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  Predica de la Krefeld  

Duminică, 4 martie 2018, ora 10
30

 

 

                                                                                          Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Colos. 2:13-15: „Pe voi, care eraţi 

morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată 

împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a 

iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea 

împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe 

cruce. A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară 

înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”. 

 Toţi fraţii slujitori să ştie că noi preţuim faptul că ei vin în acest 

loc. Noi Îi suntem mulţumitori Domnului din toată inima că există fraţi 

responsabili pentru toate domeniile. Ne-am dori ca adunările noastre să 

dureze trei, patru ore, pentru ca toţi să aibă posibilitatea să cânte şi să 

spună ceva. Dar noi ne vom concentra doar pe Cuvânt şi Îi vom 

mulţumi Domnului că încă ne putem aduna nederanjaţi. Nu doar ca să-

I mulţumim Domnului, ci să-L credem, să credem din toată inima, şi 

prin aceasta să confirmăm că, Cuvântul lui Dumnezeu a găsit intrare în 

noi şi că pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă totul. 

 Pe scurt ne întoarcem la temele actuale. Întreaga lume a urmărit 

înmormântarea lui Billy Graham. Se spune că prin slujba lui au fost 

conduşi la Hristos două sute de milioane de oameni. Toţi îşi au locul 

lor. Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta.  

Apoi avem aici un anunţ: „În luna iunie papa Francisc va vizita 

Elveţia”. El va merge la Geneva unde va avea loc sărbătoarea 

Consiliului Mondial care a fost fondat în Amsterdam în anul 1948. În 

acest Consiliu sunt unite 342 de biserici. Toţi îl recunosc pe papa, iar 

papa recunoaşte toate aceste biserici. Aici sunt fotografiile şi 

descrierea. Ziarul din Zürich şi-a permis să publice ceea ce nimeni nu 

poate înţelege. Ziarul din Zürich a publicat fotografia lui Zwingli, 

bărbatul lui Dumnezeu din Elveţia, căruia i-a alocat o pagină întreagă. 
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Pe de altă parte mă gândesc şi la Antihrist, la papa de la Roma. Mai 

există oameni care n-au uitat trecutul şi-l reamintesc. 

Ieri a fost spus că în Israel trebuie să fie bătută moneda cu 

chipurile lui Cir, al lui Balfour şi al lui Trump. Dumnezeu anunţase mai 

dinainte robia de şaptezeci de ani, așa cum s-a întâmplat; apoi această 

perioadă a ajuns la sfârşitul ei. Aşa am citit din 2 Cro. 36, pentru ca să 

se împlinească ceea ce Dumnezeu vorbise prin prorocul Ieremia. Apoi 

a venit Cuvântul la Cir care a vestit poporului Israel ca să se întoarcă 

înapoi pentru a rezidi Templul. Aici îl avem şi pe Netanyahu şi toţi care 

trebuie să-şi împlinească însărcinările lor fac ceea ce este hotărât 

pentru Israel în planul de mântuire pentru perioada de sfârşit. Scumpi 

fraţi şi surori, se poate vedea această 

fotografie cu papa şi cei 27 de 

reprezentanţi ai celor 27 de naţiuni 

adunaţi în Roma. Persoana principală 

este îmbrăcată în alb şi stă în mijlocul 

lor. De aceea trebuie să spunem că 

Statele Unite îşi vor juca rolul lor atât 

cât le este dat şi hotărât. Iar după aceea împărăţia romană, în persoana 

principală, îşi va prelua responsabilitatea şi legământul din Daniel 9:27 

va fi încheiat. Acest legământ nu va fi încheiat cu preşedintele Statelor 

Unite, ci cu reprezentantul principal al împărăţiei romane. 

 Cu adevărat suntem mulţumitori că Dumnezeu ne-a deschis 

ochii şi mintea pentru înţelegerea Scripturilor şi ne-a făcut de cunoscut 

despre ce este vorba în acest timp. Noi ştim şi de fiecare dată putem 

mărturisi că Dumnezeu l-a trimis pe robul şi prorocul Său, fratele 

Branham, ca să ne dăruiască introducerea în partea profetică a 

Cuvântului, prin har. Eu n-aş fi ştiut nimic de ceea ce a hotărât 

Dumnezeu pentru acest timp, dar Dumnezeu a ştiut totul. De la început 

S-a îngrijit ca eu să fiu informat și să cunosc tot ceea ce s-a petrecut 

începând din anul 1949. Aş putea enumera personalitate după 

personalitate. Dumnezeu a dăruit har ca să recunosc cine a fost trimis şi 

de ce a fost trimis fratele Branham. Această făgăduinţă a lui Dumnezeu 

şi-a găsit împlinirea în timpul nostru. 

 Scumpi fraţi şi surori, pe cât de sigur a fost slujba lui Ioan 

Botezătorul o parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu, pe atât de 
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sigur a fost slujba lui Pavel o parte a planului de mântuire al lui 

Dumnezeu. Pentru ca în Biserică totul să fie ordonat și încadrat biblic. 

Pavel a trebuit să scrie despre fiecare temă biblică, pentru ca astăzi noi 

să putem deschide Biblia, să putem citi, iar pentru aceasta Îi mulţumim 

Domnului. Exact aşa, fratele Branham, ca proroc făgăduit, a fost trimis 

în acest timp, iar pentru aceasta suntem mulţumitori. Acest lucru 

trebuie să-l accepţi şi să-l primeşti din inimă: mesajul acestui predicator 

umil. Niciun om de pe pământ din vremea lui n-a fost atât de smerit şi 

simplu ca fratele Branham. El cunoştea doar pescuitul şi vânătoarea. 

Dar Dumnezeu a luat ceea ce este un nimic înaintea lumii. Acest bărbat 

smerit al lui Dumnezeu nu ştiuse nimic de o făgăduinţă din prorocul 

Maleahi. Dar apoi Însuşi Domnul S-a coborât în norul supranatural şi a 

făcut să răsune acest anunţ: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis 

înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel vei fi trimis tu cu un mesaj 

care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. 

 Suntem mulţumitori că Dumnezeu ne-a călăuzit şi ne-a făcut 

cunoscut aceasta. Pe de altă parte, trebuie să spunem că Billy Graham, 

Oral Robert, Tommy L. Osborn, Morris Cerullo şi Benny Hinn, toţi au 

ştiut că acest bărbat are o slujbă deosebită de la Dumnezeu. Dar acum 

urmează marele „DAR” – DAR ei nu l-au recunoscut ca proroc 

făgăduit, ci ei doar şi-au zidit propriile lor împărăţii în Împărăţia lui 

Dumnezeu. Aceasta nu merge! Domnul Îşi zideşte Biserica Sa şi toţi 

care acum cred ce zice Scriptura sunt pregătiţi pentru ziua glorioasă a 

revenirii Domnului nostru Isus Hristos. 

 În legătură cu Israelul citim încă o dată din Zah. 2:12: „Domnul 

va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul 

sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul”. 

 Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL care se petrece în 

faţa ochilor noştri şi suntem mulţumitori pentru aceasta. Indiferent de 

ceea ce se întâmplă noi credem că Dumnezeu veghează asupra 

Cuvântului Său şi aduce totul la împlinire. Scumpi fraţi şi surori, pentru 

noi Cuvântul din Daniel 9 are cea mai mare însemnătate. Căci doar 

acela care din toată inima are respect faţă de Cuvântul lui Dumnezeu va 

înţelege corect scriptura din Daniel 9:27. 
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 În Daniel 9:23 este scris: „Când ai început tu să te rogi, a ieşit 

Cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti preaiubit şi scump”. 

Acum vine: „Ia aminte, dar, la Cuvântul acesta şi înţelege vedenia! 

(„ca să înţelegi vedenia prin descoperire ”– lb. germ.)!”. 

 Ia aminte la Cuvântul acesta, ca să înţelegi vedenia şi să 

primeşti descoperirea ei, s-o înţelegi exact, sută la sută. Nu tălmăciri, 

nu interpretări. Ci înţelegerea divină a ceea ce Dumnezeu a făgăduit şi 

spus în Cuvântul Său. 

 Apoi, referindu-ne la Dan. 9:27, trebuie să spunem tuturor 

fraţilor care folosesc acest verset în legătură cu Domnul nostru: vă rog 

să citiţi versetele de dinainte, despre cele şapte săptămâni, de cele şase 

zeci şi două de săptămâni şi de faptul că după cele şase zeci şi două de 

săptămâni Unsul avea să moară şi să plătească preţul pentru 

răscumpărarea noastră. 

 Apoi urmează vers. 27 în care este vorba despre Antihrist: „El 

va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână...”. Domnul 

şi Răscumpărătorul nostru n-a încheiat niciodată un legământ timp de o 

săptămână. Nu pot înţelege cum este posibil să interpretezi şi să 

vesteşti acest Cuvânt într-un mod fals. Mai departe este scris: „El va 

face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână (şapte ani), dar 

la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, 

şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte...”. Spun 

încă o dată: este de neconceput să foloseşti acest verset în legătură cu 

Domnul nostru. Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu că înţelegem 

Cuvântul. Ia aminte la Cuvântul acesta, ca să înţelegi vedenia prin 

descoperire. Să înţelegi unde este vorba despre cele şapte săptămâni, 

cele şase zeci şi două de săptămâni şi ce va veni şi se întâmplă după 

aceea. Vă rog fiţi atenţi la acest Cuvânt scump şi sfânt al lui 

Dumnezeu. 

 Scumpi fraţi şi surori, trebuie s-o spun. Ieri am amintit-o. Şi 

anume că patruzeci de traducători traduc predicile fratelui Branham în 

limba germană şi diferite învăţături sunt împrăştiate peste tot. Fie că 

sunt învăţături despre cele şapte tunete, că Domnul ar fi venit deja şi 

câte alte învăţături greşite. Aşa ceva este neînţeles. Şi care este 

motivul? Ei şi-au pierdut respectul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi au 
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interpretat afirmaţiile/citatele fratelui Branham după propriile concepţii 

şi de fiecare dată ei repetă: „prorocul a zis...”. 

 Permiteţi-mi să accentuez încă o dată aceasta şi toţi de pe 

întregul pământ să audă. Nu există niciun om pe pământ care preţuieşte 

slujba fratelui Branham atât de mult ca mine. Dacă n-ar fi fost slujba 

lui eu n-aş fi avut o slujbă astăzi. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi trimis pe 

fratele Branham atunci nici pe mine nu m-ar fi putut trimite, ar fi fost 

imposibil. Una s-a revărsat în cealaltă şi slujba aceasta este continuarea 

a ceea ce a dăruit Dumnezeu prin slujba fratelui Branham, prin har. 

Dacă mă uit de fiecare dată la masa cu predici din Zürich şi văd câte 

predici ale fratelui Branham au fost traduse și sunt la dispoziţie, atunci 

inima mea se umple de bucurie. Dragi fraţi şi surori, hrana 

duhovnicească a fost împărţită, Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit pe 

întregul pământ şi ultimul mesaj ajunge până la marginile pământului. 

Aşadar: Ia aminte la Cuvântul acesta ca să înţelegi vedenia prin 

descoperire. Nu o senzaţie sau o imaginaţie despre cum ar putea fi sau 

cum este, nu! Ci aşa cum este scris aşa este şi aşa rămâne. Din inimă 

noi putem da mărturie: noi credem doar ceea ce este scris în Biblie. 

 Aceasta ne aduce direct înapoi la Apoc. 1. Ioan se afla pe insula 

Patmos din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Isus. 

Este vorba de Cuvântul veşnic valabil al lui Dumnezeu, de mărturia lui 

Isus Hristos care este duhul prorociei și care merge prin întregul Vechi 

şi Nou Testament. Iar noi, prin inspiraţia şi călăuzirea Duhului Sfânt, 

suntem aduşi într-o legătură cu Dumnezeu şi cu tot ceea ce a făgăduit şi 

spus în Cuvântul Său. Apoi mergem la ceea ce a spus Pavel: „Dar voi, 

scumpi fraţi, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă 

surprindă ca un hoţ” (1 Tes. 5:4). Dumnezeu a permis să vină lumina 

în timpul serii. Iar noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din toată 

inima şi din tot sufletul pentru că, pentru prima dată după două mii de 

ani, întregul plan al lui Dumnezeu a fost vestit din nou. Aşa cum a 

putut spune Pavel în Fapte 20:27: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot 

planul lui Dumnezeu” tot aşa s-a întâmplat în timpul nostru prin har. 

 Atunci, în 2 Cor. 11, el a amintit pe scurt ceea ce s-a întâmplat 

în Grădina Eden. El a scris că nădăjduieşte că credincioşii nu vor fi 

amăgiţi cum a fost amăgită Eva. Dar apoi fratele Branham a intrat în 

amănuntele acestei teme şi ne-a arătat că prin căderea în păcat s-au 
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născut două seminţe diferite. Dragi fraţi şi surori, aşa este până în ziua 

de astăzi. Aşa este scris în Mat. 13:37 şi 38. Semănătorul bun, scumpul 

nostru Domn şi Răscumpărător, seamănă sămânţa bună. El însuşi este 

Sămânţa. Pentru că în Gen. 3:15 a fost dată făgăduinţa că Sămânţa lui 

Dumnezeu va veni, va fi născut din femeie. Iar această făgăduinţă s-a 

împlinit când a sosit timpul pentru împlinirea ei. Domnul nostru, 

Sămânţa lui Dumnezeu, a venit. Iar noi, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu, 

suntem nişte răscumpăraţi şi suntem transpuşi înapoi ca fii şi fiice în 

starea noastră hotărâtă de El (Gal. 4). Despre aceasta este vorba astăzi. 

 Scumpi fraţi şi surori, sămânţa lui Dumnezeu va asculta doar 

ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Voi cunoaşteţi versetul biblic 

din Ioan 8:47: „Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui 

Dumnezeu”. Nu ascultă interpretări, tălmăciri, poveşti, basme şi 

povestiri, nu! Ci ascultă doar Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi apostolul 

Ioan scrie în 1 Ioan 4:6: „Noi însă suntem din Dumnezeu”. Aceasta nu 

este o încredere proprie sau o trufie de-a noastră, ci este o realitate 

divină. Din Dumnezeu poate veni doar Cuvântul lui Dumnezeu. Şi cine 

este hotărât de Dumnezeu ca să vestească Cuvântul nu va vesti 

niciodată răstălmăciri, ci doar ceea ce Dumnezeu are să ne spună în 

scumpul şi sfântul Său Cuvânt. Apoi se împlineşte: „Cine crede în 

Mine cum zice Scriptura”. 

 Dragi fraţi şi surori, să accentuăm încă o dată. Domnul nostru a 

zis: „Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. Şi 

apostolul Ioan care a fost pe insula Patmos din pricina Cuvântului lui 

Dumnezeu, a scris: „Noi însă suntem din Dumnezeu. Şi cine este din 

Dumnezeu ne ascultă”. De ce? Pentru că noi nu răspândim 

răstălmăciri, ci vestim şi vom vesti Cuvântul original al lui Dumnezeu 

care rămâne în veci, până la sfârşit. 

 Citim din 2 Pet. 3:14: „De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi 

aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină 

şi în pace”. Cu atât mai mult cu cât vedem că ziua revenirii Lui se 

apropie. 

 Faptul că amintim despre Israel o facem doar pentru ca noi să 

putem vedea cât de înaintate sunt lucrurile pe ceasul lui Dumnezeu. 

Fratele Branham a zis: „Încheierea legământului cu Israel va avea loc 
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în acelaşi timp cu răpirea”. Noi nu vom mai vedea când are loc 

încheierea legământului cu Israel pentru că în acea clipă când are loc 

răpirea începe a şaptezecea săptămână, încep ultimii şapte ani, apoi 

legământul este încheiat. 

 Dragi fraţi şi surori, dacă noi vedem întâmplându-se toate aceste 

pregătiri înaintea ochilor noştri, să ne ridicăm capetele pentru că noi 

ştim că izbăvirea noastră se apropie. Exact aşa trebuie spus ca să 

rămânem treji în fiecare zi din săptămână şi duminica. Să rămânem 

normali în fiecare domeniu, să nu ne comportăm ciudat. Şi ceea ce 

Dumnezeu a pus în interiorul nostru noi s-o purtăm ca o comoară 

preţioasă. Dar să nu ne comportăm ciudat şi fanatic astfel ca oamenii să 

se poticnească de comportamentul nostru. Noi trăim în această lume, 

dar nu suntem din această lume. Toţi tinerii, planificaţi-vă vieţile 

voastre conform Cuvântului lui Dumnezeu. Căci ziua şi ceasul nu-l 

cunoaşte nimeni. Aşa cum a scris Pavel, dacă vă căsătoriţi atunci 

căsătoria să aibă loc numai în Domnul (1 Cor. 7:39), să se întâmple în 

voia lui Dumnezeu atât cu cei tineri cât şi cu cei maturi. 

 În 2 Tes. 2 Pavel a vorbit de timpul sfârşitului şi ceea ce se va 

întâmpla. Scumpi fraţi şi surori, trebuie spus pentru ca toţi s-o ştie. În 2 

Tes. 2 Pavel tratează perioada timpului de sfârşit. Acum avem voie să 

privim în Cuvântul lui Dumnezeu şi să ne regăsim în acesta. Citim din 

2 Tes. 2:3: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip”. Spuneţi un 

„Amin” la aceasta. „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu 

va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi 

omul fărădelegii, fiul pierzării”. Apoi vers. 4: „potrivnicul 

(Antihristul), care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte 

«Dumnezeu» sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în 

Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”. 

 Apoi Cuvântul adresat nouă, de la vers. 13: „Noi însă, fraţi 

preaiubiţi de Domnul, trebuie (suntem obligaţi) să mulţumim totdeauna 

lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru 

mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului”. Și acest Cuvânt 

se împlineşte în timpul nostru. 

 Eu sunt mulţumitor din inimă aşa cum a spus și Pavel aici. 

Scumpi fraţi eu sunt mulţumitor că voi aţi rămas în Cuvântul 
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adevărului. Pentru că numai prin Cuvântul Adevărului putem fi sfinţiţi 

prin har. Dumnezeu nu va sfinţi niciodată în rătăcire. Dumnezeu este 

sfânt, Cuvântul Său este sfânt. Sângele sfânt a fost vărsat şi viaţa sfântă 

a lui Dumnezeu care era în Sânge ne-a fost dăruită prin har. Noi suntem 

născuţi din nou la o nădejde vie şi purtăm în noi viaţa veşnică. 

 Cum am amintit ieri, mulţi sunt de părerea că doar la revenirea 

Domnului ei vor fi eliberaţi de lucrurile care îi robesc, îi stăpânesc în 

viaţa de zi cu zi. Nu! Deja acum, în prezenţa lui Dumnezeu, sub 

vestirea Evangheliei depline noi toţi să trăim ceea ce Dumnezeu ne-a 

dăruit, prin har: răscumpărarea deplină, eliberarea deplină şi tot ce ne-a 

fost dăruit prin Golgota. Noi vom trăi aceasta prin har. 

 Acum mergem la cuvintele din Lev. 25. Noi toţi ştim că a fost 

vestită acea zi deosebită când toţi aveau să se întoarcă la moştenirea 

lor. Cu respect înaintea Feţei lui Dumnezeu punem în legătură Lev. 25 

cu Is. 61 şi Lc. 4 ca să vedem din Vechiul şi Noul Testament ceea ce s-a 

întâmplat pentru noi. 

 Citim din Lev. 25:9: „În a zecea zi a lunii a şaptea, să pui să 

sune cu trâmbiţa răsunătoare; în ziua Ispăşirii...”. În ziua Împăcării, în 

ziua când mielul era jertfit şi împăcarea era înfăptuită. „în ziua Ispăşirii 

(în ziua Împăcării), să sune cu trâmbiţa în toată ţara voastră”. Vă rog 

s-o luaţi la inimă! 

 În anul 1776 preşedintele Statelor Unite a citit acest Cuvânt şi a 

proclamat cu voce tare că toată sclavia a luat sfârşit, ca toţi să-şi 

primească eliberarea şi toţi cetăţenii ţării sunt egali. Noi ştim că în anul 

1776 a avut proclamaţia din Statele Unite. Mulţi oameni din Africa care 

fuseseră duşi în Statele Unite au fost vânduţi ca sclavi şi lucrau pe acele 

plantaţii. Dar apoi preşedintele Statelor Unite de atunci a luat acest 

Cuvânt din Lev. 25 şi cu voce tare a vestit eliberarea tuturor sclavilor 

din Statele Unite. Imediat vom citi şi celălalt verset din acest context, 

dar citim încă o dată vers. 9: „În a zecea zi a lunii a şaptea, să pui să 

sune cu trâmbiţa răsunătoare; în ziua Ispăşirii, ziua Împăcării”. 

 Scumpi fraţi şi surori, şi ultimul mesaj trebuie să aibă în esenţa 

sa împăcarea cu Dumnezeu. Nu doar mesaj încoace, încolo şi dincolo, 

nu! Ci în ziua împăcării, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu 

Sine. El ne-a încredinţat slujba împăcării, să vă rugăm fierbinte, în 
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Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Primiţi ceea ce v-a 

dăruit Dumnezeu în Isus Hristos, prin har. Nu doar mesaj încoace şi 

încolo. Ci iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu, pentru că aceasta este 

pusă în centrul vestirii – acesta este mesajul divin pe care trebuie să-l 

vestim. 

 În vers. 10 este scris: „Şi să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea, 

să vestiţi slobozenia în ţară pentru toţi locuitorii ei...” indiferent de 

culoarea pielii, indiferent de convingere. Vestiţi anul de îndurare pentru 

toţi locuitorii ei. 

 Este astăzi altfel? Anul de îndurare a sosit şi Cuvântul este 

vestit tuturor locuitorilor din toate popoarele, limbile, seminţiile și 

triburile de pe întregul pământ. Noi putem vesti eliberarea de sub robia 

babiloniană şi poporului lui Dumnezeu să-i spunem: Aceasta este ziua 

pe care Domnul a făcut-o pentru noi. 

 Apoi citim Cuvântul bine cunoscut din Is. 61 unde prorocul a 

prezis dinainte ceea ce avea să facă Domnul în Lc. 4. Gândiţi-vă la 

aceasta: în Vechiul Testament, cu opt sute de ani înainte de a se 

întâmpla, a fost spus dinainte. Citim din Is. 61:1: „Duhul Domnului 

Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune 

celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să 

vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea”. 

 Şi astăzi, fie aici sau oriunde am fi şi ascultăm, încă mai este 

valabil acest Cuvânt aşa cum este scris aici: „să vindec pe cei cu inima 

zdrobită”. Câţi sunt aici şi pe întregul pământ care au o inimă zdrobită 

din cauza suferinţelor şi necazurilor, fie în căsnicii, familii sau orice ar 

fi? Câte inimi zdrobite sunt şi astăzi? Apoi avem făgăduinţa din 

Cuvântul lui Dumnezeu: „El M-a trimis să vindec pe cei cu inima 

zdrobită”. Scumpi fraţi şi surori, citiţi cu toţii împreună cu mine. „...să 

vestesc robilor slobozenia, să aduc veşti bune celor nenorociţi”. Pentru 

că „El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită”. Şi astăzi sunt 

inimi zdrobite, sunt oameni nenorociţi care suferă şi nu mai ştiu cum să 

iasă din situaţia în care se află şi strigă: „Doamne, cum să mai 

continui? Nu mai pot!”. Şi în aceste situaţii noi avem voie să ne punem 

încrederea în Domnul şi să ştim că şi astăzi El este acelaşi şi avem voie 

să credem ceea ce este scris: „El M-a trimis să vindec pe cei cu inima 
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zdrobită, să le leg rănile”. Câte răni le-au fost făcute acelora care au o 

inimă zdrobită! El vine şi ne leagă rănile şi le vindecă. Lăudat şi cinstit 

să fie El! Acceptaţi-o şi primiţi-o! 

 Scumpi fraţi şi surori, este un an de îndurare, în care este vestită 

Evanghelia veşnic valabilă. Toţi care aveţi o inimă zdrobită, acceptaţi-o 

şi primiţi-o: El vindecă rana şi tot El o leagă. El este Acelaşi. Toţi care 

sunteţi robi în diferite necazuri şi faceţi lucruri pe care nici nu doriţi să 

le faceţi, primiţi că Domnul a venit să-i elibereze pe cei legaţi, să le 

dăruiască slobozirea. Şi astăzi se întâmplă aceasta prin har. Nu doar să 

vesteşti eliberarea, ci în Isus Hristos nouă ne-a fost dăruită eliberarea. 

Robii sunt eliberaţi şi prinşilor de război le este dată izbăvirea, aşa cum 

este scris. 

 Apoi citim în Lc. 4 unde avem Cuvântul Domnului nostru ieşit 

direct din gura Lui. În Lc. 4 avem ceea ce Domnul Dumnezeu a făcut 

atunci şi este valabil până astăzi pentru noi. Citim din Lc. 4 de la vers. 

17: „şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste 

locul unde era scris...”. Scumpi fraţi şi surori, Domnul nostru n-a 

trebuit să caute şi să răsfoiască, nu. El a deschis imediat în acel loc care 

era hotărât pentru atunci şi l-a citit. Aşa este şi astăzi cu tine şi cu mine. 

Domnul deschide exact la versetul biblic care te priveşte pe tine şi pe 

mine, pe noi care astăzi, prin credinţă acceptăm şi primim. Toţi cei cu 

inima zdrobită, indiferent ce necaz ar avea, Domnul nostru 

deschide/ţinteşte exact acel loc care te priveşte pe tine şi pe mine. 

Lăudat şi cinstit să fie Numele Lui sfânt! 

 Continuăm cu vers. 18: „Duhul Domnului este peste Mine, 

pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia (să le aduc vestea 

bună); M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să 

propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 

vederii; să dau drumul celor apăsaţi”. 

 Aceasta se întâmplă la o trimitere divină. De treizeci de ori în 

Evanghelia lui Ioan este scris Cuvântul Domnului: „El care M-a 

trimis”. Această exprimare n-a fost înţeleasă de oamenii trinitari care 

susţin: „Când Răscumpărătorul a spus «Cel ce M-a trimis este cu 

Mine» – iar acest lucru L-a spus de treizeci de ori doar în Evanghelia 
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lui Ioan – atunci aceasta înseamnă că El trebuie să fi fost în cer ca să 

poată fi trimis”. 

 Cât de mulţumitori putem fi că noi credem Cuvântul şi 

încadrăm totul biblic! Mai întâi El a trebuit să fie născut, să vină în 

această lume, pentru ca mai apoi să poată fi trimis. La vârsta de 30 de 

ani Domnul nostru Şi-a început slujba şi trimiterea Lui. După aceea, 

trei ani sau trei ani şi jumătate, El Şi-a împlinit slujba Lui, apoi Şi-a dat 

viaţa pe cruce şi a vărsat Sângele Noului Legământ. Nu există nicio 

conversaţie între Tată şi Fiu în ceruri – aşa ceva nu există! Dumnezeul 

nostru este un Singur Dumnezeu. Dumnezeu S-a descoperit ca Tatăl 

nostru din ceruri, în Fiul, pe pământ şi în noi, prin Duhul Sfânt. Nu trei 

persoane. Ci trei descoperiri personale ale aceluiaşi singur Dumnezeu 

pentru ca să-Şi împlinească planul Său de mântuire. Noi Îi suntem 

mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta, că El a trimis pe fratele 

Branham şi l-a putut folosi atât puternic ca să primim lumină asupra 

fiecărei teme. Toate temele au fost propovăduite, fie că este vorba de 

dumnezeire, botez, Cină, şi noi avem voie să dăm mai departe Cuvântul 

original al Dumnezeului nostru. 

 Scumpi fraţi şi surori, aşa cum poporul Israel, după robia 

babiloniană, s-a întors înapoi la temelia originală străveche, ca să 

rezidească templul, tot aşa Domnul a scos afară Biserica Lui din robia 

babiloniană, din încurcături şi din balamuc. El nu ne-a dus înapoi la 

Niceea, nu ne-a adus înapoi la Roma sau ici şi colo. Ci El ne-a  dus 

înapoi la început, la Ierusalim. Pentru că aşa este scris: „Căci din Sion 

va ieşi Legea, şi din Ierusalim Cuvântul Domnului” (Mica 4:2). 

Aşadar, nu la Geneva, nu acolo şi dincolo. Ci toţi aceia care au ieşit din 

robia babiloniană sunt liberi, şi cu toată credincioşia lui Dumnezeu sunt 

aduşi înapoi la original, la temelia care a fost pusă de apostoli şi 

proroci, şi vor crede doar ceea ce zice Sfânta Scriptură despre 

dumnezeire, despre botez, despre revenirea Domnului nostru Isus 

Hristos şi despre fiecare temă biblică. 

 Noi suntem mulţumitori din inimă că Dumnezeu ne-a hotărât să 

credem cum zice Scriptura, să avem cu adevărat parte de ceea ce face 

El în prezent. Să mărturisim încă o dată din toată inima şi din tot 

sufletul. Noi trăim aproape de revenirea Domnului nostru Isus Hristos. 

Şi cum deseori s-a spus, şi Domnul a accentuat aceasta de repetate ori: 
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„Când veţi vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ridicaţi-vă 

capetele, căci voi ştiţi că izbăvirea voastră se apropie”. Apoi ne 

gândim că gloata răscumpărată prin Sânge este curăţată în Sângele 

Mielului, iar apoi în final va primi pecetea lui Dumnezeu. Aşa cum un 

document este pecetluit la sfârşit tot aşa Domnul va pecetlui cu pecetea 

Duhului Sfânt Mireasa Lui răscumpărată prin Sânge şi botezată prin 

Duhul Sfânt. 

 Cum am spus înainte despre mărturia lui Isus. Dragi fraţi şi 

surori, ce har! El este acelaşi ieri, azi şi în veci. Pe cât de sigur a fost 

dus apostolul Ioan pe insula Patmos din pricina Cuvântului lui 

Dumnezeu şi a mărturiei lui Isus, pe atât de sigur l-a folosit Dumnezeu 

pe fratele nostru Branham ca să ne dăruiască Numele lui Isus Hristos, 

mărturia şi tot ceea ce ne-a fost spus în Cuvânt.  

 Dragi fraţi şi surori, fiţi sinceri. Fără să judecăm, a făcut aceasta 

vreun evanghelist renumit pe plan mondial? A avut vreunul din ei o 

însărcinare directă şi o trimitere din partea lui Dumnezeu? Noi ştim 

doar de un singur bărbat al lui Dumnezeu din timpul nostru care a 

primit o trimitere directă care este în legătură directă cu a doua venire a 

lui Hristos. Şi aceasta o spunem în toată smerenia. Dumnezeu ne-a 

dăruit harul şi privilegiul să ne fie cunoscută ultima slujbă, că am 

putut-o accepta şi primi. 

 Acest lucru l-am spus deseori. În prima adunare din anul 1955 – 

n-am avut nevoie de o a doua adunare – eu am ştiut că acesta era un 

bărbat trimis de Dumnezeu, pentru că nimeni n-ar fi putut face ceea ce 

se întâmpla acolo decât dacă Dumnezeu era cu el. Pe un astfel de 

bărbat l-a putut folosi Dumnezeu ca prin el să descopere toate 

adevărurile biblice. Şi aceasta o mai spunem o dată. Mai întâi a avut 

loc slujba evanghelistică cu darul de vindecare. Şi aici este o taină. De 

ce în 7 mai 1946 Îngerul Domnului i-a spus fratelui Branham: „Aşa 

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

semne”? Dacă ne întoarcem la Moise, vedem că sosise timpul  pentru 

împlinirea făgăduinţei din Gen. 15 pe care Dumnezeu o dăduse lui 

Avraam. Când au trecut cei patru sute de ani, Domnul Dumnezeu S-a 

arătat lui Moise în rugul de foc şi i-a spus: „Mi-am adus aminte de 

făgăduinţa Mea, am auzit strigătele poporului Meu care au ajuns la 

Mine. M-am coborât ca să-l izbăvesc. Acum, vino, Eu te voi trimite” 
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(Ex. 3). Apoi de repetate ori este scris că Moise a trebuit să-i spună lui 

faraon: „Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească” (Ex. 4:23). 

Apoi este scris: „Lasă pe fiul Meu, întâi născut, să plece, ca să-Mi 

slujească”.  

 Ce a fost în legătură cu mesajul lui Moise? Ieşirea afară din 

robie, împlinirea făgăduinţei pe care Dumnezeu o dăduse lui Avraam. 

Şi ce s-a întâmplat? Ieşirea a avut loc. Dar apoi Moise s-a dus pe 

muntele Nebo. Dumnezeu l-a luat la El pe Moise, dar acesta nu a fost 

sfârşitul. Acela era un nou început, pentru că Dumnezeu dăduse 

făgăduinţa că va duce poporul în ţara Canaan, iar acest lucru s-a 

întâmplat după ce Moise îşi încheiase slujba cu mesajul ieşirii afară. 

 În ce perioadă de timp trăim noi acum? Dumnezeu l-a luat 

Acasă pe prorocul Său. Dar acum noi putem fi introduşi în toate 

făgăduinţele lui Dumnezeu şi să trăim împlinirea a ceea ce ne-a 

făgăduit Dumnezeu pentru această perioadă de timp, prin har. 

 Înainte de încheiere, repede ne întoarcem la punctul important 

pentru fratele Branham. La chemarea lui în slujbă a primit două semne 

aşa cum i-au fost date lui Moise. Dar apoi Îngerul Domnului i-a spus: 

„Fă lucrarea unui evanghelist”. Fratele Branham a accentuat că lui nu i-

a fost spus: „Tu eşti un evanghelist”, ci lui i-a fost spus: „Fă lucrarea 

unui evanghelist”. Şi într-adevăr, în toate ţările în care a fost, fratele 

Branham a ţinut adunări de evanghelizare în care a fost la lucru darul 

de vindecare. Dar apoi a venit anul 1962 când pentru prima dată fratele 

Branham a vorbit despre depozitarea hranei. 

 Cu adevărat noi trebuie să respectăm, să acceptăm că 

Dumnezeu are un plan de mântuire pe care îl desfăşoară până astăzi şi 

îl aduce la îndeplinire. Acest bărbat al lui Dumnezeu mi-a spus în 3 

decembrie 1962: „Aşteaptă cu împărţirea hranei până când vei primi şi 

restul de hrană care aparţine întregului”. Acum nu pot intra în 

amănunte, dar avem voie să supunem aceasta cu Biblia deschisă 

înaintea Feţei lui Dumnezeu: acum noi trăim ultima parte a istoriei 

mântuirii, prin har. Dumnezeu l-a luat pe proroc, dar mesajul, 

Cuvântul, ne-a rămas. Noi accentuăm şi aceasta. 

 Dragi fraţi şi surori, trâmbiţa răsuna în ziua împăcării. Noi 

vestim iertarea, împăcarea, harul şi mântuirea. Noi vestim inimilor 
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rănite şi zdrobite că Domnul leagă rănile, Domnul vindecă. Şi astăzi El 

mai leagă rănile, şi astăzi El încă vindecă, astăzi încă mai mângâie, şi 

astăzi îi dezleagă şi eliberează pe cei legaţi şi ne dăruieşte curaj prin 

har. Dacă mai există fraţi şi surori, aici sau pe întregul pământ, care 

încă sunt legaţi, care nu se pot ajuta şi dezlega, să ştie că şi astăzi 

Domnul este acelaşi. Acelaşi Duh Sfânt care atunci s-a odihnit peste 

Răscumpărătorul nostru a venit în ziua Cincizecimii peste şi în 

Biserică. În locul lui Hristos, noi avem voie să vestim acelaşi Cuvânt şi 

să trăim aceleaşi lucruri. Toţi pot fi mântuiţi, toţi pot fi vindecaţi, toţi 

pot fi eliberaţi. Şi astăzi Cuvântul Domnului nu se va întoarce gol 

înapoi la El, ci va împlini scopul pentru care El l-a trimis. 

 Ascultați popoare toate: aceasta este perioada de timp deosebită 

în care se împlineşte istoria mântuirii. Noi putem exprima: aceasta este 

ziua în care trâmbiţa Evangheliei răsună şi noi putem să-L punem în 

centrul vestirii noastre pe iubitul nostru Domn şi Răscumpărător. 

Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. 

 Vreţi voi astăzi să primiţi toate aceste cuvinte ale lui Dumnezeu 

din Is. 61 şi din Lc. 4? Vreţi voi cei răniţi şi cu inimi zdrobite, să 

primiţi Cuvântul care spune că aceasta este ziua pe care Domnul 

Dumnezeu a făcut-o pentru voi? Permiteţi-mi să v-o spun: dacă aveţi 

impresia că nimeni nu vă înţelege, vă rog primiţi: El vă înţelege. El este 

un Mare Preot credincios care intră în spărtură pentru noi. El n-a 

isprăvit doar răscumpărarea. Cum am auzit în Cuvântul de introducere, 

El a dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea 

lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. Prin har, noi avem 

voie să vestim această biruinţă a Lui de pe Golgota. Primiţi-o pentru 

voi personal. Este pentru noi toţi: fie pentru tineri, fie pentru bătrâni, 

mici sau mari. Toţi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de 

mângâiere, avem nevoie ca Domnul să ne lege şi să ne vindece toate 

rănile şi să ne mângâie. În Vechiul Testament a fost o făgăduinţă, iar în 

Noul Testament făgăduinţa s-a împlinit, prin har. 

 Dragi fraţi şi surori, să-I mulţumim lui Dumnezeu din toată 

inima că ultimul mesaj ajunge până la marginile pământului. Să 

spunem şi aceasta încă o dată: revenirea Răscumpărătorului nostru este 

aproape. Noi ne putem pregăti prin har şi astăzi, o putem trăi şi astăzi şi 

o putem lua cu noi acasă. Domnul nu doar ne-a vorbit prin Cuvântul 
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Său, ci şi ceea ce este scris aici ţi-a dăruit ţie, mi-a dăruit mie, prin har. 

Şi anume că astăzi El leagă toate rănile, astăzi El dă deoparte toată 

dauna, astăzi pe tine, pe mine, pe noi toţi ne-a ajutat, prin har. Noi 

putem vesti şi trăi iertarea, împăcarea şi eliberarea deplină. 

 O mai spunem o dată: esenţa mesajului este Isus Hristos, 

Domnul şi Răscumpărătorul nostru care Şi-a vărsat Sângele Său scump 

şi sfânt pe crucea Golgotei. 

 Fie ca Dumnezeu să le dăruiască har tuturor fraţilor care vestesc 

cu voce tare că „timpul harului s-a încheiat în anul 1963”. Îi mulţumim 

Domnului că Sângele încă mai este pe scaunul harului şi noi putem 

veni să-I mulţumim lui Dumnezeu prin har şi să-L trăim. Luaţi-o cu 

voi. Aceasta este ziua. Trâmbiţa Evangheliei răsună. Toţi pot pleca 

liberi la moştenirea lor, toţi îşi pot lua acasă eliberarea şi vindecarea. În 

Domnul nostru Isus Hristos făgăduinţele au devenit o realitate divină. 

Iar acum aceste făgăduinţe devin o realitate divină în tine şi în mine. 

Binecuvântate sunt inimile care cred, binecuvântaţi sunt ochii care văd, 

binecuvântate sunt urechile care aud, binecuvântaţi sunt toţi aceia care 

acceptă şi primesc ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu prin har. Doar Lui 

singur Îi aducem cinstea în vecii vecilor. Amin. 

 Să ne ridicăm pentru rugăciune. Dacă cântaţi cântări aici atunci 

vă rog alegeţi cântări cunoscute internaţional pe care toţi le pot cânta în 

inima lor. Este foarte important de ştiut aceasta, pentru ca toţi să putem 

cânta ceea ce se cântă în faţă, şi prin aceste cântări, împreună, să-I 

mulţumim Domnului. 

 Îi aducem mulţumire Domnului. Domnul veghează asupra 

Cuvântului Său pentru a-l împlini. Scumpi fraţi şi surori, astăzi doresc 

să ştiu de la voi dacă voi puteţi crede din toată inima ceea ce a spus 

Dumnezeu în Cuvântul Său. Amin. Fie ca întreaga lume să vadă şi să 

audă că există oameni pe suprafaţa pământului care cu adevărat au ieşit 

afară din robia babiloniană și n-au luat nimic cu ei de acolo. Ci ei au 

făcut un început nou cu Dumnezeu şi sunt readuşi pe temelia veche 

care a fost pusă. 

 Transmitem saluturi tuturor fraţilor slujitori şi tuturor fraţilor 

din toate popoarele şi limbile. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi 

toţi din bogăţia harului Său. Vă rog spuneţi-mi, s-a meritat să venim 
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astăzi în acest loc? Amin. Cuvântul Domnului ne are ceva de spus. 

Domnului Dumnezeului nostru Îi aducem cinstea. Vă rog amintiţi-mă 

în rugăciunile voastre. Eu mi-am dat acordul pentru ca în martie să fac 

o călătorie foarte grea prin toată India. Apoi voi fi la conferinţa din 

Bangkok, apoi la conferinţa din Manila. Călătoria va dura două 

săptămâni. Fie ca Domnul Dumnezeu să dăruiască har ca să pot umbla, 

să pot vorbi, să pot sta. Cu adevărat suntem la dispoziţie ca să purtăm 

Cuvântul. Din timp în timp trebuie să reînnoim aceste contacte. 

 Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi fraţii din toate limbile şi 

naţiunile. Dumnezeu să binecuvânteze gloata Lui răscumpărată prin 

Sânge. Fie ca în curând să se împlinească că ploaia târzie va cădea şi 

noi toţi vom fi învioraţi. Credeţi că Domnul o va face prin har. Pe cât 

de sigur a desăvârşit El lucrarea de creaţie, pe atât de sigur a dat 

făgăduinţa El că va desăvârşi lucrarea Lui de răscumpărare. Vă mai 

întreb o dată: credeţi mesajul ceasului? Spuneţi un „Amin”. Amin. 

 

 


