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        Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Ps. 34:1-8: „...”. 

 El ne-a dat făgăduința că va fi cu noi în toate zilele, până la 

sfârșitul veacului. Noi suntem foarte aproape de sfârșit. Îi mulțumim 

Dumnezeului nostru pentru harul pe care ni l-a dăruit ca să 

recunoaștem timpul, ceasul, mesajul și pe mesager și să avem parte de 

ceea ce face Dumnezeu în prezent.  

 Domnul Dumnezeu S-a îngrijit ca scumpul și prețiosul Său 

Cuvânt să ajungă pretutindeni și încă mai este propovăduit. Domnul 

Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți traducătorii noștri. De multe ori 

pentru traducători nu este simplu, fiindcă în diferite limbi unele noțiuni 

sunt cu totul și cu totul altfel decât în limba germană. De aceea îi 

rugăm pe toți să aibă răbdare cu noi. Dar acest lucru îl putem spune: 

noi credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu și ne este descoperit prin 

Duhul Sfânt. Amintim și acest lucru. Unele traduceri sunt de secole sau 

de câțiva zeci de ani. Noi avem cele mai exacte și precise traduceri și Îi 

suntem foarte mulțumitori Domnului pentru acestea. 

 Astăzi îmi este ceva deosebit pe inimă. Fratele Mbie a sunat 

primul, după ora șapte, și a spus: „Frate Frank, patru mii de oameni s-

au adunat deja ca să asculte predica”. Fie ca Dumnezeu să 

binecuvânteze în toate limbile, în toate națiunile, fie că este un cerc de 

adunare de casă, fie că este o adunare mare, indiferent unde ar fi.

 Astăzi vom intra într-un subiect foarte important pretutindeni. 

Vom indica spre schimbările climatice, încălzirea globală, vom intra în 

ceea ce se petrece acum și vom folosi câteva versete biblice pentru ca 

Dumnezeu să ne dăruiască har ca să recunoaștem că noi nu trăim doar 

în timpul sfârșitului, ci am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Dacă 

ascultăm știrile, știm că toți șefii de state și-au anunțat participarea la 

cea mai mare reuniune la nivel înalt care va avea loc cu privire la 
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mediu și climă. În 57 de țări ale lumii ieri au avut loc demonstrații ca să 

se facă ceva împotriva schimbărilor climatice. Oameni din peste 4.500 

de orașe au demonstrat: schimbări climatice, schimbări climatice! Dar 

ce spune sfânta Scriptură? 

 Pe noi ne va surprinde cât de exact este scris Cuvântul lui 

Dumnezeu care a fost insuflat prin Duhul lui Dumnezeu. Și în legătură 

cu Israelul, cu privire la faptul că Dumnezeu va repara paguba, va 

vindeca rănile care au fost pricinuite acestui popor, și totul va fi bine. 

Acest lucru se va întâmpla în acel timp când vor fi semne în lună, în 

stele, în soare. Nu doar foamete, catastrofe și cutremure, ci așa cum toți 

am aflat acum. Nicio țară nu este exclusă când are loc un cutremur, 

poate fi în China sau poate fi undeva în Balcani. Poate aici noi nu 

simțim ceva. Dar ceea ce se întâmplă acum este bine cunoscut pe 

întregul pământ și toate popoarele simt că timpul a sosit. Voi citi câteva 

versete biblice. Când depășești vârsta de 85 de ani atunci lucrurile sunt 

puțin mai altfel, chiar și vederea mi-a slăbit. 

 Mergem la versetul biblic din Is. 30:26: „Şi lumina lunii va fi ca 

lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca 

lumina a şapte zile)”. Vă rog atenție! (Aceasta se va întâmpla) în acel 

timp „când va lega Domnul vânătăile poporului Său şi va tămădui 

rana loviturilor lui”. 

 Așadar aici noi avem orientarea biblică. Cine este un cititor al 

Scripturii acela știe exact ceea ce este scris în Mat. 24 și în Mar. 13 

referitor la timpul sfârșitului, unde este vorba de proroci falși și hristoși 

mincinoși, catastrofe, foamete, vremuri scumpe și grele; totul este scris. 

În Evanghelia după Luca este scris foarte exact că atunci când toate 

aceste lucruri vor atinge punctul culminant și noi vom vedea că toate 

aceste lucruri se întâmplă, atunci este perioada de timp când soarele va 

arde tot mai puternic. Acest timp când soarele va străluci de șapte ori 

mai puternic se va întâmpla după timpul nostru, dar noi vedem că deja 

soarele a început să ardă mai puternic. 

 Acum doresc să citesc cuvântul prețios al iubitului nostru Domn 

din Lc. 21:25: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ 

va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul 

urletului mării şi al valurilor”. 
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 Atunci când se vor întâmpla semne în soare, în lună și în stele, 

în acel timp pe pământ devine realitate ceea ce se întâmplă acum. De 

aceea toți oamenii trebuie să ia la cunoștință că timpul sfârșitului a 

sosit.  

 Pe lângă aceasta citim din Lc. 21:28, în legătură cu ce se va 

întâmpla atunci când vor fi semne în soare, în lună și în stele. Nu 

catastrofe, nu foamete, nu când se întâmplă ceva ce s-a întâmplat 

mereu, ci când se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat niciodată pe 

întregul pământ. De aceea este scris în vers. 28: „Când vor începe să se 

întâmple aceste lucruri (deci când semnele încep să fie vizibile în 

soare, în lună și în stele; când vor începe să se întâmple atunci), să vă 

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

apropie”. 

 O spunem foarte clar și deslușit. Noi nu vom mai trăi acel timp 

când soarele va străluci de șapte ori mai puternic. Ar trebui să mergem 

la Apocalipsa ca să vedem exact când se vor întâmpla toate aceste 

lucruri. Dar acum lucrurile au început deja să se întâmple. Încă nu este 

o problemă mai mare pe pământ decât aceasta cu schimbările climatice. 

Noi vedem că în toate conducerile statelor toți vor să facă totul altfel 

pentru ca să oprească aceste evenimente. Ei nu vor putea opri absolut 

nimic. Se va întâmpla exact așa cum a zis Dumnezeu în Cuvântul Său, 

așa cum este scris aici. 

 Scumpii mei frați și surori, pentru noi este atât de important să 

știm că se va întâmpla atunci când rănile Israelului vor fi vindecate, 

când Domnul va aduce pe poporul Său în patria lui din toate popoarele, 

limbile și națiunile. Atunci toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple. 

 În Is. 14:1 este scris: „Căci Domnul va avea milă de Iacov, va 

alege iarăşi pe Israel şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor; străinii 

se vor alipi de ei şi se vor uni cu casa lui Iacov”. 

 În acest timp se întâmplă toate aceste lucruri, începând din anul 

1946. Dragi frați și surori, și acest lucru îl spunem în Numele 

Domnului. În anul 1946 n-a avut loc doar declarația din San Francisco, 

că iudeii trebuie să aibă un stat propriu. Ci Îngerul Domnului a venit la 

fratele Branham și lui i-a dat însărcinarea divină să aducă ultimul 

mesaj, mesajul biblic care premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. 
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 Acum în legătură cu poporul Israel, că paguba va fi reparată. 

Aici este un punct. Ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru Israel merge în 

paralel cu ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru Biserica Lui. Ce a zis 

fratele Branham și accentuat atât de des în legătură cu lumina? Ce am 

spus noi? De 264 de ori fratele Branham a accentuat că în timpul serii 

va fi lumină. Ceea ce trăim noi acum ca Biserică a Dumnezeului celui 

viu este chemarea afară din toate popoarele și din toate limbile. Așa 

cum trebuia ca toți iudeii să se întoarcă înapoi în țara părinților lor, în 

țara făgăduită, tot așa înainte de a veni ziua Domnului trebuia ca 

inimile copiilor să fie întoarse la credința părinților noștri de la început, 

la ceea ce au crezut și au învățat ei. Ambele lucruri se întâmplă în 

același timp, în paralel. Astfel noi suntem mulțumitori din inimă 

Domnului. Așa cum Israel s-a întors în țara făgăduită, în țara lor de 

unde aparțin, acolo unde a fost construit Templul, unde Solomon a 

făcut inaugurarea, unde este Muntele Sionului, unde este Muntele 

Măslinilor, acolo unde Dumnezeu a luat decizii pentru Israel, acolo s-

au întors ei înapoi și Îl așteaptă pe Mesia ca să vină. 

 Exact așa este și cu noi. Noi ne-am întors înapoi la Cuvânt, la 

Evanghelia deplină, am fost aduși înapoi la Cuvântul care a ieșit din 

Ierusalim. Turnarea Duhului Sfânt a avut loc în Ierusalim, pe Muntele 

Sionului. Noi am fost foarte des în Odaia de sus, care a fost odaia Cinei 

Domnului, acolo unde a avut loc și turnarea Duhului Sfânt. De ce? 

Pentru că Dumnezeu a zis: „Căci din Sion va ieşi Legea, şi din 

Ierusalim, Cuvântul Domnului”.  

Acum citim din prorocul Ioel încă două, trei versete biblice care 

confirmă acest lucru. Citim din Ioel 2:16: „Strângeţi poporul, ţineţi o 

adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii şi chiar pruncii de 

la ţâţă!” O chemare, un apel adresat nouă tuturor: „Strângeţi poporul, 

ţineţi o adunare sfântă („sfințiți adunarea” – lb. germ.)!”.  

 Și acest lucru trebuie exprimat clar și răspicat. Sunt atâtea 

biserici și biserici libere în lumea aceasta și toți pretind că ei cred 

corect. Dar Domnul nu zidește o biserică și nicio o biserică liberă. 

Domnul Își zidește Biserica Lui – așa a spus-o El și așa va rămâne 

pentru totdeauna. Domnul nu este în toate bisericile, biserici care au un 

turn și poate un amvon. Dar Domnul este prezent doar acolo unde se 
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împlinește: „Strângeţi-Mi pe poporul Meu, credincioşii Mei care au 

făcut legământ cu Mine prin jertfă”. 

 De aceea ne strângem împreună, de aproape și de departe, ca să 

ascultăm Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu cu teamă și respect, și să 

recunoaștem timpul în care trăim, luând deciziile corecte pentru 

Domnul.  

 Permiteți-mi să mai citesc din prorocul Ezech. 36:24: „Căci vă 

voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi 

aduce iarăşi în ţara voastră”. Același lucru este și cu Biserica. Eu vă 

scot afară din toate popoarele, din toate limbile, națiunile, vă chem 

afară, voi sunteți poporul Meu, gloata Mea răscumpărată prin Sânge, 

voi sunteți fii și fiice ale lui Dumnezeu, voi sunteți ai Mei. Apoi se 

împlinește: „Voi poporul Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de 

ei, nu vă atingeți de nimic necurat – Așa vorbește Domnul”. Așa cum 

poporul Israel s-a întors și se întoarce înapoi tot așa noi, prin har, ne-am 

întors înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvânt, ne-am întors înapoi la 

temelia originală. O altă temelie nu poate fi pusă decât temelia care a 

fost pusă de apostoli și de proroci, iar temelia aceasta este Isus Hristos, 

Domnul nostru. 

 Apoi citim în Ezech. 36:36b: „Eu, Domnul, am vorbit şi voi şi 

face („Eu, Domnul am făgăduit și voi și împlini” – lb. germ.)”. Domnul 

a dat această făgăduință și a preluat responsabilitatea pentru împlinirea 

făgăduinței. „Eu, Domnul am dat această făgăduință și Eu o voi și 

împlini”. 

 Pe lângă aceasta citim din Ezech. 39:27: „Când îi voi aduce 

înapoi dintre popoare şi îi voi strânge din ţara vrăjmaşilor lor, voi fi 

sfinţit de ei înaintea multor neamuri”. Însuși Domnul face aceasta. 

 Scumpii mei frați și surori, ce a făcut Dumnezeu cu noi? Cu 

adevărat, sută la sută, El ne-a întors înapoi la început, iar noi Îi putem 

mulțumi Domnului. Să accentuăm încă o dată acest lucru. În acel timp 

când Domnul va repara paguba poporului Său Israel, atunci vor fi 

semne în soare, în lună și în stele. După aceea Domnul spune: „Când 

veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se ridicați-vă capetele 

pentru că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. Cu adevărat noi ne-

am întors la cel mai important punct al istoriei mântuirii. Noi Îi putem 
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mulțumi Domnului din inimă pentru aceasta pentru că El a făcut lucruri 

mari în viața noastră.  

 Dar și versetele biblice, că Evanghelia Împărăției lui 

Dumnezeu, Evanghelia originală sfântă nefalsificată, Cuvântul original 

al lui Dumnezeu va fi propovăduit tuturor neamurilor, popoarelor ca 

mărturie. În același timp toți cei chemați afară care sunt hotărâți să iasă 

afară ca să aparțină de Biserica Mireasă care acum trăiesc chemarea și 

ieșirea lor afară sunt introduși în această Biserică Mireasă. Îi mulțumim 

Domnului că El a trimis pe fratele Branham în timpul nostru ca să ne 

întoarcă pe noi la Cuvânt, la original. Fără să intrăm în toate aceste 

amănunte, vedem că toți aceia care l-au ascultat pe fratele Branham ani 

de zile, cei mai mari evangheliști care au fost uimiți de slujba lui și au 

admirat-o ei au rămas exact acolo unde erau mai înainte, în aceleași 

denominații, în aceleași învățături tradiționale și ei au dus poporul în 

rătăcire. Dar Dumnezeu l-a însărcinat pe fratele Branham în mod direct 

ca să aducă mesajul înaintea revenirii lui Isus Hristos. Iar noi putem 

spune cu bucurie că în anul 1965 nu s-a sfârșit totul, ci a început o nouă 

perioadă de timp în istoria mântuirii și toate popoarele și limbile au 

aflat ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru, prin har. 

 Vă rog să luăm la inimă ceea ce a spus Domnul nostru. În 

timpul când Domnul va repara paguba și va vindeca rănile poporului 

Său atunci soarele va lumina de șapte ori mai puternic, ca lumina a 

șapte zile. Scumpii mei frați și surori, nu este ușor să amintesc acest 

lucru. Dar ceea ce s-a făcut cu poporul Israel nu s-a făcut cu nicio altă 

națiune. Acest popor a trecut prin atâta suferință. Doresc să amintesc 

doar pe scurt acest lucru pentru ca voi să știți ce doresc să spun. Atunci 

când s-a format religia creștină în Împărăția romană din 321 până în 

325 când a avut loc Sinodul de la Niceea și a fost născocită și introdusă 

învățătura trinitară, tocmai în acea clipă iudeii, care cred într-un singur 

Dumnezeu, au fost blestemați și prigoniți. Nu putem citi istoria destul. 

Pur și simplu îți frânge inima. Citim apoi și despre cele șapte cruciade 

în care au fost uciși milioane de oameni. Peste 80.000 de oameni au 

fost măcelăriți într-o singură zi în Ierusalim. Și ce a fost? A fost 

introdus crucifixul. Până atunci n-a fost niciun crucifix. Doar când a 

fost bătută prima cale spre Ierusalim și ei au spus: „Vrem să răzbunăm 

moartea Celui răstignit, vrem să ne răzbunăm pe ei”. Ei voiau să 
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răzbune moartea lui Hristos răzbunându-se pe poporul Israel. De aceea 

au făcut un crucifix, o cruce cu un corp pe ea, ca să se răzbune. Cine 

citește toate aceste lucruri în istoria Bisericii – nu-i de mirare ce rană s-

a pricinuit poporului Israel – acela va înțelege foarte exact ce este scris 

în Is. 30, unde este scris despre timpul când Domnul va repara paguba 

poporului și-i va tămădui rănile. Domnul să binecuvânteze Israelul. El 

are o cale cu Israelul, are o cale cu Biserica. În Rom. 11 Pavel a 

prezentat acest lucru.  

 Dar acum permiteți să mai facem o analiză. Astăzi folosim 

Cuvântul din 1Petru, astăzi ne uităm la ce este scris în epistola lui Petru 

ca să vedem ce lucruri mari a făcut Domnul în viețile noastre prin har. 

Aici citim îndeosebi din 1Pet. 1:3: „Binecuvântat („Lăudat” – lb. 

germ.) să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, 

după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 

Hristos din morţi, la o nădejde vie”. 

 Acum întrebarea adresată tuturor celor adunați aici și celor ce ne 

ascultă. S-a întâmplat aceasta în viața ta? A devenit realitate în viețile 

noastre? Suntem noi născuți din nou prin puterea lui Dumnezeu? Acest 

lucru este atât de sigur precum Isus Hristos, Domnul nostru, a înviat 

din morți și a adus la lumină o viață nouă. Trupul muritor a fost pironit 

pe cruce, sângele a fost vărsat. Apoi, acolo nu a avut loc doar o 

înmormântare, ci, așa cum a fost prezis, a treia zi a avut loc învierea. Pe 

cât de sigur a înviat Domnul nostru și a isprăvit răscumpărarea, pe atât 

de sigur toți care sunt răscumpărați prin Sângele Mielului sunt născuți 

din nou la o nădejde vie; ei primesc ca sămânță Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu în inima lor, iar Duhul Sfânt lucrează o viață nouă în viața 

lor. 

 Poate și acest lucru trebuie amintit astăzi. Diferența dintre 

nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt o putem vedea astfel. Prin 

nașterea din nou și prin înnoire noi devenim copii ai lui Dumnezeu. 

Așa cum pământește are loc o zămislire și după aceea o naștere tot așa 

este și duhovnicește. Zămislirea o face Duhul Sfânt în clipa când noi 

primim Cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță divină în noi. Duhul Sfânt 

al lui Dumnezeu lucrează nașterea din nou și noi primim viața nouă și 

prin har devenim copii ai lui Dumnezeu. Prin botezul cu Duhul Sfânt 
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noi, ca copii ai lui Dumnezeu, suntem botezați într-un trup ca să putem 

îndeplini slujba, pentru că prin botezul cu Duhul Sfânt vin toate 

darurile și roadele duhovnicești. Dar mai întâi are loc nașterea din nou, 

înnoirea, pentru ca din inimă să putem spune: totul este nou, totul este 

nou. 

 Am cercetat acest lucru în Zürich. Virtuțile Domnului nostru, 

natura lui Isus Hristos să fie descoperite și manifestate în viața noastră 

prin har. Omul vechi nu este îmbrăcat cu haine noi. Ci în adâncul 

adâncului noi am fost înnoiți. Începe în inimă acolo unde noi am 

acceptat și primit Cuvântul și harul lui Dumnezeu. 

 Așa cum este scris aici, El ne-a născut din nou la o nădejde vie 

prin puterea învierii lui Isus Hristos dintre cei morți. Scumpii mei frați 

și surori, noi dorim să facem un început corect ca să avem și un final 

corect. Nouă tuturor trebuie să ne fie dăruită și să trăim pocăința, 

zdrobirea și lacrimile să curgă, să ne pară rău de viața trăită în păcat, să 

recunoaștem că am trăit despărțiți de Dumnezeu, să recunoaștem că 

Dumnezeu era în Hristos și ne-a împăcat cu Sine, prin Sângele prețios 

și scump care a fost vărsat pe crucea Golgotei. Cu acest Sânge a intrat 

Domnul nostru ca Mare Preot în locul preasfânt ceresc. 

 Aici este scris mai departe: „şi la o moştenire nestricăcioasă şi 

neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi”   

(1 Pet. 1:4). Pentru voi, pentru tine și pentru mine, pentru noi toți. 

Răscumpărarea este o realitate divină. Iertarea păcatelor, primirea 

harului, trăirile mântuitoare personale ne sunt dăruite de  Dumnezeu. 

 Vers. 5: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin 

credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 

apoi”. Acum două mii de ani bărbatul lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul 

lui Dumnezeu, scrie în legătură cu noi care credem acum. Aici este 

scris despre noi: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu”. Nu 

puterea ta și nici puterea mea. „Voi sunteţi păziţi de puterea lui 

Dumnezeu, prin credinţă”. Credința este cel mai important lucru. Voi 

toți știți că fratele Branham a definit necredința ca fiind primul păcat. 

Necredința este o jignire la adresa lui Dumnezeu pe care n-o poți 

repara. Numai cine Îl crede pe Dumnezeu, numai cine Îl crede pe 

Dumnezeu ca și Avraam Îl cinstește pe Dumnezeu. Haideți să ne 
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încredem în Dumnezeu, haideți să-L credem și în toate situațiile care 

par imposibile, chiar dacă sunt cazuri de boală care sunt de neconceput 

pentru noi, de neînțeles. La Dumnezeu totul este cu putință. El exprimă 

un Cuvânt și se întâmplă, iar noi o putem trăi. Vă rog s-o primiți, vă 

rog s-o acceptați toți. Frați și surori, noi care trăim acum și avem 

trăirile noastre mântuitoare cu Domnul Dumnezeu, noi suntem păstrați 

și păziți prin puterea lui Dumnezeu pentru ziua glorioasă a revenirii 

Domnului nostru Isus Hristos. Domnul Dumnezeu a plătit prețul, iar 

prețul este valabil pentru toată veșnicia. Noi suntem proprietatea 

Domnului și noi vom vedea slava lui Dumnezeu. 

 Citim din 1 Pet. 1:12 despre ceea ce au propovăduit apostolii și 

prorocii: „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 prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar 

îngerii doresc să privească”. În care îngerii doresc să privească cu 

mare plăcere. Aici avem ceva puternic. Domnul Dumnezeu S-a îngrijit 

pentru tot. Așa cum este scris aici, fie apostolii, fie prorocii, ei n-au 

vorbit pentru ei înșiși, nu și-au slujit lor, ci ei au îndeplinit slujba care 

le-a fost încredințată lor din partea Domnului. Ei au slujit poporului lui 

Dumnezeu. 

 O mai citim o dată așa cum este scris aici: „Lor le-a fost 

descoperit”. Nu ne-a fost descoperit și nouă? Și-a predicat fratele 

Branham lui? A avut el o slujbă care îl privea pe el? Sau a avut el o 

însărcinare divină, în Numele Domnului, ca să aducă Cuvântul, să 

propovăduiască ultimul mesaj? Ce a fost cu toți prorocii? Ce a fost cu 

apostolii? Ce a fost cu fratele Branham? Toți cei chemați de Domnul au 

avut o slujbă pentru Biserică. Exact așa este și astăzi. Noi nu ne slujim 

nouă. Noi Îi slujim Domnului și Bisericii Sale. Și așa cum este scris 

aici, noi propovăduim Evanghelia veșnic valabilă prin puterea Duhului 

Sfânt, și toți cei ce sunt din Dumnezeu vor asculta și vor primi. Și așa 

cum este scris aici,  „....acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin 

Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească”. 

 Spuneți odată sincer. A existat în acești ultimi două mii de ani 

vreo perioadă de timp în care Cuvântul lui Dumnezeu să fi fost 

descoperit în felul acesta, începând din Gen. 1 până la Apoc. 22, până 
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la ce s-a întâmplat în Grădina Eden? Eu am amintit acest lucru de două, 

trei ori deja, că prorocul lui Dumnezeu a putut spune: „Îngerul 

Domnului a venit pe când eu eram în camera mea”. Fratele Branham l-

a descris cum arăta, cât de mare era, iar Îngerul i-a spus ce s-a 

întâmplat în Grădina Eden, ce s-a întâmplat înainte de amiază cu 

Șarpele și ce s-a întâmplat după amiază cu Adam, și i-a descoperit 

planul de mântuire al lui Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar fi avut loc o 

cădere în păcat nu trebuia să aibă loc nicio răscumpărare. Dar toate 

aceste lucruri erau incluse în planul lui Dumnezeu. Scumpii mei frați și 

surori, Dumnezeu n-a vrut să aibă niște fii creați, ci El a dorit să aibă  

fii și fiice care au ieșit din El, pe care El i-a zămislit, care au fost 

născuți prin puterea Duhului Sfânt. De aceea noi suntem fii și fiice ale 

lui Dumnezeu prin har. Dar cu adevărat noi trăim în cea mai importantă 

perioadă de timp din istoria mântuirii divine care ne are în vedere pe 

noi și pe toți care trăiesc pe întregul pământ. 

 În 1 Pet. 1:16-20 este scris: „Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci 

Eu sunt sfânt.» Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire 

pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică („purtați-vă cu teamă” – 

lb. germ.) în timpul pribegiei voastre; 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. El a fost 

cunoscut mai înainte de întemeierea lumii şi a fost arătat la sfârşitul 

vremurilor pentru voi”. 

 Hotărât înaintea întemeierii lumii ca Miel al lui Dumnezeu să-Și 

verse Sângele pentru răscumpărarea noastră. Apoi, după ce El Și-a 

vărsat Sângele, ca Mare Preot, cu acest Sânge, a intrat în Locul 

preasfânt ceresc și l-a pus pe chivotul legământului. Acolo era osânda, 

acolo era Legea. Dumnezeu ne-a dăruit împăcarea, iertarea și harul. 

 În încheiere citim 1 Pet. 1:23, ca să spunem ce lucruri mari a 

făcut Domnul în viețile noastre: „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”. 

Spuneți un „Amin” la acest Cuvânt. 
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 Încă o dată ne este spus foarte clar: „fiindcă aţi fost născuţi din 

nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate 

putrezi”. Aici este folosit cuvântul „sămânță”. Foarte important. Isus 

Hristos a fost Sămânța, iar noi suntem sămânța care a răsărit. „fiindcă 

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

una care nu poate putrezi”. Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. 

Născuți din nou prin Cuvântul care este viu și care rămâne în veac. 

Spuneți la aceasta un „Amin”. Acesta este Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu în toți cei răscumpărați prin 

har. 

 Apoi vers. 24-25: „Căci orice făptură este ca iarba, şi toată 

slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă, şi floarea cade jos”. Iar 

acuma vine: „dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este 

Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”, ca mesaj al 

mântuirii. Lăudat și cinstit să fie Domnul Dumnezeul nostru! 

 Aici avem scris și ni se spune foarte clar ceea ce am trăit cu 

Dumnezeu. V-o mai citesc o dată: „Cuvântul Domnului rămâne în vecii 

vecilor. Apoi, „Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin 

Evanghelie”, ca mesaj al mântuirii. 

 Cine astăzi, în toate bisericile și bisericile libere poate spune de 

la sine că „Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac” și „noi v-am 

propovăduit doar Cuvântul”? Ce se predică peste tot? Interpretările 

proprii. Sunt citite câteva versete iar apoi vin explicațiile și 

comentariile. Cuvintele proprii ale oamenilor sunt adresate poporului. 

Dar aici ne este spus că adevărata propovăduire a adevăraților robi ai 

lui Dumnezeu conține același Cuvânt sfânt al lui Dumnezeu pe care noi 

îl propovăduim acum ca Evanghelie. De aceea scumpii mei frați și 

surori, noi n-avem voie să adăugăm nimic Cuvântului lui Dumnezeu. 

Din păcate trebuie să plângem realitatea că sunt oameni care încep să 

interpreteze și să răstălmăcească citate ale fratelui Branham fără să le 

introducă înapoi în Scriptură. Dar nouă Dumnezeu ne-a dăruit harul să 

aducem totul înapoi în Cuvânt și să propovăduim numai Evanghelia 

veșnic valabilă ca mesaj de mântuire divin care este adus acum tuturor 

popoarelor și limbilor, prin har. 
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 Să cuprindem despre ce este vorba astăzi. Domnul deschide 

ochii noștri pentru ca să vedem că noi am ajuns la sfârșitul timpului și 

că Domnul repară paguba Israelului, le vindecă rănile; toate 

făgăduințele se împlinesc cu ei în Țara făgăduită. La fel putem noi 

spune că Domnul are gloata răscumpărată prin Sânge pe care a chemat-

o afară din toate popoarele și limbile, din toate bisericile. El Își zidește 

Biserica Lui, Biserica întâilor născuți. 

În încheiere putem aminti și acest lucru. Noi credem că n-am 

trăit doar nașterea din nou și înnoirea, prin har. Noi credem că va avea 

loc o revărsare puternică a Duhului Sfânt, că ploaia timpurie și târzie 

vor cădea împreună peste gloata răscumpărată prin Sânge, peste noi 

care am primit viața nouă prin har. Noi am dedicat viața noastră 

Domnului, am fost răstigniți împreună cu Hristos și am murit împreună 

cu Hristos. Și așa cum este scris în Rom. 6, prin botez noi mărturisim 

că am murit împreună cu Hristos și am fost îngropați împreună cu El. 

Citiți Rom. 6. Fie ca să se fi întâmplat cu noi toți prin har, ca să avem 

toate aceste trăiri mântuitoare. Iar apoi să avem dreptul la această 

turnare a Duhului Sfânt. Și așa cum a văzut fratele Branham, se va 

întâmpla și va fi atât de puternic ca niciodată înainte. Dumnezeu Își va 

confirma Cuvântul Său și niciunul dintre noi nu va rămâne de rușine. 

 Fie ca în această seară El să ne fi deschis ochii, așa cum a spus 

Domnul nostru în Lc. 21. El a vorbit despre semne în soare, în stele și 

în lună. Nu doar cutremure și toate celelalte lucruri, ci semnele directe. 

Apoi, „când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ridicați-vă 

capetele pentru că voi știți că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. 

Suntem mulțumitori din inimă că Domnul ne-a dăruit harul să 

recunoaștem timpul, ceasul și semnele timpului. Astfel că astăzi dorim 

să rededicăm viețile noastre Domnului și să spunem: „Iubite Domn, noi 

credem că pe cât de sigur ai fost Tu cunoscut înaintea întemeierii lumii 

și hotărât ca Miel al lui Dumnezeu ca să-Ți dai viața pentru noi, pe atât 

de sigur numele meu/nostru a fost scris în Cartea Vieții Mielului 

înaintea întemeierii lumii. Aceasta aparține împreună. Răscumpărarea 

care înaintea întemeierii lumii era în planul lui Dumnezeu, a avut loc. 

Iar noi avem parte directă de aceasta și știm că numai aleșii lui 

Dumnezeu din acest timp vor asculta de ceea ce are de spus Bisericilor 

Duhul. Toți ceilalți vor trece pe lângă aceasta. Lor nu le spune nimic, n-
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are nicio însemnătate pentru ei. Dar pentru noi care vedem ceea ce se 

întâmplă cu Israelul, sunt lucruri de mare importanță. Nu pot intra în 

amănunte, dar este puternic, copleșitor ceea ce se întâmplă acum pe 

întregul pământ, în toate popoarele și în toate limbile. Fie ca toți care 

ascultă și urmăresc acum vestirea să fie binecuvântați. Fie ca toți frații 

care slujesc cu Cuvântul să fie întăriți din nou. 

 Noi n-am urmat unor basme meșteșugit alcătuite, ci noi am 

propovăduit Cuvântul profetic, Cuvântul de învățătură, noi am 

propovăduit Cuvântul până în ziua de astăzi, și în vecii vecilor noi nu 

vom propovădui nimic altceva decât scumpul și sfântul Cuvânt al lui 

Dumnezeu. Vă rog frumos să-l acceptați și să-l primiți. Vă rog frumos 

să primiți iertarea, împăcarea, primiți harul, acceptați și primiți totul. 

Acceptați Cuvântul ca sămânță divină. Pentru ca nașterea din nou și 

înnoirea să poată avea loc în viețile noastre, iar apoi să poată avea loc 

revărsarea Duhului Sfânt; cum a fost în odaia de sus așa să fie turnat și 

peste noi și pe întregul pământ. Revărsarea Duhului Sfânt va cădea 

peste sămânța lui Dumnezeu de pe întregul pământ, în toate popoarele, 

în toate limbile și națiunile și împreună vom trăi desăvârșirea și 

Domnul va reveni pentru a ne lua Acasă. Lui Îi aducem slava și cinstea 

în vecii vecilor. Amin. Slavă Domnului! 

 Înainte să ne rugăm împreună doresc să întreb câți doresc să-și 

dedice Domnului viața lor, care au o dorință să fie gata, să fie pregătiți 

când Domnul revine pentru a-i lua Acasă pe ai Săi, care așteaptă ca 

Domnul să împlinească ultimele făgăduințe în viețile noastre. Pe cât de 

sigur iudeii s-au întors Acasă în țara făgăduită și Dumnezeu va împlini 

cu ei tot ce a făgăduit, pe atât de sigur ceea ce a făgăduit El o va 

împlini și cu noi. Scumpii mei frați și surori, fiecare făgăduință pe care 

a dat-o Dumnezeu se va împlini. 

 Îi suntem mulțumitori Domnului că trăim cum El repară paguba 

din Biserica Lui, cum El aduce totul înapoi în starea corectă. Voi veți 

trăi că se va fi meritat să auzi ultimul mesaj, să-l crezi și să-l urmezi 

ascultător, să urmezi ceea ce ne poruncește Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Dorim să ne rugăm pentru toți care doresc să-și dedice viața lor 

Domnului. Fie ca toți care doresc să-și dedice viața lor Domnului să 

vină în față. Scumpii mei frați și surori, noi putem avea impresia ca și 
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cum toți am dori să venim în față, ca și cum toți am dori să ne 

rededicăm viețile noastre Domnului și să-L rugăm să ne dăruiască har 

ca în noi și prin noi să se poată descoperi o înnoire, nașterea din nou, 

viața nouă a Domnului nostru. Și cum am citit deseori din 1 Ioan 5, 

cine L-a primit pe Fiul lui Dumnezeu acela are viața veșnică; cine nu 

L-a primit acela n-are viața veșnică. De aceea suntem atât de 

mulțumitori că Domnul ne-a dăruit har că încă o dată acest mesaj 

prețios, Cuvântul original al lui Dumnezeu poate fi propovăduit. În Ap. 

14 este scris că Evanghelia veșnic valabilă își atinge în noi toți scopul 

pentru care a fost trimisă. Fiți mulțumitori. Încă mai este timpul 

harului, Sângele noului legământ încă mai este pe scaunul harului. 

 Câți de aici sunt de prima dată și vor să-și dedice viața lor 

Domnului? Despre aceasta este vorba în principal. Noi toți dorim să ne 

dedicăm și rededicăm viața noastră Domnului. Eu cred că noi am 

înțeles ceea ce a fost adus din Sfânta Scriptură. Cu adevărat noi suntem 

foarte, foarte aproape de sfârșit. Eu mi-aș dori ca noi să putem trimite 

aceste versete biblice acelei conferințe internaționale pe tema climei, și 

să le arătăm din Cuvântul lui Dumnezeu că așa se va întâmpla, așa 

trebuie să se întâmple în timpul când paguba în legătură cu poporul 

Israel va fi reparată. Iubiților, cât har ne-a dăruit Dumnezeu nouă că noi 

putem recunoaște și vedea semnele timpului întâmplându-se în fața 

ochilor noștri. În fața ochilor noștri prorocia biblică devine o realitate 

divină. Niciun om nu va putea opri aceste evenimente, niciun program 

nu poate opri, nimic. Totul se va întâmpla așa cum a prezis Domnul în 

Cuvântul Său. 

 Acum un Cuvânt adresat vouă, nouă tuturor. Este ziua pe care 

Domnul a făcut-o pentru noi. Iubiții mei frați și surori, este AȘA 

VORBEȘTE DOMNUL, este Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Slujba 

fratelui Branham a fost AȘA VORBEȘTE DOMNUL. Dumnezeu a 

făgăduit această slujbă în Cuvânt, iar noi am trăit împlinirea și o putem 

trăi mai departe. Așa cum a fost spus la început, Dumnezeu l-a luat pe 

proroc, dar mesajul, Cuvântul, Evanghelia veșnic valabilă ne-a rămas și 

este propovăduită tuturor popoarelor. O categorie ascultă, ca mărturie, 

dar aleșii primesc Cuvântul ca o călăuzire divină, ei sunt chemați afară, 

separați, curățați, sfințiți, și astfel își au trăirile lor mântuitoare cu 

Dumnezeu. 
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 Doamne atotputernicule Dumnezeu, astăzi noi trăim prezența 

Ta. Tu ai vorbit cu noi, noi Te credem, credem Cuvântul Tău, credem 

fiecare făgăduință și Îți mulțumim că Tu ne-ai deschis ochii noștri 

duhovnicești ca să recunoaștem toată prorocia biblică împlinindu-se în 

fața ochilor noștri. Binecuvântează pe poporul Tău Israel, 

binecuvântează Biserica Ta din toate popoarele și limbile, desăvârșește-

Ți lucrarea cu noi și apoi cu Israel. Timpul este aproape, timpul a sosit, 

Îți mulțumim pentru aceasta. Fie ca chemarea să fie auzită pe întregul 

pământ: Iată, Mirele sosește, pregătiți-vă să-L întâmpinați. Iubite 

Domn, lucrează totul în noi prin puterea Sângelui, prin puterea 

Cuvântului și a Duhului Tău. Lucrează totul nou, întărește-ne pe toți 

prin credință, ca să nu ne mai uităm la noi și la alții, ci să ne uităm la 

Tine Răscumpărătorul, Mântuitorul, Începutul și Desăvârșitorul 

credinței noastre. Lăudat și cinstit să fie Numele Tău sfânt. Prezența Ta 

este în această încăpere. Tu ești prezent, o Doamne. Salvează, vindecă, 

eliberează și confirmă-Ți scumpul și prețiosul Tău Cuvânt. Aleluia! 

Primiți-o acum și mulțumiți-I Domnului pentru salvare, pentru 

eliberare, pentru vindecare. Acum mulțumiți-I Domnului. Aleluia! Un 

popor mulțumitor. Aleluia! Slavă Ție Doamne! 

 Iubiți frați și surori, încă un Cuvânt de încurajare. Domnul 

Dumnezeu a condus lucrurile așa ca scumpul și sfântul Său Cuvânt să 

fie propovăduit pe întregul pământ înaintea revenirii Domnului nostru 

pentru ca să se împlinească făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o lui 

Avraam: „În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”. 

Domnul își cheamă poporul Său afară din toate popoarele, din toate 

semințiile, din toate triburile. Harul este că noi suntem dintre aceia care 

acum au recunoscut despre ce este vorba astăzi, aceia care nu se joacă 

de-a religia. Ci ei au auzit chemarea Domnului și I-au dăruit credință. 

Pe cât de sigur credem noi acest mesaj care premerge revenirea lui Isus 

Hristos, pe atât de sigur vom avea noi parte de răpire. Noi avem această 

garanție în Cuvântul lui Dumnezeu. El care a început El va și desăvârși. 

Aleluia! Amin. 

  


