceste morminte $i suntem învia#i. Nu pot s! spun mai multe 
aici. La momentul oportun doar i-am spus: „Te rog du-m! înapoi la 
aeroport”. Exist! cu adev!rat ni$te duhuri care au ie$it ca s! 
provoace confuzie $i s! dea na$tere unor doctrine nebiblice.  

De aceea, sarcina noastr! este dubl!: predicarea adev!ratului 
Cuvânt al lui Dumnezeu, a adev!ratei înv!#!turi, dar noi nu putem 
s! toler!m ceea ce nu este biblic, ca s! nu fim acuza#i - „am ceva 
împotriva ta, $i trebuie s! te acuz c!ci tu ai tolerat asemenea lucruri 
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în mijlocul vostru”.  
În Biserica Dumnezeului Celui viu, în Biserica chemat! 

afar!, nu mai are voie s! existe nimic în neconcordan#! cu Cuvântul 
$i voia lui Dumnezeu. "i trebuie spus, ca în Faptele Apostolilor, 
cap. 15: „$i cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profe"ilor”. 
Trebuie s! fie corect. Dumnezeu este adev!rat, Cuvântul S!u este 
adev!rat, $i Duhul Sfânt conduce în tot adev!rul.  

Aici, în 2 Tim. 3 vedem o descriere care ne doare, oameni ca 
Iane $i Iambre care s-au împotrivit adev!rului, oameni cu mintea 
corupt! – a$a este scris în v. 7-8. Îns! mai înainte, $i noi am privit 
deja lucrul acesta, Pavel a scris în ultimul verset din 2 Tim. 2: „#i, 
venindu-#i în fire, s! se desprind! din cursa diavolului, de care au 
fost prin#i ca s!-i fac! voia”. Apoi el spune cine sunt ace$ti oameni, 
ce înva#! ei, $i c! au fost prin$i de du$man într-o curs!. De aceea 
Pavel a scris în 2 Tim. 3.10: „Tu, îns!, ai urm!rit de aproape 
înv!"!tura mea, purtarea mea, hot!rârea mea, credin"a mea, 
îndelunga mea r!bdare, dragostea mea, r!bdarea mea…” Acest 
lucru dorim s!-l facem $i noi, s! urm!m exemplul pe care-l avem în 
sfânta Scriptur!.  

Apoi, în 2 Tim. 3.13 scrie: „Dar oamenii r!i #i în#el!tori 
vor merge din r!u în mai r!u, vor am!gi pe al"ii, #i se vor am!gi #i 
pe ei în#i#i [în#elând #i fiind în#ela"i – n.tr.]”. Acest lucru r!mâne 
a$a pân! la sfâr$it. Apoi urmeaz! îndemnul pentru robul lui 
Dumnezeu. „Tu s! r!mâi în lucrurile, pe care le-ai înv!"at #i de 
care e#ti deplin încredin"at…” A devenit Cuvântul lui Dumnezeu 
ceva sigur pentru voi? V! odihni#i voi în Cuvântul lui Dumnezeu? 
V! odihni#i voi în voia lui Dumnezeu? Voi doar a#i ascultat $i a#i 
urm!rit, sau s-a petrecut $i cu voi?  

Fra#i $i surori, timpul este serios, c!ci tuturor celor ce nu 
cred Cuvântul în original, $i care nu #in strâns de acesta, lor 
du$manul le va da, într-un fel sau altul, r!st!lm!cirile lui. Dup! cum 
am amintit ieri, 1 Cor. 7.10-11: lucrurile sunt sucite spre a se potrivi 
cuiva. Nu este corect a$a. Noi trebuie s! trecem testul Cuvântului. 
Cuvântul este autoritatea final!, este absolutul, pe care ni l-a dat 
Dumnezeu.  
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Citim acum versetul despre temelie: 2 Tim. 2.19: „Totu#i 
temelia tare a lui Dumnezeu st! nezguduit!, având pecetea aceasta: 
„Domnul cunoa#te pe cei ce sunt ai Lui”; #i: „Oricine roste#te 
Numele Domnului [sau: lui Hristos – n.tr.], s! se dep!rteze de 
f!r!delege!” În ciuda tuturor în$el!ciunilor, a tuturor înv!#!turilor 
false, în ciuda a ceea ce fac ei, totu$i, temelia lui Dumnezeu st! 
neclintit! – temelia pus! de Dumnezeu st! neclintit!, având pecetea 
aceasta: Domnul cunoa$te pe cei ce sunt ai Lui. "i ai Lui sunt zidi#i 
pe temelia apostolilor $i a prorocilor. În 1 Tim. 3.15 se spune despre 
Biseric!: „Dar dac! voi z!bovi, s! #tii cum trebuie s! te por"i în 
casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, 
stâlpul #i temelia adev!rului”. Biserica este stâlpul, ea sus#ine, $i 
este temelia adev!rului. Domnul nostru spune: „voi zidi Biserica 
Mea, #i por"ile Locuin"ei mor"ilor nu o vor birui”.  

Fra#i $i surori, multe versete s-ar putea citi $i ar putea fi 
incluse în cercetarea noastr!. Haide#i s! facem un rezumat. 
Dumnezeu ne-a dat harul… Din nou exemplul din Ioan 15: „Eu 
sunt vi"a, voi sunte"i ml!di"ele”. Noi am ie$it din El; la fel cum în 
domeniul natural to#i fii $i fiicele provin din tat!, la fel $i noi suntem 
z!misli#i din Dumnezeu, n!scu#i din nou la o n!dejde vie. Prin harul 
S!u, noi avem via#a dumnezeiasc!, firea dumnezeiasc!, suntem 
n!scu#i din nou la o n!dejde vie prin puterea învierii lui Isus Hristos 
din mor#i. 

Apoi, pentru noi este valabil ceea ce ne spune Cuvântul lui 
Dumnezeu. Eu cred c! a sosit ceasul în care trebuie s! închidem u$a 
tuturor lucrurilor ce nu sunt în concordan#! cu Dumnezeu $i cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. Cum a scris Pavel: dac! vine cineva – 2 
Cor. 11  - „dac! vine cineva s! v! propov!duiasc! un alt Isus pe 
care noi nu l-am propov!duit, … oh, cum îl îng!dui"i de bine!” Nu! 
Noi nu-l îng!duim: nu $i iar!$i nu. Noi nu accept!m lucrul acesta. 
Aici este predicat Isus Hristos ca Domn, ca R!scump!r!tor, ca Miel 
al lui Dumnezeu, ca Cel dintâi $i Cel din urm!, Cel ce este, Cel ce 
era $i Cel ce vine. Aici este loc numai pentru Dumnezeu, pentru 
Cuvântul lui Dumnezeu, $i Biserica Domnului are un drept la 
aceasta, $i anume s! asculte Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu 



 33

limpede ca cristalul, în [forma] original!. To#i ceilal#i pot s! mearg! 
pe c!ile lor: locul acesta este închinat lui Dumnezeu.  

Noi a$tept!m ca Domnul s!-"i confirme Cuvântul S!u. Noi 
n-am predicat nici o r!st!lm!cire. Noi am predicat Cuvântul. Câ#i  
pot s! cread! c! Domnul î$i va împlini $i ultimele promisiuni? El le 
va împlini; tot ceea ce a promis Dumnezeu este DA $i AMIN, iar 
credin#a noastr! este ancorat! în promisiunile lui Dumnezeu. Aici 
nu este permis! nici o înv!#!tur!, dac! nu este înv!#!tura lui Isus 
Hristos, înv!#!tura apostolilor. Numai $i iar!$i numai SOLA 
SCRIPTURA – NUMAI SFÂNTA SCRIPTUR&.  

Binecuvântat $i l!udat s! fie Domnul. Voi cunoa$te#i 
afirma#ia mea: cine este corect în inim!, în#elege totul corect.  

[Vreau s!] m! refer acum la afirma#ia de ieri sear!, $i 
anume, când fratele Branham întreba: „crezi tu c! eu stau aici din 
îns!rcinarea lui Dumnezeu?” Fi#i cinsti#i acum: adev!rata credin#! 
poate s! existe numai acolo unde cineva are o convingere interioar! 
c! aici se împline$te Cuvântul lui Dumnezeu, c! aici este prezent 
Dumnezeu, aici nu este o lucrare religioas!, nu este un cadru 
frumos, aici nu este prezentat un carismatic, ci aici Domnul Î$i 
zide$te Biserica Lui, $i por#ile locuin#ei mor#ilor nu o vor birui.  

Nu trebuie s!-mi dau iar!$i m!rturia mea aici. V! este 
binecunoscut! tuturor. Eu, fratele Frank, am auzit glasul p!trunz!tor 
al Domnului în 2 aprilie 1962. Nu sus#in c! a$ fi deosebit, sus#in 
doar c! a primit o îns!rcinare direct! din partea Domnului Însu$i, s! 
merg din ora$ în ora$, ca s! predic Cuvântul S!u. "i de aceea, eu nu 
pot suporta nici o r!st!lm!cire: le dispre#uiesc, nu le suport, 
indiferent din partea cui ar veni. Pentru c! Biserica Domnului va fi 
o Mireas! – Cuvânt, n!scut! din s!mân#a Cuvântului.  

Domnul Dumnezeu s! ne binecuvânteze, s! fie cu noi, s!-"i 
înal#e Fa#a Sa peste noi $i s! ne dea pacea Lui, binecuvântarea Lui, 
$i s!-"i descopere puterea $i slava, $i s! dea tuturor, f!r! excep#ie, 
descoperire prin Duhul S!u Sfânt, de asemenea $i celor ad!uga#i de 
curând, ca noi to#i s! ajungem la unirea credin#ei $i a cuno$tin#ei 
Fiului lui Dumnezeu. Fac!-se voia Sa pe p!mânt, precum în ceruri. 
Fie ca Cuvântul S!u s! nu se întoarc! gol, ci s! împlineasc! pân! la 
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marginile p!mântului scopul pentru care a fost trimis. Dac! este 
mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, atunci acum are 
loc chemarea afar! $i preg!tirea Bisericii Mirese. Dumnezeului 
nostru s!-I fie aduse mul#umiri c!ci putem s! avem parte de aceasta. 
Numele S!u s! fie în!l#at.  

To#i cei ce doresc s! fie boteza#i, chiar dup! adunare se va 
face botezul. Noi credem c! to#i cei ce dori#i s! fi#i boteza#i crede#i 
acum c! L-a#i primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal al vostru, 
c! a#i tr!it iertarea p!catelor, c! a#i aflat pacea cu Dumnezeu, $i 
astfel face#i leg!mântul unui cuget curat, prin botez, ca s! fi#i 
îngropa#i împreun! cu El în moartea Lui, $i apoi s! învia#i cu El la o 
via#! nou!.  

Domnul Dumnezeu s! ne binecuvânteze pe to#i, $i s! fie cu 
noi. Amin. Ne ridic!m $i cânt!m numai cântarea „A$a cum sunt”, 
apoi ne vom ruga împreun! $i vom încheia prima parte a acestei 
adun!ri. […] 

Ridica#i mâna, dac! exist! o cerere pentru rug!ciune. 
Fratelui nostru din Hamburg doresc s!-i spun c! dac! are din nou 
dorin#a s! se fac! rug!ciune pentru el, poate s! r!mân! la urm!, $i 
ne vom ruga iar!$i pentru el, îl vom unge cu ulei, cum spune 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dar pe ceilal#i v! rog s! nu veni#i în fa#!. 
Cei ce au o dorin#!, v! rog ridica#i mâna. Pretutindeni sunt cereri de 
rug!ciune…  

Credincios Domn $i Dumnezeu, privim spre Tronul harului. 
Doamne scump, îmi aplec genunchii înaintea Ta $i înaintea întregii 
Biserici, c!ci nu am luat seama la ce se petrecea… Doamne iubit m! 
rog ca Tu s! repari lucrurile, s! repari toat! paguba, $i to#i cei ce au 
p!$it în cursa du$manului într-un fel sau altul, s!-$i tr!iasc! 
eliberarea, prin harul T!u. Î#i mul#umesc c! mi-ai vorbit, c! ne-ai 
vorbit tuturor, $i noi to#i ne smerim, sub mâna Ta puternic!, $i Te 
rog s! faci dup! voia Ta cu noi to#i, în toat! lumea. Binecuvânteaz!-
%i poporul, din toate na#iunile, $i des!vâr$e$te-%i lucrarea. Î#i 
mul#umesc c! putem avea parte în aceasta, în ceea ce lucrezi Tu 
acum. Tu nu vei fi sup!rat în veci; Tu vei fi îndur!tor: las! ca 
îndurarea Ta s! se descopere ast!zi. Fii-ne îndur!tor tuturor. 
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Prosl!ve$te-%i Numele T!u, confirm!-%i Cuvântul T!u. 
Binecuvântat $i l!udat s! fii, Doamne, acum $i în veci. Aleluia.  

"i tot poporul s! spun! AMIN. Pute#i lua loc. Acum îi rug!m 
pe cânt!re#i s! vin! în fa#!, $i transmisiunea s! se încheie. 
Mul#umesc.  
 


