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C U V Â N T  ÎN A IN T E  
 
 
 

 
C a autor al acestei broşuri, am  dorinţa să le fac de cunoscut cititorilor planul lui D um nezeu cu om enirea. În 

această prezentare scurtă pot fi atinse num ai câteva lucruri, dar sper că D uhul lui D um nezeu le pune în inim ă 
cititorilor cerinţa de a cerceta m ai departe. 

 
N oi nu reprezentăm  părerile unei denom inaţiuni, dar vrem  să-L  lăsăm  pe însuşi D um nezeu să vorbească 

prin C uvântul S ău către fiecare personal. DOMNUL i-a ales pe A vraam , Isaac, Iacov şi pe toţi proorocii, cu un scop 
m ântuitor, ca şi pe apostoli şi alţi bărbaţi în decursul istoriei bisericii, pentru însărcinări speciale. P entru noi este 
foarte im portant să recunoaştem  ce face D um nezeu acum . N oi m ai trăim  încă în zilele B ibliei. În toate dom eniile se 
îm plineşte profeţia biblică. DOMNUL este cu noi, aşa cum  a făgăduit, până la sfârşitul păm ântului. E L  a restabilit 
legătura cu ai S ăi şi vorbeşte cu ei. 

 
A ceastă broşură va fi editată în lim bile principale şi va fi citită în peste o sută de ţări. P oate ajunge şi în 

m âinile unor persoane care fac parte din alte religii şi credinţe. F iecare ştie că tot ce este om enesc este insuficient şi 
supus erorilor. D e aceea ne îndreptăm  singurului izvor infailibil, şi anum e C uvântului lui D um nezeu, pentru a obţine 
răspunsuri de încredere la întrebările noastre. 

 
F ie ca această prezentare scurtă să fie o binecuvântare pentru fiecare cititor, şi să -i ajute la o relaţie 

personală cu D om nul, este rugăciunea m ea. 
 
 
                   Autorul  
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ESTE SCRIS 
 
 
 
 

C ea m ai m are com oară pe care o putem  ţine în m âini este C uvântul scris a lui D um nezeu, căci cerurile şi 
păm ântul vor trece, dar C uvântul lui D um nezeu răm âne în veci. E L  ne -a descoperit planul S ău com plet cu om enirea. 
M ai întâi, C uvântul vorbit a venit la prooroci şi a fost scris. M ai târziu DOMNUL i-a folosit pe apostoli, care ne-au 
lăsat m ărturia L ui. A stfel ne-au răm as am bele: V echiul şi N oul T estam ent. În V echiul găsim  pilde, indicaţii şi 
făgăduinţe, în N oul o relatare puternică cum  se îm plin eşte exact fiecare text biblic până la ultim a literă. 

N oul T estam ent a început cu îm plinirea proorociilor. Ioan B otezătorul a fost un prooroc făgăduit, DOMNUL 
nostru –  R ăscum părătorul făgăduit. C redinţa adevărată este ancorată în C uvântul făgăduit. N aşterea lui Isus Hristos, 
viaţa L ui, slujba L ui, suferinţa şi m oartea –  totul, până la înviere şi înălţare, s-a întâm plat exact aşa cum  a fost prezis 
de prooroci. D um nezeu a lăsat să fie scrisă înainte cu sute şi m ii de ani întreaga desfăşurare a istoriei. Istoricii au 
scris evenim entele după ce s-au întâm plat, dar D um nezeu a ştiut sfârşitul deja înainte de început şi de aceea a putut 
să scrie totul dinainte. C e m inunat! 

La prima venire a DOMNULUI şi M ântuitorului nostru s-au îm plinit peste o sută de proorocii, începând cu 
făgăduinţa din G en. 3:15 despre săm ânţa fem eii, care va veni pentru a zdrobi capul şarpelui, până la M al. 3:1, că 
DOMNUL va veni la tem plul L ui sfânt. S igur că unii ar fi m iraţi dacă şi-ar m arca toate textele din N oul T estam ent în 
care se spune „cu m  este scris”  sau „cu m  spune Scriptura” , precum „să se îm p linească ce a spu s D u m nezeu prin  
gura proorocilor”  şi cît de des se ia referinţă la V echiul T estam ent. În L uca 24, H ristos cel înviat a început să le 
prezinte celor doi ucenici de pe drumul Emausului toate textele biblice care se referă la E l, de la M oise până la toţi 
proorocii. A celaşi lucru l-ar face E l şi astăzi. C ine vrea să ştie ce şi-a propus D u m nezeu să facă, trebuie să 
găsească făgăduinţele corespunzătoare în B iblie. 

Dumnezeu face totul conform  C uvântului S ău şi le vorbeşte oam enilor: „ C ăci gândurile M ele nu Sunt 
gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile M ele, zice DOMNUL. C i cât Sunt de sus cerurile faţă de păm ânt, atât 
Sunt de sus căile M ele faţă de căile voastre şi gândurile M ele faţă de gândurile voastre”  (Isa. 55:8-9). Dar noi avem 
voie să strigăm  ca M oise: „ A cum , dacă am  căpătat trecere înaintea T a, arată -m i căile T ale...”  (Exod 33:13). Cine 
capătă într-adevăr trecere înaintea lui D um nezeu, va recunoaşte căile L ui cu poporul L ui şi va avea parte de ceea ce 
face E l în tim pul acesta. N oi trebuie să cercetăm  S criptura m ai m ult ca înainte, pentru a fi siguri ce ne aşteaptă. 

D esigur că toate bisericile se referă la S fânta S criptură. F iecare spune: „E ste scris”, dar deseori C uvântul 
este tălm ăcit după propria gândire şi este folosit sucit, rupt din legătură. În această stare i-a găsit DOMNUL Isus pe 
învăţătorii religioşi din  tim pul S ău. F ără a fi conştienţi, ei au desfiinţat C uvântul adevărat a l lui D um nezeu şi au 
robit poporul cu propriile lor datini şi învăţături (M ar. 7:13). S atana nu tăgăduieşte nici existenţa lui D um nezeu (Iac. 
2:19) şi nici C uvântul (L uca 4:1 -13). D ar el ştie să-i dea, cu m ăiestrie, o tălm ăcire proprie sau pur şi sim plu să-l 
pună sub sem nul întrebării. 

Se poate spune m ereu „E ste scris, este scris”, decorându -se de sus până jos cu texte biblice, şi totuşi să nu 
aibă descoperirea divină şi să se afle total înafara voii lui D um nezeu. Între d esco perire şi tă lm ă cire este o diferenţă 
ca de la cer la păm ânt. U na vine de la D um nezeu, cealaltă de la S atana; una aduce viaţa, cealaltă m oartea. A tâta tim p 
cât A dam  şi E va au crezut C uvântul lui D um nezeu şi au procedat întocm ai după el, au avut viaţă veşnică. D ar când 
au ascultat de tălm ăcirea şarpelui bătrân, au căzut în m oarte  (G en. 3). M ulţi au părăsit pom ul vieţii pentru aşa-zisa 
„cunoştinţă”. E i se cred înţelepţi, dar spiritual au m urit şi astfel sînt despărţiţi de C uvânt şi prin aceasta de 
D um nezeu. A şa cum  spune 2T im . 3:5, ei au doar o form ă de evlavie, dar tăgăduindu -i puterea. 

C ând duşm anul L -a încercat pe DOMNUL în pustie, s-a referit la C uvânt şi a zis: „E ste scris...” Isus a ştiut că 
a fost rupt din legătură şi l-a respins de fiecare dată, spunând: „ D e a sem en ea  este scris...”  S atana foloseşte aceeaşi 
tactică din grădina E den şi o va ţine până la sfârşit: el ispiteşte oam enii dându -i S cripturii o tălm ăcire proprie, de 
care 2P et. 1:20 ne avertizează categoric. T oţi proorocii m incinoşi (M at. 24:24) şi toţi apostolii m incinoşi (2C or. 
11:13) se prezintă ca trim işi ai lui H ristos. D acă însuşi S atana apare ca înger al lum inii, „Ş i n u  este de m ira re, că ci 
ch ia r Sa ta na  se p refa ce în tr-un  îng er d e lum ină. N u  este m a re lucru  d a r, da că  şi slu jito rii lu i se p refac în 
slu jito ri ai n ep rih ăn irii. Sfâ rşitu l lo r va  fi d upă  fap tele lor”  (2Cor. 11:14-15). P rin texte biblice fals tălm ăcite şi 
folosite greşit, m asele creştine sunt duse în eroare fără să vrea. 

C uvântul lui D u m nezeu făgăduit trebuie trăit, nu exp licat. 
C uvântul profetic a lui D u m nezeu trebuie observat în îm plinirea lui.  
DOMNUL nostru ca R ăscum părătorul făgăduit a avut dreptul să folosească S fânta S criptură şi să-l biruiască 

pe S atana cu C uvântul. T ot aşa şi credincio şii b ib lici care cred C uvântul fă găd u it pentru tim pul acesta, au aceeaşi 
autoritate şi au dreptul să se refere la S criptură. Întrebarea îndreptăţită sună: cum  se poate recunoaşte unde este 
predicat C uvântul adevărat şi cine sînt cei care au fost însărcinaţi de însuşi H ristos să vorbească în N um ele L ui? 
C ătre cei pe care i-a trimis Isus, El a spus: „ C ine vă p rim eşte p e vo i, M ă  p rim eşte p e M in e; şi cin e M ă  p rim eşte 
p e M ine, p rim eşte pe C el ce M -a trim is pe M in e”  (Mat. 10:40). EL a spus mai departe: „ A d evă ra t, a devă rat, vă 
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sp un  că  cin e p rim eşte p e a cela  pe ca re-l trim it E u , p e M in e M ă  p rim eşte” . (Ioan 13:20). D upă învierea Lui, El a 
confirm at ucenicilor L ui încă o dată, că E l i-a ales pentru slujbă, spunându -le: „ C um  M-a  trim is p e M in e T a tăl, a şa 
vă  trim it şi E u  p e voi”  (Ioan 20:21). În B iserica prim ară, num ai acel care a prim it într-adevăr o  chem are de la însuşi 
DOMNUL, era considerat însărcinat de D um nezeu (F ap. 22:14).  

F iecare bărbat adevărat chem at de D um nezeu trebuie să poată spune: „ F ra ţilo r, vă  m ă rtu risesc că 
E vang helia  p rop ovădu ită  d e m in e, n u  este  d e ob â rşie o m en ea scă ; pentru  că  n-am primit-o, nici n-a m  în vă ţa t-o 
d e la  vreu n  o m , ci p rin  descop erirea  lu i Isu s H risto s”  (Gal. 1:11-12). A postolul P etru ne dă explicaţii despre ceea 
ce au predicat ei: „ Ş i a cesta este C u vân tu l, ca re v-a  fo st p rop ovădu it p rin  E van gh elie”  (1Pet. 1:25). Cea mai 
im presionantă expresie a făcu t-o apostolul Ioan: „ N oi însă suntem  din D um nezeu; cine cunoaşte pe D um nezeu, ne 
ascultă; cine nu este din D um nezeu, nu ne ascultă. P rin aceasta cunoaştem  duhul adevărului şi duhul rătăcirii”  (1 
Ioan 4:6). F ilozofia om enească despre C uvântul lui D um nezeu n u are absolut nici un loc în îm părăţia lui D um nezeu. 
B ărbaţii lui D um nezeu sînt purtătorii C uvântului original şi astfel al m esajului curat dum nezeiesc. 

Isus, DOMNUL nostru, a spus: „ C ăci A cela pe care L -a trim is D um nezeu, vorbeşte cuvintele lui 
Dumnezeu...”  (Ioan 3:34). În Ioan 8:43, E l pune întrebarea: „ P entru  ce nu  în ţeleg eţi vo rb irea  M ea ? ”  şi dă im ediat 
şi răspunsul: „ P en tru  că nu  p uteţi a scu lta C u vân tul M eu ” . Învăţaţilor şi fariseilor de atunci, E l a trebuit să le 
spună: „ C in e este d in  D u m n ezeu , a scultă cu vin tele lu i D um n ezeu; vo i de a ceea  n -a sculta ţi, p en tru  că nu sun teţi 
d in  D u m n ezeu ”  (Ioan 8:47). F iecare are posibilitatea să constate în ce stare spirituală se află: dacă crede şi acceptă 
întregul C uvânt a lui D um nezeu fără nici o îm potrivire, sau dacă  nu este nici o relaţie interioară pentru aceasta. 
D eseori se citeşte un text biblic în adunări, dar cel care ţine predica prezintă apoi gândurile lui proprii, fără să 
răm ână în lim itele C uvântului. A  sosit tim pul pentru o cercetare tem einică. T ot ce se în tâm plă în dom eniul religios, 
trebuie com parat cu C uvântul lui D um nezeu. C eea ce credem  şi învăţăm , trebuie să corespundă cu el, dacă vrem  să 
reziste înaintea lui D um nezeu. 

Pe baza unei descoperiri, Pavel s-a dus la Ierusalim pentru a compara ceea ce predica el cu C uvântul 
original, aşa cum  a fost predicat la început. E l a prezentat E vanghelia care le -a vestit-o neamurilor, pentru a constata, 
aşa cum  a spus el însuşi: „... ca  nu  cu m va  să  a lerg  sau  să  fi a lerga t în  zada r”  (Gal. 2:1-3). O  slujbă cu succes nu 
este o dovadă că vestirea este corectă. În ochii lui D um nezeu nu contează nici m ăcar scoaterea de draci, m inunile, 
proorociile, etc. (Mat. 7, 21:23). Isus ne-a avertizat de unşii falşi din tim pul sfârşitului: „ C ăci se vor scula H ristoşi 
m incinoşi şi prooroci m incinoşi; vor face sem ne m ari şi m inuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, 
chiar şi pe cei aleşi”  (M at. 24:24). D e aceea este necesar să com parăm  predica şi practica cu „învăţătura apostolică” 
de la început, cum  a făcuto Pavel. 

Din cauza erorilor de la C uvânt, DOMNUL nostru ar spune şi astăzi: „ D eg eab a M ă cin stesc ei, dâ nd 
în vă ţă tu ri ca re nu  sun t d ecâ t nişte p o ru nci o m en eşti”  (M ar. 7:7). C e nu se întâm plă conform  C uvântului, este 
condamnat de Dumnezeu. „ D u m n ezeu  este D u h; şi cine se închină  L u i, trebu ie să  I se în ch in e în  du h  şi în 
a devă r”  (Ioan 4:24). C uvântul adevărului şi duhul adevărului lucrează întotdeauna îm preună. C ele duhovniceşti nu 
au voie să fie judecate după m ăsura om enească. C ine vrea să-L  înţeleagă pe D um nezeu şi planul S ău, trebuie să 
cerceteze C uvântul S ău infailibil, căci în el este descoperită voia lui D um nezeu. 
 
 

U N A  ÎN  D U H U L  
 

D orinţa după unitate a fost întotdeauna în om . Înaintea lui D um nezeu este valabil num ai ce este conform  
voii L ui şi ceea ce se realizează în fe1u1 L ui anum it. D acă a existat vreodată un tim p în care poporul trebuia să fie 
una, atunci este acum . D ar cum  trebuie să arate această unitate? L a o întrebare aşa de im portantă se poate da răspuns 
sigur num ai prin C uvântul lui D um nezeu scris. D estul au încercat oam enii să-şi realizeze închipuirile lor. A cum  vrea 
D um nezeu să vestească adevărul curat poporului S ău. 

S trigătul după unire, pace şi siguranţă a devenit cea m ai im portantă tem ă a ceasului. Ş efii de state şi 
conducătorii religioşi cu influenţă m are se unesc în ostenelile lor să ajungă la această „stare ideală”. Ş i din cercurile 
„E vangheliei pline” este de auzit strigarea după unirea adevărată în D uhul. E i se bazează pe textul biblic din Ioan 
17:21, unde Isus se ruga: „... ca  to ţi să  fie u na ” . Despre cine a vorbit aici DOMNUL? Pentru cine s-a rugat E l ca să 
fie una? T oţi care vorbesc despre unitate şi o aşteaptă, au totuşi evident diferite m otive şi ţeluri. C hiar şi A ntihristul 
se va servi de C uvântul acesta şi tinde spre o unitate m ondială, atotcuprinzătoare. 

În G en. 11 citim  că la început oam enii au fost una. E i aveau o lim bă şi urm ăreau un ţel: să construiască un 
turn a căzui vârf să ajungă până în cer. C u aceasta au vrut să-şi facă un num e, dar D um nezeu a nim icit planul lor. S -
ar putea potrivi şi pentru tim pul de astăzi? C ea m ai im portantă lecţie pe care trebuie s-o învăţăm  este că lucrurile 
duhovniceşti nu pot fi făcute în felul şi m odul om enesc. 

U nele exem ple din S criptură ne prezintă în faţa ochilor cît pot să fie de diferite condiţiile pentru o unitate. 
În l Îm p. 22 şi 2C ro. 18 ne este relatat despre patru sute de prooroci care erau una şi spuneau acelaşi lucru. A hab, 
îm păratul Israelului, l-a întrebat pe Iosafat, îm păratul din Iuda, dacă vrea să m eargă îm preună cu el la luptă. D esigur 
că Iosafat s-a sim ţit onorat prin aceasta, şi a fost de acord zicând: „ E u voi fi ca tine, poporul meu ca pop o ru l tă u, 
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caii mei ca ai tă i” . D ar pentru că el era un bărbat cu team ă de D um nezeu, vroia să afle m ai întâi voia DOMNULUI. 
Ahab i-a chem at după aceea pe cei patru  sute de prooroci, care au proorocit în unanim itate: „ Suie-te, şi DOMNUL îl 
va da în  m â in ile îm păratului” . Iosafat a fost totuşi evident nem ulţum it, deşi a avut un răspuns unanim , căci el a 
întrebat: „ N u m ai este aici nici un prooroc al DOMNULUI, ca să -l putem în treba ? ”  

A  fost foarte im presionant: sute de prooroci erau în unanim itate! Ş i totuşi îm păratul s-a interesat de unul 
singur, care avea C uvântul adevărat al DOMNULUI. M ulţi se unesc astăzi în aşa-zisul „duh al frăţiei”. P rotestanţii, 
catolicii şi alte religii se adună îm preună. D ar noi totuşi avem  dreptul să aflăm  ce a spus DOMNUL în C uvântul L ui 
nefalsificat. 

P roorocul M ica, cu care A hab nu vroia să aibă nim ic de-a face, nu a făcut parte din organizaţia din tim pul 
acela. E l se afla în afara unirii „ecum enice”, dar era una cu D um nezeu prin ungerea adevărată a D uhului. Z edechia, 
purtătorul de cuvânt al celor patru sute, şi-a făcut chiar coarne de fier şi striga: „ A şa vorbeşte DOMNUL...” , şi toţi 
ceilalţi au consim ţit. C e adunare puternică! D ar totuşi ei au fost înşelaţi de un duh de m inciună şi induşi în eroare, 
chiar dacă au consim ţit şi au proorocit acelaşi lucru şi au strigat „ A şa vorbeşte DOMNUL...” ! N um ai ce a spus însuşi 
Dumnezeu este „ A şa vorbeşte DOMNUL” , toate celelalte, şi dacă este o concordanţă totală, sînt num ai o înşelăciune 
deşartă. 

M esagerul care a fost trim is să-l aducă pe M ica, l-a sfătuit: „ ... să fie dar şi cuvântul tău ca al fiecăruia 
dintre ei” . D ar răspunsul bărbatului lui D um nezeu a fost: „ V iu este DOMNUL că voi vesti ce-mi va spune DOMNUL”. 
C eea ce a spus el a fost adevărul descoperit curat, proaspăt, de la tron. E l a fost luat într-o viziune în slavă şi a avut 
voie să asculte ce a fost hotărât în ceruri (2C ro. 18:18 -22). V iziunea şi proorocia lui erau în concordanţă cu C uvântul 
DOMNULUI, ceea ce a vestit proorocul Ilie în legătură cu A hab (1 Îm p. 21:19, 22:38). 

M ica era foarte sigur de lucrarea lui. D e aceea el a putut să-i spună lui A hab, care vroia să se răfuie cu el 
după ce se va întoarce în pace: „ D acă te vei întoarce în pace, DOMNUL n-a vorbit prin m ine” . Apoi a mai zis: 
„ A uziţi, popoare, toate!” . F iecare prooroc adevărat va fi în concordanţă în fiecare tim p  cu toţi proorocii care 
au vorbit în nu m ele DOMNULUI. E l va vesti adevărul absolut cu îm puternicire du m n ezeiască, chiar dacă se 
unesc sute şi spun  contrarul. A celaşi lucru este pentru un apostol, învăţător, evanghelist –  pentru fiecare slujbă din 
Biserica Dumnezeului celui viu. 

 
 

C O N D IŢ IA  
 
C ei o sută douăzeci erau adunaţi de R usalii în unanim itate. E i se aflau în totală concord anţă cu C uvântul 

ceasului. P entru a fi astăzi una cu D um nezeu, trebuie să fim  în concordanţă cu C uvântul L ui făgăduit pentru timpul 
acesta. Isus s-a rugat: „... ca toţi să fie una, cum  T u, T ată, eşti în M ine...”  F iul a fost descoperirea personală a 
T atălui –  aceeaşi substanţă, acelaşi D uh, aceeaşi viaţă. 

F iul a fost născut prin D uhul, aşa cum  i-a spus îngerul M ariei: „ D uhul Sfânt se va pogorî peste tine, şi 
puterea C elui P reaînalt te va um bri...” (L uca 1:35). A ceasta o găsim  confirm ată în M at. 1:20. D uhul S fânt a venit 
peste M aria după ce ea a prim it C uvântul făgăduit şi l-a crezut. A stfel a devenit C uvântul trup şi a locuit printre noi. 
U nitatea dintre T ată şi F iu nu se bazează pe o înţelegere, ci este o unitate  substanţială. A celaşi lucru este pentru toţi 
fii şi fiicele lui D um nezeu. E i sînt născuţi din acelaşi C uvânt, prin acelaşi D uh şi astfel să fie părtaşi firii 
dum nezeieşti (2P et. 1:4). 

N um ai acei care au fiinţa şi viaţa lui Isus H ristos, pot să fie una cu E l în D uhul. Iacov serie: „ E l, d e bu nă 
voia Lui, ne-a  n ă scu t p rin  C u vâ ntu l ad evă rulu i, ca  să  fim  u n  fel de pâ rg ă  a  fă p tu rilor L u i”  (1:18). Cum Isus a 
fost F iul născut, aşa trebuie să fim  noi fii şi fiice a lui D um nezeu, născuţi după felul L ui. C u privire la aceasta E l este 
denum it în R om . 8:29 ca „ cel în tâi n ă scu t d in tre m a i m u lţi fraţi” . A şa cum  D um nezeu a stabilit la începutul 
creaţiunii, totul aduce rod după felul lui. T ranspus în dom eniul spiritual, înseam nă că din D um nezeu poate să se 
nască num ai Dumnezeu. La fel cum  din F iul lui D um nezeu pot lua naştere num ai fii şi fiice ale lui D um nezeu. P etru 
accentuează acest adevăr cu cuvintele: „ B in ecuvân ta t să  fie D u m n ezeu, T a tă l D o m nulu i no stru  Isu s H risto s, 
ca re, dup ă  înd u ra rea  Sa  cea m a re, n e-a  nă scu t d in  n ou  p rin  în vierea  lu i Isu s H ristos d in  m o rţi, la  o  năd ejd e 
vie”  (1 Pet. 1:3). 

Isus putea să spună: „ C in e M ă  vede p e M ine, ved e pe T a tă l”  (Ioan 14:9). D espre soţ şi soţie scrie: „... ei 
vor fi un trup”, dar nici un bărbat nu poate spune: „C ine m ă vede pe m ine, vede pe soţia m ea”. U nitatea spirituală 
despre care vorbeşte Isus nu înseam nă a concorda sau a se uni, ci este vorba despre aceeaşi substanţă, chiar dacă este 
descoperit diferit. N im eni nu poate să adere la B iserica lui D um nezeu: aici este născut, botezat şi pecetluit. 

S ă venim  înapoi la expresia din Ioan 17:21 „... ca  to ţi să  fie un a, cu m  T u, T a tă , eşti în  M ine, şi Eu în 
T in e; ca  şi ei să  .fie u na  în  N o i...”  În aceasta constă taina acestei unităţi dum nezeieşti: D u m n ezeu  în H ristos –  
H ristos în B iserica L u i. În acest capitol Isus nu predică, ci E l se roagă. D e aceea, ce aduce E l aici la exprim are, noi 
trebuie să cercetăm  rugându -ne şi să tindem  spre aceasta, pentru a o trăi în realitate.  

N oi dorim  să scoatem  în evidenţă unele criterii pentru unirea despre care a vorbit Isus în cap. 17: 
„... ca  să  d ea  via ţă veşn ică tutu ro r acelo ra  p e ca re I i-a i da t T u ” . 

http://dumnezeu.la/
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„ A m  fă cu t cu no scu t N u m ele T ă u oa m en ilo r pe ca re M i i-a i da t d in  lu m e” .  
„ C ă ci le-am dat cuvintele, pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-a u p rim it...”   
„ ... şi au  cuno scu t cu ad evă ra t că d e la T in e a m  ieşit”  
„ P entru ei M ă rog ... şi E u  sîn t p ro slăvit în ei” . 
„ S fin ţeşte-i p rin ad evă ru l T ău : C u vân tu l T ău  este ad evă ru l” . 
„ E u  le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o T u, p en tru  ca ei să  fie un a, cu m  şi N o i sun tem  una ” . 
„E u în ei, şi T u în Mine –   pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una”.  
N um ai atunci când am  trăit în adevăr toate acestea scrise în capitolul acesta, este creată condiţia de a avea 

parte de această unitate dum nezeiască. A ceasta înseam nă că noi am  prim it viaţă veşnică; N u mele Lui ne-a fost 
descoperit: noi am  acceptat C uvântul L ui şi am  fost sfinţiţi în adevărul L ui descoperit; H ristos trebuie să locuiască  în 
noi, aşa cum  a locuit T atăl în E l. N um ai aşa putem  ajunge la această unitate duhovnicească desăvârşită. E ste nevoie 
de descoperire divină pentru a recunoaşte clar şi acest punct, şi este nevoie de har pentru a trăi aceasta. 

D um nezeu realizează în felul L ui această unitate pentru care s-a rugat DOMNUL nostru şi toţi adevăraţii fii 
şi fiice ai lui D um nezeu o vor trăi. L a sfârşit, ei vor concorda total cu C uvântul L ui şi astfel cu E l, căpetenia, şi ca 
m ădulare a trupului S ău vor deveni una. 1C or. 12:13 ne spune cum  se întâm plă aceasta: „ N oi toţi, în adevăr, am  fost 
botezaţi de un singur D uh” . Pavel i-a avertizat pe efeseni: „ ...şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura 
păcii. E ste un singur trup, un singur D uh, după cum  şi voi aţi fost chem aţi la o singură nădejde a chem ării 
voastre. E ste un singur D om n, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi T ată al tuturor, care 
este m ai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi”  (Ef. 4:3-6). 

A şa cum  este scris în versetele 11 şi 12, cele cinci slujbe sînt destinate pentru zidirea trupului lui H ristos, 
„ ... până vom  ajunge toţi la unirea credin ţei şi a cunoştinţei F iului lui D um nezeu, la starea de om  m are, la 
înălţim ea staturii plinătăţii lui H ristos” . 

 
 

REPETARE? 
 
D eşi iudeii credincioşi îl aşteptau pe M esia la prim a venire a lui Isus H ristos, conducătorii religioşi nu l-au 

recunoscut nici pe prem ergătorul S ău şi slujba acestuia şi nici pe însuşi M esia. C u C uvântul lui D um nezeu în m ână 
şi cu toate rugăciunile în tem plu, ei L -au refuzat. D e neconceput a fost însă: E L  a venit la ai S ăi, dar ai S ăi nu L -au 
prim it (Ioan 1). C e ruşine, că tocm ai conducătorii religioşi au fost loviţi atunci cu orbire! E i aveau tălm ăcirile lor 
proprii, dar nu posedau descoperire despre C uvântul făgăduit din tim pul lor. 

A r putea să se repete şi acum  acelaşi lucru? E ste posibil că şi adunările noastre m ai sînt num ai tradiţie şi 
evanghelizările au luat num ai o form ă de întreţinere? E ste de închipuit că şi astăzi se predică despre M esia şi ceea ce 
va face E l, fără să se înţeleagă ce face E l în prezent. C onducătorii religioşi din zilele acelea se refereau la A vraam  şi 
M oise, dar nu au recunoscut că se îm plineşte ceea ce au vestit aceştia în faţa ochilor lor. DOMNUL nostru trebuia să 
le zică: „C ăci, dacă aţi crede pe M oise, M -aţi crede şi pe M in e”  (Ioan 5:46). 

T ot aşa este posibil, să se facă referinţe la P etru, P avel şi alte personalităţi din istoria bisericii şi totuşi să nu 
recunoască ce face D um nezeu în tim pul acesta. T otuşi, este de neînţeles că acei bărbaţi sfinţi care, deşi s-au adâncit 
în S criptură zi şi noapte, nu au văzut că se îm plinesc proorocii în tim pul lor. Isus însuşi i-a făcut atenţi când a citit în 
sinagoga din N azaret din cap. 61 a proorocului Isaia, spunând: „A stăzi s-au  îm plin it cu vin tele acestea din  
S criptu ră, pe care le-aţi au zit”  (Luca 4:21). 

F ără îndoială că noi ne îndreptăm  astăzi spre sfârşitul tim pului de sfârşit. 
C unoscătorii S fintei S cripturi aşteaptă evenim entele escatalogice în viitorul apropiat. S em nele tim pului vorbesc o 
lim bă clară: starea B isericii, întoarcerea israeliţilor în ţara părinţilor lor, evenim entele politice –  toate acestea ne 
îndreaptă negreşit spre întoarcerea apropiată a DOMNULUI. Nu s-ar putea ca D um nezeu să fi făcut deja ceva puternic 
în generaţia noastră, pe lângă care au trecut cei m ai m ulţi?  

N u este greu să judeci trecutul şi să vezi ce au făcut alţii greşit. T ot aşa se pot aştepta evenim ente m ari în 
viitor. Dar ce este cu prezentul? Avem noi parte de lucrarea DOMNULUI astăzi? În S criptură este un cuvânt care 
posedă o funcţie-cheie: „N u , DOMNUL D u m n ezeu  n u  face n im ic fără să -şi descopere taina Sa slu jitorilor S ăi 
prooroci” (A m os 3:7). N oi trăim  sigur în cea m ai m are epocă profetică. E xistă două generaţii cu o răspundere 
deosebită: una a trăit la prim a venire a lui H ristos; a doua este aceasta în care ne aflăm  acum , înainte de venirea a 
doua a lui H ristos. A şa cum  a început N oul T estam ent cu îm plinirea profeţiei biblice, aşa se va şi încheia.  

N oi nu avem  nevoie de un om  care ne prezintă ideile lui proprii despre lucrurile im presionante pe care le va 
face D um nezeu. A stfel de închipuiri fantastice nu s-au îm plinit niciodată şi nu se vor îm plini nici în viitor. C e avem  
noi nevoie este o m inte clară despre ceea ce a făgăduit D um nezeu în C uvântul S ău pentru tim pul acesta. P entru că 
acesta este un tim p profetic, putem  să ne aşteptăm  la o slujbă deosebită profetică. În trecut DOMNUL a trimis 
întotdeauna bărbaţi cu o însărcinare specială înainte de evenim entele supranaturale. Înainte de potop, E l l-a avut pe 
proorocul Noe. Despre el citim „ A şa a şi făcut N oe: a făcut tot ce-i poruncise D um nezeu”  (G en. 6:22). Înainte de 
distrugerea Sodom ei şi G om orei, DOMNUL l-a vizitat pe proorocul A vraam  (G en. 18). În vers. 17, E l a zis: „ Să 
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ascund E u oare de A vraam  ce am  să fac?”  DOMNUL s-a referit în L uca 17:26 -30 la cele două tim puri şi evenim ente 
în legătură cu venirea L ui şi a zis: „ T ot aşa va fi Şi în ziua când Se va arăta F iul om ului” . Dumnezeu nu se poate 
schim ba, aşa cum  este scris: „ C ăci E u sunt DOMNUL. E u nu M ă schim b” . (M al. 3:6). C ând E l a vrut să îm plinească 
făgăduinţa dată lui A vraam  (G en. 15:13), E l i-a apărut proorocului M oise în rugu l de foc (Exod 3). EL a avut un Ilie 
şi un E lisei, un Ierem ia şi un D aniel, Isaia şi E zechiel etc. E L  lucrează în toate tim purile în acelaşi fel. D eciziile L ui 
sînt desăvârşite! 

 
 

ÎM P Ă R Ţ IR E A  C O R E C T Ă  A  C U V Â N T U L U I 
 
D e la începutul N oului T estam ent şi form area B isericii noutestam entare, a fost cercetat şi ordonat totul în 

lum ina C uvântului profetic. P etru, un „om  al prim ului ceas”, deja în prim ele zile după înălţarea lui Isus, a ordonat 
evenim entele pe baza profeţiei biblice. În F ap. 2 el a fost acela care a pu s revărsarea D uhului S fânt pe o bază biblică, 
spunând: „ C i aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel”  (vers. 16). În cap. 3:20 -23, el a vorbit despre vremile 
de înviorare, care vor veni înainte de venirea lui Isus H ristos de la DOMNUL, „ pe care cerul trebuie să -l prim ească, 
pân ă  în  vrem ile aşezării din  n ou  a tu tu ror lu cru rilor despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor 
sfinţilor Săi prooroci din vechim e” . Ş i aici vedem  din nou legătura cu V echiul T estam ent. D in aceste cuvinte reiese 
clar, că trebuie să vină un tim p de înviorare şi reaşezare, înainte de a veni Isus ca M ire pentru a -şi lua M ireasa iubită 
acasă. 

Iacov scrie cu privire la aceasta: „ F iţi, deci, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea D om nului. Iată că 
plugarul aşteaptă roada scum pă a păm ântului, şi o aşteaptă cu răbdare, până prim eşte ploaie tim purie şi târzie”  
(cap. 5:7). C uvântul lui D um nezeu este denum it şi săm ânţă, care trebuie sem ănată şi udată (M arc. 4:14). Înainte de 
seceriş, trebuie să ne aşteptăm  la o revărsare puternică a D uhului S fânt. A şa cum  este spus în Isaia 55:11, C uvântul 
lui D um nezeu nu se poate întoarce fără rod, ci îm plineşte tot pentru ceea ce a fost trim is. Iacov a dat ca exem plu 
restituirea pe care a trăit-o Iov (cap. 5:11). F iecare cunoaşte viaţa lu i, încercările şi suferinţele pe care le-a avut de 
suferit. Satana i-a luat tot ce poseda, dar Dumnezeu i-a restituit totul într-o m ăsură dublă (cap. 42:10). T ot aşa 
trebuie să ne aşteptăm , că D um nezeu va îm plini şi această făgăduinţă în scurt tim p şi va d ărui o restituire 
atotcuprinzătoare. 

E xactitatea C uvântului lui D um nezeu este copleşitoare. În legătură cu Ioan B otezătorul, S fânta S criptură 
scrie despre slujba de pregătire. C ând îngerul G avril a anunţat naşterea lui Ioan, a ridicat gândul exprim at în 
Cuvântul profetic: „ V a m erge înaintea lui D um nezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inim ile părinţilor la 
copii, şi pe cei neascultători la um blarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească D om nului un norod bine 
pregătit pentru E l” . (L uca 1:17). În acelaşi capitol Z aharia a proorocit şi a spus: „ Şi tu, pruncule, vei fi chem at 
prooroc al C elui P rea Înalt. C ăci vei m erge înaintea D om nului, ca să pregăteşti căile L ui”  (vers. 76). El a folosit 
aproape aceleaşi cuvinte ca în M al. 3:1. Ş i DOMNUL nostru s-a referit la aceste texte biblice, când E l a confirm at în 
M at. 11:10 slujba lui Ioan B otezătorul: „ ...căci el este acela despre care s-a scris: ‚Iată, trim it înaintea feţei T ale pe 
solul M eu, care Îţi va pregăti calea înaintea T a” . 

C uvântul restituire nu a fost am intit nici m ăcar o dată în legătură cu Ioan B otezătorul. P e de altă parte îl 
găsim  m ereu în texte biblice care vorbesc despre slujba făgăduită din tim pul sfârşitului. DOMNUL a spus deja prin 
proorocul Ioel: „ V ă voi răsplăti astfel anii...”  (cap. 2:25). 

În M at. l7 este descris evenim entul m ăreţ de pe m untele schim bării la faţă. DOMNUL nostru l-a luat pe 
P etru, Iacov şi Ioan cu S ine. A colo au apărut M oise şi Ilie şi au vorbit cu E l. P etru a fost copleşit şi a spus: 
„DOAMNE, este bine să fim  aici; dacă vrei, am  să fac aici trei colibi: una pentru T ine, una pentru M oise şi una 
pentru Ilie”  (vers 4). 

D upă ce au coborât de pe m unte, ucenicii L-au întrebat pe DOMNUL: „ O are de ce zic cărturarii că întâi 
trebuie să vină Ilie?”  La aceasta DOMNUL a dat două explicaţii im portante: prim a era pentru viitor, a doua era deja 
trecut. P rim a o găsim  în vers. 11: „D rep t răsp uns, Isus le-a zis: „ E ste ad eră rat că  trebuie că  vină  întîi Ilie, şi să 
a şeze din nou toate lucrurile” . F ără nici o înd o ială, acest verset este în forma de viitor şi se referă la slujba 
înainte de a doua venire a lui Hristos. Dr. Scofield, un învăţat şi trad ucăto r cuno scut internaţional, scrie în 
explicaţiile lui pentru Mat. 17:11: „H ristos con firm ă p rofeţia  d eoseb ită şi în că n eîm p lin ită din Maleahi 
4:5-6” . Ş i apo lo gii fund am entali sînt de acord cu aceasta. 

D up ă cum am văzut, slujb a lui Ioan a fo st co nfirm ată ca fiind împlinirea din Maleahi 3:1. C înd  a fost 
întreb at: „ E şti Ilie?” , el a treb uit să răsp und ă conform ad evărului şi a spus: „ N u  sunt!”  (Ioan 1:21). El le-a 
explicat lor: „ U n  g la s strig ă: ,P regă tiţi în  pustie calea DOMNULUI, neteziţi în locurile uscate un drum pentru 
Dumnezeul nostru!’”  (Isa. 40:3). D up ă această m ărturie, l-au întrebat trim işii fariseilor: „ A tu nci de ce botezi, 
dacă  n u  eşti Hristosul, nici Ilie, nici proorocul?”  (Ioan 1:25). F ăgăd uin ţa din Mal. 4:5-6 se p oate îm p lini 
numai la sfârşitul tim p ului de har, „înainte de a veni ziua DOMNULUI, ziua aceea mare şi înfrico şată”. Va fi o zi 
de răzb unare (Isa. 61:2), care va arde ca un cuptor (Mal. 4:1) şi vine ca un hoţ noaptea (2 Pet. 3:10; 1Tes. 5:2). 
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De la slujba lui Ioan B o tezăto rul au trecut circa do uă m ii de ani şi ziua DOMNULUI nu a venit încă. Isa. 
13:6-13, Ioel 3:4-5 şi m ulte alte texte b iblice ne d au o d escriere exactă  despre aceasta. Petru s-a referit la 
aceasta în prima sa p red ică şi a spus: „ S oa rele se va p reface în  în tun eric şi luna în sâ ng e, înainte ca să  vină  
ziua Domnului, ziua aceea mare şi stră lucită ” . (Fap. 2:20). În pecetea a şasea sunt prezentate în rezumat 
evenimentele care sunt în legătură cu ziua DOMNULUI. La sfârşit se spune: „ C ă ci a venit ziua cea mare a 
m âniei Lui şi cine poate sta în  picioare?”  (Apoc 6:12-17). În timpul acela, timpul de har va fi încheiat şi 
jud ecăţi îngro zito are vo r lo vi păm ântul. 

F ăgăd uinţa la care s-a referit Isus în Mat. 17:11 este scrisă în ultim ele d o uă versete din ultimul capitol 
din Vechiul Testament şi su nă astfel: „ Ia tă , vă  vo i trim ite p e p roo ro cu l Ilie, îna in te de a  ven i ziua  DOMNULUI, 
ziu a  a ceea  m a re şi în frico şată . E l va  în toarce in im a părin ţilor sp re cop ii, şi inima copiilor sp re pă rinţii lo r, 
ca  n u cu m va , la  ven irea  M ea , să  lo vesc ţa ra cu  blestem !”  Prima p arte, şi anum e înto arcerea inim ii p ărin ţilor 
spre copii, a fo st îm p linită p rin slujba lui Ioan B o tezăto rul. D up ă cum am obsetvat, îngerul Gavril a vorbit 
desre aceasta cu Zaharia: „ Va merge înaintea lui Dumnezeu, în  duhul şi pu terea  lui Ilie, ca să  întoarcă  inima 
pă rin ţilo r la copii”  (Luca l:17). 

Conform Evrei 1, Dumnezeu a vo rb it p rin p roo ro cul către p ărin ţii vechitestamentari. Pavel scrie: 
„F ra ţilo r, n u vreau  să nu  ştiţi că  părin ţii n oştri to ţi au fo st sub  n o r, to ţi au  trecu t p rin  m a re,  to ţi au  fo st 
b otezaţi în  n o r şi în  m a re, p en tru  M o ise”  (1Cor 10:1-2). La sfârşitul zilelor El ne-a vorbit în Fiul, care era 
răsp unsul. Ioan a făcut legătura d intre V echiul şi Noul Testament. Sarcina lui era să treacă po porul lui 
Dumnezeu din perioada de timp a părinţilor Vechiului Testament în epoca N oului T estam ent al copiilor lui 
D um nezeu, care începea atunci. V ăzut astfel, el a fost m ai m ult decât un prooroc (M at. 11:9). P roorocii au vestit 
venirea lui Mesia –  Ioan a avut privilegiul de a-L  prezenta. M ai întâi el a m ărturisit despre Isus, M esia, apoi 
DOMNUL a depus m ărturie pentru el. P entru că prim a parte din făgăduinţă –  Ilie din Maleahi 4:5 s-a îm plinit prin 
slujba lui, explicaţia pe care a dat-o DOMNUL în M at. 17:12 a fost necesară: „ D a r vă spun că Ilie o şi venit, da r ei 
nu l-au  cuno scu t, ci a u  fă cu t cu  el ce au  vru t” .  A ici avem de-a face eu două însărcinări şi slujbe deosebite: o  dată 
la prim a venire a lui H ristos, şi acum  înainte de a doua venire. 

E xistă texte biblice în care s-au dat indicaţii despre venirile diferite ale DOMNULUI, în aceeaşi legătură, 
câteodată în acelaşi verset. P salm  2:7; F ap. 13:33 şi E vrei 1:5 vorbesc despre prima Lui venire. La a doua Lui 
venire, El va lua Biserica-M ireasă (1T es 4:13 -18) răscum părată prin sânge (A poc. 1:5), curăţată prin C uvântul S ău 
(E f. 5:26), pecetluită cu D uhul S ău (E f. 4:30), pentru a sărbători îm preună cu ea nunta (A poc. 19: 1 -9). Aceasta nu 
va fi luată în seam ă de lum e. P salm  2:8 -9; A poc. 2:27; 19:l5 şi m ulte alte texte biblice vorbesc despre venirea L ui cu 
m are putere, când E l se va răfui cu duşm anii S ăi şi va lua în prim ire stăpânirea de pe păm ânt. C ând DOMNUL a citit 
din Isaia 61 în sinagoga din N azaret, E l a încetat să m ai citească în m ijlocul versetului 2 (L uca 4:19), pentru că 
num ai prim a parte se referea la slujba L ui de atunci. Z iua răzbunării m ai urm ează, aşa cum  am  spus deja, când 
tim pul de har va fi încheiat. M aleahi 3:1 se referă deci clar la prim a L ui venire, în tim p ce M al. 4:5 şi a doua parte 
din versetul 6 este în legătură cu a doua L ui venire. 

 
 

D E  O  IM P O R T A N Ţ Ă  D E O SE B IT Ă  
 

A cum  însărcinarea constă în întoarcerea inim ilor copiilor lui D um nezeu la credinţa părinţilor aposto lici şi 
astfel la C uvântul proorocului. P entru aceasta este nevoie de un bărbat cu o trim itere deosebită de la D um nezeu, un 
prooroc ca Ilie, cineva care poate arăta o confirm are de sus fără îndoieli. D ouă lucruri îl vor deosebi de ceilalţi: în 
prim ul rând, el va avea C uvântul fă g ă du it pentru ceasul acesta şi în al doilea rând, o slujbă adevărată, de restituire, 
apostolică. A ceasta este dovada convingătoare a chem ării şt trim iterii lui neasem uite. P rin aceasta trebuie atrasă 
atenţia copiilor lui D um nezeu asupra mesajului actual. 

D espre Ilie noi ştim  că el a reconstruit altarul dărâm at al DOMNUL. P entru aceasta el a luat douăsprezece 
pietre ca şi num ărul sem inţiilor şi a chem at poporul lui D um nezeu pentru decizie. În această rugăciune el a zis: 
„ DOAMNE, Dumnezeul lu i A vraa m , Isaa c şi Isra el! F ă  să  se ştie a stă zi că  T u  eşti D u m nezeu  în  Israel, că  eu  
S un t slujito ru l T ău, şi că  toate a ceste lu cru ri le-a m  fă cu t du pă po ru nca T a. A scu ltă -m ă , D o a m n e, a scu ltă -m ă, 
ca  să  cun oa scă  p opo ru l acesta  că  T u , D oa m n e, eşti ad evă ra tul D u m nezeu , şi să  le în to rci a stfel in im a  sp re 
b in e!”  (1 Îm p. 18:36 -37). 

P rim ul Ilie şi Ioan B otezătorul care a venit în duhul lui Ilie, precum  şi Ilie cel făgăduit înainte de ziua 
DOMNULUI au un lucru com un, şi anum e să întoarcă inim ile oam enilor la D u m nezeu şi C uvântul L ui. P rin ultim a 
slujbă trebuie vestit atât C uvântul profetic care a fost pentru părinţi, cît şi învăţătura celor doisprezece apostoli, 
pentru ca B iserica să fie rezidită, aşa cum  este scris: „ pe tem elia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus H ristos”  (E f. 2:20). C ine nu prim eşte dragostea adevărată, pentru acela este valabil ceea ce scrie 
în 2T es. 2:11 „ D in această pricină, D um nezeu le trim ite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o m inciună” . Pavel a 
văzut-o deja atunci dinainte şi i-a scris colaboratorului său T im otei: „Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor 
îndrepta spre istorisiri închipuite”  (2Tim. 4:4). T oţi acei care se întorc la adevăr, nu se m ai lasă îm pinşi de colo 



 8 

până colo de fiecare vânt străin de învăţături. E i sînt chem aţi din toate lagărele babiloniene şi se bucură de învăţătură 
sănătoasă (T it 2:1). 

A şa cum  Ioan a ştiut exact care texte biblice se referă la el, aşa trebuie să fie cu proorocul făgăduit pentru 
zilele acestea. El le va aduce oam enilor C uvântul făgăduit pentru zilele acestea pe baza descoperirii divine şi va 
include şi profeţia biblică în vestire, aşa cum  scrie P etru: „ Şi avem  cuvântul proorociei făcut şi m ai tare...”  (2Pet. 
1:19). T ot aşa el trebuie să aibă duhul proorociei, d espre care citim  în A poc. 19:10. A postolului Ioan i-a fost spus 
acolo: „ E u sunt îm preună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează m ărturia lui Isus. L ui D um nezeu închină -te! 
(C ăci m ărtu ria lu i Isu s este du h u l proorociei)” . Duhul proorociei nu este în legătură cu darul proorociei, ci cu 
C uvântul proorociei şi este, cum  am  citit deja, m ărturia lui Isus H ristos. T oate acestea sînt de o im portanţă aşa de 
m are, încât nim eni nu ar trebui să fie m ulţum it num ai cu presupuneri şi bănuieli. E ste vorba despre  desăvârşirea 
B isericii adevărate a lui D um nezeu, care recunoaşte însărcinările ei, se bazează pe făgăduinţele date pentru ea şi va 
deveni una cu E l. A ceasta este unitatea adevărată în D uhul! 

 
 

P R O O R O C I A D E V Ă R A Ţ I 
 
P roorocii au fost deja aleşi din pântecele m am ei pentru o anum ită slujbă (Ier. 1:5). M ai întâi au fost num iţi 

„văzători”, pentru că vedeau viziuni (1S am . 9:9). L or le-a fost dăruită însem nătatea acestuia prin descoperire de la 
Dumnezeu (Ier. 1:11-12). C uvântul DOMNULUI venea întotdeauna la prooroci, aşa cum  este scris în N um eri 12:6 
„ A scultaţi bine ce vă spun! C ând va fi printre voi un prooroc, E u, DOMNUL, M ă voi descoperi lui într-o vedenie sau 
îi voi vorbi într-un vis” . D e aceea, un prooroc adevărat a lui D um nezeu este ţeava de vorbire a lui D um nezeu şi 
poate să confirm e ceea ce zice cu „ A şa vorbeşte DOMNUL” . C ine prim eşte un astfel de prooroc şi respectă slujba lui, 
va prim i răsplata unui prooroc (M at. 10:41). În acelaşi tim p, DOMNUL ne avertizează să nu respingem  pe proorocii 
L ui, spunând: „S ă nu faceţi rău proorocilor M ei!”  (1Cro. 16:22; Ps. 105:15). 

L egea şi proorocii vechitestam entari au ţinut până la Ioan, de atunci încoace se propovăduieşte E vanghelia 
îm părăţiei lui Dumnezeu (Luca 16:16). A cest text biblic este folosit des ca dovadă că D um nezeu nu mai are prooroci 
în N oul T estam ent. D ar Ioan însuşi a fost un prooroc; S im eon , care a venit în tem plu la închinarea copilului Isus, a 
fost un prooroc (Luca 2:25-35); şi DOMNUL nostru a dat făgăduinţa: „ D e aceea, iată, vă trim it prooroci înţelepţi şi 
cărturari”  (Mat. 23:34, Luca 11:49). C uvântul „cărturari” folosit aici sigur nu se referă la acei care şedeau la 
picioarele lui G am aliel. Isus a spus despre învăţătorii care vesteau C uvântul L ui într-un mod corect: „ D e aceea orice 
cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Îm părăţia cerurilor, se aseam ănă cu un gospodar, care scoate din 
vistieria lui lucruri noi, ci lucruri vechi”  (Mat. 13:52). 

C ine citeşte Faptele apostolilor, va constata că în adunări slujeau şi prooroci (cap. 11:27+13:1). În cap. 
15:32 se spune: „ Iuda şi Sila, care şi ei erau prooroci...”  În l C or. 12 şi 14, P avel explică darurile şi slujbele din 
B iserică şi scrie la sfârşitul prezentărilor lui: „ D acă crede cineva că este prooroc sau insuflat de D um nezeu, să 
înţeleagă că ce vă scriu eu, este o poruncă a D om nului”  (14:37). În E feseni 3 el vorbeşte despre încrederea lui în 
taina lui Hristos, „ care n -a fost făcută cunoscut fiilor oam enilor în celelalte veacuri, în felul cum  a fost descoperită 
acum  sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui H ristos, prin D uhul”  (vers. 5). Din Ef. 4:11 şi 1 Cor. 12:28 reiese clar că 
D um nezeu însuşi a rânduit în B iserică diferite slujbe. În enum erarea de acolo sînt incluşi şi proorocii. A şa cum  am  
prezentat pe baza Sfintei Scripturi, noi am ajuns la un punct deosebit al istoriei m ântuirii. A ceastă parte profetică 
necesită un prooroc deosebit trim is de D um nezeu. 

Toţi acei care cunosc istoria, ştiu că deja M ahom ed şi alţii au pretins că sînt ultim ul prooroc conform  M a1. 
4:5-6, care trebuie să vină înainte de ziua cea m are şi înfricoşată a DOMNULUI. Unii s-au denumit deschis ca fiind 
„Ilie” sau au vorbit despre „slujba lui Ilie”. D ar niciunul din ei nu a întors inim a copiilor lui Dumnezeu la DOMNUL 
şi la C uvântul L ui. D im potrivă, ei însăşi erau departe de învăţătura profetico -apostolică şi au avut num ai urm aşi 
proprii. Toate acestea nu-L  îm piedică pe D um nezeu să îm plinească făgăduin ţa dată la tim pul S ău. 

 
 
 
 
 

PROVOCARE 
 

Cine cunoaşte C uvântul lui D um nezeu şi lucrarea L ui din trecut, va aştep ta pe drept ceva supranatural de la El. Eu 
personal sînt convins că D um nezeu a folosit un bărbat în generaţia noastră pentru a străpunge o trezire a cărei efecte 
ajung până în prezent. Începutul acestei slujbe se bazează pe data de 7  m ai 1946, în care W illiam M. Branham a 
prim it o chem are deosebită. În adunările lui s-au întâm plat m ulte lucruri puternice, pe care toţi cei prezenţi le-au 
văzut cu ochii lor: orbii au văzut, şchiopii puteau să m eargă, m u ţii au vorbit, surzii au auzit. În cartea „U n bărbat 
trimis de Dumnezeu”, care a fost publicată de rev. G ordon L indsay –  redactorul ziarului lunar „T he V oice of 

http://cerurilor.se/
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Healing” –  şi de asem enea în cartea „A  P rophet V isits S outh A frica” de rev. Julius S tadsklev din anul 1952 şi în 
cartea „T he A cts of the P rophet” de rev. P earry G reen din T ucson, A rizona, precum  şi în alte diferite publicaţii care 
au fost reţinute în nenum ărate relatări. C hiar şi cei bolnavi de cancer abandonaţi de doctori au fost vindecaţi; s-au 
întâm plat într-adevăr m inuni a creaţiei. 

În tim pul m ultor ani, presa din S .U .A . a relatat despre adunările lui. Ş i diferitele reviste lunare religioase, 
ca de exem plu „T he H erald of H ope”, C hicago, „T he V oise of H ealing”, Dallas, (mai târziu num ită „C hrist for the 
Nations”) şi altele, au adus m ereu reportaje despre această slujbă neobişnuită şi ce s-a întâm plat prin aceasta. 
A devărata străpungere al acestei treziri spirituale a avut loc încă înainte de a se ridica a1 ţi evanghelişti de vindecări, 
care au devenit m ai târziu cunoscu ţi pe plan internaţional. Dintre cei care au început cu slujba lor în anii patruzeci, 
cincizeci până în şaizeci, cei m ai m ulţi au obţinut im pulsul pentru aceasta într-o adunare de-a lui William Branham. 
D esigur că ei nu m ai recunosc astăzi aceasta, ci prezintă m ai bine o poveste care lasă o impresie mai mare 
ascultătorilor.  

C a unul dintre m artorii oculari, am  trăit personal lucrarea supranaturală a lui D um nezeu care a avut loc prin 
slujba acestui bărbat a lui D um nezeu. Im presia despre ceea ce am  văzut şi am  auzit, a fost de nedescris şi va răm âne 
până la sfârşitul vieţii m ele. M iilor şi sutelor de m ii le-a putut să le spună pe baza darului deosebirii, cine erau, de 
unde veneau, ce boală avea persoana respectivă; chiar şi evenim ente din viaţa lor îi erau arătate într-o viziune. Nici 
m ăcar o dată nu a fost ceva greşit ce a văzut el în to ţi anii până la sfârşitul slujbei lui, indiferent în ce oraş, în ce ţară, 
pe ce continent slujea. 

D ouă însuşiri deosebite îl caracterizează pe un prooroc şi slujba lui. În prim ul rând , ceea ce a prezis el 
trebuie să se îm plinească (D eut. 18 :20-22), şi în al doilea rând învăţătura lui despre D um nezeu trebuie să fie corectă. 
D acă un prooroc prezice ceva şi se îm plineşte, dar apoi dă îndem nul la slujirea altor dum nezei, atunci este num ai o 
încercare pentru popor. U n prooroc adevărat trebuie să propovăduiască pe D um nezeul lui A vraam , Isaac şi Iacov ca 
singurul D um nezeu adevărat (D eut. 13 :26). 

Ca Fiu al omului, Isus a fost proorocul pe care l-a vestit Moise (Deut. 18:15-19; Fap. 3:22-23). De aceea, El 
face numai ce vede pe T atăl făcând şi apoi face întocm ai (Ioan 5 :19). C ând P etru s-a întâlnit prim a dată cu El, i-a 
spus: „ T u eşti Sim on, fiul lui Iona”  (Ioan 1:40-42). C ătre N atanael, pe care E l la fe1 nu-l cunoştea, E l a spus: „ T e-
am  văzut m ai înainte ca să te chem e F ilip, când erai sub sm ochin”  (Ioan 1:43-49). Cât de copleşit era N atanael, 
putem  să vedem  din răspunsul lui. F em eia de la fântână deasem enea a fost m irată, când DOMNUL i-a spus: „ P entru 
că cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care-l ai acum, nu-ţi este bărbat”  (Ioan 4:18). Isus cunoaşte chiar şi gândurile 
inimii –  cele mai ascunse lucruri îi erau L ui descoperite. D ar chiar din  cauza acestei slujbe, cărturarii şi fariseii L -au 
num it „B eelzebul” şi vedeau în E l un fel de ghicitor sau cititor de gânduri. 

A cest bărbat sim plu trim is de D um nezeu, W illiam  B ranham , a îndrum at m ereu înspre aceste texte biblice 
am intite. D upă predică şi chem area la pocăin ţă, el s-a rugat pentru bolnavi. E l aştepta până îi era arătată o viziune, 
ce vroia să facă D um nezeu, num ai după aceea  vorbea el şi făcea întocm ai. S ute de predici de-ale lui au fost 
înregistrate şi sînt o m ărturie puternică pentru toţi acei care vor să se convingă de corectitudinea celor spuse aici. 

A şa cum  a subliniat deseori, el a văzut de repetate ori în tim pul rugăciunii o lum ină supranaturală deasupra 
anumitor persoane, pentru care el s-a rugat. În 24  ianuarie 1950, în rândul unor adunări m ari în „H ouston C oliseum ”, 
un fotograf necredincios care era de partea criticilor, a făcut unele fotografii cu el. A cestea urm au să fie tipărite într-
un articol cu care aveau intenţia să-l defăim eze pe acest bărbat a lui D um nezeu. C ine îşi poate închipui uim irea 
acestui fotograf, când a văzut pe singura fotografie reuşită stâlpul de lum ină deasupra capului lui W illiam  B ranham !  

În S fânta S criptură citim  de m ulte ori despre apariţia luminii supranaturale. Proorocul Ezechiel a denumit 
„ slava DOMNULUI”  ceea ce i-a apărut lui de repetate ori (E z. 1 :28, 3:12+23, 10:4+ 18). S aul a fost lum inat de această 
lum ină şi a căzut la păm ânt. C a iudeu credincios, el ştia ce era şi a întrebat: „ C in e eşti, DOAMNE?”  R ăspunsul a 
fost: „ E U  sunt Isus, pe care-L prigoneşti”  (Fap 26:15). În pustie, Israelul a fost condus ziua de un nor 
supranatural şi noaptea de o lum ină supranaturală (N eem ia 9 :19). Dumnezeu este lum ină şi locuieşte într-o lum ină 
de care nu poţi să te apropii (1Tim. 6:16). Isus a venit ca lum ină în această lum e (Ioan 1 :4-9). 

În 28  februarie 1963 norul supranatural s-a coborât exact în locul deasupra m untelui la nord de Tucson, 
A rizona, în care se afla acest bărbat a lui D um nezeu. M ulţi oam eni au văzut aceasta şi au fost trim ise m ulte 
fotografii cu acest fenomen şefului de la „Institute of A tm ospheric Physics” de la universitatea din A rizona în 
Tucson. Lui W. Branham i-a fost spus atunci să se întoarcă în Jeffersonville şi să vorbească despre cele şapte peceţi 
din A pocalipsa. În cele şapte zile succesive, din 17 până 24 martie 1963, a venit această lum ină supranaturală, cum  a 
relatat el, în fiecare după m asă în cam era lui, unde i-a fost descoperită pecetea despre care u rma să vorbească seara. 
A vând în vedere plinătatea incom parabilă de confirm ări supranaturale, este greu de înţeles de ce chiar acei care se 
denum esc „bărbatul lui D um nezeu al ceasului”, „prooroc al tim pului de sfârşit” şi altele, nu  recunosc ce a făcut 
Dumnezeu. 
D eja în 11 iunie 1933, W . B ranham  ea predicator baptist tânăr, a făcut un botez biblic în râul Ohio, la care au 
participat patru m ii de oam eni şi câteva sute au fost botezate. C ând era pe cale să boteze a şaptesprezecea perso ană, 
a apărut dintr-o dată lum ina aceasta supranaturală deasupra lui, şi o voce puternică a spus: „A şa cu m  a fost trim is 
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Ioan B otezătorul înaintea prim ei veniri a lui H ristos, aşa vei fi tu  trim is cu  un  m esaj înainte de a doua venire 
a lui H ristos” . Acestea sînt num ai câteva din tre evenim entele neobişnuite care s-au întâm plat. 

D acă suntem confruntaţi cu lucruri asupra cărora om ul nu are nici o influenţă, pentru că D um nezeu le -a 
înfăptuit în suveranitatea L ui, atunci nu m ai putem  răm âne neutri, ci trebuie să  luăm  o decizie. Indiferenţa nu-i 
foloseşte la nim eni, căci tot ce face D um nezeu se întâm plă cu un scop anum e. S -ar putea ca Biserica DOMNULUI să 
se afle în aceeaşi situaţie ca poporul Israel atunci când um bla DOMNUL pe păm ânt? T oţi continuă cu adunările de 
parcă DOMNUL nu ar fi făcut nim ic deosebit şi unii care cunosc B iblia întreabă chiar: „N u trebuie să vină m ai întâi 
Ilie? N u trebuie să vină un prooroc?” R ăspunsul la aceasta sună astăzi ca atunci: „E l a fost deja aici, şi voi aţi făcut 
cu el ce aţi vrut”. D acă este adevărat –  şi este adevărat –  că D um nezeu a trim is un bărbat în tim pul nostru, fără ca 
noi să recunoaştem  ziua noastră de încercare, atunci este evident că am  trecut pe lângă lucrarea de m ântuire. D e 
aceea nu ar trebui să cercetăm  cu toată sinceritatea în S fânta S criptură, până când vom  găsi într-adevăr m esajul lui 
Dumnezeu pentru timpul acesta? 

C a întotdeauna, s-ar putea întâm pla şi acum , ca bisericile şi adunările precum  şi întreaga preoţim e să 
m eargă m ai departe pe drum ul lor, considerând ceea ce a făcut D um nezeu ca fiind un deranj nep lăcut şi respingând -
o ca lucrare a celui rău. P entru că W . B ranham  nu făcea parte din nici o organizaţie, el a fost respins în general, aşa 
cum a fost şi cu proorocii. În toate „taberele” au fost numai puţini care l-au recunoscut ca bărbat adevărat a lui 
Dumnezeu. Ca prooroc al C uvântului, el nu a putut fi nici pentru una şi nici pentru cealaltă învăţătură, ci a trebuit să 
răm ână în lim itele S cripturii. C a P avel şi apostolii a învăţat şi el că D um nezeu s-a descoperit în cer ca T ată, pe 
păm ânt ca F iu şi că E l trăieşte în cei răscum păraţi prin Duhul Sfânt. În 1 T im . 3:16 este cuprins astfel: „ Şi fără 
îndoială, m are este taina evlaviei... „ C el ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în D uhul, a fost văzut de 
îngeri, a fost propovăduit printre N eam uri, a fost crezut în lum e, a fost înălţat în slavă” .  

C hiar şi evangheliştii care au fost inspiraţi şi binecuvântaţi prin slujba acestui bărbat sim plu a lui 
Dum nezeu, de fapt nu au înţeles despre ce este vorba. Acelaşi lucru este cu bisericile care au profitat enorm  în urm a 
slujbei sale. C a în toate tim purile, şi acum  a recunoscut num ai o m inoritate că D um nezeu ne -a făcut de cunoscut 
planul S ău. C redincioşii adevăraţi vor prim i C uvântul fă g ăd uit, pentru că ei sînt copii ai făgăduinţei (Gal. 4:28) şi 
vor prim i făgăduinţa T atălui (F ap. 1 :4).  

În general, astăzi este aceeaşi situaţie ca la prima venire a lui Hristos. Preoţim ea a încercat atunci să 
găsească din diferite m otive ceva de criticat. A cum  nu este altfel. S e ia de exem plu un citat din cartea „C ele şapte 
Biserici” şi se fac îndrum ări că în 1977 nu s-au sfârşit toate sistem ele lum eşti şi nici nu a început îm părăţia de o mie 
de ani. Dealtfel, ar fi atât de sim plu să se convingă printr-o comparaţie cu banda originală, că rev. B ranham  nu a 
spus aşa ceva niciodată. În carte se află, din păcate, repetate pasaje care nu corespund cu predicile originale. E ste de 
neînţeles, de ce oamenii inteligenţi nu se ostenesc deloc să afle adevărata situaţie. S e naşte chiar im presia, că acestea 
şi alte lucruri care îi sînt atribuite lui în m od fals, sunt răspândite intenţionat pentru a-i descuraja pe m ulţi. C ine este 
totuşi nepărtinitor şi mai posedă un pic team ă de D um nezeu, va constata inevitabil că acest bărbat a avut o în ţelegere 
adâncă a S cripturii, prin descoperire, şi că lui i-au fost făcute de cunoscut tainele ascunse ale C uvântului. Pentru 
aceasta îi suntem foarte mulţumitori lui Dumnezeu. 

Poate DOMNUL va reuşi prin această prezentare sim plă să le poruncească o oprire celor ce merg pe drumul 
lor propriu sau sînt ocupaţi cu program e nefolositoare. A tunci ei nu se vor m ai lupta îm potriva lucrurilor care vin de 
la D um nezeu, ci vor fi ei însuşi o parte din planul S ău din tim pul sfârşitului. A ceasta este valabil pentru toţi acei 
care resping slujba pusă de D um nezeu, pentru că au crezut unei argum entări care se bazează num ai pe auzite. Ş i acei 
care se referă la W . B ranham , dar care pe de altă parte dau m ai departe expresii şi tălm ăciri nebiblice ale S cripturii şi 
m esajului, au dăunat lucrării lui D um nezeu, deşi credeau că slujesc. 

Eu îl rog pe fiecare care are la dispoziţie predicile păstrate, să le cerceteze în lum ina S cripturii şi să 
cerceteze învăţătura cu C uvântul lui D um nezeu, fără să ia ceva din legătură. N im eni să nu se bazeze pe înţelegerea 
lui proprie sau pe părerile altora. Îm preună vrem  să facem  ca cei din B erea: „ Iudeii aceştia aveau o in im ă  m ai 
aleasă  d ecâ t cei din Tesalonic. Au primit C uvân tu l cu  toa tă  râ vna, şi cercetau  S crip tu rile în  fieca re  zi să  vadă 
ce li se spunea este a şa ”  (Fap. 17:11). 

 
 
 
 

M Ă R T URIE PERSONA L Ă  
 

Ca autor al acestei broşuri, vreau să m ai adaug în încheiere m ărturia m ea personală, cu speran ţa că îi va 
ajuta multora. 

E u am  avut prioritatea deosebită, să-L  trăiesc pe DOMNUL deja în tinereţea m ea tim purie, şi am luat parte la 
adunările şi conferinţele creştine în E uropa şi S .U .A ., cît de des îm i era posibil. D e la R usalii 1949, am  auzit m ereu 
de la diferiţi predicatori şi evanghelişti despre lucrarea puternică a lui D um nezeu prin bărbatul lui D um nezeu deja 
amintit. În august 1955 am  putut lua parte pentru prim a dată tim p de o săptăm ână la adunările bogat binecuvântate 



 11 

pe care lea ţinut W . B ranham  în K arlsruhe, G erm ania. Im presia adâncă care a răm as în m ine a avut influenţă asupra 
întregii m ele vieţi duhovniceşti. 

Conferinţa internaţională „V oice of H ealing” din anul 1958 în D allas, T exas, m i-a răm as în am intire ca un 
punct culm inant deosebit. În adunările din timpul zilei au predicat diferiţi evanghelişti, în tim p ce acest bărbat sm erit 
a lui Dumnezeu a vorbit în adunările de seara ca vorbitor principal. C eea ce am  trăit acolo şi în alte adunări ale lui în 
S.U.A . şi în G erm ania, este de com parat num ai cu slujba DOMNULUI nostru Isus Hristos. 

În 2  aprilie 1962, în zorii zilei, am  avut o trăire extraordinară în care DOMNUL a însărcinat cu o voce clar 
auzibilă. În 3 decem brie în acelaşi an, rev. B ranham  a repetat prin descoperire, în prezen ţa a doi martori, exact 
cuvintele care le-a vorbit DOMNUL cu mine. Atunci am  înţeles că slujba m ea este într-o legătură directă cu a lui. 
D upă ce am  călătorit în cei peste douăzeci de ani m ai ales în ţările A siei şi A fricii, precum  şi în ţările E uropei de E st 
–  inclusiv Rusia –   eu sim t că a sosit tim pul ca toţi oam enii să afle ce a făcut D um nezeu. D acă citim  cu atenţie ceea 
ce i s-a spus rev. B ranham  în iunie 1933, atunci observăm  că în prim ul rând nu este vorba despre persoana lui, ci 
cuvintele au fost: „...tu vei fi trim is cu un mesaj care va fi vestit înainte de a doua L ui venire” . Dumnezeu a luat 
mesagerul, dar ne-a lăsat mesajul. Acest mesaj este Cuvântul făgăduit şi descoperit a lui Dumnezeu pentru timpul 
acesta. El este o parte din E vanghelia veşnic valabilă, care trebuie propovăduită tuturor popoarelor ca să  slujească de 
m ărturie (M at. 24:14, Apoc. 14:6). Evanghelia deplină include fără îndoială şi partea profetică pentru timpul de 
sfârşit. 

Noi intrăm  acum  în ultim a fază în care se îm plinesc Evrei 13:8; Ioan 14:12, Mar. 11:22 şi m ulte alte texte 
biblice. La aceste trei texte amintite, rev. Branham s-a referit mereu. Ca niciunul după zilele lui Isus Hristos, ei le-a 
văzut îm plinindu -se literalm ente în slujba lui de nenumărate ori. Noi trebuie să fim  atenţi ca tot să corespundă în  
întregime cu Cuvân tul scris al lui Dumnezeu. Întrebarea nu este dacă acceptăm  sau respingem un om, ci dacă avem  
parte de lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne punem  înaintea faptului că DOMNUL s-a făcut de cunoscut deseori 
în simplitate. LU I trebuie să-i dăm  socoteala în ziua judecăţii şi nu unui om . Unde a avut loc o astfel de confirmare 
supranaturală, toate argumentele omeneşti sînt egale cu zero şi nevalabile. 

Eu sunt convins că m esaju l care ne-a fost adus în această ultimă epocă din C uvântul lui Dumnezeu este 
înaintea venirii a doua a lui Hristos. T oţi credincioşii adevăraţi îl vor accepta, se vor orienta după acesta şi astfel vor 
trăi desăvârşirea. N oi trebuie să luăm  în co nsiderare că în scurt timp Dumnezeu va îm plini lucru rile puternice pe 
care le-a făgăduit El prin Biserica-M ireasă. Îndată ce fiecare îşi va  găsi locul în trupul lui Hristos, DOMNUL ne va 
uni cu S ine în C uvântul şi D uhul S ău şi pe cei aleşi îi va conduce la cea mai mare biruinţă din toate tim purile. 
A tunci C uvântul scris va deveni în ei C uvântul vorbit viu , prin care va fi descoperită puterea lui Dumnezeu. Ei vor 
face parte dintre cei biruitori cărora li s-a dat făgăduinţa din Apoc. 2:3. 

A şa cum  a fost făgăduit în H agai 2 :6 şi E vrei 12 :26, D um nezeu va clătina încă o dată păm ântul şi cerul. 
A tunci se va îm plini şi C uvântul din O sea 2 :21 „ În ziua aceea, voi asculta, zice D om nul, voi asculta cerurile, şi ele 
vor asculta păm ântul” ; în tim pul acela credincioşii se vor ruga cum  este scris: „ C ereţi de la DOMNUL ploaie, ploaie 
de prim ăvară...”  (Zah. 10:1). A şa cum  am  prezen tat deja, acesta va fi timpul de înviorare care este făgăduit înainte 
de întoarcerea lui Isus H ristos. T im pul secerişului a sosit. DOMNUL secerişului spune astăzi aceleaşi cuvinte pe care 
le-a spus atunci ucenicilor Lui: „ A tunci a zis ucenicilor Săi: „ M are este secerişul, dar puţini Sunt lucrătorii! R ugaţi, 
deci, pe DOMNUL secerişului să scoată lucrători la secerişul L ui”  (Mat. 9:37-38). „ C ăci DOMNUL va îm plini pe 
deplin şi repede pe păm ânt cuvântul L ui” .  

 
T atăl nostru care eşti în ceruri! 
S finţească-se N um ele T ău, 
vie Îm părăţia T a, 
F acă-se voia T a, precum  în cer şi pe păm ânt.  
P âinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 
şi ne iartă nouă greşelile noastre  
precum  şi noi iertăm  greşiţilor noştri 
şi nu ne duce pe noi în ispită 
şi ne izbăveşte de cel rău.  
C ăci a T a este Îm părăţia şi puterea  
şi slava în veci. A m in! 
 
 

******* 
***** 

* 
 
 
 

http://om.ci/
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În 28 februarie 1963 a 
apărut acest nor supranatural 
deasupra m untelui S unset, în 
nordul T ucsonului, A rizona, aşa 
cum i-a fost arătat rev. B ranham  
într-o viziune în 22 decem brie 
1962. S-ar putea ca acesta să fie 
un sem n al întoarcerii S ale 
apropiate? Deşi fotografia a fost 
făcută de la o distanţă m are, faţa 
DOMNULUI este de recunoscut. 

 
În revista „S cience” 

din 19 aprilie 1963, această 
fotografie a fost editată pe 
pagina de titlu. James E. 
M cD onald de la „Institute of 
A tm ospheric P hysics” de la 
„U niversity of A rizona” din 
Tucson, a conceput un referat 
fără să aibă o explicaţie pentru 
acest fenom en. În cunoscuta 
revistă săptăm ânală „L ife” din           

17 m ai 1963 fotografia a fost deasem enea publicată într-un articol. N orul de lum ină se afla pe un cer albastru, la  o 
înălţim e unde nu m ai există um iditate pentru a se form a un nor. D esigur că este o confirm are al C elui atotputernic, 

care în dragostea L ui le vine în 
ajutor şi celor care nu pot să 
creadă fără să nu vadă. 

 
 
 
Pe fotografie se vede 

lum ina supranaturală asupra 
capului lui William Branham, 
care a fost fotografiată în tim pul 
unei adunări în H ouston, T exas, 
de un fotograf de presă. S tudioul 
Douglas din Houston a predat 
filmul Dr. George J. Lacy, 
responsabilul pentru cercetarea 
docum entelor litigioase. D upă ce 
acesta a făcut o cercetare 
am ănunţită, el a confirm at 
autenticitatea: „E u am  
convingerea absolută că 
negativul supu s cercetării n u a 
fost un negativ retuşat, nici 
com b inat şi nici lu m inat de 
două ori. M ai departe am  
convingerea absolută că fâşia 
de lu m ină deasupra capului, a 
fost cauzată de o lu m ină care a 
atins negativul” . 


