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             Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 3 martie  2018, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din  Is. 51:1-8:: „Ascultaţi-Mă, voi 

care umblaţi după neprihănire, care căutaţi pe Domnul! Priviţi spre 

stânca din care aţi fost ciopliţi, spre gaura gropii din care aţi fost 

scoşi. Uitaţi-vă la părintele vostru Avraam şi spre Sara care v-a 

născut; căci l-am chemat când era numai el singur, l-am binecuvântat 

şi înmulţit. 

 Tot astfel, Domnul are milă de Sion şi mângâie toate 

dărâmăturile lui. El va face pustia lui ca un rai, şi pământul lui uscat, 

ca o grădină a Domnului. Bucuria şi veselia vor fi în mijlocul lui, 

mulţumiri şi cântări de laudă. Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, 

pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! 

 Căci din Mine va ieşi Legea, şi voi pune Legea Mea lumină 

popoarelor. Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se va 

arăta, şi braţele Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în 

Mine şi se vor încrede în braţul Meu. 

 Ridicaţi ochii spre cer şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile 

vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină, şi 

locuitorii lui vor muri ca nişte muşte; dar mântuirea Mea va dăinui în 

veci, şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit. 

 Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai în 

inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, şi nu tremura de 

ocările lor. Căci îi va mânca molia ca pe o haină şi-i va roade viermele 

cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va dăinui în veci, şi mântuirea 

Mea se va întinde din veac în veac»”. 

 Îi mulţumim Domnului din toată inima că ne putem aduna aici 

de aproape şi de departe, din întreaga Europă, din Africa şi de peste 

Ocean, ca să ascultăm Cuvântul Său scump şi preţios şi să trăim 

pregătirea noastră pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos.
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 Un frate ne salută în mod deosebit cu Iacov 2:14-20. Sunt 

cuvinte ale Scripturii care ne merg la inimă. Credinţa fără fapte este 

moartă, este degeaba. Credinţa trebuie să fie în legătură cu ascultarea. 

Nu poţi spune nimănui care n-are haine: „Domnul să te binecuvânteze 

şi să fie cu tine. Du-te în pace, încălzeşte-te!”, fără să-i dea cele 

trebuincioase. Iar celui flămând nu-i spui: „Domnul să fie cu tine! Du-

te în pace şi satură-te!”. Ci îi dai mâncare şi cele trebuincioase. Cele 

scrise în Iacov 2 sunt o lecţie de însuşit pentru toţi credincioşii. Pentru 

ca adevărata credinţă să nu plutească în aer, ci să fie într-o legătură 

directă cu fapta şi ascultarea. 

 Avem o mărturie puternică. Fratele Michael traduce sus. 

Adunarea din Pakistan a fost puternică, dar şi cea din Portugalia. Şi în 

Portugalia Domnul a binecuvântat în mod deosebit. Dar apoi în 

Pakistan a fost o minune a lui Dumnezeu. Se poate citi titlul 

„Republica islamică Pakistan”. Dacă apoi te gândeşti că în Lahore, 

care este situat în centrul ţării, s-au adunat 5.000 de creştini sub cerul 

liber ca să audă ultimul mesaj, ultima chemare. Apoi ne uităm în urmă 

la mulţi ani când Cuvântul Domnului a fost dus şi acolo. Oameni din 

toate provinciile şi din multe localităţi mari din ţară au auzit Cuvântul 

Domnului. Noi avem câteva foi cu fotografii şi câteva cuvinte în 

germană, engleză şi franceză cu privire la adunarea din acel loc. Cine 

doreşte poate să le ia să privească fotografiile, să citească mărturia şi să 

vadă ce a făcut Dumnezeu. Scumpi fraţi şi surori, acolo credincioşii au 

stat pe asfalt, pe stradă, ca în zilele Domnului nostru. Ei s-au adunat de 

aproape şi de departe. Când auzeau Cuvântul ori spuneau „Amin” sau 

de bucurie băteau din palme, pentru că ei au ascultat Cuvântul viu şi 

scump şi prin credinţă l-au acceptat şi primit. Adunările care au avut 

loc sub cerul liber sau în săli au fost organizate de către oameni 

trinitari. 

 Scumpi fraţi şi surori, acest lucru trebuie să-l trăieşti. Cineva 

începe adunarea cu o rugăciune în formula trinitară, iar la sfârşitul 

adunării vine şi spune: „Pentru prima dată în viaţa mea am auzit 

Adevărul despre dumnezeire şi toate celelalte teme biblice”. El a venit 

la mine, m-a îmbrăţişat, m-a strâns în braţe şi mi-a spus: „Dumnezeu să 

te binecuvânteze!”. Acesta este lucrul frumos pe care Dumnezeu mi l-a 

dăruit mie şi nouă tuturor fraţilor: că niciodată nu ne uităm la 
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împrejurări, ci vestim Cuvântul Domnului. Dacă noi n-o facem, atunci 

cine s-o facă? Suntem foarte, foarte mulţumitori. Ultima adunare de 

acolo a fost într-o biserică penticostală, unde şi acolo au început în 

formula trinitară. Dar la sfârşitul adunării Dumnezeu a descoperit 

biruinţa Lui şi a dăruit har. Acel predicator a primit descoperirea a ceea 

ce este corect. Înainte fratele Michael mi-a dat mărturia că atunci când 

a fost în Kuweit, unde am fost acum câteva luni, întreaga biserică 

trinitară, împreună cu predicatorul, s-au decis să fie botezaţi din nou în 

Numele Domnului Isus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce 

gol înapoi, ci atinge scopul pentru care Dumnezeu l-a trimis.  

 Înainte de a intra în cercetarea Cuvântului voi aminti câteva 

lucruri privitoare la Israel şi la ceea ce se petrece acum. În mass-media 

este redat mereu ceea ce a explicat Trump şi ceea ce se petrece în 

Israel. Aici este publicat un articol al organizaţiei responsabile pentru 

rezidirea Templului. Ei scriu că primul pas este ceea ce a explicat 

Trump referitor la Ierusalim care este capitala Israelului. Iar al doilea 

pas este că în timpul conducerii lui se va proclama ca Templul să fie 

rezidit pe vechea lui temelie. Totul este scris în 

internet. 

 Închipuiţi-vă aceasta, acum ei bat moneda 

cu Cir, care în anul 536 a preluat împărăţia 

babiloniană şi a fost primul conducător al 

împărăţiei medo-persane la care a venit Cuvântul 

Domnului, şi a proclamat că toţi iudeii trebuie să 

se întoarcă înapoi la Ierusalim şi să iasă afară din 

robia babiloniană. Imediat la sfârşitul împărăţiei 

împăratului Nabucadneţar şi a robiei babiloniene, 

în primul an al domniei împăratului Cir a fost 

proclamat că toţi iudeii trebuie să se întoarcă 

înapoi la Ierusalim ca să rezidească Templul. 

Această organizaţie are trei puncte principale pe 

care le-a accentuat şi pe care eu mi le-am notat. 

Primul punct: direct la sfârşitul robiei babiloniene, în anul 536, Cir a 

dat această declaraţie: că toţi iudeii trebuie să se întoarcă înapoi, aşa 

cum este scris în prorocul Ieremia, de unde voi citi imediat.  
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 Al doilea punct: pe această monedă să fie bătut şi chipul lui 

Balfour care în anul 1917 a dat declaraţia pe care o cunoaşteţi. Până la 

sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, Imperiul Britanic a avut 

sub stăpânire colonii în 50 de ţări. În acel timp administraţia britanică 

avea conducerea în Orientul Apropiat. În 2 noiembrie 1917, ministrul 

de externe al Marii Britanii de atunci, Balfour, a explicat că poporul 

Israel trebuie să se întoarcă înapoi în patria lor străveche. Apoi în acel 

an a urmat acea declaraţie Balfour. După aceea în anul 1947 Naţiunile 

Unite au proclamat că iudeii au dreptul să aibă un stat propriu. Dar 

acum v-o citesc pentru ca voi să ştiţi că este scris în Biblie şi că aceşti 

oameni din Israel, care acum îşi fac gânduri, văd împlinirea prorociei 

biblice. Ierusalimul n-a fost niciodată capitala unei alte ţări. Ci de 

3.300 de ani Ierusalimul a fost capitala Israelului. Pe deasupra, cum am 

spus şi înainte, următorul pas va fi proclamarea zidirii Templului, iar 

aceasta va fi exprimată. Dacă citim în Cuvântul profetic, îndeosebi în 

Ezech. 47, vedem că Templul va fi rezidit şi izvorul va izbucni şi va 

curge vărsându-se în Marea Moartă. Totul este scris. În Apoc. 11 este 

scris că Templul va fi construit şi apoi măsurat. După slujba celor doi 

proroci templul va fi acolo. 

 Scumpi fraţi şi surori, eu vă spun: noi am ajuns cu un pas mai 

aproape şi în prorocia biblică noi avem orientarea necesară. Permiteţi-

mi să citesc acum. Eu mi-am notat toate aceste versete biblice. Acum 

doresc să citesc din Ieremia pentru ca voi să ştiţi că aşa este scris în 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Ier. 25:11: „Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi 

neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 

şaptezeci de ani”. 

 Apoi din Cuvântul profetic mergem la 2 Cro. 36. Ar trebui să 

citim de la vers. 7, dar eu voi citi de la vers. 21: „ca să se împlinească 

cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia...”. Aici referinţa este la 

Ier. 25:11, la împlinirea celor şaptezeci de ani Cuvântul şi-a găsit 

împlinirea. Aici în 2 Cro. 36:21 este scris: „...până ce ţara şi-a ţinut 

Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la 

împlinirea celor şaptezeci de ani”. Pentru că Dumnezeu spusese că vor 

trece şaptezeci de ani. 
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 Apoi citim vers. 22-23: „În cel dintâi an al lui Cir, împăratul 

perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui 

Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perşilor, care a pus 

să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia 

lui: «Aşa vorbeşte Cir, împăratul perşilor: «Domnul, Dumnezeul 

cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I 

zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul 

Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece!»”. 

 Puternic! Timpul sosise, cei şaptezeci de ani trecuseră şi 

Cuvântul Domnului a mers la un împărat necredincios, împăratul 

perşilor. Indiferent când, cum şi unde, când soseşte timpul împlinirii 

prorociei biblice atunci se va întâmpla. Exact aşa se întâmplă şi în 

timpul nostru. Această asociaţie deja a pregătit totul în Ierusalim. Doar 

chivotul legământului lipseşte, tot restul este pregătit pentru 

construirea Templului. Apoi, prin credinţă ei bat această monedă cu 

chipurile lui Trump, Cir şi Balfour. 

 Scumpi fraţi şi surori, vă spun, acum suntem mai aproape de 

sfârşit. Pur şi simplu ne uităm la ceea ce se petrece în timpul nostru. Eu 

mi-am notat toate versetele biblice. Aş putea citi din Ezra cum poporul 

s-a întors în țară. Lucrul cel mai important a fost pieptarul cu cele 

douăsprezece pietre preţioase. Nimeni n-avea voie să mănânce din 

lucrurile sfinte din Templu până când un preot stătea acolo înaintea lui 

Dumnezeu îmbrăcat cu acel pieptar cu douăsprezece pietre preţioase. 

Voi toţi o puteţi citi şi ştiţi că Urim şi Tumim (Lumină şi Desăvârşire) 

erau puse în acel pieptar. Bărbatul lui Dumnezeu stătea acolo îmbrăcat 

cu pieptarul. Dacă cineva venea şi spunea ceva şi lumina supranaturală 

nu strălucea din acele pietre preţioase atunci se dovedea că ceea ce a 

fost spus n-a fost corect. Dacă ceea ce se spunea era corect – şi acest 

lucru fratele l-a spus şi accentuat de câteva ori – atunci din acel pieptar 

care era purtat pe piept strălucea lumina supranaturală, Dumnezeu 

dând mărturie că ceea ce a fost spus era adevărat. 

 Ce învăţăm noi din aceasta? Noi trăim în perioada de timp când 

Domnul ne-a scos afară din robia babiloniană, iar aceasta este o 

realitate divină. Cine acum mai rămâne în robia babiloniană încă n-a 

recunoscut chemarea şi mesajul lui Dumnezeu, n-a recunoscut că 

timpul robiei a trecut. Întreaga lume va rămâne mai departe în robie. 
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Dar aceia care sunt din Dumnezeu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi se 

lasă corectaţi. 

 Permiteţi-mi să spun şi acest lucru aici. Cine merge în faţă acela 

trebuie să poarte pe inimă, cu toată credincioşia, învăţătura celor 

doisprezece apostoli. Aceasta este ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. 

Înapoi la Dumnezeu, înapoi la început, înapoi la Cuvânt, prin harul 

Dumnezeului nostru.  

 Încă o dată. Când vedem că toate aceste lucruri îşi au decursul 

lor noi ştim că suntem foarte aproape de sfârşit. Scumpi fraţi şi surori, 

de adunarea poporului Israel putem citi în Isaia, Ieremia, Ezechiel, Ioel 

şi în Zaharia şi peste tot. Dar apoi Însuşi Domnul nostru a spus: „Când 

veţi vedea că smochinului îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi ...”. 

Acum noi suntem foarte aproape de sfârşit. Poporul Israel s-a întors 

înapoi şi exact la fel ultimul mesaj a ajuns până la marginile 

pământului. 

 Închipuiţi-vă un moment. Încă o dată să ne întoarcem la 

Pakistan. Până acum erau 56 de posturi de televiziune prin care 

transmiteam predici în limba engleză, iar acum sunt 72 de posturi de 

televiziune. La despărţire, acel reprezentat al unei televiziuni din 

Pakistan i-a spus fratelui Michael: „Eu doresc ca zilnic să transmitem o 

predică pentru a putea fi urmărită”. Dumnezeu are căile Lui, iar noi Îi 

suntem mulţumitori din toată inima că toate popoarele şi toate limbile 

sunt incluse în ceea ce face Dumnezeu în prezent. Când fratele nostru 

Michael a dat mărturie că o întreagă adunare a luat decizia să se boteze 

în Numele Domnului Isus Hristos, atunci putem întreba: Ce înseamnă 

aceasta? Înseamnă că ultimii sunt chemaţi afară și iau Cuvântul lui 

Dumnezeu în serios. Noi am primit har să recunoaştem ceea ce face 

Dumnezeu acum. 

 Scumpi fraţi şi surori, săptămâna trecută am primit o mărturie 

despre patruzeci de fraţi care traduc predicile fratelui Branham în 

limba germană. Fie că au tradus o predică, două predici sau douăzeci 

de predici, în total sunt patruzeci de fraţi care se ocupă cu aceasta, dar 

niciunul dintre aceştia nu este aici şi niciunul dintre aceştia n-are o 

chemare ca să facă aceasta. 
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 Spun acest lucru cu o inimă frântă. Fratele Branham a avut o 

predică întreagă cu tema: „A face o slujbă lui Dumnezeu fără a fi în 

voia Sa, fără a fi însărcinat de El”. Este o crimă să faci aşa ceva şi să 

conduci oamenii pe lângă ceea ce face Dumnezeu acum pe întregul 

pământ. Noi avem doar motive să-I mulţumim Domnului din toată 

inima. Inima mea este ruptă din cauză că s-au ivit atâtea direcţii. La 

Dumnezeu există doar o singură direcţie principală şi aceasta este 

îndreptată după Cuvântul lui Dumnezeu. Nu diferite tabere şi 

răstălmăciri. 

 Ultima dată în Zürich m-am referit la Billy Graham care a fost 

luat Acasă. Toţi au aflat despre aceasta. În urma lui au rămas clădirile 

şi muzeul. El avea trei cuvinte pe care le accentua mereu: „Aşa spune 

Biblia”, „Aşa spune Biblia” şi încă o dată „Aşa spune Biblia”. Dar a 

spus el doar o singură dată în toate predicile sale ceea ce a spus Petru 

în prima lui predică? A spus el vreodată ceea ce a spus Biblia cu 

adevărat? O poţi citi în internet. Se afirmă că el a condus la Hristos şi 

s-a îngrijit de două sute de milioane de oameni, întotdeauna cu 

afirmaţia aceasta: „Aşa spune Biblia”. Dar apoi ne uităm la ceea ce a 

făcut Dumnezeu care a luat şi a trimis un bărbat simplu care cu 

adevărat a vestit ceea ce este scris în Biblie. Pentru ca ultima predică să 

fie în conformitate cu prima predică. 

 Scumpi fraţi şi surori, eu nu ştiu ce înseamnă aceasta pentru voi. 

Dar dacă însuşi Domnul S-a coborât în norul supranatural şi a dat 

însărcinarea acestui bărbat al lui Dumnezeu ca să aducă mesajul care 

va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, atunci nu poţi trece pe 

lângă aceasta şi să zideşti propria ta împărăţie. Ci prin credinţă trebuie 

să accepţi şi să primeşti ceea ce a a hotărât şi a spus Dumnezeu şi să ai 

parte directă de aceasta. Acesta este harul. Fără a judeca şi osândi pe 

ceilalţi, acesta este harul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit de la început. 

 Permiteţi-mi să amintesc şi aceasta. Fie ca întreaga lume s-o 

audă acum. Au trecut exact 60 de ani în care noi am dat mai departe 

acest mesaj. În anul 1958 am început cu traducerea predicilor fratelui 

Branham. De atunci au venit şi au trecut 60 de ani. În aceşti 60 de ani 

aici în Krefeld am avut 9.300 de adunări şi am dat poporului lui 

Dumnezeu ceea ce El ne-a încredinţat. Scumpi fraţi şi surori, ne uităm 

în urmă la un timp îndelungat în care Dumnezeu ne-a condus, ne-a 
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călăuzit şi S-a îngrijit de tot, chiar şi de faptul că acum mesajul este 

urmărit şi ascultat pe întregul pământ. Ieri mi-a fost spus că chiar şi 

adunările care au avut loc în Pakistan au fost urmărite şi ascultate pe 

întregul pământ. Ce har ne-a dăruit Dumnezeu! Acest lucru este 

împlinirea profeţiei biblice: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi 

propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 

neamurilor” (Mat. 24:14). Acest lucru se petrece în timpul  nostru. Noi 

nu vedem doar ceea ce se întâmplă cu Israelul, ci vedem şi ceea ce face 

Domnul cu şi în Biserica Lui, prin har. 

 De ce ne adunăm noi aici din întreaga Europă? Noi venim în 

acest loc cu avionul, cu maşina, cu trenul ca să ascultăm Cuvântul sfânt 

al lui Dumnezeu. Scumpi fraţi şi surori, şi astăzi, toţi aceia care sunt 

noi în mijlocul nostru, toţi care încă n-au avut trăirile lor cu Dumnezeu 

astăzi au posibilitatea şi nimeni să nu plece din acest loc aşa cum a 

venit. Cu adevărat trebuie s-o spunem: aşa cum viaţa noastră 

pământească are un început, când noi suntem născuţi în această lume, 

tot aşa viaţa noastră spirituală are un început, când suntem născuţi din 

nou, prin har. 

 Chiar înainte am citit versetele din Evrei 13 unde ni se spune că 

prin Sângele Mielului n-am fost doar răscumpăraţi, ci am fost şi 

sfinţiţi. Este o răscumpărare deplină. În Evrei 13:12 este scris: „De 

aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său (nu doar 

să răscumpere, ci să răscumpere şi să sfinţească), a pătimit dincolo de 

poartă”. 

 Scumpi fraţi şi surori, noi trăim într-un timp când totul iese din 

ordinea normală. Lucrurile false sunt prezentate ca fiind corecte. De 

exemplu, luaţi doar căsnicia pe care Dumnezeu a instituit-o. Dar ce 

este astăzi? Ce legi sunt date astăzi? Unde rămâne Cuvântul lui 

Dumnezeu? În toate popoarele şi partidele creştine pe niciun om nu-l 

mai interesează ceea ce ne-a spus Dumnezeu. Toţi fac şi cred ceea ce  

doresc. Dar exact pentru aceasta a spus fratele Branham ceea ce a 

trebuit să fie spus. Privitor la căsnicie, el a spus femeilor ceea ce a 

trebuit să fie spus femeilor; el a spus bărbaţilor ceea ce trebuie să le fie 

spus bărbaţilor. Niciun om de pe pământ n-a cuprins totul împreună 

privitor la viaţa pământească aşa cum a făcut-o fratele Branham. El a 

descris şi a tratat toate lucrurile privitor la îmbrăcăminte, cosmetica, 
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părul lung. Slujba mea este mai mult de a vesti Cuvântul lui 

Dumnezeu, cu întregul plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Dar 

noi am face bine dacă am citi predicile fratelui Branham şi am cugeta 

asupra celor scrise în ele. Pentru că Dumnezeu vrea să aibă o 

ordine/rânduială în Casa Lui. 

 În acest context permiteţi-mi să spun următoarele. Nu demult 

am auzit că unii cred că „la revenirea Domnului va avea loc eliberarea 

lor de robie: fumătorul va fi eliberat de fumat şi cel robit de diferite 

vicii va fi eliberat”. Nu, nu, nu! Acum are loc, acum când Cuvântul lui 

Dumnezeu este vestit şi crezut. Acum tu trebuie să-L trăieşti pe 

Dumnezeu. Interiorul şi viaţa trebuie schimbate acum. La revenirea 

Domnului va fi schimbat doar trupul. Dar înainte ca trupul să fie 

schimbat trebuie ca viaţa să fie schimbată. Cerul este un loc sfânt şi 

nimic necurat şi spurcat nu va intra acolo. Trebuie să le spunem tuturor 

Adevărul. Domnul nostru a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 

împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă sufletelor voastre” (Mat. 11:28). Şi 

toţi aceia care au venit la El au primit lucrurile pentru care L-au rugat. 

 Scumpi fraţi şi surori, este cu adevărat necesar ca toţi să aibă 

trăirile lor mântuitoare: părerea de rău, pocăinţa. Să vină la Domnul şi 

să-I spună: „Doamne, Te rog iartă-mă, îndură-Te de mine, primeşte-mă 

aşa cum sunt”. Acest lucru trebuie să aibă loc. Altfel nu merge! Astfel 

Îi suntem mulţumitori Dumnezeului nostru că n-avem doar un mesaj pe 

care îl vestim, ci ne întoarcem la esenţă. De fiecare dată, prin har, avem 

voie să ne întoarcem la esenţă. Noi toţi ştim însărcinarea deosebită: 

„Strânge pe poporul Meu ca să-i fac să asculte cuvintele Mele”. Toţi 

aceia care au confirmat legământul, au primit Jertfa şi tot ceea ce 

Domnul a pregătit şi ne-a dăruit prin har. Nu o teorie! Ci o realitate 

trăită practic cu Domnul nostru. Apoi noi putem merge mai departe cu 

Dumnezeul nostru. 

 Mai sunt două, trei versete biblice care mi-au fost date şi vreau 

să le citesc. Pentru că vreau să ştiţi că aici este o însărcinare a lui 

Dumnezeu: de a da mai departe poporului lui Dumnezeu ceea ce 

Domnul ne-a încredinţat prin har. Nicio învăţătură proprie! Toţi aceia 

care se referă doar la fratele Branham şi închid Biblia sunt complet 

greşiţi. Un indicator nu este calea. Indicatorul ne indică calea. Domnul 

şi Răscumpărătorul nostru este Calea, Adevărul şi Viaţa. 
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 De aceea şi ceea ce este scris în 1 Tim. 1 mi-a fost încredinţat în 

mod direct ca să-l citesc. Citim din 1 Tim. 1 despre însărcinarea pe 

care a dat-o Domnul. Citim în 1 Tim. 1:1: „Pavel, apostol al lui Isus 

Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a Domnului 

Isus Hristos, Nădejdea noastră”. Apoi în vers. 12 el spune: 

„Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a 

socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui”. 

 Ce să mai spui aici? În ultimele adunări noi am cercetat Rom. 

10. Cum să vestească cineva fără ca mai înainte să fie trimis? Cum să 

audă ei? Doar dacă le este vestit. S-o spunem sincer. Cum ar fi putut 

afla/auzi întreaga lume, după plecarea Acasă a fratelui Branham în 24 

decembrie 1965, dacă n-ar fi avut loc o chemare şi o însărcinare divină, 

care apoi a fost împlinită prin har? Nu este vorba de mine. Ci aici este 

vorba despre ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul Său de mântuire. 

De câteva ori Domnul nostru a accentuat: „Cine vă ascultă pe voi, pe 

Mine Mă ascultă. Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi 

cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine”. 

Aici avem de-a face cu Împărăţia lui Dumnezeu, avem de-a face cu 

făgăduinţele lui Dumnezeu. Nu cu fratele Branham şi nici cu fratele 

Frank. Ci avem de-a face cu Dumnezeu, cu ceea ce El are de spus 

Bisericii, cu ceea ce El a făgăduit şi face acum, prin har. 

 Cum am auzit această mărturie, Dumnezeu a făcut lucruri 

măreţe cu mii de oameni şi încă mai face. De ce? Cine a dus mesajul în 

Pakistan? Cine l-a dus în India? Cine l-a dus în Europa? Cine l-a dus în 

Africa? Dumnezeu S-a îngrijit dinainte. Fraţii noştri scumpi mi-au adus 

aminte de 25 ianuarie 1981 când eram bolnav de malaria tropica. Eram 

pe patul moţii şi am fost împins în morgă unde aveam o perdea în 

stânga şi alta-n dreapta mea. Ce s-a întâmplat atunci? În clipa când eu 

am crezut: „Acum treci Dincolo am vrut doar să întreb: «Doamne, cum 

stau eu înaintea Ta?», şi deja eram în cealaltă dimensiune. Nu mai eram 

în acest trup. De ce? Dumnezeu avusese şi are un plan: pentru ca 

Cuvântul să fie purtat mai departe şi întreaga lume să afle. 

 Scumpi fraţi şi surori să facem un cuprins. Eu sunt în vârstă. 

Acum 70 de ani, în anul 1948 mi-am dedicat viaţa Domnului. După cel 

de-al Doilea Război Mondial, la vârsta de 14 ani am participat la prima 

slujbă de misiune care a avut loc într-un cort. Evanghelistul care vestea 
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Evanghelia era cuprins. Acum 70 de ani, în anul 1948 eu am luat 

decizia pentru Domnul şi am trăit pocăinţa mea, prin har. Pot să spun, 

că începând din acel timp eu am citit Biblia zilnic. Pentru mine 

Cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, 

lucrul cel mai preţios care există pe pământ. Şi dacă nu mai pot vedea 

atât de bine aceasta nu se datorează vârstei mele, ci este datorită 

faptului că am citit şi am scris prea mult. Eu am avut nevoie de ochii 

mei ca să să citesc şi să văd să scriu. Dumnezeu a dăruit har. Mă uit în 

urmă la mulţi, mulţi ani pe care Domnul ni i-a dăruit aici şi pe întregul 

pământ. 

 S-o mai spunem încă o dată. Însărcinarea divină trebuie să fie 

împlinită în forma ei originală. Dacă mergem direct la început, în 

Grădina Eden, vedem că acolo n-a fost doar ceea ce a spus Domnul 

Dumnezeu, ci Duşmanul i-a adus pe primii oameni direct sub 

stăpânirea sa. Şi dacă apoi ne uităm în Vechiul şi Noul Testament, 

vedem că de fiecare dată când Dumnezeu a trimis un bărbat, pe Moise, 

atunci a apărut şi un Balaam. Câteodată a apărut o gloată întreagă, dar 

însărcinarea originală a rămas valabilă şi a fost împlinită. În Mat. 13 

Domnul nostru a spus că Semănătorul bun seamănă de fiecare dată 

sămânţa bună. Dar Duşmanul, de fiecare dată, vine în urma Lui ca să-şi 

semene şi el sămânţa lui. Exact aceasta este Mat. 24. Una este vers. 45-

47: un rob împarte hrana. Iar de la vers. 48 la 51 este un alt rob care îi 

bate pe alţii şi spune: „Domnul zăboveşte să vină!”. Ambele situaţii au 

loc în acelaşi timp. Mai întâi este vestit adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu. Iar apoi vin toţi ceilalţi. 

 Scumpi fraţi şi surori, este important să nu ne gândim prea mult. 

Ci atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează, noi să-l 

acceptăm, să-l primim din toată inima şi să devenim o parte a ceea ce 

face Dumnezeu acum pe pământ. 

 Încă o dată ne întoarcem la ceea ce se petrece în Israel şi în 

Ierusalim. Dragi fraţi şi surori, Domnul nostru a repetat deseori: „Iată 

că v-am spus/vi le-am spus mai dinainte” (Mat. 24:25; Mar. 13:23. 

Apoi: „Când când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să vă uitaţi 

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

apropie”. Acum nu pot intra în toate amănuntele, dar acesta va fi 

ultimul punct pe care îl va face puterea mondială Statele Unite. Apoi 
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împărăţia romană, care deja există acum prin cele 27 de state ale 

Europei, va deveni o putere mondială. Când a fost făcută această 

declaraţie a domnului Trump primul lucru a fost că imediat în aceeaşi 

zi papa a spus: „Ierusalimul trebuie să rămână un oraş internaţional”. 

Doamna din Italia, (Federica Mogherini), care era acolo a spus: 

„Despre aceasta nu discutăm”. Apoi a urmat: „Statele Unite ale 

Americii” trebuie să fie înlocuită cu „Statele Unite ale Europei”. 

Trebuie să vedem că timpul a sosit, este aici, şi lucrurile se dezvoltă 

aşa cum este scris, şi aşa a spus şi fratele Branham. O putere mondială 

se ridică din popoare şi limbi, iar cealaltă se ridică din pământ, acolo 

unde n-au fost multe limbi şi popoare. Fratele Branham a spus că una 

este Europa, iar cealaltă este Statele Unite. Prima va fi putere mondială 

doar o perioadă de timp, iar după ce îşi vor fi împlinit însărcinarea lor, 

Europa va prelua din nou puterea mondială. Aşa este scris în Daniel 7, 

că vor fi doar patru împărăţii mondiale, iar împărăţia a patra este 

descrisă în toate detaliile. Noi suntem cu adevărat mulţumitori pentru 

întregul Cuvânt profetic, suntem mulţumitori că avem voie să trăim în 

această perioadă de timp. Fie că este vorba despre Israel sau despre 

Biserică, noi primim descoperirea prorociei biblice, putem încadra 

totul unde se cuvine şi ştim unde aparţine. Prin har, Dumnezeu ne-a 

descoperit totul din Cuvântul Său, până la împăratul nordului. 

 Înainte de încheiere să spunem încă o dată. Cel mai important 

lucru este să fii pregătit pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului 

nostru Isus Hristos. Scumpi fraţi şi surori, şi în acest punct avem Sfânta 

Scriptură ca o lumină a picioarelor noastre. Acum nu intru mai adânc, 

dar Dumnezeul atotputernic S-a îngrijit ca întregul plan de mântuire al 

Dumnezeului nostru să fie redat foarte clar şi armonios în Vechiul şi 

Noul Testament. Noi putem mărturisi că acum este cea mai importantă 

perioadă din întreaga istorie a mântuirii, şi prin har noi avem voie să 

avem parte de ceea ce face Dumnezeu. Niciodată înainte n-am auzit de 

atâtea necazuri şi probleme ca astăzi.  Au venit probleme şi necazuri, 

unul după altul. Vezi şi auzi că Satan doar distruge şi nimiceşte: 

căsnicii, familii, societatea. Pretutindeni el doar nimiceşte. De fiecare 

dată Duşmanul vine să nimicească. Dar Domnul nostru vine ca să 

avem viaţă şi s-o avem pe deplin. Suntem mulţumitori că noi ne 

împotrivim vrăjmaşului şi spunem: Noi nu participăm la nicio nimicire. 
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Noi participăm la zidirea Bisericii, suntem părtaşi la zidirea fiecăruia în 

parte. Nu participăm la nicio nimicire, la nicio acţiune de nimicire. Ci 

noi ne punem de partea lui Dumnezeu şi ne încredem în Domnul că El 

va face totul bine. 

 Acum un cuvânt pentru bolnavi. Astăzi, deja în birou am avut 

cazuri de cancer şi tot felul de boli. Îi mulţumim Domnului Dumnezeu. 

El este Medicul. El salvează, El vindecă şi tot El eliberează. Dar 

înainte ca noi să putem trăi iertarea şi eliberarea trebuie să recunoaştem  

şi să mărturisim că suntem pierduţi şi avem nevoie de salvare; că 

suntem robiţi şi facem lucruri pe care nici nu dorim să le facem: beţie, 

fumat şi toate robiile care mai există. Nu! Pe acela pe care Fiul îl 

eliberează acela este cu adevărat liber. Permiteţi-mi să exprim aceasta 

încă o dată. Cine crede că acest lucru se va întâmpla la revenirea lui 

Hristos să ia aminte că nu este aşa. Aceasta se întâmplă acum când 

Domnul intră în inima ta şi în viaţa ta, acum tu poţi primi 

răscumpărarea, iertarea şi eliberarea ta. Apoi schimbarea trupurilor 

noastre va avea loc la revenirea Lui. Domnului nostru Îi aducem 

cinstea şi lauda în vecii vecilor. 

 Fie ca toţi care sunt astăzi aici să retrăiască puterea lui 

Dumnezeu. Pentru ca astăzi să acceptăm prin credinţă ceea ce ne-a 

dăruit Dumnezeu în Răscumpărătorul nostru iubit, prin har: o 

răscumpărare deplină, o iertare deplină, o mântuire deplină. El a rupt 

scrisoarea care ne învinuia şi înfăptuieşte totul în noi până la sfinţirea 

prin Sângele Său, până la: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul 

Tău este adevărul”. Sunt incluse ambele domenii, iar sfinţirea aparţine 

pe deasupra. Sfinţirea prin Sânge a celor răscumpăraţi şi sfinţirea în 

Cuvântul adevărului. Sfinţirea cuprinde ambele domenii ale omului: 

domeniul pământesc şi domeniul duhovnicesc. Totul trebuie să se 

petreacă prin har şi tot prin har să ne fie dăruit. Scumpi fraţi şi surori, 

răscumpărarea este isprăvită. Domnul şi Răscumpărătorul nostru va 

avea o Mireasă fără pată şi fără zbârcitură după care va veni să Şi-o ia 

Acasă. Acesta este lucrul principal al vestirii mesajului timpului de 

sfârşit. Nu doar o învăţătură. Ci mai întâi trebuie să aibă loc un început 

al fiecăruia personal. Iar acest lucru se poate întâmpla în această seară. 

Voi care n-aţi avut trăirile mântuitoare cu Dumnezeu le puteţi avea 

astăzi. Noi putem veni la Domnul şi să-L rugăm să ne dăruiască ceea 
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ce El ne-a pregătit. Cine crede că Dumnezeu a trimis ultimul mesaj să 

spună un „Amin”. 

 Scumpi fraţi şi surori, ceea ce se petrece acum pe pământ este o 

realitate divină. Este o realitate divină cu Israelul, cu Ierusalimul, cu 

ceea ce Dumnezeu a făgăduit poporului vechiului legământ şi cu ceea 

ce se întâmplă în Biserică prin har. Totul este o realitate divină. Noi 

putem trăi ultima parte a istoriei mântuirii, prin har. 

 În timp ce ne ţinem capetele plecate şi stăm respectuoşi înaintea 

lui Dumnezeu, prin credinţă privim spre Golgota, în Duhul, şi 

recunoaştem: Mielul lui Dumnezeu a murit pentru mine, sângele noului 

legământ a fost vărsat şi viaţa care este în Sânge s-a întors înapoi. În 

timp ce stăm în rugăciune, permiteţi-mi să întreb dacă aici sunt 

persoane care încă n-au siguranţa în credinţă, să fi primit iertarea, care 

încă nu ştiu: „Mântuire fericită. Isus este al meu”, aşa cum spune 

poetul de cântare. Primeşte-L prin credinţă în mod conştient. Primeşte 

că nouă ne-au fost dăruite: iertarea, împăcarea, mântuirea şi harul. 

Actul mântuitor al Dumnezeului nostru n-a fost o teorie, ci o realitate 

divină în Domnul şi Răscumpărătorul nostru Isus Hristos. Sfânta 

Scriptură mărturiseşte că noi am fost răstigniţi împreună cu Hristos, am 

murit împreună cu El şi prin botez, împreună cu El, am fost îngropaţi 

în moartea Lui şi tot împreună cu El am înviat într-o viaţă nouă. 

 În timp ce stăm în duh de rugăciune, cine doreşte să fie inclus în 

această rugăciune îl rog să ridice mâna. Astăzi îi rog să vină în faţă 

doar pe aceia care încă n-au avut o trăire mântuitoare. Veniţi prin 

credinţă, iar aici noi ne vom ruga pentru voi. 

 Doamne, atotputernicule Dumnezeu, venim împreună înaintea 

tronului harului în Numele Domnului nostru Isus Hristos, în Numele 

de legământ nou testamentar în care este întreaga mântuire. Mare 

Dumnezeu, Tu îi vezi pe fraţii şi surorile noastre care au venit în faţă. 

Tu le cunoşti necazurile şi cererile. Noi Ţi le aducem Ţie şi Te rugăm 

prin credinţă şi nădejde deplină: dăruieşte-le salvarea sufletelor lor, 

dăruieşte-le iertarea păcatelor, dăruieşte-le vindecarea tuturor bolilor şi 

slăbiciunilor, dezleagă-i de orice legătură, o, Dumnezeule, eliberează-i 

pe deplin aşa cum este scris. 
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 Iubite Domn, Îţi mulţumesc din inimă că încă trăim în timpul 

harului şi putem veni. Îţi mulţumesc că scumpul şi sfântul Tău Sânge 

mai este pe scaunul harului. Îţi mulţumim pentru aceasta şi Te rugăm 

pentru toţi care ascultă aici şi în întreaga lume. Fie ca toţi s-o trăiască, 

prin har. Iubite Domn, revenirea Ta este aproape, este în faţa uşii, şi 

ultimii din toate popoarele şi limbile sunt chemaţi. Binecuvântează-i pe 

toţi care au venit în faţă, binecuvântează-i pe toţi de pe întregul pământ 

care acum vin la Tine şi cred din inimă. Pentru ca toţi să trăiască 

iertarea lor prin Sângele Mielului, împăcarea lor cu Dumnezeu, pentru 

ca pacea lui Dumnezeu, care este mai înaltă ca orice pricepere, să 

copleşească inimile şi sufletele lor. Îţi aducem toate cererile din această 

încăpere şi de pe întregul pământ. Fie ca Cuvântul Tău se se 

împlinească într-un mod supranatural, dar noi să-l putem percepe în 

mod real. Pentru ca aici să poată avea loc o turnare a Duhului Sfânt 

care se poate auzi şi vedea. Noi personal o putem trăi. 

 Iubite Domn, noi credem că Tu ai trimis pe prorocul Tău ca să 

ne propovăduiască Evanghelia originală, ca să ne întoarcă inimile la 

Tine şi să avem o legătură cu Tine. Doamne, Tu ai făcut această 

legătură, iar noi credem din toată inima că Tu laşi să răsune ultima 

chemare, după Cuvântul Scripturii: „Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu 

vă împietriţi inimile!” (Evr. 4:7). 

 Iubite Domn, acum mă rog pentru toţi de pe întregul pământ 

care cred din inimă făgăduinţa pentru acest timp, ca ei să iasă afară din 

toate încurcăturile şi tot balamucul, să fie sfinţiţi în Sângele şi în 

Cuvântul Tău, să fie eliberaţi de toate răstălmăcirile, de toate 

interpretările şi rătăcirile babiloniene. Iubite Domn, pentru ca noi să 

putem vesti anul de îndurare, anul plăcut şi să le spunem tuturor: Voi 

sunteţi liberi! Ca atunci când Cir a proclamat: Întoarceţi-vă înapoi. 

Robia s-a terminat. Întoarceţi-vă înapoi. 

 Iubite Domn, noi vestim: robia babiloniană s-a terminat. Timpul 

a sosit. Domnul Îşi zideşte Biserica Sa pe temelia originală care a fost 

pusă de apostoli şi proroci, unde Isus Hristos, Domnul nostru, este 

Piatra de temelie. Iubite Domn, Îţi mulţumim pentru această seară şi 

pentru această adunare. Amin. Puteţi pleca în pace. Credeţi din inimă şi 

puteţi pleca în pace. Amin. 


