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         Slujba biblică, apostolică şi profetică  

(Ediţie specială) 
 

Ewald Frank 

 

 Astăzi vrem să împărtăşim cu voi o temă foarte importantă. 

Aşa cum ştiţi, eu vorbesc mai mult despre revenirea lui Hristos, despre 

împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru, dar astăzi a venit rândul 

să vorbim despre cutremure. În special despre cutremurul care s-a 

petrecut vineri, 11 martie 2011, în Japonia. 

 Un cutremur de o asemenea magnitudine nu a fost înregistrat 

până acum. Avem aici o listă cu cutremurele care s-au petrecut în 

ultimii 100 de ani, dar acesta din urmă a fost cel mai puternic. Nu doar 

ca şi cutremur, petrecut la o adâncime de 10 km, ci şi prin valul 

tsunami care a atins înălţimi de aproape 20 de metri şi care a distrus 

întreaga zonă. Apoi, reactorul nuclear al centralei atomo-electrice s-a 

defectat. 

 Astfel, trei lucruri s-au petrecut, unul după altul şi desigur, 

fiecare este îngrijorat de lucrurile care urmează să se întâmple.  

 Cu toţii suntem de acord că Scriptura a spus dinainte ce se va 

întâmpla pe pământ, la ce să ne aşteptăm înainte de revenirea 

Domnului nostru. 

 Permiteţi-mi să citesc câteva versete din sfântul Cuvânt al lui 

Dumnezeu. Pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu avem scrisă întreaga 

istorie a lumii, de la început, de la creaţie, până la sfârşitul timpului. 

Avem de asemenea în Cuvântul lui Dumnezeu descrierea cerului cel 

nou şi al pământului cel nou.  

 Este scris în Matei 24.7: ,,Un neam se va scula împotriva altui 

neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi 

cutremure de pământ, foamete şi ciume”. 

 Citim Marcu 13.8: ,, Un neam se va scula împotriva altui 

neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi 
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cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi 

începutul durerilor”. 

 Aşa cum o femeie însărcinată trebuie să se aştepte la dureri 

înainte de naştere, Domnul foloseşte acelaşi simbol al ,,durerilor de 

naştere”. Înainte de naşterea a ceva nou, ceea ce este vechi trebuie să 

treacă prin durerile naşterii. 

 Un alt verset din Luca 21.11: ,,Pe alocuri vor fi mari 

cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări 

înspăimântătoare şi semne mari în cer”. 

 Aşa că, dragi prieteni, noi trăim în acea perioadă de timp pe 

care Sfânta Scriptură o numeşte ,,vremea sfârşitului”. Şi aceasta este o 

perioadă de timp profetică în care prorociile şi textele profetice din 

Scriptură se împlinesc şi devin realitate sub ochii noştri. 

 Partea bună a acestor lucruri este că prorociile din Biblie nu 

trebuie interpretate, ci trebuie văzute în împlinirea lor.  

 Acum, noi am avut acest cutremur devastator. Da, a fost un 

dezastru. Nu a mai fost aşa ceva până acum: cutremur, tsunami, 

centrală nucleară distrusă. Dragi prieteni, acesta este un semn ca noi 

să luăm seama la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Lui, pentru că 

El însuşi a spus: ,,Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, 

atunci voi ştiţi că timpul este aproape, aproape de sfârşit. De aceea, 

ridicaţi-vă capetele căci izbăvirea voastră se apropie”. 

 Mai sunt 3 versete din Scriptură pe care doresc să le citesc cu 

referire la ceea ce se va întâmpla pe pământ, în timpul nostru. Nu 

cândva în viitor, ci în timpul nostru. 

 Isaia 24.19 şi 20: ,,Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, 

pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o 

colibă”.  

 Puteţi citi apoi mai departe. Ceva este pe cale să se întâmple. 

Lucrurile nu vor mai fi aşa cum au fost. Şi noi ar trebui să ne dăm 

seama că acesta este timpul în care Dumnezeu ne dă o avertizare clară 

că timpul de har se apropie de sfârşit şi judecata lui Dumnezeu va veni 

asupra pământului.  
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 Apoi este scris în Apoc. 11.13: ,,În clipa aceea s-a făcut un 

mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. 

Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi 

cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului”.  

 Cei care au scăpat după efectele distrugătoare ale cutremurului 

ar trebui să dea slavă lui Dumnezeu pentru că le-a salvat viaţa. Dar 

salvarea vieţii lor, nu este şi salvarea sufletului lor. De aceea, nu este 

de ajuns să-ţi fie salvată viaţa în timpul necazului şi al distrugerii, ci 

sufletul nostru trebuie să fie salvat prin harul lui Dumnezeu pentru că 

sufletul trebuie să primească viaţa veşnică şi astfel să trăim veşnic. 

 Următorul verset este din Apoc. 16, vers. 18: ,,Şi au urmat 

fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, 

aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur 

aşa de mare”. 

 Totul este spus dinainte în Sfânta Scriptură.  

 Şi, prieteni, a fost un om al lui Dumnezeu care a trăit în timpul 

nostru, numele lui a fost William Branham. Şi el a prezis că înainte de 

revenirea lui Hristos, înainte ca Domnul Isus Hristos să Se întoarcă 

aşa cum a făgăduit în Ioan cap. 14, va avea loc un mare cutremur de 

pământ în California.  

 Şi oamenii de ştiinţă vorbesc mereu despre acest lucru şi se 

aşteaptă ca să aibă loc în orice moment. Şi dacă Falia San Adreas va 

ceda – căci această mare crăpătură de pământ merge de-a lungul 

Californiei – şi când această parte, care este cam de mărimea Japoniei, 

când această parte se va rupe de continent şi se va prăbuşi în ocean, se 

va produce un val gigant, un tsunami, aşa de mare cum lumea nu a 

mai văzut.  

 Noi înţelegem că aceste lucruri sunt pe cale să se producă. 

Acestea sunt dureri de naştere care ne avertizează şi ne spun să ne 

întoarcem la Domnul, pentru că aceste lucruri care au fost spuse 

dinainte trebuie să se întâmple. Chiar dacă fiecare creştin s-ar ruga: 

,,Doamne, dacă vrei, Te rog să nu se întâmple, Te rog, Te rog!” Dar aici nu 

este loc pentru o altă voie. Dumnezeu a spus că se va întâmpla, şi cu 

siguranţă va avea loc, pentru că această lume trebuie să aibă un sfârşit.  
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 Cum am spus, pe pământ au avut loc multe cutremure mari, ca 

acela din 1923 din Japonia, când 143.000 de oameni şi-au pierdut 

viaţa.  

  Un alt mare cutremur a avut loc în ianuarie 1995, tot în 

Japonia, când 6.400 de oameni au pierit. 

 Apoi este înregistrat acel cutremur din Sumatra, din Indonezia 

din martie 2005, când 1.313 de oameni au murit. 

 Şi apropo, ca misionar am fost într-o campanie de predicare a 

Evangheliei în Indonezia. Când a avut loc cutremurul, în martie 2005, 

eram în holul hotelului, chiar în apropierea recepţiei, împreună cu mai 

multe persoane. Şi prieteni, noi cu toţii ne legănam într-o parte şi-n 

alta. Nu doar frumosul candelabru se legăna puternic, ci noi toţi ne 

legănam împreună cu el. Şi cutremurul s-a petrecut la 280 de km de 

locul unde ne găseam, în oraşul Medan, în Sumatra.  

 Dacă mergem de la cutremurul care a avut loc în Alaska, apoi 

la altele şi altele, şi ajungem la cel din Christchurch din Noua 

Zeelandă, oraşul principal din insula de sud. Cu toţii am citit şi am 

văzut urmările acelui cutremur. Am avut de curând şi cutremurul din 

Haiti. Imediat după acel cutremur, am plecat la Port-au-Prince şi am 

văzut cu ochii mei urmările cutremurului din Haiti.  

 Am avut apoi cutremurul din Chile. În anul 1960, au murit 

1.555 de oameni în urma cutremurului. 

 Un alt cutremur devastator urmat de tsunami a avut loc în anul 

2004 de asemenea în Sumatra, în Indonezia, când 228.000 de oameni 

au pierit.  

 Tot în Chile a avut loc un cutremur în 2010, când 524 de 

persoane au murit. Şi puteţi merge din ţară în ţară, de pe un continent 

pe altul, puteţi merge în Islanda, în Rusia, sau în orice alt loc. Întreg 

pământul este în dureri de naştere.  

 Dragi prieteni, noi trebuie să spunem şi acest lucru, atunci când 

citim cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, când El Se referă la 

timpul de sfârşit şi spune în Matei 24.14: ,,Evanghelia aceasta a 
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Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”. 

 Apoi Domnul nostru vorbeşte despre lucrurile care vor avea 

loc în ultimele momente, chiar înaintea sfârşitului.  

 Îngăduiţi-mi s-o spun, în dragoste: timpul de har a avut un 

început, şi timpul de har va avea un sfârşit. Acum răsună ultimul 

mesaj al harului, al aşezării din nou a tuturor lucrurilor, al pregătirii, al 

chemării afară. 

 Şi acest om al lui Dumnezeu despre care am vorbit, William 

Branham, a fost trimis să aducă un mesaj care să premeargă a doua 

venire a lui Hristos, aşa cum Însuşi Domnul nostru a făgăduit în 

Maleahi cap. 4 şi a confirmat-o apoi în Matei 17.11 şi în Marcu 9.12.  

 Noi trebuie să înţelegem 3 lucruri acum: ce se întâmplă pe 

tărâm politic, ce se întâmplă pe tărâm economic şi ce se întâmplă pe 

tărâm religios. Noi trebuie să fim foarte atenţi la aceste 3 lucruri. Şi 

apoi, noi trebuie să fim foarte atenţi la semnele timpului. Am avut 

Primul Război Mondial, am avut al Doilea Război Mondial, şi chiar în 

prezent sunt războaie în multe locuri, nelinişte peste tot, o ţară 

împotriva alteia. 

 Dacă privim ce se întâmplă acum în lumea arabă, în special în 

ţările dimprejurul Israelului, vedem că au loc lucruri care n-au mai 

fost niciodată. Şi noi trebuie s-o spunem: Israel, este poporul ales de 

Dumnezeu pentru a împlini un scop anume şi nu avem niciun drept să-

l judecăm. Dacă privim la propriile noastre greşeli, atunci nu mai 

avem timp să judecăm o altă naţiune.  

 Dragi prieteni, daţi-mi voie s-o spun, în dragoste: după al 

Doilea Război Mondial – şi voi toţi ştiţi că 55 de milioane de oameni 

au murit în acest război, 6 milioane de evrei au fost omorâţi. Al Doilea 

Război Mondial a fost ceva groaznic şi eu l-am trăit – în special în 

ultimele lui săptămâni – din ianuarie 1945, până în mai 1945. A fost 

iadul pe pământ. Dar, prieteni, aşa cum am spus, chiar şi acum sunt 

probleme, sunt războaie, veşti de războaie şi nimeni nu are nicio 

soluţie. Băncile nu au nicio soluţie, Guvernele nu au nicio soluţie. Nu 

se găseşte nicăieri o soluţie la problemele omenirii, totul este scăpat 
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din mâini şi în fiecare zi auzim numai veşti proaste. Pur şi simplu nu 

mai sunt veşti bune pe pământ. 

 Toate aceste lucruri vorbesc o limbă clară şi puternică. Şi daţi-

mi voie să vă spun ceva dragi prieteni. În august 1945, s-a petrecut un 

lucru deosebit. Pe 6 august 1945 a avut loc bombardarea Hiroshimei, 

iar pe 9 august 1945 a avut loc bombardarea oraşului Nagaski. Şi 92 

de mii de oameni au murit în 1945, deşi al Doilea Război Mondial se 

încheiase pe 9 mai 1945. Dar Statele Unite au vrut să probeze 

realizările lor şi să vadă efectele bombelor atomice create de ei. Şi 

prieteni, daţi-mi voie să spun următoarele: am cunoscut personal un 

bărbat pe nume Holt Herman, care fusese un cameraman la 

Hollywood. Era un cameraman faimos în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Guvernul Statelor Unite l-a angajat ca să filmeze 

urmările bombardamentelor cu bomba atomică din Japonia. Repet, îl 

chema Holt Herman. L-am întâlnit în 1949 în oraşul Hamburg din 

Germania. El a depus mărturie asupra lucrurilor care s-au petrecut cu 

el după întoarcerea din acea misiune. El umbla pe străzi, căutând un 

loc unde să audă Evanghelia lui Isus Hristos. El şi-a predat viaţa 

Domnului şi a devenit un evanghelist, fiind, după al Doilea Război 

Mondial, cel mai cunoscut bărbat american din Germania. El a ţinut 

adunări în Hamburg, Berlin şi Stuttgart.  

 Amintesc aceste lucruri pentru că am întâlnit în mod personal 

pe cineva care a filmat urmările bombardamentelor de la Hiroshima şi 

Nagasaki. Dragi prieteni, cine va mai fi aici ca să filmeze după ce va 

avea loc ultimul cutremur, când Alaska şi până în California va 

aluneca în ocean? Cine va scăpa ca să filmeze acea catastrofă?  

 Eu trebuie să închei şi să vă spun: cu siguranţă absolută vă 

spun că noi trăim acum în ultimele clipe ale timpului de har. Nimeni 

nu ştie ziua sau ceasul revenirii Domnului nostru, dar El a spus foarte 

clar: ,,Când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, ridicaţi-vă 

capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie”.  

Vă rog, citiţi Matei 24, citiţi Marcu 13, Citiţi Luca 21, citiţi 

toate celelalte versete din Scriptură şi rugaţi-vă ca Domnul să vă 

deschidă ochii. 
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Fie ca harul lui Dumnezeu să fie peste voi, fie ca sufletul 

vostru să fie salvat, mântuit, fie ca voi să găsiţi calea spre Domnul, ca 

să scăpaţi de toate lucrurile care vor veni peste faţa pământului. Va fi 

doar o singură cale de scăpare, şi aceasta va fi doar prin răpire, când 

Domnul nostru Se va întoarce şi ne va lua acasă înainte ca peste 

pământ să vină ultimele catastrofe.  

Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii şi al 

aşezării din nou a tuturor lucrurilor. Fie ca binecuvântările lui 

Dumnezeu să se odihnească asupra voastră, în Numele sfânt al lui 

Isus. Aceasta este rugăciunea mea. Amin.   
 

 


