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Ewald Frank - Helsinki, 16.10.1999 

 

 

Vă urez fiecăruia un bun venit în numele scump al lui Isus Hristos. 

Am fost de multe ori în acest oraş, şi de fiecare dată a fost o experienţă 

deosebită. Îmi amintesc anii când am fost împreună cu fratele 

[…Sauininion…?]. Am fost aici de câteva ori şi în ultimii ani. Acum 

tocmai am fost în multe călătorii pe Glob. Am fost în Siberia, acum circa 

7 săptămâni, şi am fost în America de Sud, apoi m-am oprit scurt în 

SUA. Eu călătoresc, ca să aduc la cunoştinţa  acestei generaţii Cuvântul 

lui Dumnezeu, ca poporul lui Dumnezeu să cunoască timpul în care 

trăim. Şi arăt aceste lucruri din Scriptură! Nu ceea ce cred eu, nu ceea ce 

crede altcineva. Întotdeauna trebuie să punem o întrebare: „Ce spune 

Scriptura?” Nu ce spune evanghelistul, sau ce spune o biserică – ce 

spune Cuvântul lui Dumnezeu?  

Azi vom citi nişte versete. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de 

important în timpul acesta! Aşa cum înţelegeţi, noi avem numai un 

Dumnezeu, numai o Biblie, numai o mântuire, numai o viaţă veşnică, 

dar atâtea feluri de biserici, atâtea interpretări ale Bibliei, astfel că a 

venit timpul să ne întoarcem la Dumnezeu şi la Cuvântul Său. Uitaţi tot 

ceea ce au spus vreodată oamenii, şi întoarceţi-vă la Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Vă aduc salutări de la mulţi copii ai lui Dumnezeu, de pe Glob. 

Toţi înţeleg că noi trăim acum în apropierea revenirii lui Hristos. 

Aceasta va fi şi tema noastră de azi: revenirea lui Hristos şi împlinirea 

profeţiilor biblice. Profeţia biblică nu trebuie interpretată! Trebuie 

urmărită în împlinirea ei! Şi de fiecare dată când Dumnezeu era pe cale 

să facă ceva deosebit, El Şi-a descoperit Cuvântul Său unuia dintre 

slujitorii şi proorocii Lui. Noul Testament începe cu împlinirea profeţiei 

biblice. Ioan botezătorul a fost un proroc făgăduit. Isaia 40:3, Mal. 3:1 – 

şi el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la 

poporul lui Dumnezeu, ca să pregătească calea Domnului. El a fost un 

prieten al Mirelui, şi a spus că bucuria lui este deplină.  Şi de fiecare 

dată, bărbaţii lui Dumnezeu din Noul Testament au vorbit despre temele 
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biblice, ei s-au referit la cuvântul prorocilor. Vă rog notaţi: în Noul 

Testament avem 845 de referinţe la Vechiul Testament. Pentru mine este 

foarte important. Totul este bazat pe Scripturi! Fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu este adevărat! Şi în această Carte este deja scris întreg planul 

de mântuire, care se împlineşte în decursul timpului.  

Şi cum venirea Domnului este atât de apropiată, noi trebuie să 

cercetăm Scripturile, ca să ştim ce a făgăduit El, şi să înţelegem, de 

asemenea, ceea ce El a prevestit. Acestea sunt două lucruri diferite. 

Făgăduinţele sunt date poporului lui Dumnezeu, bisericii din Noul 

Testament şi de asemenea, Israelului. Dar prevestirile se referă la 

războaie, veşti de războaie, şi aşa mai departe. Ambele au loc. Dar aici 

este secretul: înainte ca o făgăduinţă a lui Dumnezeu să poată fi 

împlinită în viaţa ta, tu trebuie să primeşti făgăduinţa, trebuie s-o crezi, 

şi apoi Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, ca s-o împlinească. 

Dacă în tine este Cuvântul, şi tu eşti în Cuvânt, atunci te poţi ruga şi 

Dumnezeu îşi va confirma Cuvântul.  

Înainte de a citi versetele, cu mulţumire faţă de Dumnezeu aş vrea 

să amintesc acest lucru: pentru mine, acest an este foarte important. Cu 

circa 50 de ani în urmă, în primul week-end din iunie, anul acesta au fost 

exact 50 de ani de când eu am avut experienţa mea supranaturală cu 

Domnul. A fost în Hamburg, Germania – îmi amintesc ziua aceea foarte 

bine. Un evanghelist american care fotografiase bombardarea 

Hiroshimei şi Nagasaki – Harold Herman. După ce a văzut urmările 

bombardării Japoniei – el lucra împreună cu domnul Mc Cartey – tinerii 

nu cunosc aceste lucruri. Când s-a întors din această misiune – el era un 

om al Hollywood-ului, un cameraman în Hollywood – l-a auzit pe 

fratele Branham vorbind. Dumnezeu i-a atins inima, şi el şi-a predat 

viaţa Domnului, iar în 1949 a venit în Germania şi a predicat la o 

conferinţă penticostală. După aceste adunări s-a anunţat că oricine 

doreşte să primească botezul Duhului Sfânt, să rămână în urmă, pentru 

rugăciune. Şi eu am fost între cei circa 150 de oameni. A fost o 

experienţă minunată. Deci, acum 50 de ani, eu l-am întâlnit pe Domnul. 

Sunt un „veteran” în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu mi-a dat un 

mare privilegiu: acela de a împărtăşi Cuvântul Său cu milioane de 

oameni. Chiar şi acum, în ultima călătorie, în Lima, Peru, am fost 
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chemat la radioul naţional şi la televiziune. Am putut vorbi întregii 

naţiuni, şi i-am informat pe oameni despre timpul în care trăim, şi am 

împărtăşit Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Aş 

putea vorbi ore întregi despre aceste experienţe. Dar nu pentru asta am 

venit aici. Vreau să vă împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu.  

În cap. 14 al evangheliei după Ioan, Domnul a făgăduit că merge să 

pregătească un loc, apoi se va întoarce să ne ia acolo unde este El. În 

Luca 24 vers. 50 şi 51, Domnul nostru Şi-a binecuvântat ucenicii, şi în 

timp ce făcea acest lucru, a fost luat în slavă. Şi când nu L-au mai văzut, 

ei au căzut cu faţa la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu. În Fapte 

1:11, Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer 

din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la 

cer.” În 1 Cor. 15, de la vers. 51, apostolul Pavel ne scrie că va veni 

Hristos, şi vor învia morţii în Hristos, iar noi vom fi schimbaţi, şi 

împreună vom fi răpiţi. În alte versete citim aceleaşi lucruri. În 1 Tes. 

cap. 4, de la vers. 14, Biblia ne spune ce se va întâmpla. Dar este ceva 

mai mult decât aceasta: timpul pregătirii. În Mat. 25, Scriptura spune 

„cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.” 

Noi avem o cântare în limba germană: „Eşti tu gata, sunt eu gata? Vei 

intra tu, voi intra eu? Vei rămâne tu afară, voi rămâne eu afară?” Acesta 

este timpul când trebuie să luăm foarte în serios lucrurile spirituale, şi să 

ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu şi să credem conform Scripturii, 

şi să fim pregătiţi pentru venirea Domnului.  

Acum, în Mat. 24 găsim trei versete – vreau să spun trei întrebări. 

Când Domnul privea Templul, El a spus că nu va mai rămâne piatră 

peste piatră. Iar ucenicii au întrebat: „Spune-ne, când se vor întâmpla 

aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului 

acestuia?” Trei întrebări, trei răspunsuri. Şi Domnul spune că vor fi 

multe lucruri, războaie, cutremure, catastrofe, şi apoi sune că vor fi 

prooroci falşi, şi Hristoşi falşi, şi-i vor înşela pe mulţi. De fapt Domnul 

este foarte precis, şi în vers. 24 spune că dacă ar fi posibil, şi cei aleşi ar 

fi înşelaţi. Foarte aproape de cei aleşi… Nu undeva în Asia sau Africa, 

nu între evrei sau islam, - nu! Ei sunt în creştinism. Şi ei sunt oameni ai 

evangheliei depline! Dar sunt greşiţi în învăţături, în practică – ei nu se 

întorc la Cuvântul lui Dumnezeu, ci umblă în felul tradiţional. Vă vom 
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arăta din Cuvântul lui Dumnezeu cât este de important ca cea ce spunem 

şi facem să fie în concordanţă cu ceea ce au spus proorocii. Prorocii 

vechi testamentali au pus temelia, iar apostolii Noului Testament au zidit 

pe această temelie. De aceea Pavel scrie efesenilor în cap. 2 că noi 

suntem zidiţi pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra din capul 

unghiului fiind Isus Hristos. Tot în Efeseni 4, vers. 5, Biblia spune că 

este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.  

Dacă priviţi în creştinism, fiecare are părerea lui. Chiar dacă este 

vorba despre 1 Ioan, cap. 4, unde Biblia spune că oricine zice că Isus 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu – dar Ioan s-a 

referit la adevărata mărturisire, conform cuvintelor proorocilor. Nu ceea 

ce spune creştinismul de azi. Eu cunosc şi istoria bisericii, prin harul lui 

Dumnezeu, nu doar Scripturile şi pe Domnul. Unii cred că Isus Hristos a 

fost prima creatură a lui Dumnezeu. Dar ei încă Îl mai numesc Fiul lui 

Dumnezeu. Unii cred că Isus Hristos a fost primul pe care Dumnezeu L-

a zămislit în veşnicie, ca să facă o a doua persoană. Şi alţii cred că El 

este Mihail din Vechiul Testament. Sunt multe credinţe, dar toţi spun 

„Da, El este Fiul lui Dumnezeu!” Dar ei au păreri diferite despre El – 

înţeleg diferit această denumire de „Fiul lui Dumnezeu.” Noi trebuie să 

ne întoarcem la mărturia Scripturii: ce spune Biblia despre El? Puteţi 

merge prin toţi prorocii, şi mai ales în Isaia, cap. 7:14. Biblia spune: „De 

aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne 

însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu 

este cu noi).” În Isaia 9:6 Biblia spune din nou: „Căci un Copil ni s-a 

născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 

„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al 

păcii.” În Luca 1 şi 2 când îngerul a vorbit Mariei, ea a fost foarte 

surprinsă şi a spus „Eu nu ştiu de bărbat.” Îngerul a spus: „Cel ce se va 

naşte din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” Fiul lui Dumnezeu a fost 

născut în Betleem! Dacă mărturisim, noi trebuie să mărturisim corect! 

Dar duşmanul a deranjat minţile oamenilor. El întotdeauna a îndepărtat 

învăţăturile adevărate, şi le-a înlocuit cu altceva. Întotdeauna a  înlocuit, 

a schimbat Cuvântul lui Dumnezeu. Nu a negat Cuvântul lui Dumnezeu, 

dar l-a schimbat, punându-l sub semnul întrebării. Dar noi trebuie să 

credem  aşa cum spune Scriptura. Numai atunci este adevărată mărturia 



 

 

Helsinki, 16.10.1999 – de fr. Frank 

 5 

noastră. Dacă nu credem aşa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu 

vom rezista în prezenţa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. 

El vrea respect faţă de Cuvântul Său. Şi noi ştim că Cuvântul Său este 

demn de crezare.  

Venind la tema noastră, revenirea lui Hristos şi împlinirea 

profeţiilor biblice în timpul nostru, noi trebuie să spunem că nu suntem 

doar la sfârşitul secolului, ci suntem foarte aproape de a doua venire a 

lui Hristos. Petru punea aceeaşi întrebare, şi a dat răspunsul în 2 Petru 3. 

În timpul sfârşitului vor fi batjocoritori care vor întreba unde este 

făgăduinţa revenirii Lui. 2 Petru 3:4 „unde este făgăduinţa venirii Lui?” 

Asta spun batjocoritorii. În Germania avem cărţi în care oamenii spun că 

Hristos nu Şi-a ţinut cuvântul. Ei spun că au trecut 2000 de ani şi 

făgăduinţa lui nu a devenit adevărată. Ei chiar scriu că apostolul Pavel a 

aşteptat revenirea lui Hristos, şi chiar a spus că nu vom adormi toţi, dar 

toţi vom fi schimbaţi. Ei scriu în această carte că Isus a spus că „mulţi 

dintre cei care stau aici nu vor muri până ce nu vor vedea Împărăţia lui 

Dumnezeu venind cu putere.” Ei cercetează toate aceste lucruri în 

Scripturi, fără a înţelege legătura în care au fost spuse. Şi apoi spun într-

una că nu este adevărat. Dar eu sunt aici ca să vă spun că toate aceste 

făgăduinţe sunt adevărate. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat, 

şi Biblia este scrisă în aşa fel încât poate fi predicată în toţi aceşti 2000 

de ani până în ultimele clipe, când Domnul va reveni, şi toate 

făgăduinţele se vor împlini.  

Dar necredincioşii nu cunosc deloc planul de mântuire. Ei nu 

înţeleg limbajul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trăieşte în trecut sau în 

viitor, ci totdeauna în prezent. El este marele EU SUNT. Şi în 2 Petru 3, 

în legătură cu tema revenirii lui Hristos, apostolul scrie în versetul 8-9 

„Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este 

ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în 

împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii…” Eu citesc din Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu are o programare a timpului, şi când vine timpul, 

atunci se întâmplă.  

La prima venire a lui Hristos, au fost împlinite 109 profeţii. Totul a 

fost prevestit, începând de la naşterea Lui, până la înălţare. De fapt în 

ultimele 24 de ore, s-au împlinit 24 de făgăduinţe. Totul a fost în 
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Scripturi. Dar cărturarii nu au văzut. Ei erau împotriva lui Mesia. Aveau 

slujbele lor, cântau psalmii, aveau muzica lor, dar nu au recunoscut 

timpul în care Dumnezeu îi vizita. Ei nu au recunoscut faptul că 

Dumnezeu făcea istorie. Aceasta se repetă în generaţia noastră.  

Şi eu nu judec, ci doar vă spun că lucrurile se repetă în generaţia 

noastră. Eu ştiu ce se întâmplă pe plan mondial. Am fost în peste 130 de 

ţări, şi numai în anul acesta am vorbit în 20 de adunări carismatice de pe 

toate continentele. Mai ales în America de sud, Mexico, Rusia, şi în alte 

ţări. Şi oamenii cred că aceasta este o mişcare a lui Dumnezeu. Eu am 

experimentat-o, în 13 septembrie, în Dallas Texas, America. A fost pe 

inima mea să vizitez misiunea „Christ for the nations”, pentru că îl 

cunoşteam pe Gordon Lindsay de mulţi ani. El a fost omul care l-a 

întâlnit pe fratele Branham în 1947. Şi el a fost acela care a scris despre 

slujba pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Branham. Eu l-am tradus în 

Germania. După toţi aceşti ani, am avut cam trei zile – din Mexico am 

zburat în SUA. Am vizitat Universitatea lui Oral Roberts. Am vizitat şi 

altele – nu vreau să le amintesc numele pentru că nu ar fi corect. Dar în 

Dallas Texas, era luni, 13 septembrie, aproape acum o lună, am fost 

invitat la o adunare mare. Şi sora Lindsay a spus: „Acesta este un bărbat 

al lui Dumnezeu, deosebit. Frate Frank, tu trebuie să vii să-l auzi.” Eu nu 

aveam nici o adunare, am luat un taxi, am dat 35 de dolari, şi am fost la 

adunare. O să scurtez – şi eu nu critic, dar deodată omul acela a spus: 

„Văd cerul deschis. Îl văd pe Hristos pe calul alb. În mâna stângă are 

şofarul [trâmbiţa din corn de berbec – n.tr.], în dreapta are o sabie. Şi 

calul aleargă pe strada de aur, şi praful de pe strada de aur cade jos…” 

Apoi a spus: „Uitaţi aici…praful de pe străzile de aur din cer cade acum 

peste mine.” Eu m-am dus, mi-am luat aparatul de fotografiat, şi am 

făcut o poză. Şi am mai făcut una. Şi n-am văzut nici un aur. Nu! Dar 

oamenii sunt înşelaţi. Acolo este multă muzică, se cântă mult… Când 

am predicat în Mexico, ei au avut exact 45 de minute de muzică şi dans, 

apoi a venit predicatorul şi a spus: „Frate Frank, îţi dăm 20 de minute.” 

Mă gândeam: „Aţi cântat 45 de minute, şi Cuvântul va avea numai 20 de 

minute? Şi asta cu tot cu traducere? Atunci eu voi avea numai 10 

minute.” Şi atunci m-am gândit că eu voi folosi 20 de minute, şi 

traducătorul 20, aşa că asta face 40 de minute. Dar Dumnezeu a fost cu 
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adevărat cu noi. Am avut mai mult de 4000 de oameni, şi le era foame 

după Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi au început să plângă. Când s-a făcut 

chemarea la altar, mulţi au venit să-L primească pe Domnul. Dar 

deodată el a oprit microfonul. Traducătorul mi-a spus: „El vrea să te 

opreşti.” Ei au timp pentru orice, dar nu pentru Cuvântul lui Dumnezeu. 

Nu mai este seriozitate în poporul lui Dumnezeu!  

A venit timpul să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu prin 

descoperire divină. A venit timpul să cunoaştem făgăduinţele pentru 

acest timp. Noi trăim acum. Trebuie să cunoaştem planul lui Dumnezeu 

acum. Nu ajunge să spunem „Avem pe Moise, avem pe Avraam…” Nu 

putem spune „Avem pe Pavel, avem pe Petru…” Noi trebuie să-L 

cunoaştem pe Dumnezeu acum. Trebuie să cunoaştem planul Său de 

mântuire, şi făgăduinţele pe care le-a făcut în Cuvânt.  

Cum am amintit deja în 2 Petru 3, apostolul spune cu referire la 

întrebarea legată de revenirea lui Hristos, că 1000 de ani, sunt ca o zi la 

Domnul. Dacă priviţi în istoria omenirii… - apropo, conform 

calendarului evreiesc, în 11 septembrie, anul acesta, a început a şaptea 

mie de ani. Ei au o diferenţă de 242 de ani, dar apoi au descoperit că n-

au luat în considerare un timp din robia egipteană, şi şi din robia 

babiloniană. Iar acum ei spun – eu nu ştiu – ei spun. Noi nu ne luăm 

după un an, pentru că nimeni nu ştie ziua sau ceasul, dar Isus Însuşi 

spune – şi vă voi citi asta din Mat. 24 cu 33. Este vorba despre semnele 

timpului de sfârşit: „Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, 

să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” Nu numai 

aproape, este aproape, dar deja este la uşă. Aţi venit azi în locul acesta. 

Sute de km. pot fi aproape, zece km. sunt aproape, un kilometru este 

aproape, dar când ajungi la uşă, atunci nu mai este doar aproape, …este 

acolo. Iar Isus spune vorbind despre evrei, „Când veţi vedea toate aceste 

lucruri, atunci voi ştiţi – nu mai bănuiţi – ci ştiţi. Nu mai bănuiţi, nu mai 

presupuneţi, ci ştiţi. Este aproape, este la uşă. Acestea sunt cuvintele lui 

Isus Hristos, Domnul nostru. El vorbeşte despre evrei, aşa cum a făcut în 

Luca 21:29: „această generaţie (neam) nu va trece”, şi spune asta după 

pilda cu smochinul. În Osea 9:10 Domnul compară Israelul cu un 

smochin „Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe 

părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin, în primăvară.” 
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Tema „zilelor”, o zi – 1000 de ani, şi două zile, 2000 de ani. Vă voi 

citi numai din Cuvântul lui Dumnezeu. N-am nimic aici (notiţe – n.tr.), 

nici o  carte, ci numai Biblia. Eu am nevoie numai de o Carte. Este 

destul.  

În Fapte 2:17 apostolul Petru spune, referindu-se la profeţia lui Ioel 

din Vechiul Testament, „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna 

din Duhul Meu peste orice făptură;…” Zilele de pe urmă nu au început 

acum. Noi trăim în zilele de pe urmă de 2000 de ani. Acesta este 

sfârşitul timpului de sfârşit. Vă citesc Evrei 1:1-2 „După ce a vorbit în 

vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe 

chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul…” 

Deja de la începutul timpului de har, apostolii s-au referit la timpul 

sfârşitului, şi la zilele de pe urmă. Prin harul lui Dumnezeu înţelegem… 

poate vă citesc şi din Vechiul Testament, pentru că totul este în această 

carte. Tot ce avem nevoie să ştim, este în Biblie. În Isaia 2 Biblia spune 

în vers. 2 „Se va întâmpla în scurgerea vremurilor (în zilele de pe urmă 

– engl.) , că muntele Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt 

munte;” La fel în Mica 4:1 „În vremurile de pe urmă (în zilele de pe 

urmă – engl.) …” Peste tot  „zilele de pe urmă”… În Daniel, în Noul şi 

Vechiul Testament, este aceeaşi terminologie, vorbind despre „zilele de 

pe urmă”. Sunt 6000 de ani de la Adam, 2000 de ani de la Adam la 

Avraam, 2000 de ani de la Avraam la Hristos, iar acum avem din nou 

2000 de ani. Şi Biblia spune în Apoc. 20 „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au 

parte de întâia înviere…vor împărăţi cu El o mie de ani.” Deci, 

înţelegem prin harul lui Dumnezeu, că acesta este sfârşitul zilelor de pe 

urmă.  

Conform Cuvântului lui Dumnezeu, evreii urmau să fie împrăştiaţi 

pe întreg pământul. Vă pot citi din Vechiul Testament, mai ales din 

Deut. 4:27 „Domnul vă va împrăştia printre popoare, şi nu veţi rămâne 

decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul.” 

Şi vers. 29-30: „Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, 

Îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău. Şi 

după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în 

zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei 

asculta glasul Lui.” Şi aici se vorbeşte despre zilele de pe urmă. De 
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asemenea în Deut. 30, şi multe alte locuri din Vechiul Testament. Din 

cauza neascultării, şi pentru că nu L-au primit pe Hristos ca Mesia al lor, 

evreii au fost risipiţi pe tot pământul. În anul 70 după Hristos, generalul 

roman Titus a distrus Ierusalimul, iar evreii au fost risipiţi. Iar acum, în 

timpul nostru, în 1948 evreii şi-au reprimit ţara, după mii de ani. Au fost 

risipiţi pe tot pământul, iar acum s-au întors din circa 150 de ţări. Vă 

rog, mai notaţi câteva versete. Vreau ca voi să cunoaşteţi timpul în care 

trăim, din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că profeţia biblică se 

împlineşte. Şi apostolul Petru scrie: „Şi avem cuvântul prorociei făcut şi 

mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care 

străluceşte într-un loc întunecos,...” În Isaia 14 spune „Căci Domnul va 

avea milă de Iacov, va alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce iarăşi la 

odihnă în ţara lor; străinii se vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa lui 

Iacov.” În Ieremia 31 de la vers. 1-10 spune la fel. „Cel ce a risipit pe 

Israel îl va aduna…” Iar în Ezechiel 36, mai ales vers. 24, o aminteşte 

din nou: „Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate 

ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.” Apoi Isus ia exemplul din 

Vechiul Testament, vorbind despre smochin, şi despre alte semne ale 

timpului, „Când veţi vedea aceste lucruri, atunci ştiţi că timpul este 

aproape, la uşi…” Acesta este timpul, şi noi trebuie să înţelegem că 

timpul harului a început, şi se va sfârşi. Iar revenirea Domnului este 

aproape. Deja Pavel a crezut-o, şi mulţi din această perioadă de 2000 de 

ani au crezut-o. Şi dacă ne referim la fratele Branham, putem spune că el 

aştepta venirea Domnului în orice clipă. Toate acestea sunt adevărate. 

Nu a fost nici o greşeală că Pavel sau alţii au aşteptat venirea Domnului. 

Dar timpul încă nu era împlinit. Dar acum timpul este împlinit. Acum 

profeţia biblică este împlinită. Acum Dumnezeu face istorie, şi ne atrage 

atenţia la Cuvântul Său, ca noi să credem conform Scripturii. Nu ajunge 

să cunoşti profeţiile biblice, şi să vezi toate prezicerile care se împlinesc 

– este timpul chemării afară, timpul pregătirii pentru a-L întâlni pe 

Domnul când vine. Nu toţi cei ce spun „Doamne, Doamne” vor merge în 

slavă. Nu toţi care au scos draci şi au avut semne şi minuni – puteţi citi 

despre asta în Matei 7 de la vers. 21, unde Domnul nostru a spus: „Mulţi 

Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne!”” Este de ajuns să spui 

„Doamne!” Nu trebuie să spui „Da, da!” de două ori. Dacă ceea ce spui 
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este adevărat, ajunge să spui odată „Da.” Şi Biblia spune „Da al vostru 

să fie da, şi nu, să fie nu.” Fiecare alt cuvânt, este deja prea mult. Noi nu 

spunem „Doamne, Doamne”, noi spunem „Domnul Isus Hristos.” Avem 

respect faţă de El. dar aşa cum a spus Mântuitorul nostru, vor veni în 

ziua aceea mulţi, şi vor spune „Nu am făcut noi asta, semne mari, 

minuni mari”, şi Domnul va trebui să spună: „Niciodată nu v-am 

cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”  

Dragii mei fraţi şi surori, dragi prieteni, doamnelor şi domnilor. Ce 

vreţi să vă spun azi? Ceva care să placă urechilor voastre, sau să vă spun 

adevărul? Ce doriţi? Eu pot să predic numai adevărul. Dacă vreţi să 

auziţi altceva, îmi pare rău, dar nu v-aţi găsit omul potrivit. Eu am o 

chemare la slujbă direct din partea lui Dumnezeu. Am o responsabilitate 

faţă de El, aceea de a predica adevărul. Nu-mi trebuie banii nimănui, 

nici să capăt trecere înaintea cuiva, ci eu am nevoie de Dumnezeu. Şi 

vreau să predic în aşa fel, încât oamenii să aibă ocazia de a se corecta, de 

a îndrepta lucrurile, şi de a fi într-o poziţie corectă faţă de Dumnezeu, în 

Cuvântul lui Dumnezeu, în vieţile lor, ca totul să fie reaşezat aşa cum a 

fost la început.  

Cunoscând timpul în care trăim, trebuie să înţelegem ce a făgăduit 

Dumnezeu bisericii. Este foarte important! Făgăduinţele pentru Israel, 

sunt împlinite cu Israel. Şi fratele Branham a spus-o într-un mod 

minunat: „Dumnezeu nu va binecuvânta evreii în New York. Evreii 

trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită.” Acolo vor avea cei doi proroci 

slujba lor. Acolo este muntele Sion. Acolo vor fi văzuţi cei 144000, 

conform Apoc. 14, cum a fost promis în Apoc. 7.  

Înainte ca Dumnezeu să poată face ceva în vieţile noastre, noi 

trebuie să ascultăm Cuvântul Său! Trebuie să fim în Cuvântul Său 

făgăduit! Aşa cum evreii trebuie să se întoarcă în ţara promisă, noi 

trebuie să ne întoarcem la Cuvântul făgăduit. Înainte ca făgăduinţele 

Sale să poată fi împlinite, acestea trebuie să fie în noi. Şi noi trebuie să 

le credem!  

Când urma să fie născut Ioan botezătorul, a venit îngerul Gabriel la 

tatăl său, Zaharia, şi a spus: „Soţia ta va avea un fiu! Îl vei numai Ioan, 

căci el va fi mare înaintea lui Dumnezeu, şi va merge în duhul şi puterea 

lui Ilie, ca să pregătească calea Domnului!” Cunoaşteţi Scripturile? Când 



 

 

Helsinki, 16.10.1999 – de fr. Frank 

 11 

Dumnezeu începe să facă ceva, atunci are loc supranaturalul, atât în 

Vechiul cât şi în Noul Testament. În Luca 1, 2, peste tot, a avut loc 

supranaturalul. Acelaşi înger a venit la Maria şi i-a promis. Numai după 

ce ea a primit făgăduinţa, Cuvântul s-a făcut trup. Nu pentru că bate 

vântul, nu pentru că plouă – mai întâi trebuie să fie Cuvântul! Şi apoi 

Duhul aduce Cuvântul la viaţă. Maria a primit Cuvântul făgăduit, şi a  

spus „Eu sunt roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale!” Slavă 

lui Dumnezeu! Aceea să fie poziţia noastră! Noi suntem copiii lui 

Dumnezeu. Facă-ni-se după cum a vorbit Dumnezeu! Este foarte 

important să ştim asta, să cunoaştem făgăduinţele pentru timpul nostru.  

V-aş  spune multe, multe lucruri. Dar timpul nostru în acest loc 

este  limitat, şi eu mă mai pot referi doar la câteva texte. Dar vreau să 

înţelegeţi:  aşa cum Dumnezeu a trimis un premergător la prima venire a 

lui Hristos, şi a fost promis în Cuvântul lui Dumnezeu… Şi dacă citiţi 

cele patru evanghelii, este amintit peste tot. În Marcu 1, sunt scrise două 

locuri din Vechiul Testament: Isaia 40:3, şi Maleahi 3:1. Eu trebuie să 

subliniez faptul că bărbaţii lui Dumnezeu din Noul Testament s-au 

referit întotdeauna la Vechiul Testament, ca să arate făgăduinţele, şi ca 

să arate cum s-au împlinit acestea. Chiar şi când Domnul nostru a citit 

din Isaia, în Luca 4, ce a spus El? „Astăzi s-a împlinit această 

Scriptură!” Dar aici este taina - eu tocmai scriu despre asta în noua 

broşură – pentru mine este atât de minunat. Dumnezeu este atât de 

măreţ! Dar El trebuie să ne descopere Cuvântul Său! Nu există şcoală 

biblică pe pământ, nu există învăţător la care putem merge şi care să ne 

înveţe Cuvântul lui Dumnezeu. Ei pot învăţa în felul lor, ca învăţătorii 

din vremea lui Hristos. Dar ca să fim învăţaţi de Dumnezeu, noi avem 

nevoie de Duhul Sfânt, şi trebuie să recunoaştem darurile şi slujbele pe 

care Dumnezeu le aşează în biserică.  

Mie nu mi-e ruşine să spun că deja din 1949 L-am cunoscut pe 

Domnul. Predicam din 1953, fără oprire. Am predicat peste 8000 de 

predici. Toată viaţa mea a fost în slujba Celui Atotputernic. În 1955, l-

am întâlnit pe fratele Branham. Dar înainte de a-l întâlni pe el, eu L-am 

cunoscut pe Domnul meu, ca Mântuitorul meu personal. Eu L-am 

cunoscut pe Domnul meu ca Acela care botează cu Duhul Sfânt şi cu 
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foc. Îmi cunoşteam Domnul prin aceea că ÎL experimentasem. Şi eu cred 

că Isus Hristos este Acelaşi ieri, azi şi în veci!   

Azi avem oameni care-l urmează pe William Branham. În zilele lui 

Pavel erau oameni care-l urmau pe Pavel.  Noi trebuie să-L urmăm pe 

Isus Hristos. Noi trebuie să cunoaştem Cuvântul prin descoperire divină. 

Noi nu trebuie să înălţăm un om. Domnul nostru a vorbit despre Ioan 

botezătorul, şi a spus că a fost mai mult decât un proroc, dar el totuşi era 

un om. Dar profeţii Vechiului Testament, au spus ce se va întâmpla, iar 

în timpul lui Ioan botezătorul s-a făcut o punte între Vechiul şi Noul 

Testament. El a fost omul care a putut arăta spre Isus Hristos şi să spună 

„Acesta este Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” Toţi 

ceilalţi au proorocit… Isaia a trăit cu 800 de ani înainte de Hristos. 

Maleahi a trăit 400 de ani înainte de Hristos. Toţi prorocii au prorocit, 

dar acum era un om trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea, ca 

Mireasa să-şi poată întâlni Mirele. El a avut Cuvântul lui Dumnezeu, 

mesajul acelui ceas, ca să netezească Domnului calea, ca să aducă 

împreună Mireasa şi Mirele.  

Din timpul Reformei, Dumnezeu a permis din nou ca Evanghelia 

să fie predicată, şi Cuvântul a fost restituit din ce în ce mai mult. Au fost 

treziri deosebite. La fel după al doilea război mondial, când toată Europa 

era încă ruine, în 7 mai, îngerul a venit la fratele Branham. Vă rog nu 

plecaţi acum! Aşteptaţi până terminăm. Eu nu sunt unul care spune 

poveşti. Dar nu pot să ascund de voi ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă nu 

informez această generaţie despre lucrurile făcute de Dumnezeu, nu pot 

apărea înaintea lui Dumnezeu. N-aş putea, pentru că înseamnă că mi-am 

ratat însărcinarea. Nu veţi înţelege niciodată ce înseamnă să ai o 

chemare directă din partea Domnului, şi odată cu asta o responsabilitate. 

Poate ar trebui să vă spun. N-am vrut s-o fac, dar cu aceste urechi eu am 

auzit glasul Domnului, în limba germană. Aşa cum a putut spune 

apostolul Pavel, că a auzit glasul Domnului în evreieşte. Biblia este 

deschisă înaintea mea, înaintea Dumnezeului Atotputernic, şi toţi vom 

apărea la judecata Lui. Nu voi uita niciodată ziua aceea. Era 2 aprilie 

1962. Nu ştiam ce se va întâmpla. M-am trezit devreme, am mers la 

fereastră, am tras perdeaua, am privit afară, şi era începutul unei noi zile. 

M-am întors în cameră, m-am rugat scurt, aşa cum o facem dimineaţa, şi 
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m-am întors de acolo de unde stăteam în cameră, privind spre fereastră. 

Nu din faţa mea, şi nu din stânga, ci de sus, din dreapta, a venit glasul 

atotputernic al Domnului, în limba germană, spunând aceste cuvinte: 

„Slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraş se va încheia în curând. Te 

voi trimite în alte oraşe, să predici Cuvântul Meu.”  În clipa următoare 

am fost la pământ. Este adevărul!  

Şi din pricina acestei chemări dumnezeieşti, am o responsabilitate 

faţă de Acela care m-a chemat. Eu trebuie să spun adevărul! Dumnezeu 

face istorie în timpul nostru. Dumnezeu a trimis un mesager, ca să ne 

aducă înapoi la Cuvânt. Şi dacă noi credem că Dumnezeu a făcut lucruri 

supranaturale în trecut… în zilele lui Avraam, el stătea acolo şi au venit 

trei bărbaţi: Domnul cu doi îngeri. Geneza 18 – şi îngerii au mers în 

Sodoma, iar Domnul a rămas cu Avraam, şi în versetul 17 spune „Cum 

să ascund de tine ceea ce voi face?” Avraam era un proroc. Şi cuvântul 

vine la proroci, nu la evanghelişti, nu la păstori – ei au slujbele lor, dar 

Cuvântul lui Dumnezeu vine în mod direct la văzător, la proroc. La 

Moise, el dintr-o dată a văzut un foc supranatural, şi din acest foc s-a 

auzit Glasul: „Moise, Moise! Scoate-ţi încălţămintea, căci pământul pe 

care stai este sfânt.” Când Dumnezeu face ceva, are loc supranaturalul! 

Dumnezeu nu este un filozof: când vorbeşte El, se întâmplă ceva. 

Mergeţi prin tot Vechiul Testament: prorocul Ezechiel l-a văzut pe 

Domnul pe tron…a auzit Glasul. Profeţii erau oameni care trăiau în 

ambele dimensiuni în acelaşi timp. Erau pe pământ, dar în acelaşi timp 

erau luaţi prin Duhul în slavă. Aşa era în vechiul Testament… Chiar şi 

Daniel: îngerul Gabriel a venit la el, şi i-a spus „Am venit să-ţi dau 

înţelegere, ca să pricepi vedenia…” Eu nu sunt Dumnezeu. Nu vă pot 

spune ce să faceţi, dar sunt mulţumit cu ceea ce face El. Ceea ce face El 

este desăvârşit. Şi Domnul spune: „Ferice de cel care nu se poticneşte.”  

Venind la tema noastră, aşa cum au fost făgăduinţe pentru prima 

venire a lui Hristos, şi calea trebuia pregătită, la fel avem făgăduinţe… 

În Maleahi 4:5-6 „Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni 

ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” Când a venit Ioan 

botezătorul nu era nici o „zi a Domnului.” Nu a venit focul judecăţii, ci a 

început ziua mântuirii. Aşa cum spune Pavel, în 2 Cor. 6 „Aceasta este 
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ziua mântuirii…acesta este timpul harului.” Deci au trecut 2000 de ani, 

şi încă nu a fost ziua Domnului.  

Dragi fraţi şi surori timpul nu ne permite – eu trebuie să spun asta: 

Dumnezeu a vizitat această generaţie, El nu se joacă, şi nu vrea ca voi să 

treceţi peste ceea ce face El. Citiţi  Luca 19, când Domnul nostru a privit 

peste Ierusalim, şi a început să plângă cu amar, spunând „De câte ori am 

vrut să te strâng, dar n-ai ascultat. Acum va veni peste tine judecata, 

sabia te va urmări…” Apoi El spune şi motivul: Luca 19, ultima parte a 

versetului 44: „…pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost 

cercetată.” Este atât de important, să cunoaştem timpul în care trăim, şi 

să avem parte de vizita dumnezeiască. Acesta este timpul reaşezării. Aşa 

cum au fost adunaţi evreii dintre toate neamurile, în ţara făgăduită, tot 

astfel toţi copiii lui Dumnezeu sunt adunaţi în Cuvântul făgăduit pentru 

acest ceas, ca să se alinieze cu ceea ce a făgăduit Dumnezeu, să creadă şi 

să aibă parte atunci când lucrurile se împlinesc.  

Cum deja am spus, Dumnezeu a trimis întotdeauna mesagerii Lui. 

În generaţia noastră, El l-a ales pe fratele William Branham, şi eu nu mă 

opun acestui lucru. Eu nu sunt aici ca să vorbesc despre acest om al lui 

Dumnezeu, la fel cum nu sunt aici ca să vorbesc despre Moise. Nu sunt 

aici ca să-l predic pe Ilie! Sunt aici ca să-L predic pe Isus Hristos! Sunt 

aici ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu! Dar trebuie să vă aduc la 

cunoştinţă ceea ce a făcut Dumnezeu. Fie că o credeţi sau nu, puteţi 

râde, puteţi da din cap, este treaba voastră. Voi alegeţi, şi voi va trebui 

să trăiţi cu alegerea pe care aţi făcut-o! Alegerea pe care o faceţi azi, 

în prezenţa lui Dumnezeu, s-ar putea să fie valabilă toată veşnicia! Şi voi 

va trebui să trăiţi cu decizia voastră!  

În 7 mai 1946, seara, un înger trimis de Dumnezeu a venit la fratele 

Branham. Fratele Branham a fost speriat de moarte. El descrie mărimea 

îngerului, cum arăta, ce greutate avea…totul. Şi îngerul i-a spus: „Nu te 

teme. Eu sunt trimis din prezenţa Dumnezeului Atotputernic, ca să-ţi 

spun că viaţa ta ciudată a fost cu un scop: tu eşti hotărât să duci 

neamurilor un dar de vindecare divină. Şi aşa cum lui Moise i s-au dat 

două semne, ţie îţi sunt date două semne: cu mâna stângă vei lua mâna 

dreaptă a pacientului, şi apoi când îţi vei întoarce mâna, în aşa fel încât 

bolnavul să poată vedea dosul mâinii tale, şi dacă el va avea un cancer 
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sau o tumoare, sau altceva, va apare pe mâna ta.” Râdeţi de acest lucru, 

dacă vreţi! Domnul i-a spus lui Moise: „Aruncă-ţi  toiagul la pământ!” A 

fost primul semn. Şi toiagul s-a transformat în şarpe. La ce v-aţi fi gândit 

atunci dacă aţi fi fost acolo şi aţi fi văzut pe omul lui Dumnezeu 

aruncând toiagul la pământ şi acesta devenind un şarpe? Poate aţi fi fugit 

şi aţi fi spus: „Acesta nu este un om al lui Dumnezeu. Mi-e teamă de 

asta. Nici nu vreau să aud de şerpi!” Iubiţi prieteni, Dumnezeu ne 

verifică gândurile, şi ne cunoaşte pe fiecare dintre noi. Eu nu pot spune 

de ce a făcut Dumnezeu asta. Dar sunt bucuros că a făcut-o. Iar al doilea 

semn, îngerul a spus: „Când se face vindecarea, boala de pe mâna ta va 

dispare!” Iar bolnavii se puteau uita când se ruga fratele Branham. 

Bolnavii nu trebuiau să-şi închidă ochii. Ei priveau mâna lui, îşi vedeau 

acolo propriul cancer, sau tumoare – orice ar fi avut, ei vedeau asta pe 

mâna lui. Iar în momentul în care mâna lui revenea la normal, ei erau 

vindecaţi. Ei îl lăudau pe Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Aceea nu a 

fost alegerea mea, nici a fratelui Branham, nu a fost alegerea lui Moise: 

Dumnezeu face ce vrea!  

Iar al doilea dar – îngerul a spus – „Dacă ei nu cred primul semn, 

vor crede pe al doilea. Îţi vor fi descoperite tainele din inimile 

oamenilor.” Eu am văzut-o de multe ori, în Europa şi în America. Am 

fost martor ocular. Urechile mele au auzit. Eu am văzut oameni născuţi 

orbi, cum şi-au primit vederea într-o clipă. Am văzut invalizi aduşi de 

ambulanţă, care au fost vindecaţi într-o clipă. Am văzut slujba lui Isus 

Hristos reîntorcându-se în generaţia noastră. Domnul nostru a spus: 

„Lucrările pe care le fac Eu, le veţi face şi voi.” S-a întâmplat în 

generaţia noastră. Dar la ce este bun un semn? Dacă vedeţi un indicator, 

vă opriţi la el? Nu, ci iei o direcţie. Semnul arată spre ceva. La fel este 

acum. Când Isus a vorbit despre semnele sfârşitului, toate aceste semne 

indică timpul sfârşitului. Toate aceste semne arată spre sfârşit, chiar 

acum. 

Dar în biserica Dumnezeului celui viu, a fost o vizită deosebită. 

Supranaturalul a avut loc! Cum am spus deja, nu vă pot spune toate 

lucrurile, dar aş vrea să ştiţi că Dumnezeu face istorie acum. Şi fratelui 

Branham i s-a spus - şi eu o cred, pentru că am întâlnit oameni care au 

fost prezenţi când s-a întâmplat. În 11 iunie 1933 i s-a spus, din lumina 



 

 

Helsinki, 16.10.1999 – de fr. Frank 

 16 

supranaturală, ca un nor, ca o stea care era deasupra lui, şi Glasul din 

lumină a vorbit:  „Aşa cum a fost trimis Ioan botezătorul ca să 

premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj, care va 

premerge a doua venire a lui Hristos.”  Azi toţi vorbesc despre a doua 

venire a lui Isus Hristos, în toate cercurile evangheliei depline. Toţi 

vorbesc despre împlinirea prorociei biblice. Toţi vorbesc despre semnele 

timpului de sfârşit. Dar cine vorbeşte despre Cuvântul promis bisericii? 

Cine vorbeşte despre reaşezare? Conform Fapte 3, unde Dumnezeu a 

spus că Isus rămâne în cer, până vine timpul reaşezării din nou a tuturor 

lucrurilor. Aşa cum a fost la început, la fel trebuie să fie la sfârşit.  

Şi iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, Dumnezeu nu-Şi va schimba 

Cuvântul. El nu va schimba învăţăturile apostolice. Nu va schimba 

practica apostolică. Mulţi dintre cei mai renumiţi evanghelişti americani 

ai primului val, după 1946, ştiţi ce spun? „Acest om nu-L predică doar 

pe Hristos, el Îl trăieşte pe Hristos.” Eu l-am cunoscut, şi ei de 

asemenea. Cu adevărat, Hristos a fost în omul acela. Fiecare putea s-o 

recunoască. Dar ştiţi ce mai spun ei? „A fost un mare proroc al lui 

Dumnezeu. Orice ar fi văzut, prin descoperire de la Dumnezeu, era 

adevărat. Dar nu îl ascultaţi. Învăţăturile lui sunt greşite.” Este 

incredibil! Eu nu înţeleg. Cum poate cineva să fie un om al lui 

Dumnezeu, şi totuşi să fie fals în învăţătură? Ştiţi ce au făcut ei? Au luat 

de bune învăţăturile lor tradiţionale, şi au considerat greşite învăţăturile 

biblice.  

Acum patru luni am fost în Liban, şi în Aman. A venit la mine un 

bărbat, la hotel, şi era unul dintre marii predicatori penticostali. Deodată 

a spus: „Nu vreau să aud această doctrină branhamistă.” Vorbisem 

despre Dumnezeu, despre botezul în apă, apoi el a explodat. „Nu vreau 

să aud acea doctrină branhamistă.” Ştiţi ce am spus eu? „Îţi interzic să 

mai spui aşa ceva încă odată! Aceasta este învăţătură biblică. Este 

învăţătură apostolică. Este ceea ce a spus Petru, Pavel. Scriptura o 

spune!” Dar pentru că ei nu sunt gata să asculte, ei nu vor să fie 

corectaţi. Vor să meargă în cer pe calea lor proprie.  

Lăsaţi-mă să subliniez asta: eu nu sunt aici ca să mă refer la un om. 

Sunt aici ca să vi-l prezint pe Isus Hristos, acelaşi ieri, azi şi în veci. Dar 

trebuie să vă spun că Dumnezeu a avut un proroc în generaţia asta. A 
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avut un mesager, cu Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne aducă înapoi, la 

Scriptură, la toate învăţăturile biblice, la toate practicile biblice, ca să ne 

reaşeze în locul în care a fost biserica la început. Dacă vreţi să mergeţi 

pe o cale proprie, daţi-i drumul! Eu nu pot! Cum am spus înainte, va 

trebui să trăiţi cu asta. Întotdeauna spun: fă o alegere cu care să poţi trăi 

şi muri. Fă o alegere corectă, în prezenţa lui Dumnezeu, conform 

Cuvântului lui Dumnezeu. Da, este adevărat, Dumnezeu a folosit un 

bărbat în generaţia noastră. Eu am fost martor zece ani, când am fost cu 

el, din 1955 în 1965. am fost la înmormântarea lui, eu ştiu ce a făcut 

Domnul. Şi trebuie să vă informez şi să vă spun că dacă veţi merge mai 

departe pe cărările proprii, veţi rata. Dumnezeu nu poate merge pe calea 

ta. Tu trebuie să vii pe calea lui Dumnezeu. Nu tu Îl vei corecta pe 

Dumnezeu! Imaginaţi-vă! Toţi aceşti mari evanghelişti, scriu şi spun că 

botezul în numele lui Isus Hristos este greşit. Ei o spun pe faţă! „Este 

erezie!” Erezia a fost în Biblie? Repet: Erezia a fost în Biblie? Cine 

este greşit? Biblia? Dumnezeu? Prorocii? Apostolii? Cine este 

greşit? Toţi aceşti unşi ai timpului de sfârşit!  Eu trebuie să vă spun 

adevărul. Altfel oamenii nu se trezesc. Biblia spune în Matei 25: „La 

miezul nopţii a fost o strigare: Iată Mirele! Ieşiţi-I în întâmpinare!” 

Trebuie să fiţi scuturaţi în felul acesta, treziţi! Timpul este aici. Este la 

uşi! Mirele vine! Noi trebuie să fim pregătiţi ca să-L întâmpinăm!   

Acesta este mesajul acestui ceas: înapoi la Dumnezeu şi la 

Cuvântul Lui, şi să primim vizita divină, chemarea afară din Babilon, şi 

să ne întoarcem la Dumnezeu şi la Cuvântul Lui. Dumnezeu este un 

Dumnezeu gelos! Vă rog nu pierdeţi timpul cercetării voastre. Nu vă 

luaţi după gândurile voastre: „Voi reuşi! Dumnezeu m-a binecuvântat, 

eu vorbesc în limbi, Îl slăvesc, El este atât de minunat!” Da, este totul 

minunat! Dar Dumnezeu nu este doar minunat, El vrea ascultare. El vrea 

ca lucrurile să se facă în mod corect. Cum am amintit deja, Hristos 

rămâne în cer, până la timpul reaşezării din nou a tuturor lucrurilor. 

Acesta este timpul despre care a vorbit Isaia, în cap. 28. Este timpul 

despre care a vorbit Ioel în cap. 1. Este timpul despre care a vorbit Petru 

în Fapte 3. Este timpul despre care a vorbit Iacov, în cap. 5, de la vers. 7. 

Şi multe alte versete.  
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Dragii mei prieteni, eu vă spun adevărul. Dumnezeu a vizitat 

această generaţie. Dumnezeu a făcut lucruri supranaturale. Dumnezeu a 

vrut să fim atenţi la ceea ce are El de spus. Nu la ceea ce spun oamenii, 

ci la ceea ce are Duhul să spună bisericii. Este un timp foarte important. 

Şi vă spun: se va termina. Nu ştie nimeni timpul, dar conform lucrurilor 

care se întâmplă, nu mai poate dura mult. Trâmbiţa va suna, şi Domnul 

va veni, cu glasul arhanghelului, şi mai întâi vor învia morţii în Hristos, 

apoi noi, cei care suntem vii în Hristos, vom fi schimbaţi. Înainte ca 

exteriorul nostru să poată fi schimbat, trebuie să fie schimbat interiorul. 

Înainte ca Cuvântul lui Dumnezeu să poată fi împlinit cu trupul nostru, 

trebuie să fie împlinit în sufletul nostru. Noi trebuie să fim născuţi din 

nou, trebuie să primim botezul Duhului Sfânt, trebuie să-L primim pe 

Hristos în inimile şi în vieţile noastre, trebuie să trăim cu El. Aşa cum a 

umblat Enoh cu Dumnezeu, la fel trebuie s-o facem şi noi, în 

concordanţă cu sfântul Său Cuvânt. Rugăciunea mea către Dumnezeu 

este ca El să pună laolaltă aceste cuvinte, iar voi să puteţi închide ochii 

şi să vedeţi înaintea voastră tabloul, şi să înţelegeţi în ce timp trăim, 

semnele timpului, mesajul ceasului, şi semnul venirii Sale. Sunt multe 

făgăduinţe şi prevestiri. Timpul harului se va încheia în curând, şi 

întrebarea se pune: unde vom fi noi?  

Să ne ridicăm pentru un cuvânt de rugăciune. În timp ce suntem 

ridicaţi, cercetaţi-vă inima în prezenţa lui Dumnezeu, puneţi-vă această 

întrebare: „sunt eu în regulă în prezenţa lui Dumnezeu? Sunt eu în regulă 

conform Cuvântului lui Dumnezeu?” Mulţi sunt în regulă din punctul lor 

de vedere. Dar eşti bine numai atunci când eşti în regulă din punctul de 

vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Osea 6:1-3, vorbeşte despre Israel. 

Apoi spune „El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, 

şi vom trăi înaintea Lui.”  Este Scriptura împlinită! Dacă Domnul nostru 

ar fi azi aici, ar lua biblia aceasta în mână şi ar spune: „Astăzi s-a 

împlinit această Scriptură înaintea voastră!” După 2000 de ani, după 

două zile profetice, Dumnezeu l-a chemat înapoi Israelul, şi după timpul 

nostru, ei Îl vor primi pe Hristos ca Mesia al lor, conform Fapte 15:13-

15. Şi conform Romani 11, de la vers. 25 şi alte versete din Vechiul şi 

Noul Testament, Dumnezeu are un plan de mântuire pentru Biserică şi 

pentru Israel. Acum se încheie planul cu Biserica, înainte ca Dumnezeu 
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să înceapă cu Israelul. De aceea El vorbeşte inimilor noastre, ne face de 

cunoscut lucrurile promise nouă, şi ne arată ceea ce face chiar acum. 

Dragi fraţi şi surori, să ne rededicăm vieţile Domnului, să ne 

predăm total. Permiteţi ca numai Cuvântul să fie lumină pe cărarea 

voastră. Numai atunci  veţi avea izbândă! Aş vrea să mă rog pentru voi. 

Eu sunt cel mai mic dintre slujitorii lui Dumnezeu, nu sunt vrednic de 

chemarea cerească, nu sunt vrednic să stau aici în numele Lui. Dar toţi 

credem în lucrarea încheiată de pe Golgota. Mielul lui Dumnezeu Şi-a 

vărsat sângele, Şi-a dat viaţa pentru noi, ca păcatele noastre să poată fi 

iertate, şi Scriptura să se împlinească: Dumnezeu era în Hristos, 

împăcând lumea cu Sine, iertându-ne toate păcatele, şi dându-ne viaţa 

veşnică prin credinţa în Isus Hristos ca Salvatorul nostru personal.  

Aş vrea să mă rog pentru voi toţi. Pentru aceia care au nevoie de 

mântuire, şi dacă aveţi nevoie de vindecare,  de eliberare, de descoperire 

din partea lui Dumnezeu, orice aveţi nevoie, Dumnezeu vă va dărui. 

Luaţi în inima voastră făgăduinţa Lui, şi credeţi-o, şi Dumnezeu a 

promis s-o facă. Câţi vor să-şi rededice viaţa Domnului? Nimeni nu 

priveşte în jur. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă 

binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă 

binecuvânteze,… Peste tot se ridică mâinile. Câţi doresc eliberare de 

ceea ce nu vă puteţi elibera voi singuri? Nimeni nu priveşte în jur. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze,… Câţi doresc vindecare? Vă 

mulţumesc, Dumnezeu să vă binecuvânteze,…. Isus Hristos este acelaşi. 

El Îşi ţine Cuvântul. Fiecare făgăduinţă este adevărată. Câţi doresc să 

înţeleagă ce face Dumnezeu acum? Doriţi să primiţi descoperire divină? 

Doriţi să aveţi parte de ceea ce face Dumnezeu acum? Aveţi dorinţa de 

a-L urma pe calea Lui? Ridicaţi mâinile. Dumnezeu să vă binecuvânteze 

peste tot. Slavă lui Dumnezeu! Să ne rugăm: 

Tatăl nostru ceresc, în numele scump al lui Isus Hristos, Domnul 

nostru, aduc înaintea Ta toate aceste cereri de rugăciune, şi aducem 

împreună toţi fraţii şi surorile şi prietenii care sunt aici, şi care au 

ascultat vorbirea aceasta, oriunde… Doamne, mântuieşte pe cei pierduţi, 

eliberează pe cei legaţi, vindecă pe bolnavi, prin autoritatea Cuvântului 

lui Dumnezeu, şi puterea numelui lui Isus Hristos: primiţi-vă eliberarea, 

primiţi-vă mântuirea, primiţi-vă vindecarea, primiţi descoperire divină 
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din partea lui Dumnezeu, şi înţelegeţi timpul şi Cuvântul făgăduit pentru 

această zi. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. 

Vă puteţi aşeza, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Îmi pare rău, dar 

timpul nostru s-a încheiat. Pot doar să spun: înainte de a vorbi, rugaţi-vă. 

Rugaţi-vă, înainte de a vorbi. Amintiţi-vă de Zaharia, el nu a crezut, şi 

ce i-a spus îngerul? „Nu vei mai putea vorbi, până vei vedea făgăduinţa 

împlinită.” Dacă nu vedeţi făgăduinţa împlinită acum, nu vorbiţi, pentru 

că veţi vorbi în necredinţă. Puteţi vorbi în credinţă, numai când 

Dumnezeu vă deschide ochii şi înţelegerea, când vedeţi Scriptura 

împlinită. Aşa cum a făcut Domnul nostru, în Luca 24, cu doi dintre 

ucenicii Lui. El a făcut-o cu mulţi, de atunci. Azi o face cu noi. Umblaţi 

cu El, vorbiţi cu El, şi spuneţi: Doamne, acum ascult. Şi El începe cu 

Moise, cu prorocii, cu Psalmii, ia Noul Testament şi vă arată prin 

descoperire divină, ceea ce spune Biblia pentru acest timp, şi veţi avea 

parte de ceea ce face El.  

Rugaţi-vă pentru mine, şi unii pentru alţii, iubiţi-vă unii pe alţii. 

Dragostea este legătura desăvârşirii. Noi avem nevoie de iubirea divină. 

Aceeaşi dragoste a lui Dumnezeu care a fost descoperită în Isus Hristos, 

Fiul  lui Dumnezeu, pe crucea Calvarului, este dragostea care este 

turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aceeaşi dragoste a lui 

Dumnezeu, acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu, aceeaşi putere a lui 

Dumnezeu - totul rămâne la fel pentru totdeauna.  Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi. […] O spun din nou: nu judecaţi, nu 

vorbiţi, rugaţi-vă, citiţi, şi Dumnezeu v-o va descoperi. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze. 

 


