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            Predica de la Krefeld  

Duminică, 4 februarie 2018, ora 10
30

 

 

                                                                                          Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din 1 Tes. 4:15-18: „Iată, în adevăr, ce 

vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până 

la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi 

Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 

Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 

Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în 

nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi 

totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste 

cuvinte”. 

 Vă spun un călduros bun venit în Numele scump şi sfânt al 

Domnului nostru Isus Hristos. Noi şi corul am cântat cântări minunate 

şi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu. Scumpi fraţi şi surori, este 

scris în Mat. 24:45-47 că nu doar unul singur dă hrana mai departe, ci 

toţi fraţii de pe întregul pământ pot da mai departe aceeaşi hrană 

spirituală. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură observăm că Domnul 

nostru a luat pâinile, apoi simplu le-a frânt şi le-a dat mai departe şi mii 

de oameni au fost hrăniţi, iar pe deasupra au fost strânse doisprezece 

coşuri de fărâmituri. Era acolo un băieţel care avea cinci pâini şi doi 

peşti şi au fost strânse doisprezece coşuri de fărâmituri. De ce? Pentru 

că erau doisprezece apostoli, pentru ca aceştia să poată da mai departe 

ceea ce Domnul le-a încredinţat. 

 Dragi fraţi şi surori, este puternic dacă citim ceea ce deja s-a 

întâmplat, iar apoi cercetăm şi vedem ce se întâmplă astăzi. Un frate 

mi-a spus mai înainte în birou: „Frate Frank, dacă noi deschidem la 

ştiri atunci dorim să auzim noutăţile, să auzim ceea ce s-a petrecut pe 

pământ în ultima perioadă, în ultimele ceasuri. Nu ce s-a întâmplat 

acum 40, 50 de ani”. Cine doreşte să urmărească ştirile vrea să afle 

ceea ce tocmai se întâmplă pe întregul pământ. Dragi fraţi şi surori, 
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despre aceasta este vorba. Este minunat ce s-a întâmplat în timpul 

Reformei, ce s-a întâmplat după Reformă, ce s-a întâmplat acum 

cincizeci de ani şi Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar aşa 

cum am auzit aseară Cuvântul din Evrei 12, „Astăzi, dacă auziţi glasul 

Lui”. Nu ce a fost ieri şi alaltăieri, ci astăzi dacă auziţi glasul Lui. 

 În introducere a fost citit Cuvântul preţios din 1 Tes. 4. Pentru 

trăirile pe care Dumnezeu le dăruieşte nu te rogi. Dumnezeu ne 

dăruiește, în suveranitatea Lui, ceea ce El a hotărât pentru noi. 

Permiteţi-mi să amintesc acest lucru pe scurt. Este un lucru să citeşti 

despre răpire şi să ştii că Domnul va reveni. Dar este cu totul şi cu totul 

altceva să stai pe patul morţii, să fii abandonat de medici, iar apoi să fii 

împins în morgă cu o perdea în stânga şi una în dreapta. Apoi am avut 

acea trăire puternică. Am fost luat din trup şi am fost transpus sub cerul 

liber. Iar când am privit în jur, am văzut gloata care nu se putea 

număra. Toţi erau tineri, toţi erau îmbrăcaţi în alb, iar din hainele lor 

emana o strălucire. Noi am fost ridicaţi în sus într-un mod maiestuos. 

 Dragi fraţi şi surori, Dumnezeu S-a îngrijit ca nu doar să vestim, 

ci în această vestire să includem şi trăirile personale pe care le-am avut. 

Să nu fie doar aşa un exerciţiu teoretic, ci în practică, în realitate să fim 

cercetaţi de Dumnezeu şi să ştim că El ne-a primit şi ne-a binecuvântat. 

 Acum doar câteva gânduri. Domnul cheamă afară din toate 

popoarele, din toate seminţiile şi din toate naţiunile. Noi toţi ne tragem 

din Adam, indiferent unde suntem născuţi pe pământ. 

 Apoi observaţia în legătură cu Ierusalimul. Am văzut fotografia 

preşedintelui la Zidul Plângerii, cum el îşi sprijinea mâna pe Zidul 

Plângerii şi se ruga. Iar în final am auzit că lui i-a fost propus un 

proiect cu noul Templu şi un grup a prezentat cum se va derula acest 

proiect. Totul este pregătit şi Templul poate fi reconstruit. Dacă putem 

vedea cum toate lucrurile îşi au decursul în legătură cu Ierusalimul şi 

Israelul, atunci Îi suntem mulţumitori Domnului. Şi această observaţie. 

Israelul este singura ţară democrată din întreaga regiune de acolo. Noi  

ştim că în Parlamentul Israelului (Knesset) sunt 120 de parlamentari 

care fac parte din diferite partide, iar partidul arab are 13 locuri în 

Knesset. Unde pe pământ, mai ales în lumea islamică, unde mai există 

ca un stat să aibă în conducerea lui, în parlamentul său un iudeu? În 
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parlamentul Israelului, dintre cei 120 de parlamentari 13 sunt arabi care 

au drept de veto şi au dreptul să ia cuvântul în şedinţele Parlamentului. 

Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din toată inima că şi în acest 

domeniu Israelul este călăuzit în felul acesta şi n-a trasat nişte graniţe, 

ci a instituit prin lege că toţi au aceleaşi drepturi, indiferent de rasă sau  

religie. 

 Acum ne întoarcem la lucrurile privitoare la noi. Noi credem 

din toată inima şi ceea ce a spus fratele Branham: „Dacă vreţi să ştiţi 

cât de târziu este să vă uitaţi la ceas; dacă doriţi să ştiţi ce zi din 

săptămână este uitaţi-vă în calendar; dar dacă doriţi să ştiţi cât de 

înaintat este timpul atunci priviţi la Israel”. Ieri seară am amintit acest 

lucru. Pentru Israel este un an jubiliar; au trecut 70 de ani de la 

fondarea statului Israel în anul 1948. Dar ce s-a petrecut în anul 1946? 

S-a întâmplat un lucru supranatural: fratele Branham a primit o 

însărcinare divină. Eu mă bucur de fiecare dată când aud cum a dat el 

mărturie. El avea biblia pe genunchi şi citea din ea când lumina 

supranaturală a intrat în încăperea în care se afla şi Îngerul Domnului 

s-a coborât din această lumină. Fratele Branham s-a speriat şi a sărit de 

pe scaun, iar primele cuvinte pe care i le-a spus Îngerul au fost: „Nu te 

teme! Eu sunt trimis din prezenţa lui Dumnezeu la tine ca să-ţi dau 

însărcinarea care este în legătură cu slujba ta”. Este minunat să auzi 

aceste lucruri cu urechile tale – nu doar să fi auzit toate celelalte 

călăuziri şi trăiri supranaturale care au urmat – şi nu doar să le repeți, ci 

să cunoşti personal pe acest bărbat al lui Dumnezeu, să mănânci cu el 

la aceeaşi masă, să călătoreşti în aceeaşi maşină cu el, să participi la 

adunările lui, fie în ţara noastră sau în Statele Unite, să trăieşti totul, 

prin har. 

 Scumpi fraţi şi surori, nu că n-aş fi crezut-o, dar eu am făcut o 

călătorie în Washington DC, pentru că fratele Branham spusese că 

această fotografie cu stâlpul de foc deasupra capului său este în Muzeul 

de Artă din Washington DC. Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu că ochii 

mei au văzut fotografia cu Stâlpul de foc deasupra capului fratelui 

Branham în acea expoziţie din incinta Muzeului de Artă. Îmi era pe 

inimă ca nu doar să spun că bărbatul lui Dumnezeu a spus-o, ci eu am 

vrut s-o spun din convingere. Ochii mei au văzut fotografia cu Stâlpul 

de foc care era deasupra capului său. Îi sunt mulţumitor lui Dumnezeu 
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că El S-a îngrijit de la început ca eu să am această legătură. În anul 

1949 când am auzit de prima dată numele William Branham în inima 

mea a fost un ecou. În anul 1953 când am citit cartea „Un bărbat trimis 

de Dumnezeu” am avut un singur gând: Unde este acest bărbat? Cum îl 

putem vedea? Cum îl putem auzi? Apoi a urmat anul 1955 şi toţi 

ceilalţi ani în care am avut ocazia să-l ascult şi să-l văd pe acest bărbat 

al lui Dumnezeu. Apoi să-ți fie descoperit de Dumnezeu că nu este 

vorba doar despre o slujbă într-o biserică locală. Şi acest lucru trebuie 

spus clar şi desluşit. Dumnezeu a aşezat în biserică diferite slujbe şi 

daruri. Dar când este vorba de o însărcinare care nu este hotărâtă doar 

pentru o biserică locală, ci este într-o legătură directă cu planul de 

mântuire al lui Dumnezeu atunci are loc şi o chemare ieşită din comun. 

Este ceea ce Dumnezeu a avut să facă de cunoscut în planul Său de 

mântuire înaintea întemeierii lumii.  

 De aceea noi am avut această legătură, după cum este scris în 

Rom. 10: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”. Cui i-a 

fost descoperit braţul Domnului? Cum va propovădui cineva fără să fi 

fost trimis? Cum să fie trimis cineva fără ca mai înainte să fi primit o 

chemare? Prin aceasta noi recunoaştem că Dumnezeu are un plan de 

mântuire, şi că în acest timp noi trebuie să fim la zi cu ceea ce face El 

conform planului Său şi să avem parte de ceea ce face acum pe faţa 

pământului. Este chemarea afară, timpul pregătirii pentru ziua 

glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. 

 Pe lângă aceasta avem câteva întrebări. Care este diferenţa între 

naşterea din nou şi botezul cu Duhul Sfânt? 

 Permiteţi-mi să spun încă o dată acest lucru foarte clar. Când are 

loc botezul cu Duhul Sfânt nu este vorba doar ca interiorul să fie 

înnoit, fiindcă acest lucru se întâmplă deja prin naşterea din nou. Dar 

prin Duhul Sfânt noi suntem botezaţi într-un singur Trup. Unitatea 

divină a Bisericii va fi deplină prin turnarea Duhului Sfânt, în interiorul 

interiorului nostru noi suntem legaţi unii cu alţii în dragostea lui 

Dumnezeu. Aşa cum Pavel a putut spune: „după cum într-un trup 

avem mai multe mădulare... tot aşa noi, care suntem mulţi, alcătuim un 

singur trup în Hristos” (Rom.12:4-5). Iar Hristos este Capul Trupului, 

este Capul Bisericii. Pe lângă aceasta aparţine şi trebuie să citeşti Iacov 

3, ca să recunoşti de ce la botezul cu Duhul Sfânt limbile joacă rolul 
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principal. De ce limba este aprinsă de iad? Limba este răul cel mai rău 

care există pe pământ. Noi o vedem în Grădina Eden, că în primele 

cuvinte pe care Duşmanul le-a exprimat el a semănat îndoială. Cine 

citeşte Iacov 3, ştie că limba este aprinsă de focul iadului. Apostolul 

spune că putem domestici totul, dar niciun om nu poate domestici 

limba. De aceea în ziua Cincizecimii s-au arătat limbi ca de foc şi s-au 

aşezat câte una pe fiecare din cei prezenţi acolo, pentru ca limba să fie 

pusă în slujba lui Dumnezeu. După aceea, prin Duhul Sfânt, ei au 

început să vorbească în alte limbi. 

 Dragi fraţi şi surori, cine Îl roagă pe Dumnezeu pentru Duhul 

Sfânt să se aştepte să fie botezat şi cu foc. Gândiţi-vă la ceea ce a spus 

Ioan în Mat. 3:11: „eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine 

după mine, El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. Botezul cu foc 

aparţine botezului cu Duhul Sfânt pentru ca interiorul interiorului 

nostru să fie curăţat şi limba să fie curăţată, albită şi pusă în slujba lui 

Dumnezeu. Cine Îl roagă pe Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt 

să includă în rugăciunea lui şi să spună: „Iubite Domn, ia-mă pe deplin 

sub controlul Tău, îndeosebi limba mea. Te rog dăruieşte-mi har!”. 

Acestea sunt nişte lucruri pe care trebuie să le exprimi, pentru ca să nu 

cădem într-o înşelăciune proprie, doar repetând afirmaţia: „Eu cred 

mesajul”. 

 Scumpi fraţi şi surori, îţi rupe inima când oameni care habar n-

au de pocăinţă, care n-au trăit naşterea din nou şi nici botezul cu Duhul 

Sfânt, şi apoi ei spun: „Eu cred mesajul, eu cred mesajul”. Toţi îşi dau 

tâlcuirile lor proprii. Cum a dat mărturie fratele nostru: „într-o 

localitate sunt şase grupări diferite care se referă la fratele Branham”. 

Ce mărturie este aceasta? În Biblie este scris că în Corint a existat o 

singură biserică locală, o singură biserică locală în Colose, o singură 

biserică locală în Efes. Astăzi toţi se referă la proroc. Dar cine se referă 

la Dumnezeu, cine se poate referi la o trimitere, la o stare de 

normalitate în Împărăţia lui Dumnezeu? De aceea în acest loc trebuie 

să punem un mare accent pe a fi într-o strânsă legătură cu Dumnezeu. 

 Şi acest lucru l-am repetat deseori în acest loc. Când un vestitor, 

un propovăduitor face legătura ascultătorilor cu sine, atunci ceva nu 

corespunde. Un bărbat trimis de Dumnezeu nu-şi face şi nu-şi croieşte 

calea proprie, nu sună din propria trâmbiţă, ci el pregăteşte calea 
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Domnului şi aduce poporul în legătură cu Dumnezeu. Cum am auzit 

deja în cuvântul din introducere, Sângele Mielului a fost vărsat. Şi ce a 

spus Domnul Dumnezeu la ieşirea afară a poporului Israel? „Când Eu 

voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici 

o urgie”. Gloata răscumpărată prin Sânge, botezată cu Duhul Sfânt, 

sfinţită în Cuvântul adevărului, primul rod, această Mireasă se va 

întâlni cu Domnul în văzduh şi va fi luată în slavă. Astăzi este vorba ca 

noi toţi să avem aceste trăiri mântuitoare personale cu Dumnezeu. 

 Mai spunem şi acest lucru pe scurt, ce este în legătură cu 

deschiderea celor şapte peceţi. De exemplu, fratele Branham a spus: 

„Acum Mielul părăseşte scaunul harului”. Iar unii sunt de părerea că în 

anul 1963 Mielul a părăsit scaunul harului. Dar fratele Branham a redat 

doar ceea ce a văzut Ioan pe insula Patmos. Acest lucru este scris acolo 

nu ca să predici despre el, nu că ne este descoperit, ci atunci când se va 

împlini timpul hotărât se va întâmpla. În încheiere fratele Branham a 

spus foarte clar, că Apoc. 5 şi 6 va fi în timpul necazului celui mare. 

Trebuie să citeşti mai departe în Noul Testament. 

 Scumpi fraţi şi surori, în Mat. 10 Domnul nostru a dat 

însărcinarea ucenicilor şi apostolilor Săi: „Să nu mergeţi pe calea 

păgânilor (neamurilor), ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale 

casei lui Israel”(Mat. 10:5-6). Apoi în Mat. 28:19 le-a poruncit: 

„Duceţi-vă la toate neamurile..”. Ce este scris în Is. 49:6? „De aceea, 

te pun să fii Lumina neamurilor”. Ce este scris în Fapte 13:47? Acolo 

Pavel repetă Cuvântul din prorocul Isaia: „Te-am pus ca să fii Lumina 

Neamurilor”. Apoi cine merge la Fapte cap. 22 şi 26 şi recunoaşte 

chemarea lui Pavel: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri.. ca 

să le deschizi ochii”. Timpul se împlinise ca toate neamurile să fie 

incluse în vestire. Aşadar nu te poţi opri la Mat. 10:5-6 şi să spui: 

„Nimeni n-are dreptul să meargă la neamuri”. 

 Trebuie să ştii când a fost spus, pentru cine s-a spus ce s-a spus 

şi ce a vrut să spună cu aceasta. Noi trebuie să fim transpuşi în ceea ce 

ne-a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. 

 Acum mă gândesc la 1 Cor 1:17, unde Pavel a spus: „De fapt, 

Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia”. 

Marele bărbat al lui Dumnezeu, William Booth, fondatorul mişcării 



7 

 

„Armata Salvării”, care primise atâta har, a luat doar acest verset și a 

respins botezul, spunând: „Pavel a spus: «Hristos m-a trimis nu să 

botez, ci să propovăduiesc Evanghelia»”. Cine poate înţelege că un 

mare bărbat al lui Dumnezeu a respins botezul biblic? Cine poate 

înţelege aşa ceva? Înţelegerea corectă pentru fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu este atât de importantă! Doar prin Duhul Sfânt suntem 

călăuziţi şi vom înţelege corect tot ceea ce s-a spus în biblie şi ceea ce 

a spus fratele Branham. 

 Acum doresc să citesc doar câteva versete biblice. Citim din 

Apoc. 21:27: „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în 

spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii 

Mielului”. 

 Noi trebuie să dezbrăcăm omul vechi şi să ne lăsăm înnoiţi în 

interiorul interiorului nostru. Noi trăim în această lume, trebuie să 

rămânem echilibraţi în viaţa de zi cu zi. Dar în inimile noastre să fim 

într-o legătură cu Dumnezeu şi să trăim viaţa nouă prin har. 

 Citim următoarele versete biblice din 1 Petru 1:5: „Voi sunteţi 

păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata 

să fie descoperită în vremurile de apoi”. 

 Atunci el a scris ceea ce noi putem vesti astăzi, în ultima vreme 

în care am ajuns. Voi, tu şi eu, noi care suntem astăzi aici, cei de pe 

întregul pământ care urmăresc şi aud vestirea, voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu, nu de puterea proprie. Voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu, prin credinţa care ţie şi mie ne-a devenit o 

descoperire, prin credinţa care a biruit lumea. Voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie 

descoperită. Acum două mii de ani stătea gata pregătită, dar se va 

împlini la vremea hotărâtă. Ieri a fost accentuată trimiterea prorocului. 

Toată lumea trece pe lângă trimiterea lui. Dar doar aleşii, aceia care vor 

avea parte de răpire, care vor avea parte de prima înviere, care vor lua 

parte la nunta Mielului, doar ei recunosc făgăduinţa pentru acest timp. 

Doar ei, în teamă de Dumnezeu, vor accepta şi primi ceea ce ne-a 

făgăduit Domnul în Cuvântul Său. Toţi ceilalţi vor spune: „O, ei 

urmează un om din Statele Unite”. Nu! Noi nu urmăm pe niciun om 

din Statele Unite şi pe niciun om din Germania. Noi Îl urmăm pe 
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Domnul şi Răscumpărătorul nostru Isus Hristos, şi Cuvântul Lui este 

lumina picioarelor noastre. Aşa cum a accentuat deseori fratele 

Branham: „spre seară se va arăta lumina” (Zah. 14:7). Iar Cuvântul 

lui Dumnezeu, Cuvântul descoperit este o lumină strălucitoare şi noi 

putem umbla în această lumină. Cine merge împotriva luminii este 

orbit de lumină. Dar cine  umblă în lumină ţine pasul cu lumina. Voi 

toţi ştiţi că fecioarele au lămpi. Lampa luminează calea pe care trebuie 

să păşim; şi atunci lumina nu poate veni împotriva ta. Eu am o lampă 

cum a fost atunci. 

 Cine are lămpi? Fecioarele au lămpi şi umblă în lumină. Apoi 

între fecioare există două grupuri diferite. Jumătate dintre ele merg 

întreaga cale prin credinţă şi ascultare cu Domnul, iau de fiecare dată 

din plinătatea Duhului care este în vase şi sunt călăuzite din claritate în 

claritate. Exact acest lucru se petrece în zilele noastre. Nu doar să fii 

luminat, ci este necesară umplerea şi călăuzirea prin Duhul Sfânt. De 

aceea este scris: „Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt 

fii ai lui Dumnezeu” (Rom. 8:14). Să fii călăuzit de Duhul lui 

Dumnezeu în tot adevărul.  

 Apoi bărbatul lui Dumnezeu scrie despre mântuirea pe care am 

trăit-o prin har. Citim din 1 Pet. 1:10: „Prorocii, care au prorocit 

despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta 

ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare”. Ei au cercetat să vadă 

când se va împlini, iar noi prin har am putut recunoaşte împlinirea. 

 Vers. 12: „Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci 

pentru voi spuneau ei aceste lucruri...”. Atunci, acolo pentru aceia care 

erau prezenţi. Iar astăzi pentru noi care auzim Cuvântul. „Lor le-a fost 

descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste 

lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit 

Evanghelia...”. Aici este scris: „pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au 

propovăduit Evanghelia”. Cum poate vesti cineva Evanghelia? Doar 

dacă el este trimis. „...pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au 

propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar 

îngerii doresc să privească”. Este deosebit de puternic în ce mod 

Dumnezeu ne-a dăruit introducerea în întregul plan de mântuire al 

Dumnezeului nostru, prin har! 
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 În vers. 13 este scris: „De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii 

voastre duhovniceşti, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos”. Minunat! Nu să-ţi pui 

nădejdea într-un lucru oarecare. Ci în arătarea, descoperirea lui Isus 

Hristos care ne-a fost dăruită, prin har. 

 Apoi vers. 18: „căci ştiţi...”. Tu şi eu ştim, şi noi putem spune 

«Da-ul» nostru. „căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu 

aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l 

moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, 

Mielul fără cusur şi fără prihană”(vers. 18-19). Ce Cuvânt avem aici! 

O Evanghelie deplină a Domnului nostru Isus Hristos. 

 Scumpi fraţi şi surori, ce se petrece în noi când citim astfel de 

versete biblice? Pur şi simplu în interiorul nostru să ţinem pasul şi să 

spunem: Iubite Domn, permite să se întâmple aşa în viaţa mea aşa cum 

este scris aici. Răscumpărarea prin sânge, cu adevărat să fii dezlipit de 

toată natura veche, să primeşti o viaţă nouă de la Dumnezeu şi să umbli 

împreună cu El. Nu ambele naturi împreună, omul vechi şi omul nou, 

nu! Ci o înnoire interioară, o dezlipire, o eliberare. Aşa cum am amintit 

ieri seară, atunci când Domnul i-a spus femeii prinse în preacurvie: 

„Păcatele tale sunt iertate”. Apoi i-a dat porunca pe care s-o aibă şi s-o 

ţină pentru totdeauna: „Du-te, şi să nu mai păcătuieşti”. Cu adevărat 

să crezi din inimă, să primeşti ceea ce Domnul ne-a făgăduit şi ne-a şi 

dăruit, prin har. 

 Apoi vechiul şi binecunoscutul Cuvânt din 1 Pet. 1:23: „fiindcă 

aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-

una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi 

care rămâne în veac”. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta. 

„prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac”. 

 Cuvântul este sămânţa pusă în noi. Dragi fraţi şi surori, 

propovăduirea rămâne aceeaşi. Domnul şi Răscumpărătorul nostru a 

fost Cuvântul. La început a fost Cuvântul, şi El a fost Sămânţa 

făgăduită. Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit în mijlocul nostru. Iar 

noi suntem în Fiul lui Dumnezeu ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Am 

fost primiţi prin lucrarea de răscumpărare isprăvită de pe crucea 

Golgotei. Noi avem acelaşi Duh Sfânt care aduce naşterea din nou în 
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noi. Pentru că noi am primit Cuvântul ca sămânţă divină, iar după 

aceea Duhul Sfânt va zămisli în tine şi în mine viaţa nouă divină. Iar 

noi putem să-I mulţumim Domnului din toată inima. 

 Citim din 1 Pet. 1:25: „dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. 

Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”. 

 Este bine pentru noi dacă cu o conştiinţă şi cu o inimă curată 

putem spune că, Cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat, noi l-

am lăsat așa cum este, în forma originală. Nu i-am dat nicio tâlcuire, 

nicio răstălmăcire. Cum am spus deseori, diferenţa între tâlcuiri şi 

însemnătate. Dumnezeu ne-a dăruit însemnătatea. El ne-a descoperit 

ceea ce a spus El în Cuvânt. Nu o tâlcuire pe care noi am putea-o 

scoate în evidenţă. 

 Dragi fraţi, neapărat trebuie să citim din 2 Pet. 1:16: „În adevăr, 

v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, 

nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care 

am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui”. 

 Nu fabule! Vă puteţi închipui ce durere am când fraţii, care se 

referă la fratele Branham, împrăştie cele mai neobişnuite învăţături. 

Fratele Branham a fost trimis ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, la 

Cuvânt, la original, la început, nu ca să aducă o direcţie nouă de 

credinţă sau să fondeze o nouă religie, nu! El a fost trimis ca să ne 

aducă în legătură cu Dumnezeu prin Duh şi Cuvânt. Gloata 

răscumpărată prin Sânge este adusă într-o legătură cu Dumnezeu. 

Nicio singură răstălmăcire. Ci Cuvântul lui Dumnezeu în original este 

crezut de noi toţi. 

 Scurt timp înainte de deschiderea celor şapte peceţi, cu şase luni 

înainte, fratelui Branham i-a fost descoperit ce se va întâmpla. Norul 

supranatural s-a coborât şi cei şapte îngeri sub forma unei piramide au 

fost în nor. Cu lux de amănunte el a descris ce s-a întâmplat când s-a 

aflat în munţi, la 40 de mile depărtare de Tucson. Apoi în această 

legătură el a dat mărturie despre trăirea cu norul supranatural şi a 

primit călăuzirea. Acolo a avut loc un cutremur puternic însoţit de o 

furtună care a zguduit întreaga regiune, şi s-au auzit şapte detunături 

puternice ca de tunet. Iar din norul supranatural, al şaptelea înger din 

acea constelaţie i-a spus: „Întoarce-te înapoi la Jeffersonville pentru că 
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a sosit timpul deschiderii celor şapte peceţi”. Apoi dacă auzi că fraţii au 

făcut o învăţătură despre cele şapte tunete, că ei merg la Apoc. 10 şi 

spun că totul s-a împlinit, atunci te doare inima. 

 Ce mulţumitori putem fi şi privitor la acest punct şi ştim ce 

însemnătate are el! Împreună cu fratele Green şi alţi predicatori m-am 

dus în acel loc. Eu am văzut vârfurile copacilor retezate care atârnau în 

jos, am văzut bolovanii care erau rostogoliţi la vale, am văzut aceste 

lucruri. Atunci a avut loc un cutremur puternic. Dar trebuie să înţelegi 

că nu poţi să faci o învăţătură a tunetelor. Acea trăire pe care a avut-o 

fratele Branham are o aşa mare însemnătate în legătură cu deschiderea 

celor şapte peceţi! Noi suntem mulţumitori din toată inima. 

 Astăzi am adus cu mine încă o dată revista „Science” unde 

oameni necredincioşi au dat mărturie. James McDonalds, un profesor 

care preda la Universitatea din Tucson a dat mărturie. Pe coperta 

acestei reviste este fotografia cu norul arătat în 28 februarie 1963, când 

fratelui Branham i s-a spus să se întoarcă la Jeffersonville. El se mutase 

la Tucson pentru că lui i-a fost descoperit că cei şapte îngeri se vor 

arăta în norul supranatural în apropiere de Tucson. El s-a mutat 

împreună cu familia din Jeffersonville la Tucson. Apoi i-a fost dată 

însărcinarea care s-a şi împlinit mai târziu. Cât de mulţumitori putem fi 

că noi înţelegem totul corect şi putem încadra totul la locul potrivit şi 

noi la rândul nostru ne lăsăm încadraţi. 

 Cine este de prima dată aici poate vedea, cea mai renumită 

revistă din Statele Unite în care a fost dată mărturia despre ceea ce s-a 

întâmplat în 28 februarie 1963. Această mărturie este dată în cea mai 

renumită revistă din Statele Unite, revista „Life”. Nu s-a întâmplat 

undeva într-un loc ascuns. Lumea a aflat. Fratele Branham a vorbit cu 

profesorul dr. James McDonalds şi i-a explicat ce era în legătură cu 

norul. Dar lumea trece pe lângă aşa ceva, ei nu pot face nimic cu aşa 

ceva. Dar pentru noi are o mare însemnătate. Ce este scris în Daniel 

12:4? „pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului”. Nu pentru 

totdeauna. Ci până la vremea sfârşitului. După aceea, când va fi 

descoperit Dumnezeu ne va deschide mintea pentru Scripturi. 

 Făcând un cuprins, este vorba ca toţi să-L primească pe Domnul 

ca Răscumpărător. Toţi să-şi trăiască pocăinţa lor şi prin credinţă şi 
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ascultare să se boteze, iar apoi, împreună cu Domnul, să păşească mai 

departe. Şi astăzi, după acest serviciu divin poate avea loc un botez 

dacă există fraţi şi surori care doresc să se lase botezaţi. Pentru că aşa 

este scris: toţi care au primit Cuvântul Său s-au lăsat botezaţi. Dacă 

astăzi primiţi Cuvântul Său, astăzi lăsaţi-vă botezaţi şi confirmaţi prin 

ascultare credinţa pe care aţi primit-o! Noi Îi suntem mulţumitori lui 

Dumnezeu că El ne-a dăruit această posibilitate de botez. 

 Dragi fraţi şi surori, noi trebuie să vestim întregul plan de 

mântuire al lui Dumnezeu, tot ceea ce ne aparţine, ceea ce Dumnezeu 

ne-a dăruit prin har: răscumpărarea deplină, iertarea deplină, har şi 

mântuire. Iar noi putem spune împreună cu Pavel: cu o conştiinţă 

curată noi am primit slujba împăcării, şi, ca şi cum Dumnezeu ar 

îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-

vă cu Dumnezeu! Iar cine este împăcat cu Dumnezeu va fi împăcat şi 

cu fratele său. Zidul de despărţire a fost dat deoparte şi noi am trăit 

deja ceea ce a făgăduit Domnul în Vechiul Testament. Chiar dacă 

păcatele voastre ar fi roşii ca purpura să fie făcute albe ca zăpada. 

Dumnezeu a dat făgăduinţele Sale în Vechiul Testament şi la încheierea 

legământului a stropit cu sângele mielului cartea şi poporul. Cuvântul 

şi poporul lui Dumnezeu au fost stropiţi cu sânge. Este bine dacă citeşti 

Exod de la 19 la 24 ca să ştii ceea ce s-a întâmplat atunci. Apoi în Noul 

Testament în Mat. 26:26-28: „acesta este sângele Meu, sângele 

legământului celui nou”. 

 Şi acest lucru îl putem spune astăzi aici. Voi ştiţi ce cred 

bisericile. Ei cred că vinul din pahar a fost schimbat în sânge. Nu, nu! 

Sângele a rămas sânge. În sânge noi am fost răscumpăraţi. Deja în 

Vechiul Testament (Lev. 3:17) a fost interzis să se bea sânge şi acest 

lucru este interzis şi în Noul Testament, în Fapte 21:25, fiind una din 

cele patru interdicţii care au fost date. Domnul vorbea de Sângele Său 

pe care avea să-l verse. El n-a vărsat paharul, ci El a vărsat Sângele 

Său. Suliţa L-a străpuns, partea Lui a fost deschisă şi cu Sângele Său a 

intrat în Locul preasfânt ceresc. N-avem nevoie să răstălmăcim niciun 

verset biblic. Ci Dumnezeu să ne descopere legătura, iar apoi să ne 

lăsăm introduşi în voia şi în planul de mântuire al Dumnezeului nostru. 

 Scumpi fraţi şi surori, totul se petrece la vremea hotărâtă. Dacă 

noi vorbim de strângerea Israelului dintre neamuri, Domnul nostru a 
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spus: „Când veţi vedea împlinindu-se toate aceste lucruri atunci 

ridicaţi-vă capetele pentru că voi ştiţi că izbăvirea voastră se 

apropie”. Din anul 1948 au trecut 70 de ani de la fondarea statului 

Israel. Din anul 1946 au trecut 72 de ani de când fratelui Branham i-a 

fost dată însărcinarea într-un mod supranatural şi i-a fost spus: „Aşa 

cum lui Moise i-au fost date două semne tot aşa ţie îţi vor fi date două 

semne”. Ce s-a întâmplat prin slujba lui Moise? „Lasă pe poporul Meu 

să plece” (Ex. 5:1). Apoi: „Lasă pe fiul Meu să plece” (Ex. 4:23). 

Pentru: „ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul 

care zice: «Am chemat pe Fiul Meu din Egipt»” (Mat. 2:15). 

 Este puternic dacă vedem prorocia biblică din planul lui 

Dumnezeu şi tot ceea ce a făcut Dumnezeu cu Israelul. Ce este în 

legătură cu slujba pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Branham? „Lasă 

pe poporul Meu să plece. Gata, gata cu robia, gata şi încă o dată gata 

cu robia! Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească Mie. Lasă 

ca întâiul Meu născut să-Mi slujească”. Cuvântul „întâi născut” este 

scris şi în legătură şi cu Israelul (Ex. 4:22). Îi aducem mulţumire 

Domnului pentru aceasta. 

 Dragi fraţi şi surori, Domnul şi Răscumpărătorul nostru este 

Întâiul născut dintre mulţi fraţi. Iar noi, prin har, prin naşterea din nou 

am primit de la Dumnezeu dreptul de întâi născut. De aceea în epistola 

către evrei este scris că noi toţi avem acelaşi Tată. Domnul nostru a 

putut spune: „Eu Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul 

Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20:17). Fraţi şi surori, cea mai înaltă 

chemare pe care a dat-o Dumnezeu a fost ca să facă din noi fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu. Noi Îi mulţumim Domnului că avem o legătură 

interioară cu El şi credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi pentru că 

noi credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu avem confirmarea că 

suntem din Dumnezeu. Ioan 8:47: „Cine este din Dumnezeu, ascultă 

cuvintele lui Dumnezeu”. Apoi un Cuvânt adresat cărturarilor: „voi de 

aceea n-ascultaţi cuvintele, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu”. 

 Eu am voie să vă dau această siguranţă pe drum. Este pentru toţi 

care acum cred din toată inima – aşa cum am citit ieri din 1 Tim. 6:15 – 

că revenirea Domnului va avea loc la vremea hotărâtă; noi am înţeles 

că înaintea revenirii Domnului Isus răsună ultimul mesaj: „Voi poporul 

Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei; nu vă atingeţi de ce 
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este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi 

fiice”. Acum răsună mesajul chemării afară, al separării, al pregătirii şi 

merge spre încheiere. Toate popoarele şi toate naţiunile au fost ajunse 

şi se împlineşte scriptura: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 

propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 

neamurilor” (Mat. 24:14). Şi Însuşi Domnul a accentuat: „După aceea 

va veni sfârşitul”. Aşadar nu în anul 1963 şi nici în 1965 când Domnul 

Dumnezeu l-a luat Acasă pe fratele Branham. Ci doar începând de 

atunci mesajul, pe care Dumnezeu l-a încredinţat lui, a fost purtat pe 

întregul pământ. Ultima chemare răsună acum, şi cine are o ureche 

sănătoasă să audă ceea ce spune Bisericilor Duhul. 

 Fie ca toţi fraţii din toate popoarele şi toate limbile să rămână 

treji, să rămână în Cuvânt şi să vestească doar ceea ce ei pot vesti din 

Biblie. 

 Doar spre informarea voastră. Voi ştiţi, eu am tradus predicile 

fratelui Branham, propoziţie cu propoziţie. Pentru aceasta n-am dedicat 

doar câteva zile şi ceasuri, ci ani. De fiecare dată mă bucur când sunt în 

Zürich şi văd masa bogată cu toate predicile fratelui Branham care au 

fost traduse în limba germană. Fiecare le poate lua şi citi. Eu am făcut 

ambele lucruri aşa cum mi-a poruncit Domnul: să merg din oraş în oraş 

şi să vestesc Cuvântul Său; şi să împart hrana spirituală care a fost 

depozitată. Cum am spus ieri seară, au trecut 70 de ani de când mi-am 

dedicat viaţa Domnului. Au trecut 55 de ani în slujba şi însărcinarea 

directă dată de Domnul. Zi şi noapte, eu am împlinit partea pe care a 

trebuit s-o îndeplinesc. Cu o conştiinţă curată pot spune: Doamne, 

sloboade pe robul Tău în pace pentru că ochii mei au văzut împlinirea 

lucrurilor pe care Tu le-ai făgăduit. Dumnezeului Celui viu Îi aducem 

cinstea. Noi stăm aici în voia directă a lui Dumnezeu, prin însărcinarea 

directă a lui Dumnezeu pentru ca să vestim ultimul mesaj clar ca 

cristalul. Toţi aceia care sunt din Dumnezeu vor auzi, vor crede, vor 

primi Cuvântul şi le va fi descoperit. Nu vor mai fi direcţii şi tabere 

diferite. Va fi doar o singură direcţie, cu ţinta în faţă.  Şi cum a scris 

Pavel, „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei 

noastre, adică la Isus”. Căci prin harul lui Dumnezeu noi avem o ţintă: 

să fim pregătiţi ca să avem parte de revenirea lui Isus Hristos. De aceea 

ne adunăm, de aceea se poate spune şi trebuie repetat: «Strânge 
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poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele...». Şi în 

acest sfârşit de săptămână noi am cercetat Cuvântul lui Dumnezeu, l-

am vestit şi l-am auzit. Fiecare Cuvânt îl tratăm cu teamă şi respect şi 

Îi mulţumim lui Dumnezeu din toată inima pentru aceasta. 

 Cum să predice cineva fără ca mai înainte el să fie trimis? Şi cel 

mai puternic: „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce 

la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele” (Is. 

55:11). El Şi-a trimis Cuvântul şi i-a însănătoşat. El ne-a însănătoşat şi 

pe noi, pe tine şi pe mine. Aceasta este pentru gloata răscumpărată prin 

Sânge. Să te laşi spălat în baia de apă a Cuvântului, ca să fii curăţat de 

toate petele spirituale, învăţăturile greşite, şi prin această baie în 

Cuvânt să fii eliberat de tot ce ţi s-a vestit greşit în trecut. Ca să fii o 

Mireasă sfântă a Cuvântului. Aşa cum Mirele a fost Cuvântul 

descoperit în trup tot aşa în acest timp Mireasa Lui este Cuvântul 

descoperit în trup pentru Domnul. 

 Îi mulţumim Domnului pentru Sângele noului legământ, Îi 

mulţumim pentru răscumpărare, pentru iertare. Îi aducem mulţumire 

pentru vindecarea pe care El ne-a dăruit-o. Dumnezeului nostru Îi 

aducem cinstea în vecii vecilor. Aleluia! Amin.  

 Să ne ridicăm în picioare. Acum ne plecăm capetele. Dacă sunt 

persoane aici care doresc să se boteze vă rog ridicaţi scurt mâna. Vedeţi 

vreo mână ridicată? Da, trei. Atunci după serviciul divin vom avea 

botezul. Toţi aceia care doresc să încheie un legământ al unei conştiinţe 

curate cu Dumnezeu se pot lăsa botezaţi. Aceasta este şablonul biblic şi 

nimeni nu poate trece pe lângă acest şablon şi apoi să ajungă sus în cer. 

Nu! Doar cine aici merge pe calea dreaptă care ne este arătată în 

Cuvânt, doar acela va ajunge la ţintă. Nimeni nu va ajunge la ţintă pe 

căile lui proprii. Ci noi vom ajunge la ţintă doar dacă suntem în 

conformitate cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său, prin har. 

 Haideţi să ne rugăm. Înainte de rugăciune permiteţi-mi să întreb 

dacă avem cereri deosebite de rugăciune pentru bolnavi, greutăţi, 

probleme. Dacă sunt vă rog ridicaţi mâinile. Peste tot vedem mâini 

ridicate. 

 Doamne, atotputernicule Dumnezeu, descoperă-Ţi prezenţa, 

confirmă Tu Cuvântul Tău în vieţile noastre. Dăruieşte salvare, 
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eliberare, vindecare şi descoperire. Doamne, încă o dată Îţi mulţumim 

că trăim acum, credem acum, am primit făgăduinţele Tale şi trăim 

pregătirea noastră pentru ziua glorioasă. Te rog să binecuvântezi pe 

întregul pământ. Binecuvântează-i pe toţi fraţii şi surorile de la răsărit 

la apus, din Est în Vest, din Sud în Nord. Binecuvântează pe toate 

continentele. O, Doamne, cheamă Tu afară pe poporul Tău. Îţi 

mulţumim că putem crede Cuvântul Tău pe care Tu l-ai hotărât pentru 

acest timp, care este vestit acum ca mesaj divin al Tău pe întregul 

pământ. Îţi mulţumim că acest Cuvânt nu se va întoarce gol înapoi, ci 

va aduce la Tine pe toţi aleşii. Cuvântul Tău nu se va întoarce gol, ci va 

împlini scopul pentru care Tu l-ai trimis. Şi toţi aleşii vor avea parte de 

aceasta. 

 Iubite Domn, noi credem că Tu Te vei întoarce curând. Timpul 

merge spre încheiere. Menţine-ne pe toţi echilibraţi în toate lucrurile în 

ambele domenii, atât pământeşte cât şi duhovniceşte. O, Doamne Îţi 

aducem totul înaintea Feţei Tale, toate cererile de rugăciune, toate 

necazurile din familii, din căsnicii; Tu ştii absolut toate greutăţile 

noastre personale. Doamne, Te rugăm dăruieşte har, răspunde, vindecă, 

eliberează şi binecuvântează. Ţie, atotputernicului Dumnezeu Îţi 

mulţumim şi pentru acest sfârşit de săptămână. Îţi mulţumim că am 

putut veni, Îţi mulţumim că toţi pot asculta şi pot trăi vestirea. Iubite 

Domn, Îţi mulţumim din toată inima că Tu ai făcut lucruri mari în 

vieţile noastre şi că nimeni nu va pleca din acest loc aşa cum a venit. 

Din nou am fost întăriţi, zidiţi, am primit curaj nou şi am fost întăriţi în 

credinţă; să rezistăm în credinţă până vom vedea ceea ce noi am crezut. 

Fie ca toţi de pe întregul pământ să fie binecuvântaţi în Numele 

Domnului nostru Isus Hristos. Amin. 

 Încă o dată Îi aducem cinste şi mulţumire Domnului că a hotărât 

fraţi pentru a traduce în diferite limbi. Vă rog să ne amintiţi în 

rugăciunile voastre. După trup sunt mai în vârstă. Dar dacă este în voia 

lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu vom face călătoriile 

planificate. Zilnic El dăruieşte putere nouă. În această lună sunt 

planificate adunări deosebite în Portugalia, iar apoi în Pakistan. Vă rog 

să ne amintiţi în rugăciunile voastre. Împreună cu fratele Michael voi 

face o călătorie în Pakistan. Voi ştiţi că acolo am avut adunări 

puternice. De data aceasta două posturi de televiziune ne-au invitat să 
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mergem la ei şi să vorbim. Daţi-vă odată seama, Dumnezeu S-a îngrijit 

şi pentru o republică islamică. Şi pe fratele nostru l-a putut folosi într-

un mod minunat. Noi vom fi întâmpinaţi de o delegaţie a Guvernului 

care ne primeşte ca nişte oaspeţi de stat. Daţi-vă seama odată cum 

Dumnezeu deschide toate uşile şi toate inimile, în toate popoarele şi 

toate limbile şi în toate religiile, ca să aducem ultimul mesaj pentru ca 

ultimii să fie chemaţi afară. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi din 

toate popoarele şi din toate limbile. Domnului Dumnezeu Îi aducem 

cinstea în vecii vecilor. Amin. 

 Sora care a venit în faţă doreşte să se boteze, iar noi o facem aşa 

cum a făcut şi Filip care l-a luat pe etiopian l-a botezat, iar etiopianul s-

a dus bucuros pe drum mai departe. Fratele Miskys va face botezul, iar 

apoi tu te poţi duce bucuroasă. A mai venit încă o soră. Mai vine 

cineva? Nu vă îngrijoraţi! La botez apa nu poate fi niciodată prea rece. 

Nu voi uita niciodată. În Cehoslovacia de atunci am botezat 16 fraţi 

când apa era îngheţată. Noi am spart gheaţa şi am intrat în apă la minus 

20 de grade. La sfârşit am alunecat şi am căzut şi eu cu totul în apă, dar 

niciodată nu mi-a fost atât de cald ca după acel botez. 

 Doamne, atotputernicule Dumnezeu, binecuvântează pe surorile 

noastre într-un mod deosebit. Aceasta să fie ziua pe care Tu ai făcut-o 

pentru ele. Binecuvântează-l pe fratele nostru Miskys, pe toţi din 

Portugalia şi pe toţi din toate limbile. Ţie, atotputernicului Dumnezeu 

Îţi mulţumim frumos pentru Centrul de Misiune, pentru acest loc de 

aici în care noi ne adunăm de atâţia ani ca să ascultăm Cuvântul Tău 

scump şi preţios. Ridică-Ţi Faţa Ta asupra noastră şi binecuvântează-ne 

pe toţi din bogăţia harului Tău. Binecuvântează-le în mod deosebit pe 

surorile noastre care se botează. Fiţi binecuvântate cu binecuvântarea 

atotputernicului Dumnezeu, în Numele Sfânt al lui Isus. Amin. 
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                       SUMAR VIDEO – februarie 2018 

Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc 

din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Cu multă 

recunoștință privim în urmă la adunările pe care ni le-a dăruit Domnul 

în acest sfârșit de săptămână. S-au adunat oameni din întreaga Europă, 

din Rusia și alte țări din Europa de Est și de Vest și, de asemenea, din 

Africa și din alte națiuni. Prin harul lui Dumnezeu am împărtășit 

scumpul Cuvânt făgăduit pentru acest timp.  

Cuvântul pe care l-am citit și l-am subliniat se află în Deut. 

4:10, în special partea a doua: „Adu-ţi aminte de ziua când te-ai 

înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul 

mi-a zis: «Strânge poporul la Mine! Căci vreau să-i fac să audă 

cuvintele Mele…»”. „Strânge poporul Meu la Mine! Căci vreau să-i fac 

să audă cuvintele Mele…”. 

Iubiților, nu putem intra în detalii pentru că avem la dispoziție 

doar câteva minute. Dar acesta este mesajul ceasului: „Strânge poporul 

Meu la Mine! Căci vreau să-i fac să audă cuvintele Mele…” – 

„cuvintele Mele originale, scrise în sfintele Scripturi”, pe care noi le 

numim „Biblia”. 

Iubiţilor, privesc în urmă la mulți ani petrecuţi în Împărăția lui 

Dumnezeu. De asemenea, privim în istorie, privim la Ierusalim, am 

auzit anunțul cu privire la Ierusalim, capitala Israelului, l-am văzut pe 

președintele Statelor Unite cum a mers la zidul plângerii, şi-a pus 

mâinile pe acesta și s-a rugat pentru Israel. Nu pot intra în detalii, dar 

timpul aproape că s-a încheiat. Fratele Branham a spus: „Dacă vreți să 

știți cât este ceasul, uitați-vă la ceas. Dacă vreți să știți ce zi este, uitați-

vă în calendar. Dacă vreți să știți cum a înaintat timpul pe ceasul lui 

Dumnezeu, atunci priviți la Israel”. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul 

Însuși Își va încheia lucrarea cu cei aleși care acum cred Cuvântul 

făgăduit al lui Dumnezeu. Fiecare făgăduință este în curs de împlinire, 

în curs de a deveni realitate. Mesajul acestui ceas este realitate. 

De asemenea, am făcut comparația cu Mat. 11, când Domnul 

nostru a întrebat: „Ce ați ieșit să vedeți?”, referindu-se la slujba lui 

Ioan Botezătorul. „Ați ieșit să vedeți o trestie clătinată de vânt? Doriți 

să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Pe cine ați ieșit să vedeți?”. 

Un om trimis de Dumnezeu, făgăduit în Cuvântul lui Dumnezeu, în      
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Mal. 3:1, care vestea mesajul, care pregătea calea Domnului și înfățișa 

un popor bine pregătit să-l întâlnească pe Mesia.  

Acum se împlinește a doua făgăduință. Și iată versetele care 

conțin cuvântul cheie „trimis”. „Eu vi-l voi trimite pe prorocul Ilie”. 

Așadar Dumnezeu este Cel care dă trimiterea, iar prorocul aduce 

mesajul! Prin harul lui Dumnezeu eu pot mărturisi că l-am cunoscut pe 

mesager începând cu anul 1955. 

Iubiților, Israelul sărbătorește al 70-lea jubileu. Din 1948 până 

în 2018 au trecut 70 de ani. Cu siguranță că n-a fost un accident, când 

în 1948 mi-am dedicat viața Domnului, am primit har, L-am primit pe 

Domnul ca Mântuitor personal, în 1948. În 1949 am fost botezat cu 

Duhul Sfânt. În 1953 am citit cartea „William Branham, un om trimis 

de Dumnezeu”; această carte am citit-o în anul 1953, după care, 

desigur, am avut o dorință puternică să-l întâlnesc pe omul trimis de 

Dumnezeu. În 1955, în timpul adunărilor de atunci, am avut ocazia să 

văd zilele Bibliei, să-l văd pe prorocul făgăduit pentru timpul nostru. 

De atunci am fost legătură: am vorbit la telefon, l-am vizitat, am avut 

conversații private, prin harul lui Dumnezeu. Un om trimis de 

Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, în 

timpul nostru.  

În Rom. 10 este scris: „Cine a crezut propovăduirea noastră?” 

Cine este trimis? Numai dacă avem o chemare, o însărcinare, suntem 

trimişi în conformitate cu însărcinarea divină. Toți prorocii au avut o 

însărcinare divină. Moise a putut spune „Cel ce m-a trimis”… Isaia a 

putut spune: „Trimite-mă”; Ieremia și prorocii, la fel. În 1933, fratele 

nostru iubit William Branham a primit trimiterea divină ca să aducă 

mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos.  

Apoi, iubiților, de ce s-o spun? Am amintit acest lucru de mai 

multe ori: eu, fratele Frank, am auzit de mai multe ori glasul 

pătrunzător al Domnului. Prima dată a fost pe 2 aprilie 1962, când 

Domnul m-a însărcinat și a spus: „Te voi trimite în alte orașe, ca să 

predici Cuvântul Meu”, când Domnul mi-a zis: „Robul meu, 

depozitează hrana”, iar prorocul a zis: „Hrana pe care trebuie s-o 

depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp”.  

Iubiților: „Strânge poporul Meu la Mine! Căci vreau să-i fac să 

audă cuvintele Mele…”. Vreau să adresez o întrebare tuturor fraților 
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care pretind că cred mesajul: cine a fost folosit de Dumnezeu din clipa 

când prorocul a fost luat în slavă? Cine? Cine a avut o însărcinare 

divină, confirmată de proroc prin repetarea cuvânt cu cuvânt, în limba 

engleză, a ceea ce Domnul îmi vorbise mie în limba germană? Apoi a 

spus: „Așteaptă cu împărțirea hranei, până vei primi și restul”… 

Iubiților, nu doresc să intru în aceste detalii, dar căile lui 

Dumnezeu sunt desăvârșite și chemările lui Dumnezeu vor rămânea în 

veci. Dumnezeu știe ce face. Și îi întreb pe toți frații: cine a primit o 

însărcinare divină să meargă din oraș în oraș, din țară în țară? Cine a 

fost în 165 de țări, cine a predicat în lumea întreagă, cine a avut o slujbă 

la 56 de posturi de televiziune de pe pământ, ajungând la 10-12 

milioane de oameni, vestind Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru 

acest timp, dând ultima chemare? Cum spunea iubitul nostru frate 

Branham: „Mesajul acestui ceas este: înapoi la Dumnezeu, înapoi la 

Cuvânt, înapoi la învățăturile originale ale apostolilor, înapoi la 

început”. Nicio învățătură străină, ci doar Cuvântul lui Dumnezeu.  

Apoi îmi aduc aminte de ziua de 28 decembrie, când am auzit 

cu urechile mele cum Domnul a spus: „Robul Meu, strânge poporul 

Meu la Mine, ca să audă cuvintele Mele”. Nu doar lui Moise i s-a spus. 

Aici stă fratele Frank… Da, da, prin harul lui Dumnezeu: „Robul Meu, 

strânge poporul Meu la Mine, ca să poată auzi cuvintele Mele”. 

Domnul, care a fost cu Moise, a fost cu William Branham, a fost și cu 

noi și încă este cu noi, astăzi. 

Iar acei frați care au învățături străine, cu privire la tunete, la 

„parousia”, la „slujba întoarcerii”, despre toate aceste învățături greșite 

care produc dezbinări. Un lucru este sigur: voi nu aveți o chemare 

divină! Dacă ați avea o chemare divină, ați predica Cuvântul lui 

Dumnezeu și ați lăsa totul în seama lui Dumnezeu, nu ați înțelege greșit 

nici o afirmație făcută de fratele Branham, pentru că ați duce totul 

înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și ați permite ca să vorbească 

autoritatea finală și ați respecta ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul 

Său. Fratele Frank a tradus toate predicile fratelui Branham. Iar când 

traduci, trebuie să citești fiecare propoziție și trebuie să înțelegi, înainte 

ca să poți traduce în altă limbă. Prin harul lui Dumnezeu, pot să spun 

aceste lucruri înaintea Dumnezeului Atotputernic care m-a chemat, care 
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m-a trimis, care mi-a dat îndrumări de-a lungul acestor mulți ani. Iar 

atunci când ne adunăm, împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu.  

Încă o întrebare, pentru voi toți care ascultați: ce s-a întâmplat 

din 1966 încoace, când fratele Branham a fost luat în slavă, pe 24 

decembrie 1965? Ce s-a întâmplat? Adevăratul Cuvânt, adevăratul 

mesaj a fost predicat pe tot pământul. Nici măcar o dată nu m-am 

implicat în vreo explicație, în vreo răstălmăcire sau în vreo învățătură 

greșită. Nici măcar o dată! Și am dus tot ceea ce a spus prorocul, înapoi 

la Cuvântul lui Dumnezeu. Și mărturisesc că nu există altcineva pe 

pământ, care să-l prețuiască pe William Branham și locul pe care i l-a 

dat Dumnezeu, mai mult decât fr. Frank. El a fost prorocul făgăduit 

pentru vremea noastră. Toate lucrurile care i-au fost descoperite lui, noi 

le vestim din Cuvântul lui Dumnezeu și chemăm poporul lui Dumnezeu 

laolaltă ca să audă numai Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prorocul 

ne-a adus înapoi la Cuvânt, nu la interpretări care provoacă dezbinări, 

ci înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Un Domn, o credință, un botez, un 

mesaj adevărat, pentru Mireasa lui Hristos – timpul chemării afară, 

timpul separării, timpul pregătirii.  

Așadar, Dumnezeu nu S-a dus să se culce pe 24 decembrie 

1965, ci El a continuat și continuă să lucreze și astăzi. Iar Domnul Își 

va încheia lucrarea cu cei chemați afară, cu aceia care nu sunt în 

confuzie. În trupul lui Hristos nu există nicio confuzie. Nu există nicio 

confuzie în Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Mireasa este o Mireasă curată a 

Cuvântului, fără ca în ea să existe vreo interpretare. Mireasa-Cuvânt va 

fi pregătită pentru Mirele-Cuvânt, ca să-L întâlnească atunci când va 

veni! Iar a doua venire va fi o realitate, nu doar o descoperire sau o 

învăţătură! Domnul nostru Însuși va reveni și mai întâi vor învia cei 

morți în Hristos, iar apoi noi vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți 

ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh, vom merge să fim cu El pentru 

totdeauna și va începe ospățul de nuntă al Mielului. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

 

 


