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             Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 4 martie  2017, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Col. 1:21-29: „Şi pe voi, care 

odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele 

voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin 

moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi 

fără vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi 

neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe 

care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi 

al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 

 Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu 

împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care 

este Biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care 

mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate 

veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit 

să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între 

Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl 

propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în 

toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos 

Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui care 

lucrează cu tărie în mine”. 

 Un călduros bun venit tuturor în scumpul Nume al Domnului 

nostru! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod deosebit pe cei 

ce sunteţi pentru prima dată în acest loc, ca să primiţi legătura cu ceea 

ce face Dumnezeu în prezent; ca să nu trecem pe lângă ceea ce a 

făgăduit Dumnezeu, ci să recunoaştem ziua, ceasul şi mesajul şi să 

avem parte. Dumnezeu cheamă afară din toate popoarele, din toate 

limbile. Aşa cum i-a spus lui Avraam: „toate familiile pământului vor 

fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:3). Aşa cum a crezut Avraam 
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făgăduinţa la fel credem noi făgăduinţele pe care ni le-a dat Dumnezeu 

şi acest lucru ne va fi socotit ca neprihănire. 

 Fratele Mbie care este medic-şef într-un mare spital m-a sunat şi 

mi-a spus: „Frate Frank, suntem adunaţi 2.800 de persoane ca să 

ascultăm Cuvântul”. Ei se adună acolo de aproape şi de departe. 

Cuvântul Domnului are o foarte mare însemnătate pentru copiii lui 

Dumnezeu din acest timp. Dragi fraţi şi surori, suntem datori faţă de 

toţi. Pur şi simplu să recunoaştem şi să-I mulţumim lui Dumnezeu că 

fraţii din toate popoarele şi limbile sunt în legătură cu noi, şi toţi aceia 

care sunt în legătură cu noi, prin Cuvânt şi Duh, în Numele lui Isus 

Hristos, sunt în legătură cu Dumnezeu. Şi cum am spus-o deseori, un 

vestitor nu-i leagă pe oameni cu persoana lui proprie, ci îi aduce într-o 

legătură cu Domnul. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Despre 

aceasta este vorba: să ai o legătură cu Dumnezeu prin har. 

 Doar câteva cuvinte privitoare la ultima călătorie misionară. Îi 

mulţumesc Domnului din toată inima că a fost o călătorie 

binecuvântată. Doar călătoria în Seul m-a întristat foarte, foarte mult. 

Am avut doar câteva ore la dispoziţie ca să merg la cea mai mare 

clădire penticostală de pe pământ, un palat ca un stadion cu o 

capacitate de 8.000 locuri. În anul 2012 acolo mi s-au dat 20 de minute 

ca să dau o mărturie. Am vorbit cu acel predicator despre fratele 

Branham şi  despre ceea ce a făcut Dumnezeu şi apoi el mi-a spus: „Eu 

nu pot face nimic cu ceea ce mi-ai spus”. De data aceasta adunarea 

începuse şi vestirea era în derulare, dar m-au invitat într-o cameră, au 

înregistrat ceea ce a trebuit să spun şi mi-au promis că va fi redat în 

adunare. Apoi a trebuit să mă întorc înapoi la aeroport. Dar ceea ce m-a 

mişcat în adâncul adâncului meu este următorul lucru: toţi aceşti 

oameni sunt de părerea că prin carismatica lor, cu muzica şi tot ceea ce 

se petrece acolo, ei sunt plăcuţi lui Dumnezeu. Când au cântat renumita 

cântare „Când Domnul îi va chema pe ai Săi prin harul Mântuitorului 

meu voi fi şi eu acolo” a trebuit să-mi şterg lacrimile. De sus de la 

balcon m-am uitat peste miile de oameni. Ei au venit îmbrăcaţi cum au 

vrut. Şi niciunul nu se preocupă de ceea ce spune Dumnezeu cu 

adevărat în Cuvântul Său. 

 Am adus cu mine o statistică care îmi atinge inima. La ora 

actuală pe întregul pământ sunt 37 milioane de baptişti, 39 milioane de 
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metodişti, 72 milioane de luterani, 80 milioane de reformaţi, 85 

milioane care aparţin de Biserica anglicană. Iar acum urmează o cifră 

care ne ridică de pe scaune: 300 milioane care aparţin de mişcarea 

penticostală. Acolo 37, dincolo 39, 72, 80, 85 milioane, dar mişcarea 

penticostală cu carismatică cu tot sunt 300 milioane. 

 Şi acest lucru mi-a mers la inimă: unde puteai găsi o mişcare 

penticostală la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial? Erau doar 

cercuri mici de casă, bisericuţe mici. După cel de-al Doilea Război 

Mondial, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să dăruiască 

treziri de vindecare. Aşa cum îi spusese Îngerul Domnului fratelui 

Branham: „Tu vei primi un dar de vindecare divină cu care eşti trimis 

şi vei merge la naţiuni”. Toţi evangheliştii care au apărut mai târziu au 

ieşit din această trezire originală pe care Dumnezeu a dăruit-o prin 

fratele Branham după cel de-al Doilea Război Mondial; toţi aceştia şi-

au zidit împărăţiile lor proprii şi ei nu clădesc în Împărăţia lui 

Dumnezeu. Pur şi simplu te doare inima dacă apoi îi auzi cântând 

aceleaşi cântări: „Atunci când Domnul Îi va chema pe ai Săi voi fi şi eu 

acolo”. 

 Dar Biblia ne spune în Mat. 25:10: „cele ce erau gata au intrat 

cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. Nu este suficient doar să 

cânţi şi să fii emoţionat. Ci trebuie să auzi mesajul ceasului, să-l crezi 

şi să fii înrădăcinat şi întărit în acest mesaj. Această statistică am scos-

o din internet. Totul se întoarce înapoi la Roma, iar acum cei 500 de ani 

de Reformă şi-au găsit încheierea. Totul se întoarce înapoi de unde a 

venit. Am aflat că în 24 martie toţi reprezentanţii celor 28 de ţări 

europene sunt invitaţi la Roma unde papa le va spune cum trebuie să se 

comporte în continuare. Ştim că au trecut 60 de ani de la semnarea 

tratatelor romane din 25 martie 1957 în Vatican. Noi vedem  

dezvoltarea tuturor lucrurilor şi împlinirea profeţiei biblice în faţa 

ochilor noştri şi că împărăţia romană mondială ia chip. Dacă apoi ne 

uităm la Apoc. 17 şi 18 avem informaţiile precise şi putem spune: 

Iubite Domn, Tu ne-ai deschis ochii duhovniceşti ca să putem vedea 

cum îşi au decursul lucrurile în acest timp. Eu sper că cel puţin câţiva 

dintre aceia care vor fi în Vatican, când se vor uita în stânga altarului 

principal vor vedea şi ultimul tablou. Cine este pictat în acel tablou? 

Fondatorul ordinului iezuiţilor, Ignaţiu de Loyola. Cine este sub 
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picioarele lui? Sub un picior este Martin Luther, iar sub celălalt picior 

este Huldrych Zwingli. Când am văzut aceasta cu ochii mei m-am 

gândit: Dumnezeule din ceruri, cum este posibil ca oamenii să-şi 

piardă orientarea şi să nu mai vadă ceea ce fac şi ce decizii iau ei? Şi 

tocmai într-un astfel de timp când oamenii sunt duşi în rătăcire, 

Dumnezeu ne-a trimis un mesaj: „Voi poporul meu, ieşiţi afară, 

separaţi-vă! Nu vă atingeţi de nimic necurat”. 

 Înainte a fost făcută observaţia că în internet sunt scrise multe 

lucruri negative despre fratele Branham, despre mine, despre noi. 

Aceasta pur şi simplu aparţine de această slujbă. Biserica Dumnezeului  

celui viu nu se potriveşte în nicio religie de pe suprafaţa pământului. 

Noi suntem nişte oaspeţi, nişte străini pe acest pământ. Domnul nostru 

a spus: „Voi nu sunteţi din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume” 

(Ioan 17:16). Voi sunteţi în această lume, dar nu sunteţi din această 

lume. Şi aşa cum au cântat cântăreţii în prima cântare, noi n-am zidit 

casa noastră spirituală pe nisip. Imediat a trebuit să mă gândesc la ceea 

ce este scris în Efes. 2:20: „fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 

prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”. Aceasta este 

Biserica Dumnezeului Celui viu. 

 Eu sper că nu vom da socoteală de aceasta curând, dar trebuie 

să spun că toate bisericile şi bisericile libere au crezul niceean care a 

fost formulat în anul 325. Ce am eu de-a face cu asta? Eu care cred în 

ceea ce au învăţat apostolii şi prorocii. Eu cred că ei au fost îndreptăţiţi 

de Dumnezeu să pună această temelie. Ce am eu de-a face cu aceste 

crezuri care au fost formulate în diferite locuri în anii 325, 381 sau 

431? Dar, chiar dacă sunt diferite în felul lor, temelia tuturor bisericilor 

şi bisericilor libere este „crezul apostolic”. Fundamentul nostru, 

temelia noastră este temelia apostolilor. Nu „apostolic”, ci cu adevărat 

temelia apostolilor. Acesta este adevărul: ceea ce au vestit apostolii. 

Ceea ce este scris în Biblie este biblic şi doar învăţătura apostolilor este 

apostolic. Nu ce a fost introdus în decursul celor două mii de ani. 

Aceasta trebuie s-o spunem clar: toţi care au acelaşi crez se vor 

întoarce înapoi, rana va fi vindecată şi puterea politico-religioasă va fi 

din nou exercitată.  

 Ne întoarcem la Cuvântul nostru sfânt şi scump. Aici avem 

făgăduinţele pe care Dumnezeu ni le-a dat şi de la început noi le vedem 
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împlinite prin har. Toţi aceia care sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu 

vor fi introduşi în întreg adevărul Cuvântului. Este o realitate divină, 

prin har, şi în fiecare punct al credinţei noi avem dreptul să fim de 

acord cu tot ceea ce ne-a fost lăsat în Testament. Eu vă întreb: cine 

poate adăuga ceva unui testament pământesc? Un testament pământesc 

are o pecete şi niciun om nu-i poate adăuga ceva sau să-l schimbe. Nu! 

Acesta este ultima hotărâre care a fost luată de cineva. Cu cât mai mult, 

cine are dreptul să introducă atâtea dogme şi învăţături în acest Nou 

Testament? Sfânta Scriptură spune în Ap. 22: „dacă va adăuga cineva 

ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Şi, 

dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va 

scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă” şi 

nu va putea intra în slavă. Aşa cum am auzit în Cuvântul de 

introducere, prin har, Dumnezeu doreşte să ne conducă la desăvârşire, 

să ne aducă în conformitate deplină cu El, ca să nu fim găsiţi în afara 

graniţei Cuvântului, ci prin har să fim găsiţi în conformitate cu fiecare 

Cuvânt al lui Dumnezeu. 

 Să citim din Ef. 2:20: „fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi 

prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos”.  

 Apoi în 1 Tim. 3:15 Pavel a spus ceva deosebit pe care toţi 

avem dreptul s-o luăm la inimă. 1 Tim. 3:15-16: „Dar, dacă voi zăbovi, 

să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica 

Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului”. 

 Biserica nu este o casă a minciunii. Biserica Dumnezeului celui 

viu este Trupul Domnului. Aşa cum este scris aici: „stâlpul şi temelia 

adevărului”. Pavel avea o inimă pentru bisericile locale, el scria 

scrisori bisericilor locale. Dar el a tratat temele care au inclus întregul 

plan de mântuire. Dar el a spus cu adevărat: „dacă voi zăbovi...”. Au 

trecut 2.000 de ani, el nu mai este aici şi Domnul nostru încă nu S-a 

întors, dar noi avem învăţătura divină aici în Cuvântul lui Dumnezeu şi 

avem un acord deplin faţă de ceea ce a spus Domnul. Biserica 

Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. Apoi imediat în 

vers. 16 este scris de marea taină a lui Dumnezeu. 

 Citim în 1 Tim. 3:16: „Şi, fără îndoială, mare este taina 

evlaviei...”. „Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei... «Dumnezeu a 
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fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de 

îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost 

înălţat în slavă»”.  Puternic! Versetele 15 şi 16 aparţin împreună. 

 Fraţi şi surori, acesta este ceasul lui Dumnezeu pentru Biserică. 

Separaţi de tot ceea ce nu este biblic. Fie în învăţătură, fie în practică 

viaţa noastră trebuie să fie îndreptată conform Cuvântului, aşa cum toţi 

am citit din Col. 1: „ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui fără 

vină”. Acesta este harul Dumnezeului nostru: „să fim găsiţi şi să ne 

înfăţişeze înaintea Lui fără vină”. Am putea citi şi reciti întregul text. 

Dar aici în câteva versete este vestit întregul plan de mântuire al 

Dumnezeului nostru. Suntem mulţumitori că noi putem crede fiecare 

Cuvânt aşa cum este scris. Scumpi fraţi şi surori, şi pentru aceasta 

suntem mulţumitori că putem vedea cum se împlineşte prorocia biblică 

în mijlocul neamurilor şi cu poporul Israel. 

 Aici avem un articol de la noua ambasadoare la Naţiunile Unite. 

Această doamnă care este din Statele Unite a spus ceva puternic: „Cei 

cu drepturile omului trebuie să înceteze odată cu toată politica dusă 

împotriva Israelului”. Toţi sunt împotriva Israelului, dar noi toţi ştim 

că, prin Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeu a ales Israelul, a ales un 

popor ca să dăruiască făgăduinţele şi apoi a inclus și toate celelalte 

popoare. Noi nu trebuie să mulțumim Israelului. Pentru că înaintea 

întemeierii lumii Dumnezeu ne-a hotărât şi ne-a inclus în planul Său de 

mântuire. Căile lui Dumnezeu le putem citi în Vechiul şi Noul 

Testament. În Ier. 31:10 este scris: „Dumnezeu care a risipit pe Israel 

îl va aduna înapoi”. Cine nu respectă aceasta îşi bate joc de 

Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm, să acceptăm şi să primim fiecare 

Cuvânt al lui Dumnezeu exact aşa cum este scris. 

 Ier. 31:10: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l 

în ostroave depărtate! Spuneţi (lb. germ. – „Spuneţi următorul 

mesaj”): «Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi 

păzeşte păstorul turma»”. 

 Avem nevoie de teamă de Dumnezeu ca să respectăm Cuvântul 

şi deciziile lui Dumnezeu. Acest lucru avem dreptul să-l facem din 

toată inima. Aşa a prezis-o Dumnezeu mai dinainte şi aşa se întâmplă 

în timpul nostru. Sunt multe versete, dar în Zah. 2 ne este spus foarte 
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clar ceea ce a planificat Dumnezeu pentru acest timp şi se împlineşte în 

faţa ochilor noştri. 

 Zah. 2:12: „Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui 

de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul”. Vers. 

13: „Orice făptură să tacă...!”. Aici nimeni nu mai trebuie să spună 

ceva. Orice făptură să tacă, să respecte ceea ce a făgăduit Dumnezeu! 

„Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din 

locaşul Lui cel sfânt!”. Cu adevărat puternic! Să stai liniştit înaintea lui 

Dumnezeu. Permiteţi-I să stăpânească şi să împlinească, şi respectaţi 

ceea ce a decis şi a hotărât El.  

 Mi-am notat. În anul 1948 în Israel erau înregistraţi 8.006 de 

cetăţeni, iar acum sunt 6.377.000. Din mijlocul tuturor neamurilor 

Dumnezeu Şi-a adus înapoi poporul Său în ţara lui. Domnul nostru a 

spus în Lc. 21:28: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să 

vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se 

apropie”. Citim din Lc. 21:25: „Vor fi semne în soare, în lună şi în 

stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce 

să facă la auzul urletului mării şi al valurilor”. Ce se întâmplă acum în 

acest timp? Popoarele se leagănă încoace şi încolo ca valurile mării; un 

val acolo, o furtună dincolo. Şi tocmai în acest timp când toate aceste 

lucruri se petrec pe suprafaţa pământului Domnul Îşi împlineşte 

făgăduinţele pe care El le-a dat. 

 Citim vers. 27: „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un 

nor cu putere şi slavă mare”. Aici deja este anunţată revenirea 

Domnului. Vers. 28: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, 

să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră 

se apropie”. Când toate aceste lucruri încep să se petreacă, pur şi 

simplu acum, acum ridicaţi-vă ochii şi capetele şi vedeţi ce se întâmplă 

acum în faţa ochilor noştri, cum se împlineşte prorocia biblică. 

 Apoi vers. 29: „Şi le-a spus o pildă: «Vedeţi smochinul şi toţi 

copacii»”. Cu adevărat trebuie să mergi la Osea 9:10 ca să vezi că 

Dumnezeu S-a adresat poporului Israel pe care îl simbolizează ca pe 

cel dintâi rod al unui smochin: „Am găsit pe Israel ca pe cele dintâi 

roade ale unui smochin, în primăvară”. Trebuie să mergi din Vechiul 

în Noul Testament şi din Noul în Vechiul, nu ca să dai un răspuns 
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propriu, ci ca să primeşti răspunsul din Cuvântul lui Dumnezeu. Noi 

punem preţ şi accent pe aşa ceva. Nicio răstălmăcire! 

 Acum scurt timp am spus-o, un om a scris un articol într-o 

revistă în care a afirmat că „Antihristul va fi un iudeu şi va stăpâni 

şapte ani în Israel”. Eu încă mă mai gândesc şi nu am linişte până nu 

scriu acestei asociaţii. Dacă Sfânta Scriptură spune că Antihristul va fi 

„omul fărădelegii, fiul pierzării” (2 Tes. 2:3), atunci acesta nu este un 

bărbat din Israel. Poporul Israel este poporul Legii. Antihristul va fi 

omul fărădelegii. Cu adevărat trebuie să te întorci la Cuvânt şi nu să 

dai drumul gândurilor proprii, ducând astfel pe oameni în rătăcire. Nu! 

Daţi-vă odată seama că cineva ar apărea în Israel ca Antihrist – aceasta 

este de neconceput! Şi această revistă se intitulează „Strigătul de la 

miezul nopţii”. Acesta nu este strigătul de la miezul nopţii, ci este 

rătăcire. Strigătul de la miezul nopţii sună aşa: „Iată Mirele, pregătiţi-

vă să-L întâmpinaţi!” (Mat. 25:6). Acesta este mesajul de la miezul 

nopţii, la miezul nopţii răsună o strigare: „Iată Mirele soseşte!”.  Fraţi 

şi surori, noi nu judecăm, dar avem o durere, ne doare din cauza tuturor 

acestor interpretări şi rătăciri în diferite feluri. 

 Apoi ne întoarcem la punctul principal, că în timpul nostru 

Dumnezeu a trimis o slujbă profetică. De fiecare dată Cuvântul venea 

şi a venit la proroci. Prorocii erau într-o legătură cu Dumnezeu. Fie că 

a fost Noe, fie Moise, Avraam, Isaia, Ieremia sau indiferent cum se 

numeau, Cuvântul venea la proroc şi prorocul l-a scris. Astfel Îi 

mulţumim Domnului Dumnezeului nostru că tot ceea ce a fost vestit de 

proroci în Vechiul Testament în Numele Domnului noi o putem crede, 

în mod deosebit în ceea ce priveşte Biserica şi ceea ce face Dumnezeu 

în timpul de sfârşit şi cum aduce El totul la încheiere după cum a 

făgăduit. Aceasta niciun om n-o poate schimba. Aşa este scris în 

proroci şi mai ales în prorocul Mal. 4: „Iată, vă voi trimite pe prorocul 

Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi 

înfricoşătoare”. Apoi în Noul Testament, în Mat. 17:11 şi în Mar. 9:12 

Domnul nostru a repetat şi a confirmat această făgăduinţă: „Este 

adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate 

lucrurile”. Apoi în Fapte 3 de la vers. 18 şi mai ales v. 21 unde este 

spus că „Domnul şi Răscumpărătorul nostru rămâne în cer, până la 
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vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a 

vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”. 

 În Noul Testament apostolii au pus în lumină ceea ce făgăduise 

Dumnezeu în Vechiul Testament prin proroci şi astfel nouă ne-a fost 

arătat unde aparţine. Fraţi şi surori, şi acest lucru este foarte important. 

Nu doar să spui: „Este scris aşa şi aşa”, ci să poţi aşeza unde aparţine şi 

care este timpul împlinirii. Sunt mişcat când mă gândesc câte 

făgăduinţe au fost date în legătură cu Domnul şi Răscumpărătorul 

nostru, că El Îşi va ridica Împărăţia. Chiar şi în Evanghelia lui Luca 

este scris că „El va împărăţi de acum peste casa lui Iacov în veci, şi 

Împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Lc. 1:33). Dar când este acest acum, 

când se întâmplă acest lucru? Atunci trebuie să mergi la Apoc. Ei L-au 

batjocorit pe Domnul nostru şi ziceau: „«Dacă eşti Tu Împăratul 

iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi 

mântuieşte-ne şi pe noi!»”.  El a spus: „Eu sunt Împărat” (Ioan 18:37). 

El a fost Împărat şi va fi Împărat, dar mai întâi a trebuit să fie Salvator, 

Răscumpărător, Vindecător, Mântuitor, ca mai întâi să ne aducă 

mântuirea. Noi putem trăi veşnic doar dacă mai întâi am primit viaţa 

veşnică. De aceea este scris că noi vom fi împreună cu Domnul în 

veşnicii. Fraţi şi surori, dacă aţi şti voi ce înseamnă pentru mine 

învăţătura biblică, cum mă bucur de această învăţătură, când citesc 

toate aceste versete biblice zi şi noapte, pretutindeni şi în zborurile din 

călătorii. Cu adevărat Îi sunt mulţumitor lui Dumnezeu, că putem aşeza 

fiecare Cuvânt acolo unde aparţine şi nu-l smulgem din context. 

 Ne întoarcem la Cuvântul citit în introducere, mai ales la ceea 

ce este scris în Coloseni şi Efeseni. Şi aceasta este foarte important în 

acest timp, ca fiecare personal să trăiască mântuirea deplină pe care 

Dumnezeu ne-a dăruit-o prin har. Despre aceasta este vorba acum. Noi 

cu toţii am citit din Col. 1 ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin har. Dar 

esenţa este în Col. 1:20: „şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce 

este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii 

Lui”. Prin Sânge.  

 Ce-i ajută pe oameni dacă se spune: „credinţa te mântuieşte”. O 

credinţă care atârnă în aer? O credinţă care apare şi dispare ici şi colo? 

Adevărata credinţă este în Dumnezeu, este ancorată în Cuvântul lui 

Dumnezeu şi este în legătură cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său. De 
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aceea a spus Domnul nostru: „Cine crede în Mine cum zice Scriptura”.  

– şi începe cu răscumpărarea, împăcarea, iertarea, pentru ca fiecare 

personal să avem trăirile noastre mântuitoare cu Dumnezeu. Şi cum 

este scris în Ioan 16:8-9: „când va veni Duhul Sfânt (Mângâietorul), va 

dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în 

Mine”. Mai întâi Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne convingă că noi 

am rătăcit în credinţele noastre, n-am crezut cum zice Scriptura. Apoi 

ne întoarcem la Dumnezeu şi credem în Domnul şi Răscumpărătorul 

nostru, ca să primim iertarea, pentru că aşa este scris: „Crede în 

Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta” (Fapte 16:31). Credinţa în 

Isus Hristos, Domnul nostru, este în legătură cu lucrarea isprăvită pe 

crucea Golgotei. De aceea Pavel a accentuat: „dar noi propovăduim pe 

Hristos cel răstignit” (1 Cor. 1:23), care pentru necredincioşi n-a avut 

nicio însemnătate. Dar pentru credincioşi Cuvântul crucii este o putere 

divină directă, care cu adevărat este descoperită dacă noi putem crede 

din inimă şi apoi primim personal această mântuire şi avem siguranţa 

mântuitoare: „eu ştiu că Domnul m-a iertat”. Apoi şi ştim ce este spus 

în Isaia 53 şi ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în Cuvântul Său, prin har. 

Nu doar partea de învăţătură în legătură cu partea profetică şi 

împlinirea ei, ci introducerea fiecăruia în harul lui Dumnezeu, în 

trăirile mântuitoare, în naşterea din nou, în înnoire, în aşa fel ca nu 

degeaba să cântăm: „când Domnul îi va chema pe ai Săi voi fi şi eu 

acolo”. Ci noi să avem siguranţa că credem fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu şi primim ceea ce ne-a dăruit Domnul, iar apoi va fi 

descoperit în vieţile noastre. Locul din Isaia îl putem reciti de fiecare 

dată pentru că în acest loc ne este arătată înaintea ochilor Evanghelia 

deplină, fapta mântuitoare a Răscumpărătorului nostru. Citesc din Is. 

53 de la vers. 4 şi vă rog frumos s-o primiţi, acceptaţi-o pentru voi. Fie 

ca Cuvântul să ne mişte, să ne atingă pe fiecare din noi. 

 Citesc din Is. 53:4: „Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat”. 

Vă rog spuneţi liniştit: „Iubite Domn, Tu ai purtat boala mea”. Spune-o 

printr-o credinţă deplină, pentru că aşa este scris şi aşa o credem. 

„Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat 

asupra Lui”. El a purtat durerile tale, durerile mele, bolile tale, bolile 

mele şi le-a pironit pe cruce. Aşa este scris aici: „durerile noastre le-a 

luat asupra Lui”. Le-a luat direct asupra Sa, le-a purtat până pe cruce, 
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Şi-a vărsat Sângele pentru ca noi să fim eliberaţi de păcat, să primim 

iertarea, să fim vindecaţi de boli. El a luat asupra Lui bolile şi durerile 

noastre. „...şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi 

smerit”. Cei ce priveau s-au gândit: „Ce se întâmplă aici? De ce trebuie 

să sufere El? De ce atâta batjocură şi pedeapsă? De ce Se lasă scuipat, 

biciuit? De ce trebuie ca El să meargă calea aceasta la cruce?” El a 

mers această cale pentru mine şi tine. El a luat asupra Lui toate bolile, 

toate durerile noastre. Aceasta n-a fost o teorie. El a luat asupra Lui 

toate durerile noastre. Daţi-vă seama, toate durerile pe care tu şi eu le-

am avut sau le vom avea cândva, toate le-a luat asupra Lui. El n-a mers 

vesel pe cruce, ci a plătit preţul chinului şi al durerii, Şi-a dat viaţa Lui 

sfântă, Şi-a vărsat Sângele Său. Dar înainte a luat asupra Lui toate 

bolile şi durerile noastre. De aceea este scris în vers. 5: „Dar El era 

străpuns, rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui 

suntem tămăduiţi (vindecaţi)”. Aceasta este Evanghelia deplină, 

aceasta este mântuirea deplină. Domnul nostru a luat asupra Sa tot ceea 

ce trebuia să mă lovească pe mine şi pe tine. Primeşte-o astăzi prin 

credinţă şi spune-I: „Iubite Domn, Îţi mulţumesc că Tu ai luat asupra 

Ta toate bolile şi durerile mele. Îţi mulţumesc că deja atunci le-ai luat 

de la mine şi le-ai pironit pe cruce. Şi vindecat, mântuit şi eliberat de 

dureri am voie să trăiesc”. Aceasta este voia lui Dumnezeu în Isus 

Hristos, Domnul nostru. 

 Apoi în vers. 6 ne este spus cum ne-a mers nouă tuturor: „Noi 

rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar 

Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea, vina noastră a 

tuturor”. Puternic! 

 Fraţi şi surori, noi toţi, nu este niciunul dintre noi care n-a 

rătăcit. Începând de la naşterea noastră noi toţi am alergat pe calea cea 

largă, aşa cum este scris aici: „Noi rătăceam cu toţii, noi toţi”. Nu doar 

unul. Toţi am fost pierduţi, toţi rătăceam. Dar Domnul S-a îndurat de 

noi toţi, ne-a dăruit har, aşa ca prin harul Său să-L putem proslăvi 

pentru că noi personal L-am trăit. Aşa cum este scris aici: „Domnul a 

făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, toată vina noastră a 

tuturor”, şi astfel noi toți suntem liberi. Aceasta este Evanghelia 

minunată deja în Vechiul Testament. 
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 Ne întoarcem la ceea ce am citit din Coloseni. Fraţi şi surori, s-o 

acceptăm, s-o primim prin credinţă. S-a întâmplat cu adevărat pentru 

noi. Iar noi, am fost însărcinaţi cu acest mesaj divin al crucii şi al Celui 

răstignit, pe care avem dreptul să-l vestim pe întregul pământ. Şi acest 

lucru. Dacă în timpul nostru este vorba despre mesaj atunci vedem cât 

amestec a avut loc. Pentru noi mesajul se găseşte doar în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Doar ceea ce este scris în această Carte este Cuvântul lui 

Dumnezeu, este mesajul divin cu toate făgăduinţele pe care ni le-a 

dăruit Domnul prin har. Acum scriu o scrisoare circulară scurtă 

privitoare la ceea ce s-a întâmplat în slujba fratelui Branham. 

 Dragi fraţi şi surori, sunt copleşit cum a călăuzit Dumnezeu de 

la început. În 2 aprilie 1962 se vor împlini 55 de ani de când am auzit 

vocea puternică a Domnului de prima dată. Apoi am numărat. De 

fiecare dată, exact de 14 ori cu aceste urechi am auzit vocea directă a 

Domnului. Cine poate înţelege? Am ştiut-o eu? Am ştiut eu cine este 

fratele Branham? Am ştiut eu că Dumnezeu va alege şi va trimite un 

proroc ca Ilie? Am ştiut eu ceva despre aceasta? N-am ştiut. Dar 

Dumnezeu S-a îngrijit ca eu să fiu martor ocular şi să aud ceea ce a 

hotărât Dumnezeu pentru acest timp. Ceea ce am văzut cu ochii mei, 

am auzit cu urechile mele şi am trăit, asta nici Satan nu ţi-o poate lua. 

Cu adevărat rămâne pentru că noi personal am trăit-o. Aș putea spune 

despre vorbirile şi călăuzirile Domnului şi cum de şaptesprezece ori 

fratele Branham a spus: „Mesajul va premerge cea de-a doua venire a 

lui Hristos”, şi că acum noi putem trăi în direct cum toţi din întreaga 

lume sunt incluşi în această vestire a ultimului mesaj care premerge 

revenirea lui Isus Hristos. Ştim că Domnul l-a folosit pe fratele 

Branham şi deja din pântecele mamei lui l-a binecuvântat şi l-a hotărât 

ca proroc. El chiar a dat mărturia naşterii lui. „La ora cinci dimineaţa 

mama şi cei care au fost în încăpere au văzut cum o lumină a venit în 

camera mea şi a stat asupra mea două, trei ore după naşterea mea”. Toţi 

s-au uitat şi s-au întrebat ce să însemne această lumină supranaturală 

peste acest nou născut. Dar cu adevărat, de la început, Dumnezeu S-a 

îngrijit. Noi aici am vorbit despre amănuntele şi evenimentele care s-au 

întâmplat în viaţa lui încă de la vârsta de 7 ani şi în decursul vieţii lui. 

Dumnezeu a ţinut braţul Său asupra prorocului şi l-a folosit să aducă 

mesajul iar pe noi să ne aducă înapoi la Dumnezeu şi la Cuvântul Său 
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pentru ca şi noi să credem cum zice Scriptura şi să fim pregătiţi pentru 

ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos. Dar acest timp va ajunge la 

încheiere pentru că aşa a spus-o Domnul nostru, chiar dacă oamenii 

scriu public, prin internet, și îşi bat joc de noi şi de fratele Branham, 

spunând că prezicerile lui în legătură cu revenirea lui Isus Hristos nu  

s-au împlinit. Noi toţi ştim că nimeni nu cunoaşte ceasul şi ziua aceea. 

Dar aşa cum am citit înainte din Lc. 21:28. „Când vor începe să se 

întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele”. 

 Eu spun aceasta aşa pentru că durează atâta vreme. Niciunul nu 

s-ar fi gândit şi nici eu nu m-am gândit că va dura atât timp. Dar 

Domnul aşteaptă până când ultimii vor fi chemaţi, până când ultimii 

din toate popoarele şi limbile vor auzi ultimul mesaj. Şi când numărul 

va fi deplin, trâmbiţa va răsuna şi Domnul în persoană va veni şi-Şi va 

lua Acasă gloata răscumpărată prin Sânge. El doreşte ca noi să facem 

parte din gloata biruitoare. În fiecare din cele şapte scrisori din Ap. cap. 

2 şi 3 făgăduinţa este dată biruitorilor: „Celui ce va birui”. Iar 

biruitorilor din epoca Laodiceea le este dată cea mai puternică 

făgăduinţă: „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul 

Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe 

scaunul Lui de domnie” (Ap. 3:21). Puternic! 

 Vă mai citesc versetele din Ap. 12, care vorbesc despre 

biruitori, ca să înţelegem ce a vrut să ne spună Dumnezeu, pentru ca 

noi să biruim tot ceea ce nu este în conformitate cu Dumnezeu, ca să 

posedăm biruinţa, să fim găsiţi în credinţa în Cuvânt şi în voia lui 

Dumnezeu. În Ap. 12 avem cele mai importante versete pentru gloata 

biruitoare. 

 Ap. 12:9: „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit 

Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe 

pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. Acum 

urmează ceea ce trebuie să luăm la inimă: „Şi am auzit în cer un glas 

tare, care zicea: «Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia 

Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul 

fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a 

fost aruncat jos»” (vers. 10). Vers. 11: „Ei l-au biruit pe pârâş (pe 

Satan), prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-

au iubit viaţa chiar până la moarte”. Puternic! 
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 Satan ne pârăşte în continuu. Dar cum putem citi şi din Zaharia, 

Domnul i-a poruncit lui Satan să tacă. Domnul nostru nu este doar 

Răscumpărător, El este Marele Preot şi mijloceşte pentru noi. Noi nu 

păcătuim cu intenţie. Dar eu ştiu că atunci când noi facem o greşeală 

putem veni la El şi să-I spunem: „Iubite Domn, Te rog iartă-mă şi 

dăruieşte-mi har”. Şi Sângele Mielului rămâne pe scaunul harului până 

când vom vedea ceea ce am crezut. „Ei l-au biruit pe pârâş prin 

sângele Mielului” (Ap. 12:11). Nu prin forţa proprie. Ci ei Îi vor da 

cinste Domnului şi Îi vor spune: „Iubite Domn, Tu ca Miel al lui 

Dumnezeu ai purtat păcatele mele şi ale întregii lumi”. Noi toţi, ale 

căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului înaintea întemeierii 

lumii, putem fi incluşi în acest verset şi o credem din inimă. Şi noi doar 

prin Sângele Mielului vom putea birui dacă folosim Cuvântul ca fiind 

mărturia noastră. „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin Cuvântul 

care a devenit mărturia lor”. Noi mărturisim doar ceea ce a spus 

Dumnezeu în Cuvântul Său. Gloata răscumpărată prin Sânge are 

intrare absolută la scaunul harului pentru că suntem împăcaţi cu 

Dumnezeu şi întreaga vină este iertată. Zapisul a fost rupt şi, de fapt, 

Satan nu mai are niciun drept asupra noastră şi nici n-are dreptul să ne 

pârască. El va fi aruncat jos când noi vom fi ridicaţi sus. Toţi aceia care 

cred că şi numele noastre au fost scrise înaintea întemeierii lumii în 

Cartea Vieţii Mielului care a fost junghiat vor avea parte de împlinire. 

Noi avem garanţia divină că dacă noi luăm Cuvântul ca mărturia 

noastră atunci suntem sub Sângele Mielului lui Dumnezeu şi facem 

parte din gloata biruitoare. Nu prin tărie şi nici prin putere, ci prin 

Duhul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu se va întâmpla în 

gloata răscumpărată prin Sânge. Noi facem parte din gloata biruitoare 

care va şedea cu Domnul pe tronul Său şi vom împărăţi împreună cu El 

ca împăraţi. Cea mai înaltă chemare pe care Domnul Dumnezeu a 

putut-o da, El ne-a dat-o nouă. 

 Eu vă întreb înaintea Feţei lui Dumnezeu: dacă aceia care acum 

Îl cred pe Dumnezeu din toată inima lor, iau şi folosesc Cuvântul ca 

mărturie a lor și se află sub Sângele Mielului jertfit, dacă ei nu vor 

vedea Fața lui Dumnezeu, atunci cine o va vedea? Mielul lui 

Dumnezeu a luat asupra Lui toată vina noastră. Ioan Botezătorul a 

vestit: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” (Ioan 
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1:29). Noi o putem trăi prin har. Fie ca Dumnezeu să ne facă mari 

aceste legături ale Cuvântului pentru ca noi cu adevărat să ne regăsim 

în Cuvânt, ca o gloată răscumpărată prin Sânge care şi-a făcut 

Cuvântul ca mărturie. Şi noi mărturisim doar ceea ce este scris în 

Cuvânt. Biruitorii vor moşteni totul şi vor fi la Domnul pentru 

totdeauna. Eu personal cred şi sunt convins că noi toţi care acum 

credem mesajul divin şi credem că Sângele Mielului a fost vărsat 

pentru noi, am fost spălaţi în Sângele Mielului şi credem toate 

făgăduinţele, noi suntem aceia care vom vedea Faţa lui Dumnezeu, 

prin har. Lui, Singurului Dumnezeu Îi dăm cinste şi laudă. 

 Fie ca astăzi toţi să fie binecuvântaţi, de la o margine a 

pământului la cealaltă, toţi să fie binecuvântaţi, toţi care cred acum din 

inimă ceea ce spune Scriptura, cred ce a făgăduit Dumnezeu, să avem 

parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Noi o credem, am primit-o 

şi vom trăi totul prin har. Făgăduinţele lui Dumnezeu rămân, ele veşnic 

nu se clatină. Cu Sângele Său, Isus a pecetluit ceea ce a promis în 

Cuvântul Său. Lui, Singurului Dumnezeu Îi dăm cinstea şi lauda în 

Isus Hristos, Domnul nostru. 

 Ne ridicăm şi împreună Îi vom mulţumi Domnului. Să ne 

plecăm capetele şi rămânem în duh de rugăciune înaintea Domnului. 

Împreună vom crede şi Îi vom mulţumi Domnului şi împreună vom 

primi. Vă rog frumos să primiţi Cuvântul lui Dumnezeu ca o realitate 

divină. Acceptaţi-l şi primiţi-l. Domnul nostru a luat asupra Lui toată 

vina noastră, toate durerile noastre, toate bolile noastre, S-a lăsat 

răstignit pe cruce şi a isprăvit răscumpărarea noastră. Prin credinţă noi 

avem dreptul s-o acceptăm, s-o primim şi ştim că Dumnezeu Îşi 

confirmă Cuvântul Său. Aşa este scris în Mar. 16:20: „Domnul lucra 

împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau”. Fraţi 

şi surori, nu depinde de mine, ci depinde de tine, de credinţa  şi 

legătura ta cu Dumnezeu. Noi putem vesti răscumpărarea, dar doar 

Domnul poate dărui răscumpărarea. Noi putem vesti salvarea, dar doar 

El singur poate salva. Noi putem vesti vindecarea, dar doar El poate 

vindeca. Noi putem vesti descoperirea, dar doar El poate descoperi. 

Noi suntem dependenţi de El şi ne aţintim privirile spre El. În timp ce 

cântăm cântarea „Numai să crezi”, acceptaţi-o personal, prin credinţă. 

În timp ce ne ţinem capetele plecate, rămânem în credinţă şi rugăciune 
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înaintea lui Dumnezeu, permiteţi-mi să întreb pe cine putem aminti şi 

include în această rugăciune. Permiteţi-mi să vă văd mâinile. 

 Doamne Dumnezeule, Cuvântul Tău a fost vestit. Cuvântul Tău 

este pentru gloata răscumpărată prin Sânge, este adevărata mărturie a 

lui Isus Hristos, Domnul nostru, care doar prin Duhul lui Dumnezeu ne 

poate fi descoperită. 

 Iubite Domn, Te rog pentru toţi. Fie ca acum toţi să-şi pună 

mâna pe acel loc unde este necazul în trupul lor. Nimeni să nu se uite 

în jur. Ne aflăm în prezenţa lui Dumnezeu. Prin credinţă puneţi mâna 

pe locul din trup, care prin rugăciune doriţi să-l aduceţi înaintea lui 

Dumnezeu. Primiţi-o prin credinţă. Acceptaţi-o şi primiţi-o. Spuneţi 

din toată inima: „Iubite Domn, Tu ai luat asupra Ta păcatele mele şi le-

ai purtat, ai luat asupra Ta bolile mele, durerile mele. Le-ai luat de la 

mine. Eu mărturisesc că sunt salvat, că sunt vindecat, sunt eliberat prin 

Sângele Mielului”. Prin har avem voie s-o primim pe baza autorităţii 

Cuvântului lui Dumnezeu. Fiţi vindecaţi prin puterea lui Dumnezeu în 

Numele sfânt al lui Isus. Fiţi salvaţi prin puterea lui Dumnezeu în 

Numele sfânt al lui Isus. Primiţi tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit 

prin Golgota, prin har, pentru suflet, duh şi trup. 

 Haideţi să-I mulţumim împreună. Să-I mulţumim. Nu prea 

zgomotos, dar toţi ridicaţi-vă glasurile şi împreună să-I mulţumim 

Dumnezeului nostru. Iubite Domn, împreună Îţi mulţumim din toată 

inima pentru sfântul şi preţiosul Tău Cuvânt, Îţi mulţumim pentru 

Sângele noului legământ, Îţi mulţumim pentru iertare, Îţi mulţumim 

pentru eliberare, pentru vindecare, Îţi mulţumim că Tu ne vorbeşti, că 

Tu ni Te-ai descoperit, ne-ai făcut de cunoscut planul Tău de mântuire. 

Dumnezeule, Tu să ai calea Ta cu noi toţi. Din toată inima Îţi 

mulţumim frumos în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Lăudaţi pe 

Domnul, mulţumiţi-I Domnului! Aleluia! Aleluia! Biruinţa Lui este 

biruinţa noastră. Vindecarea şi mântuirea ne aparţin nouă. Aleluia! 

Aleluia! Lăudaţi şi cinstiţi pe Dumnezeu! Daţi-I slavă şi închinaţi-vă 

înaintea Lui! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Amin. 

 

 

  


