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Adunarea cu fraţii slujitori 

Bucureşti – vineri,  18 august 2000 

 
Ewald Frank 

 

Vă salut pe toți în Numele preţios al lui Isus Hristos. Întotdeauna 

este o zi şi un timp deosebit când vin în ţara voastră. Chiar de la început, 

inimile noastre au fost unite în dragostea lui Dumnezeu pentru Cuvântul 

lui Dumnezeu. Şi ne gândim la mulţi ani în urmă în care am împărtăşit 

acest Cuvânt împreună. Pot spune aşa cum a spus şi apostolul Ioan: „n-

am bucurie mai mare decât să văd că umbli în adevăr”. Noi înţelegem, 

prin harul lui Dumnezeu, că adevărul este întotdeauna în legătură cu 

Dumnezeu. Şi minciuna este în legătură cu vrăjmaşul. Şi sunt despărţiţi 

aşa cum este lumina cu întunericul, ca moartea şi viaţa, cerul şi iadul. De 

aceea este atât de important să rămâi în Cuvântul lui Dumnezeu care este 

adevărul. Nici măcar să nu asculți vreo tâlcuire a Scripturii, pentru că 

fiecare tâlcuire vine de la duşman. Dar descoperirea divină vine de la 

Dumnezeu. 

În această după amiază am avut puţin timp şi am citit primele cinci 

capitole din 1 Ioan şi apoi şi 2 Ioan şi 3 Ioan. Şi am fost copleşit să văd 

cum apostolul a subliniat adevărul şi cum a subliniat începutul. Aceste 

două cuvinte sunt predominante în toate scrierile lui. Ne arată 

importanţa începutului şi ne arată importanţa Cuvântului lui Dumnezeu 

care este adevărul. Pentru că la început a fost Cuvântul. Cuvântul este 

Dumnezeu, Cuvântul este viaţă şi Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. 

Noi trebuie să înţelegem rânduiala divină a lui Dumnezeu. Şi trebuie să 

mai înţelegem că cel rău are un singur scop: să distrugă rânduiala divină 

a lui Dumnezeu. De la început, din Grădina Eden, duşmanul a încercat 

să distrugă ordinea divină. 

Dar acum înţelegem, prin harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu 

distruge ceea ce a făcut Satan, ca să reinstaureze rânduiala Lui. Isus 

Hristos a venit ca să distrugă lucrările vrăjmașului. Şi una din lucrările 

celui rău sunt multele răstălmăciri, toate aceste călăuziri greşite. Deci, 
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acum Dumnezeu distruge lucrările vrăjmașului. Şi prin restituirea 

Cuvântului este pregătită calea pentru ca restituirea efectivă să aibă loc. 

Întotdeauna Dumnezeu a trimis mai întâi Cuvântul Său şi Cuvântul 

Lui conţine făgăduinţele. Şi apoi El veghează asupra Cuvântului Său, ca 

să împlinească ceea ce a făgăduit. În Vechiul Testament sunt multe 

făgăduinţe. De asemenea și în Noul Testament sunt multe făgăduinţe. 

Este foarte important pentru copiii lui Dumnezeu ca, în acest timp, să 

creadă făgăduinţa lui Dumnezeu pentru acest timp. Fiecare poate privi în 

urmă şi să zică: „eu cred ceea ce a făcut Dumnezeu pe vremea lui 

Avraam, sau în vremea lui Moise, sau în vremea apostolilor”. Dar noi 

trăim acum şi noi trebuie să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu pentru 

astăzi şi trebuie să primim tot ceea ce a făgăduit El pentru acest timp. De 

fapt, atunci când Dumnezeu lucrează pe pământ este o parte din 

Cuvântul pe care El l-a făgăduit. Când a venit şi l-a vizitat pe Moise, ce 

a spus El? „Mi-aduc aminte de făgăduinţa Mea. Eu am făcut un 

legământ cu Avraam, Isaac şi Iacov. Şi am făgăduit, în Gen. 15:13: 

«după patru sute de ani vă voi scoate afară din robie»”. Poate toţi evreii 

au uitat ce a făgăduit Dumnezeu, dar Dumnezeu nu a uitat. Când s-a 

împlinit timpul şi au trecut cei patru sute de ani, Domnul a venit din cer 

pe pământ şi supranaturalul a avut loc. Şi Moise a zis: „eu nu pot vorbi, 

ce pot eu să fac?” Şi Domnul i-a zis: „cine a făcut gura? Cine l-a făcut 

pe om să vorbească?” 

Fiecare slujitor al lui Dumnezeu va încerca să evite chemarea. Şi 

eu am făcut la fel. Când Domnul m-a chemat, am zis: „Doamne, ei nu 

mă vor asculta”. Asta am spus, aceasta a fost reacţia mea. N-am zis că 

„nu pot să vorbesc”, dar am zis că „nu mă vor asculta”. Eu vă spun 

adevărul.  

Fiecare bărbat al lui Dumnezeu are experienţa lui, nu există o 

copie. Experienţa lui Petru a fost diferită, experienţa lui Pavel a fost 

diferită, dar toate au fost o parte din marele plan al lui Dumnezeu. 

Pentru că aici, în ţara voastră, este ca la mine acasă, voi spune 

unele lucruri pe care nu le spun în alte locuri. Sunt patruzeci de ani de 

când Domnul m-a călăuzit să încep traducerea predicilor fratelui 

Branham. În decembrie 1959 am tradus prima predică a fratelui 

Branham, într-o mică adunare, ascultând şi traducând direct. Deci, 
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privesc în urmă la aceşti patruzeci de ani de slujbă. Şi dacă priveşti în 

Sfânta Scriptură, numărul patruzeci apare de multe ori. 

Nu vreau să intru în aceste detalii, dar când Moise avea patruzeci 

de ani a ieşit ca să-i viziteze pe fraţii săi. A fost un pic cam devreme, cu 

10 ani mai devreme. De aceea n-au trecut 400 de ani, ci trecuseră 390. Şi 

apoi a trebuie să aştepte din nou 40 de ani şi atunci s-a întâmplat. Şi 

acum, în total, 430 (390+40) de ani; şi apoi din nou 40 de ani, umblând 

cu copiii lui Israel prin pustie. 

Acum, eu mă uit înapoi la aceşti patruzeci de ani. Şi îmi aduc 

aminte ce i-a spus Domnul prin Îngerul care l-a vizitat pe fratele 

Branham. Eu cred aceasta aşa cum cred fiecare Cuvânt din Biblie. Noi 

nu vă spunem poveşti. Ceea ce spunem o spunem ca martori, aşa cum au 

fost martorii de aici din Scriptură. Dacă citim că Domnul a venit jos, în 

stâlpul de foc, în stâlpul de nor, pe vremea lui Moise, la fel de adevărat 

este că Domnul a venit, după două mii de ani, în lumina supranaturală. 

Şi aceasta nu s-a întâmplat numai o dată, ci de mii de ori. Când fratele 

Branham se ruga pentru bolnavi, lumina supranaturală cobora. Eu 

însumi sunt un martor al acestei slujbe. Dar ceea ce vreau să spun este 

aceasta: când Îngerul a venit la fratele Branham, pe 7 mai 1946, fratele 

Branham stătea aşa [fratele Frank arată cum], avea Biblia deschisă în 

faţa lui aşa [fratele Frank arată cum]. Şi deodată lumina a pătruns în 

cameră şi Îngerul Domnului a păşit din acea lumină pe podea. Fratele 

Branham s-a ridicat foarte repede, s-a speriat pentru că nu ştia că se va 

întâmpla acest lucru. Şi Îngerul i-a spus: „Nu te teme! Sunt trimis din 

prezenţa Dumnezeului Atotputernic ca să-ţi dau însărcinarea, pentru că 

Dumnezeu a rânduit ca tu să ai darul vindecării divine”. Şi eu cred că ați 

citit despre lucrurile care i s-au spus la chemarea sa. Din când în când, 

ascult mărturia lui. Şi de fiecare dată când el depune această mărturie, 

lucrul acesta îmi confirmă că Dumnezeu este acelaşi în toate timpurile, 

în Vechiul Testament, în Noul Testament. 

Şi dacă privim la această chemare adevărată, din acea zi, Îngerul a 

zis: „aşa cum lui Moise i s-au dat două semne, două semne ţi se vor da şi 

ţie. Vei lua mâna celui bolnav în mâna ta şi îți vei întoarce mâna în felul 

acesta. Pe această parte a mâinii – dacă boala acelei persoane este 

cauzată de un duh rău, cum ar fi cancerul, o tumoare sau o asemenea 
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boală – boala acelei persoane va apărea pe dosul mâinii tale”. Mii de 

oameni au văzut-o. Eu, personal, am întâlnit oameni care au văzut-o. Şi 

apoi Îngerul i-a spus: „Apoi ţi se va da un alt semn: vei ajunge să cunoşti 

tainele inimii oamenilor cu care vorbeşti”. 

Şi Îngerul a continuat să-i explice: „Când Hristos a fost pe pământ, 

El a avut aceeaşi slujbă; El a putut să-i spună lui Natanael: «Te-am văzut 

mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin»”. Îngerul i-a 

explicat fratelui Branham versetele despre femeia de la fântână. Şi apoi 

Îngerul i-a spus: „În zilele lui Isus, acest semn al lui Mesia s-a 

manifestat doar la evrei şi la samariteni, nu la neamuri. Pentru că 

Domnul Însuşi le-a spus ucenicilor: «nu mergeţi la neamuri». Acum este 

vremea sfârşitului pentru neamuri. Şi acelaşi semn care a fost dat de 

Dumnezeu în slujba mesianică, a lui Isus, se va repeta acum, ca ultimul 

semn pentru neamuri”. 

Noi nu numai că vorbim despre aceste lucruri, ci le comparăm cu 

Scriptura şi credem ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui. Şi dacă 

priviți la începutul Noului Testament, îngerul Gavril a venit la Templu, 

Luca 1, a stat în dreapta altarului, acolo unde Zaharia slujea Domnului și 

îngerul i-a zis: „Zaharia, tu eşti bătrân şi, la fel, soţia ta este bătrână. 

Soţia ta n-are copii. Dar va avea un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. 

Pentru că el va merge înaintea Domnului, în duhul şi puterea lui Ilie, ca 

să pregătească calea Domnului”. 

Dumnezeu nu foloseşte filozofi. Dumnezeu nu foloseşte preoţi. 

Dumnezeu foloseşte proroci. Şi când vine timpul, când făgăduinţele se 

împlinesc, atunci cerul se coboară şi supranaturalul are loc, pe pământ. 

Dacă nu este aşa, atunci Dumnezeu nu este acolo. Dacă nu este 

supranatural, Dumnezeu nu este acolo. Dacă Dumnezeu este prezent, 

atunci va avea loc supranaturalul. 

Chiar şi atunci când a fost născut Domnul nostru - Luca 2. Ce s-a 

întâmplat? Tot cerul, parcă, s-a coborât. Cetele cereşti cântau şi întregul 

Betleem a fost luminat în timpul nopţii. Şi îngerul a făcut anunţul, în 

Luca 2:11: „astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, 

care este Hristos, Domnul”. 

Puteţi merge prin toată Biblia. Mai întâi, omul lui Dumnezeu era în 

legătură cu Dumnezeu. Fiecare om al lui Dumnezeu, din Scriptură, a 
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avut o legătură personală cu Dumnezeul Atotputernic. Oamenii lui 

Dumnezeu au auzit vocea Celui Atotputernic. Şi dacă mergi prin 

Scriptură, ca de exemplu în Geneza 18, Domnul Însuşi a venit şi l-a 

vizitat pe Avraam. Aţi spune: „E posibil aşa ceva?”  De ce nu? Este scris 

în Scriptură că Domnul a venit la Avraam, a stat şi a mâncat împreună 

cu Avraam. Şi în vers. 17, Scriptura spune: „Să ascund Eu oare de 

Avraam ce am să fac?...”. Şi cei doi îngeri s-au dus la Sodoma. Dar 

Domnul a rămas cu Avraam și de la Avraam El S-a dus în slavă. 

Dacă mergeți apoi la zilele lui Ahab, prorocul Mica a spus: „Am 

văzut cerul deschis. Am văzut pe Domnul şezând pe tron. Am văzut 

cetele cereşti de îngeri, stând la stânga şi la dreapta Lui. Am auzit 

conversaţia care a avut loc în ceruri. Şi atunci Domnul a întrebat: «cine 

va merge ca să-l înşele pe Ahab?»”. Dacă mergeți la prorocul Isaia cap. 

6, prorocul depune mărturia lui: „L-am văzut pe Domnul şezând pe tron. 

Şi am auzit corul îngerilor spunând: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 

oştirilor!»” Aceasta nu a fost închipuire, ci aceşti oameni au fost luaţi în 

Duhul, în slavă. Au fost experienţe adevărate cu Dumnezeul 

Atotputernic. 

În acelaşi fel, prorocul Ezechiel, în cap. 1, a spus: „L-am văzut pe 

Domnul şezând pe tron”. Îl descrie pe Domnul, din cap până în picioare, 

de la piept, totul. Aceştia au fost adevăraţi oameni ai lui Dumnezeu. 

Fiecare om al lui Dumnezeu nu a ştiut doar ceea ce au experimentat alţii, 

ci a avut experienţa lui personală cu Domnul Dumnezeu. Până la Apoc. 

4:1, când apostolul Ioan a fost luat în slavă, în Duhul şi a spus: „Am 

văzut tronul şi pe Cel ce şedea pe tron. Şi am auzit vocea Lui ca sunetul 

unei trâmbiţe”. 

Deci, suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic, că El S-a 

descoperit în timpul nostru. Şi noi am recunoscut că atunci când 

Dumnezeu face ceva supranatural, se va întâmpla ceva pe pământ 

conform planului de mântuire. 

Acum îmi vine încă un gând, referitor la aceşti patruzeci de ani de 

slujbă... În patruzeci de ani mai mult s-au învârtit, nu au ajuns în ţara 

făgăduinţei. Dar apoi s-a întâmplat ceva. Dumnezeu i-a spus lui Moise: 

„Du-te pe Muntele Nebo şi priveşte spre ţara făgăduită”.  
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Am stat cu fratele Menard chiar pe Muntele Nebo; chiar unde a 

stat Moise. Este doar un singur loc unde se poate sta. Când am fost în 

Aman, Iordania, am luat un taxi şi ne-am dus pe Muntele Nebo. De 

acolo, de pe Muntele Nebo, poţi vedea întreaga câmpie, aproape până la 

Ierusalim. De la Muntele Nebo până la Iordan sunt 10 km, când priveşti 

spre Vest, Ierihonul este undeva în dreapta. De acolo, de pe Muntele 

Nebo, am văzut Iordanul şi Ierihonul.  

Ce vreau să spun este faptul că după aceşti patruzeci de ani a avut 

loc intrarea în ţara făgăduită. Eu am o mare dorinţă să văd aceasta 

repetându-se în viaţa mea, ca noi nu numai să vorbim despre făgăduinţe, 

ci să intrăm în posesia tuturor lucrurilor pe care ni le-a făgăduit 

Dumnezeu. Şi Dumnezeu a zis, prin fratele Branham, că evreii trebuie să 

se întoarcă în ţara făgăduită pentru că acolo este locul în care Isus 

Hristos li Se va descoperi. El chiar a făcut afirmaţia: „nu evreilor de pe 

Wall Street, ci El Se va arăta evreilor care s-au întors în ţara făgăduită”. 

Pentru că acolo se va desfăşura slujba celor doi proroci. Mesia va veni 

acolo şi Templul va fi reconstruit acolo. Nu undeva pe pământ, ci chiar 

acolo unde a fost înainte. 

Care este lecţia pentru noi? Nu este de ajuns să fii un copil al lui 

Dumnezeu. Noi trebuie să fim copii ai Cuvântului făgăduit pentru acest 

timp. Noi trebuie să recunoaştem acest Cuvânt făgăduit. Aceasta este 

marea deosebire între a fi chemat şi a fi ales. Mulţi sunt chemaţi, chiar şi 

la viaţa veşnică. Pentru că Biblia spune că dacă crezi în Isus Hristos ca 

Mântuitor al tău personal primeşti viaţa veşnică şi ai trecut de la moarte 

la viaţă”. Dar acum nu vorbim doar despre primirea vieţii veşnice. Acum 

vorbim despre prima înviere, vorbim despre răpire, vorbim despre 

ospățul de nuntă a Mielului, vorbim despre Împărăţia de o mie de ani. 

Nu ce se va întâmpla după Împărăţia de o mie de ani, când toţi cei ce au 

primit viaţa veşnică vor intra în viaţa veşnică. Noi vorbim, aşa cum este 

spus în mesajul pentru cele şapte Biserici: „Cine are urechi, să asculte 

ce zice Bisericilor Duhul” - și cel ce va birui va moşteni toate lucrurile. 

Aceasta este marea deosebire între cei chemaţi şi cei aleşi. Cei care sunt 

aleși aud ceea ce spune Bisericilor Duhul. Şi numai dacă crezi conform 

Cuvântului ai posibilitatea să biruieşti toate lucrurile. Dacă nu, atunci 

rămâi legat de toate tradiţiile. 
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Şi astăzi puteţi merge în foarte multe întâlniri carismatice. Ei au 

muzică foarte puternică, ei predică câteva povestiri din Biblie, dar nici 

nu le pasă de ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. Ei au 

propriile lor planuri şi programe şi acolo sunt mari oameni. Dar 

adevăraţii copii ai lui Dumnezeu recunosc ceea ce face Dumnezeu în 

timpul lor. 

Şi vă pot arăta din Luca 19, când Domnul nostru a fost foarte, 

foarte trist când s-a uitat asupra Ierusalimului. Este scris în Luca 19 de la 

vers. 41: „Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru 

ea şi a zis: «Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care 

puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi»”. Şi 

apoi El pronunţă judecata (vers. 43). 

La fel va fi după răpire. Judecăţile care sunt promise în Cuvântul 

lui Dumnezeu vor veni peste toţi cei care n-au recunoscut ziua cercetării 

din partea lui Dumnezeu. Când supranaturalul coboară pe pământ şi 

Dumnezeu Însuşi este la lucru, a trecut timpul când să te mai gândeşti și, 

a venit timpul să crezi. Am spus-o de multe ori: „nu mai sta pe gânduri 

şi tot reflecta, ci crede chiar în acel moment”. 

Când am fost la primul serviciu al fratelui Branham, am fost 

convins din primul moment. Nu pot explica de ce. Nu-l cunoşteam. Eu 

trăiam în Germania, el în America. Nu ştiam cine este şi ce este. Dar din 

primul moment am ştiut - vă rog nu mă întrebaţi cum - am ştiut în inima 

mea că acesta este un om adevărat al lui Dumnezeu. Nu ştiam despre 

făgăduinţa, că Domnul va trimite la sfârşitul timpului un proroc, nu 

cunoşteam planul lui Dumnezeu în acel timp, deşi predicam pe atunci. 

Am început să predic în 1953. Umblam cu Biblia sub braţ şi credeam că 

o cunosc Biblia. De atunci ţin Biblia doar aşa [fratele Frank arată cum]. 

Din momentul în care Îl vezi pe Dumnezeu la lucru, atunci trebuie 

să crezi - este acel prim moment! Dacă aştepţi mai mult timp, dacă îţi iei 

mai multe zile, uit-o! „Astăzi dacă auziţi glasul Lui”... Astăzi când 

Domnul îţi vorbeşte, astăzi este timpul când trebuie să iei o hotărâre. 

Dacă îţi iei mai mult timp, adevărata decizie nu va veni niciodată, pentru 

că Satan îţi va fura Cuvântul pe care l-ai auzit şi nu vei mai avea nimic. 

Citiți cele patru pilde din Matei 13, este pilda cu cele patru feluri de 

pământ. Ultimul era cel bun. Şi când sămânţa a căzut pe pământ bun a 
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adus multă roadă. Cele trei au avut probleme – dar au auzit acelaşi 

Cuvânt. Dar citiţi în Matei 13 şi veţi vedea cât de important este să auziți 

Cuvântul şi să-l înţelegeți, să-l primiți şi să-l credeți prin descoperire 

divină. Pentru că Domnul spune: „dacă nu-l înţelegi, atunci duşmanul 

vine şi-l fură”. 

Ne întoarcem la Luca 19 şi citesc vers. 44. Întotdeauna oamenii Îl 

laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în trecut şi apoi privesc spre 

lucrurile pe care Dumnezeu le va face în viitor, dar trec pe lângă ceea ce 

Dumnezeu face chiar în vremea lor. În ultimii trei ani, împreună cu 

fratele Menard, am vizitat aproape toate continentele. Poate el n-a fost în 

Africa, dar a fost pe toate celelalte continente. Dar eu personal am 

întâlnit mulţi fraţi care au fost cu fratele Branham, toţi marii evanghelişti 

americani. 

Chiar acum sunt în legătură cu un om deosebit. Şi în mărturia lui, 

el spune: „A existat un mare proroc”, dar el nu-i pomenește numele. Şi 

apoi el spune din nou câteva lucruri și zice: „A existat un proroc aşa de 

puternic…”. Apoi mai spune câteva lucruri și apoi spune din nou: „Am 

avut acest mare privilegiu să-l văd pe acest mare proroc”. Aş vrea să-l 

văd în curând pe acest om, să-l întreb de ce n-a menţionat numele lui. Şi 

aş vrea să-l întreb dacă el a înţeles scopul lui Dumnezeu în trimiterea 

acestui proroc. Întotdeauna când Dumnezeu face ceva, este un scop legat 

de aceasta. Un proroc nu-şi slujeşte lui însuşi, ci slujeşte lui Dumnezeu 

şi poporului lui Dumnezeu. 

Doar câteva gânduri din epistola lui Ioan, sunt lucruri încă 

proaspete în inima mea. Şi poate vă spun de ce. În Sofia, am fost pe 

aeroport cu fratele Menard și acolo erau trei preoţi ortodocşi cu cruci 

mari, bărbi lungi... Când i-am văzut aşa am avut dorinţa să vorbesc cu ei. 

Şi am spus: „De ce nu verificaţi cu Biblia ceea ce învăţaţi şi practicaţi?” 

Şi unul din ei a privit spre noi şi a spus: „Biblia? Biblia a fost numai 

pentru început. Dar din acel timp, biserica s-a dezvoltat din ce în ce mai 

mult. Biblia a fost numai la început și apoi biserica s-a dezvoltat”. Vă 

daţi seama ce s-a petrecut în inima mea. A fost un lucru bun că au fost 

chemaţi să plece, pentru că putea să aibă loc o catastrofă acolo la 

aeroport.  
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Acum ne întoarcem la 1 Ioan 1:1: „Ce era de la început”. Nu ce s-

a dezvoltat peste zece ani, o sută de ani, o mie de ani sau mai târziu. Ci 

„ce era la început”. Isus Hristos este Primul şi Ultimul. Aşa cum a fost la 

început aşa este şi la sfârşit, aceeaşi învăţătură, aceeaşi practică, totul la 

fel. Aşa cum a fost la început aşa trebuie să fie la sfârşit. Şi toţi ceilalţi 

sunt duşi în eroare. Acesta este modelul pentru totdeauna: învăţătura 

despre Dumnezeu, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, 

despre prima înviere, despre toate învăţăturile biblice, trebuie să fie aşa 

cum au fost la început. 

Mai întâi, vă citesc Fapte 2, ca să înţelegeţi de ce sublinia fratele 

Branham învăţătura şi practica apostolilor. Fapte 2:42: „Ei stăruiau în 

învăţătura apostolilor” – aceasta este numărul unu – „Ei stăruiau în 

învăţătura apostolilor”. Apoi „în legătura frăţească”. În al treilea rând 

„în frângerea pâinii” – care este Cina Domnului. Şi apoi „în 

rugăciuni”. 

De fapt, aceştia sunt cei patru stâlpi ai adevăratei Biserici a 

Dumnezeului Celui viu. Nu poate exista părtăşie adevărată în Duhul, 

fără învăţătura apostolilor. Dacă vrei să experimentezi prezenţa lui 

Dumnezeu, ca atunci când iei Cina Domnului, amintindu-ţi ceea ce s-a 

întâmplat pe crucea de la Golgota şi aşteptând revenirea lui Hristos, ca 

să-i ia Acasă pe cei pe care i-a răscumpărat cu propriul Lui sânge – nu se 

pot întâmpla aceste lucruri dacă nu eşti în învăţătura adevărată a 

apostolilor. Dacă nu este aşa, atunci ai o tradiţie. Şi aşa cum se spune în 

marile biserici, ei iau acea hostie mică, fac un fel de hocus pocus pe ea şi 

apoi spun că „acea hostie este Isus Hristos în carne şi sânge”. Vă puteţi 

închipui aşa ceva? Cum ar putea crede aşa ceva niște oameni cu mintea 

întreagă? Dar pentru că ei nu sunt în învăţăturile corecte, ei sunt sub o 

inspiraţie falsă. 

Adevărata inspiraţie vine din adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Şi atunci și rugăciunile vor fi rugăciuni care vor ajunge la Dumnezeu. 

Dacă nu este aşa, atunci se împlineşte Marcu 7:7, unde spune: „Degeaba 

Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci 

omeneşti”. 
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Ne întoarcem la 1 Ioan 1:1: „Ce era de la început, ce am auzit, ce 

am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre 

cu privire la Cuvântul vieţii”.  

Aceste lucruri s-au repetat în timpul nostru - ceea ce a fost la 

început: acelaşi Cuvânt, acelaşi Domn, aceeaşi învăţătură, aceeaşi putere 

a lui Dumnezeu, aceleaşi semne şi minuni, totul la fel, aşa cum a fost la 

început. Prin aceasta ştim, v-o spun din nou: prin aceasta ştim că este de 

la Dumnezeu pentru că este conform Cuvântului lui Dumnezeu. 

Şi apostolul subliniază din nou în vers. 3: „deci ce am văzut şi am 

auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi” - 

adevărata părtăşie, prin Duhul Sfânt, cu cei care au descoperirea divină a 

Cuvântului, a lui Isus Hristos, care sunt în Duhul, care primesc ungerea 

şi descoperirea prin Duhul.  

Aici sunt foarte, foarte multe afirmaţii importante. Subiectul 

principal este cuvântul „adevăr”. În vers. 6 citim: „Dacă zicem că avem 

părtăşie cu El și umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul”. 

Pentru că Isus Hristos a spus: „dacă mă urmaţi pe Mine nu veţi rămâne 

în întuneric, veţi avea lumina vieţii”. Deci dacă cineva zice: „am părtăşie 

cu El”, dar umblă în întuneric, sunt doar cuvinte, e o minciună. El 

încearcă doar să se convingă pe sine. Nu are mărturia lui Dumnezeu şi a 

Cuvântului lui Dumnezeu.  

Dacă citim aceste capitole, foarte încet şi cu rugăciune... Dacă 

mergi astăzi la toate personalităţile carismatice, ei spun: „noi avem 

părtăşie unii cu alţii şi cu Dumnezeu”. Dar ei toţi umblă în întuneric, 

deci ceea ce spun ei nu este adevărul. Şi aici Biblia spune: „dacă 

umblăm în întuneric, atunci minţim”. Aici avem nu numai Cuvântul 

despre adevăr, ci și „trăim adevărul”. Este un lucru să ştii adevărul şi 

este altceva să faci conform Cuvântului adevărului. Aici Biblia ne spune 

să trăim adevărul, nu doar să auzim adevărul, ci să trăim adevărul. 

Să dăm un exemplu: dacă auzim despre botezul în Numele 

Domnului Isus Hristos – și acesta este un lucru important şi vă spun de 

ce. Şi cunosc istoria bisericii destul de bine. În primii 250, poate 300 de 

ani d.Hr., toţi au fost botezaţi în Numele Domnului Isus sau în Numele 

lui Isus Hristos. Istoria bisericii confirmă botezul original; în cartea lui 

Herzog, în cartea lui Hubert Schmidt, în cartea lui Deschner. O puteţi 
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citi în foarte multe cărţi din istoria bisericii: toate confirmă că înainte de 

instituirea bisericii roman-catolice n-a existat vreun botez în formula 

„Tată, Fiu şi Duh Sfânt”. Pentru că ucenicii au avut descoperirea că 

Dumnezeu S-a revelat. El S-a descoperit ca Tată în ceruri, de aceea noi 

ne rugăm „Tatăl nostru care eşti în ceruri”; pe pământ, S-a descoperit în 

Fiul – Emanuel – Dumnezeu este cu noi. Şi în credincioşi, prin Duhul 

Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. 

Acelaşi Dumnezeu în trei manifestări diferite. 

Dar apoi „părinţii bisericii” şi-au pierdut orientarea, au venit cu 

filozofii: „dacă Dumnezeu este Tată, Fiu şi Duh Sfânt, atunci sunt trei”. 

Şi atunci ei au făcut un dumnezeu nou, spunând că sunt trei veşnici: 

„Tatăl e veşnic, Fiul este veşnic, Duhul este veşnic. Tatăl este 

atotprezent, Fiul este atotprezent, Duhul Sfânt este atotprezent”. Vă 

spun, când am citit toate aceste lucruri am avut impresia că este un 

sacrilegiu, este ca o bătaie de joc. Ei chiar au spus: „cei trei se iubesc 

unul pe altul, ei împărtăşesc totul unul cu altul, ei fac toate lucrurile 

împreună”. Este incredibil! 

Biblia spune că Dumnezeu este unul singur. Niciodată n-a fost mai 

mult de un Dumnezeu şi niciodată nu va fi mai mult de Unul. Dar acest 

Unic Dumnezeu, S-a descoperit pe Sine ca și Creator,  Împărat,   

Judecător, Mântuitor și în Noul Testament pentru mântuirea noastră, ca 

să ne scoată din cădere. Şi aceasta este una din descoperirile cele mai 

mari pe care Dumnezeu ni le-a dat prin slujba fratelui Branham: ne-a 

permis să ştim ceea ce s-a întâmplat în Grădina Eden. Mie îmi place să 

ascult mereu şi mereu, cum o spune el. Pentru că păcatul a avut loc în 

trup de carne şi sânge, Domnul slavei a trebuit să vină într-un trup de 

carne şi sânge, să-Şi dea sângele, să-Şi dea viaţa, ca să ne ridice din 

cădere şi să ne aducă înapoi la Dumnezeu. Şi dacă înţelegi Matei 28, 

prin descoperire divină – trebuie doar s-o citeşti – acolo spune: 

„botezaţi-i în Numele”, nu în titluri. Tu eşti tată pentru că ai copii, eşti 

soţ pentru că ai o soţie şi eşti un fiu pentru că ai un tată, dar acestea nu 

sunt nume, acestea sunt ceea ce eşti tu. Poţi să fii un învăţător, poţi să fii 

un avocat, poţi fi orice, dar nu acesta este numele tău. Dar Isus 

subliniază Numele, „botezaţi-i în Numele”, „în Numele”. Care este 

Numele noului legământ? Iahşua – Iahveh Salvatorul. 
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Uneori sunt supărat pe traducătorii Bibliei. Unii spun Isus, alţii 

Jesus, voi ştiţi. Dacă citeşti Numele în limba poloneză, ai la început un 

Z. Dacă-l citeşti în limba cehă, dacă-l citeşti în diferite limbi, Numele 

este scris în moduri diferite. Eu nu sunt mulţumit de acest lucru. Numele 

trebuia lăsat aşa cum a fost scris în original, în ebraică. Dar aşa cum am 

scris în una din broşurile mele, nu numai Domnul slavei a căzut în 

mâinile oamenilor, ci chiar şi Cuvântul Lui a căzut în mâinile oamenilor. 

Şi dacă cunoaşteţi multele traduceri, ştiţi cât de important este să ai 

Duhul Sfânt, ca să te călăuzească prin tot adevărul Cuvântului… Pentru 

că până şi marii învăţători, care au ştiut evreieşte, care au ştiut greceşte, 

care au ştiut latină, fiecare a crezut ceea ce a vrut el. Și fără descoperire 

nu există lumină. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie descoperit. 

Şi Isus Hristos, Domnul nostru, a petrecut patruzeci de zile cu 

ucenicii Săi, învăţându-i, mai întâi și apoi spunându-le: „mergeţi în toată 

lumea şi învăţaţi toate neamurile”. Dar mai înainte ca ei să înveţe, au 

fost ei în „şcoala biblică a lui Isus”, timp de patruzeci de zile. Şi apoi au 

mers ei şi au predicat şi au învăţat. Astăzi oamenii merg la şcoli biblice 

şi le sunt prezentate toate acele doctrine tradiţionale – şi este o tragedie. 

Dar Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham în timpul nostru, ca să ne 

aducă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor fi milioane... Când am 

citit în Noul Testament, Domnul nostru a spus: „în vremea prorocului 

Ilie erau multe văduve, dar Domnul Şi-a trimis prorocul la una singură”. 

Şi Domnul continuă şi spune: „în zilele prorocului Elisei erau mulţi 

leproşi, dar numai unul a fost vindecat – Naaman, sirianul”. Şi atunci ei 

au fost mânioşi, pentru că au înţeles că nu este vorba despre mulţime, ci 

unul ici, unul colo, unul ici, unul colo. Nu biserica ta, nu denominaţia ta, 

ci tu însuţi. 

Şi Dumnezeu Şi-a trimis prorocul şi mesajul și este unul aici şi 

unul acolo. Nu mulţimea. Aşa a fost în toate timpurile şi la fel este şi 

acum. Este un har deosebit al lui Dumnezeu ca să înţelegem timpul în 

care trăim, să-L cunoaştem pe Domnul conform Cuvântului Său făgăduit 

să-L respectăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut şi pentru ceea ce 

face acum, să ne întoarcem de la propriile noastre căi, de la propriile 

noastre gânduri, la Domnul Dumnezeu şi la Cuvântul Lui şi să-l trăim. 

Aşa cum scrie aici: „dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în 
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întuneric, minţim”. Este foarte scurt şi foarte direct – nicio explicaţie – 

„minţim” – punct! „Și nu trăim adevărul”.  

Dacă auzim adevărul, avem adevărul descoperit, prin Duhul Sfânt 

şi adevărul ne va face liberi. Nu este vorba despre proroc, ci despre 

Cuvântul descoperit nouă și Cuvântul este adevărul. Şi toată puterea lui 

Dumnezeu este în Cuvântul Său. Totul a venit la existenţă, prin Cuvânt. 

Şi în vers. 7 citim: „Dar dacă umblăm în lumină, după cum El 

Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus 

Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat”. 

Dragii mei fraţi şi surori, eu cred că revenirea Domnului este foarte 

aproape. Nimeni nu ştie ziua sau ora, dar dacă noi putem vedea semnele 

timpului, atunci ultimii sunt chemaţi afară şi noi ştim că revenirea lui 

Hristos este aproape. Noi mai ştim că trebuie să existe acest timp al 

chemării afară, un timp de pregătire şi să trăim Cuvântul adevărului. 

Dacă doar ascultăm Cuvântul şi nu-l trăim, atunci Iacov scrie: „suntem 

ca oamenii care doar se uită în oglindă”. Noi vedem cum arătăm, dar 

plecăm şi continuăm să umblăm pe vechile noastre căi. Deci, este atât de 

important să auzim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne fie descoperit prin 

Duhul Sfânt şi apoi să-l trăim. 

Dacă un predicator te ia de mână şi-ţi spune: „te rog, fii botezat”, 

aceasta nu este corect. Trebuie să fie altfel. Trebuie să fie aşa cum s-a 

întâmplat cu famenul etiopean: „opreşte carul, eu vreau să fiu botezat!” 

Nu evanghelistul Filip l-a întrebat, ci omul care a auzit Cuvântul s-a 

uitat, a văzut şi a zis: „văd apă, eu vreau să fiu botezat”. A oprit căruţa şi 

Filip l-a botezat. Nu mai este timp ca predicatorul să te tragă de mânecă, 

ci este timpul ca tu însuţi să iei o decizie şi să te supui Cuvântului lui 

Dumnezeu şi să verifici totul cu Sfânta Scriptură. 

Eu ştiu că Dumnezeu v-a binecuvântat prin fraţii care sunt chemaţi 

la slujbă. De fapt, nici nu ar fi necesar să vin eu. Aș putea să merg în alte 

ţări şi oraşe unde n-am mai fost. Dar aşa cum am spus la început, pentru 

mine este o experienţă deosebită, să fiu ca acasă, împreună cu voi. Şi noi 

ştim că Domnul este prezent şi eu ştiu că voi credeţi Cuvântul Lui şi 

urmaţi ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, umblaţi în adevăr, 

trăiţi adevărul, Îl urmaţi pe Domnul, aţi ieşit afară din toate tradiţiile şi 

v-aţi aşezat de partea Domnului. Numai dacă Îl cunoşti pe El, El te va 
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cunoaşte pe tine. Şi când Îl cunoşti pe El? Când Îl întâlneşti personal! Tu 

poţi auzi despre El, dar apoi tu ai experienţa ta personală cu El. 

Vreau să închei cu acest gând: chiar şi în cadrul mesajului din 

timpul sfârşitului, sunt atât de mulţi care vorbesc despre proroc, vorbesc 

despre diferite subiecte, folosind chiar predicile lui sau afirmaţii din 

predicile lui, dar nu au nicio legătură personală cu Domnul şi 

Mântuitorul. Totul a devenit o cunoştinţă mintală și nu o descoperire 

divină în inimă.  

Deja din anul 1976, când am avut o convenţie internaţională în 

Bruxelles, Belgia, au fost fraţi din 15 naţiuni. Şi eu întotdeauna încerc să 

fiu un om politicos, astfel că am lăsat pe fiecare frate să împărtășească, 

în circa 20 de minute, ce avea pe inimă. Şi unul din fraţi a venit la 

amvon cu două teancuri de predici ale fratelui Branham. Lua câte o 

predică, vorbea din ea, o punea deoparte, lua alta, vorbea din ea, o punea 

deoparte. Şi de data aceasta n-a fost un glas pe care să-l aud cu urechea – 

dar ceva a vorbit în inima mea: „cărturarii şi fariseii s-au aşezat pe 

scaunul lui Moise”. Eu ştiam că este un astfel de verset și acest cuvânt 

devenea din ce în ce mai tare, mai puternic: „cărturarii şi fariseii s-au 

aşezat pe scaunul lui Moise”. Şi în timp ce el încă predica, Duhul Sfânt 

lucra puternic în inima mea. Am zis: „Doamne, ce vrei Tu să spun eu? 

De ce mi se aduce aminte de Moise?” Şi apoi a venit ca o descoperire: 

„Astăzi, ca şi în zilele lui Moise, chiar şi fariseii ar putea spune: «noi îl 

avem pe Moise». Şi Domnul le-a zis: „dacă l-aţi cunoaşte pe Moise M-

aţi cunoaşte şi pe Mine, pentru că Moise a scris despre Mine”. Şi aşa am 

înţeles că istoria se repetă. Şi fraţi care nu au o chemare la slujbă, ei doar 

repetă şi scot lucrurile din context şi îşi construiesc propriul lor 

fundament, propria lor învăţătură. Era ca şi când Domnul mi-ar fi spus: 

„Slujitorul Meu, când te-am chemat ţi-am dat o dublă chemare. Mai întâi 

ţi-am spus să mergi din oraş în oraş şi să predici Cuvântul Meu. În al 

doilea rând ţi-am spus să depozitezi hrana pentru că va veni timpul când 

vei sta în mijlocul oamenilor şi le vei da hrana”. Şi atunci am înţeles cele 

două scopuri pe care le-a avut Dumnezeu în trimiterea pe care mi-a dat-

o. Dacă merg din oraş în oraş, din ţară în ţară, iau cu mine o singură 

Carte – această Carte de aici [fratele Frank arată Biblia] – şi predic 

Cuvântul. Dar am peste două sute de predici ale fratelui Branham 

traduse în limba germană. Şi cum fratele Branham mi-a spus, personal: 
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„Hrana spirituală este Cuvântul făgăduit pentru această zi și este 

conţinut în predicile păstrate pe benzi”. Dar eu nu predic aceste predici 

din nou. El deja a predicat aceste predici. Noi le-am tradus şi oamenii le 

pot citi şi, în felul acesta, pot lua mană proaspătă tot timpul. Deci, 

fiecare lucru trebuie să fie la locul potrivit, la timpul potrivit. Eu pot 

susţine aceste lucruri cu Vechiul şi Noul Testament. 

Știu că vom fi împreună în acest sfârşit de săptămână. Şi noi am 

venit aici, numai pentru că am venit... Mă gândeam că poate voi avea o 

zi de odihnă. Noi suntem recunoscători Domnului pentru această seară. 

Este vreo întrebare biblică, la care s-ar putea răspunde? Da, cred că toate 

întrebările au primit răspuns. Să ne ridicăm pentru rugăciune. 

Eu nu ştiu dacă a venit cineva aici pentru prima dată. Întotdeauna 

este posibil, pentru că Domnul încă îi mai cheamă pe oameni. Şi poate 

acum este un astfel de caz: că tu ai venit aici, dar niciodată nu te-ai 

predat Domnului, tu n-ai avut experienţa ta de mântuire şi de a fi născut 

din nou şi încă nu ai fost botezat biblic şi încă nu ai primit naşterea din 

nou; acesta poate fi momentul. Prezenţa lui Dumnezeu este aici. El ne-a 

vorbit prin Cuvântul Său, El Se mişcă prin Duhul Sfânt. Şi noi credem 

că atunci când Duhul lui Dumnezeu este la lucru, noi ar trebui să ne 

deschidem inima şi să spunem: „Doamne, vino! Eu Te primesc pe Tine 

ca Mântuitor personal”. Şi cei care umblă deja cu Domnul, noi toţi avem 

nevoie de mai mult din Dumnezeu. Noi toţi avem nevoie să ne 

rededicăm vieţile noastre Domnului şi să spunem: „Doamne, fă ca voia 

lui Dumnezeu să se facă în viaţa mea”. Fie ca Hristos să-Și trăiască viața 

prin noi, aşa cum spune Scriptura în 2 Cor. 6: „Eu voi fi cu ei şi voi 

umbla în mijlocul lor şi ei Îmi vor fi fii şi fiice, spune Domnul cel 

Atotputernic”. Este un timp măreț pe care îl trăim. Dar harul este 

aproape la sfârşit şi revenirea Domnului este aproape. 

Aşa că, dacă vrei să fii inclus în această rugăciune să nu-ţi fie 

ruşine să ridici mâna ta. Poate toţi sunteţi deja împreună cu Domnul, dar 

văd că toţi au ridicat mâna şi doresc.  

Tatăl nostru ceresc, eu ştiu că Tu eşti aici. Doamne Isuse, Ţie Îţi 

dăm toată slava, cinstea şi rugăciunea. Îţi mulţumim că încă există har, 

Tu încă vorbeşti inimilor noastre. Noi ne deschidem total, ca să Te 
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primim, ca să facem voia lui Dumnezeu, conform Cuvântului lui 

Dumnezeu. 

Doamne, binecuvântează-i pe fraţii şi surorile mele. 

Binecuvântează-i pe toți fraţii care slujesc [cu Cuvântul], într-un mod 

deosebit, binecuvântează întregul oraş, binecuvântează întreaga ţară. 

Doamne, binecuvântează poporul Tău într-un mod puternic şi fii cu noi 

toţi. Dă descoperire divină, fie ca părtăşia Duhului să fie cu noi şi 

învăţătura apostolilor şi frângerea pâinii. Primeşte rugăciunile noastre, 

ca să ajungă la tronul harului şi răspunde-ne, botează cu Duhul Sfânt, în 

Numele lui Isus Hristos. Primiţi descoperire divină, primiţi Cuvântul lui 

Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos! Aţi primit-o. Credeţi-o! Şi 

mulţumiţi-I lui Dumnezeu în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia. Aleluia. 

Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Aleluia. Amin. 

Dumnezeu nu are nevoie de mult timp. Totul s-a întâmplat deja. 

Puteţi să vă aşezaţi. Doar credeţi. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru ce v-

aţi rugat şi vă aparține. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulţumesc 

că aţi venit. Vă mulţumesc că ne-aţi invitat. Şi fie ca Dumnezeu să ne 

binecuvânteze. Amin. 


