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                                                                                          Fr. Frank 

  

 Cuvântul de introducere din 1Tes. 2:13: „...”. 

 Cu adevărat este așa că noi trăim în ultima perioadă a timpului 

de har și revenirea Domnului nostru este în fața ușii, așa cum a spus 

Domnul nostru în Lc. 21, iar în Lc. 24 a exprimat aceste lucruri „Când 

veți vedea că se întâmplă toate aceste lucruri...”. Și în legătură cu 

Israel, că iudeii din toate popoarele se întorc în țara făgăduită. Domnul 

a spus: „Când se întâmplă aceste lucruri ridicați-vă capetele pentru că 

voi știți că izbăvirea voastră se apropie”. Ultima făgăduință din 

Vechiul Testament este că El va trimite un proroc ca Ilie înaintea zilei 

Domnului, înainte ca soarele să-și piardă strălucirea și luna să se 

prefacă în sânge. Înainte de a începe ziua Domnului, Domnul 

Dumnezeu a vrut să trimită un bărbat ca Ilie pentru a aduce toate 

lucrurile în starea corectă înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru s-a 

întâmplat, acest lucru îl putem mărturisi. În Noul Testament, în Mat. 17 

și în Mar. 9, Domnul nostru a confirmat aceste lucruri. În Mat. 17:11 

este spus că mai întâi va veni Ilie să așeze din nou toate lucrurile în 

starea corectă. În Fap. 3 în legătură cu Domnul nostru este scris că „pe 

El cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a 

tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura 

tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”(Fap. 3:21). 

 Astfel Îi mulțumim Domnului nostru că în această lume și în 

acest timp încurcat noi auzim Cuvântul clar și răspicat al lui 

Dumnezeu. Cum știm, în trecut, mai ales din timpul Reformei și 

înainte, Domnul a folosit mereu și mereu bărbați deosebiți care au adus 

Cuvântul în timpul lor, până în timpul nostru când El a dat însărcinarea 

iubitului nostru frate Branham, că mesajul care i-a fost dăruit lui din 

Cuvânt va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Cu adevărat 

acest lucru s-a întâmplat în toți anii trecuți: că noi am dus mesajul 

original divin tuturor popoarelor și limbilor. Și așa cum a spus Domnul: 
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„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca 

să slujească de mărturie tuturor neamurilor”. Acest lucru s-a 

întâmplat. Noi putem spune că Scriptura s-a împlinit în fața ochilor 

noștri. Și prin credință și pe deplin convinși putem spune că Domnul 

nostru vine curând, ne putem spune unii altora: Maranata! 

 Acum este vorba de pregătirea adevăraților credincioși pentru 

ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru. Noi toți știm că în Ioan 14 

Domnul nostru a dat făgăduința: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi 

după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi 

lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Apoi, în 1Tes. 4 

Pavel spune exact cum va fi, cum se va întâmpla atunci când Domnul 

va reveni. Mai întâi va fi glasul arhanghelului și trâmbița lui 

Dumnezeu. Domnul va exprima Cuvântul puterii și mai întâi vor învia 

morții în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas vom fi schimbați 

și Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Apoi vom fi luați la ospățul 

nunții și vom fi la Domnul pentru totdeauna. Îi suntem mulțumitori lui 

Dumnezeu din toată inima că El a vizitat pe poporul Său prin har. Și ca 

în toate trezirile, mai ales începând din timpul Reformei, au existat 

oameni care au primit ceea ce a fost propovăduit în timpul lor, au 

crezut și au trăit. Exact așa se întâmplă și în timpul nostru. Numai cine 

poate crede din inimă că Domnul Dumnezeu a dăruit mesajul 

Cuvântului înaintea revenirii lui Isus Hristos, că totul este ordonat din 

nou așa cum a fost acum două mii de ani în Biserica nou testamentară. 

Totul este ordonat în felul acesta. Tot, fiecare învățătură, totul este adus 

înapoi. Noi suntem aduși în conformitate cu fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu și vom trăi ca atare.  

 Dacă ne gândim la toate întrebările care au fost puse în acest 

sfârșit de săptămână. Unii întreabă și vor să știe ce să mâncăm și ce 

putem bea. O întrebare de la un frate tânăr din Africa a fost: „Cum pot 

eu să-i spun frizerului care mă tunde, căci părul meu crește direct în 

sus? Eu nici nu-mi pot pieptăna părul. El crește direct în sus”. Oamenii 

au necazurile lor, fie tineri sau bătrâni, cu privire la îmbrăcăminte, la 

mâncare sau diferite lucruri.  

 Vă rog frumos să luăm pregătirea noastră în serios. Eu trebuie 

să fac acest lucru, și trebuie să spun ca și Pavel. Voi toți știți ce a spus 
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el în 2 Cor. 11:2: „Eu doresc să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o 

fecioară curată”. Nu o fecioară care a practicat curvie spirituală. Ci o 

fecioară curată, care rămâne sfântă, spălată în Sângele Mielului și 

sfințită în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne străduim noi în acest 

timp. În ce privește mâncarea și băutura trebuie să vă citesc acest lucru 

din Fapte 15 pentru ca toți să știe ce este scris și ce a fost decis acolo. 

 Citim din Fap. 15 de la vers. 28: „Căci s-a părut nimerit 

Duhului Sfânt şi nouă...”. Așadar nu doar ceea ce am decis noi ca frați. 

„Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă „Este decizia Duhului 

Sfânt și a noastră” – lb. germ.), să nu mai punem peste voi nici o altă 

greutate decât ceea ce trebuie...”. Aici sunt patru lucruri care trebuie 

neapărat urmate: „adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de 

sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă 

veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”. 

 Nicio discuție despre mâncare și băutură. Ci așa cum am citit: 

„Este decizia Duhului Sfânt și a noastră”. Sunt patru lucruri care 

trebuie păzite. Cum a fost atunci așa este și astăzi, noi o luăm la inimă. 

În privința restului, fiecare să decidă pentru sine. Noi toți știm că 

oamenii din diferite națiuni mănâncă diferite mâncăruri. Pavel spune: 

„Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci 

neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14:17). 

 Noi toți știm că există oameni care citesc în Vechiul Testament 

ceea ce a hotărât Dumnezeu să fie curat și necurat. Cine dorește să se 

orienteze după aceasta atunci să facă acest lucru din toată inima. Pavel 

a spus că mâncarea este sfințită prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin 

rugăciune. Așadar haideți să păzim din toată inima aceste patru lucruri: 

să nu mâncăm sânge, să nu mâncăm carnea dobitoacelor sugrumate, 

nici lucrurile aduse ca jertfă idolilor, să nu trăim o viață necurată, să nu 

practicăm niciun fel de curvie. Ci să trăim o viață plăcută lui 

Dumnezeu astfel ca noi să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu și cu viața 

noastră. Pavel a accentuat acest lucru în Efeseni, ca să dezbrăcăm omul 

vechi înainte de a putea îmbrăca omul cel nou care este făcut după 

chipul lui Dumnezeu, în curăție și în sfințenie. 

 Haideți să luăm toate lucrurile în serios, ca niște credincioși; să 

nu trăim o viață de necredincioși. Ci viața noastră să fie adusă în 
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conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și cum a scris Pavel, mai ales 

în 1Cor. 7:2: „din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui 

şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei”. Așa a rânduit Dumnezeu 

lucrurile. 

 Noi dorim ca toți aceia care doresc să ia o decizie, să ia decizia 

după voia lui Dumnezeu, fără să se gândească prea mult. Ci ei s-o facă 

prin credință și să trăiască o viață armonioasă înaintea lui Dumnezeu. 

 Apoi avem alte întrebări mai ales cu privire la slujba în adunare. 

Și aici avem un mare necaz foarte mare cu traducerile. În diferitele 

traduceri din diferite limbi cuvintele din biblie sunt redate diferit. Vă 

dau doar un singur exemplu. În toate bibliile textul din Ef. 4:11 este 

scris: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, 

evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători”. Așa este scris în bibliile 

noastre. Dar dacă Biblia n-a fost tradusă din ebraică, ci a fost tradusă 

din latină, din Vulgata, atunci este scris cuvântul „pastor”, „pastor”. 

Dar în biblia noastră nu este scris nici o singură dată cuvântul „pastor”. 

Pentru că cuvântul evreiesc „păstor” înseamnă „cioban” care a fost pus 

în biserică ca să păstorească oile. De aceea avem necazuri cu 

traducerile. Poate odată voi scrie despre acest lucru, ca să arăt ceea ce 

este scris în original. Eu nu spun acest lucru pentru că noi avem limba 

germană. Dar toată lumea latină n-a iubit ebraica niciodată, de la 

început ei au avut o atitudine împotrivitoare evreilor. Dar olandezii l-au 

avut pe Erasmus, iar germanii pe Luther care cunoșteau ebraica și au 

folosit textul original evreiesc și au tradus din acesta. De aceea, ici și 

colo noi avem traduceri diferite. 

 Fie ca Dumnezeu să dăruiască har pentru ca toți să înțeleagă 

acest lucru. De exemplu și cuvântul „adunare”. Dacă mergem la Exod: 

„Strânge poporul Meu”, adunarea strânsă. Ei erau cei chemați afară sub 

sânge, era gloata răscumpărată, era o strângere. Atunci nu era folosit 

cuvântul „adunare” sau „biserică”, ci era folosit cuvântul „ecclesia”. 

Cuvântul „ecclesia” înseamnă cei chemați afară, cei separați, adunarea 

dedicată Domnului. Dacă mergem înapoi la origine, deja în epistola 

scrisă evreilor acolo unde este scris: „să nu părăsiți adunările voastre”, 

în original este scris „să nu părăsiți strângerile voastre”. „Strânge-Mi 

poporul Meu”. În limba engleză americanii au exprimarea „Assemblies 
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of God” – „Adunările lui Dumnezeu”, unde poporul s-a strâns 

împreună ca să asculte Cuvântul Său, să-l primească și să-l creadă din 

toată inima. Fie ca Domnul Dumnezeu să dăruiască har pentru aceasta. 

 Încă două versete biblice pe care doresc să le citesc pentru ca 

toți să știe cât de greu este să redai exact același lucru din alte traduceri 

decât cele din ebraică care sunt originale. De aceea Îi suntem 

mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima pentru fiecare Cuvânt sfânt 

și scump care este în conformitate deplină și armonioasă cu întreaga 

Scriptură. „Strânge-Mi poporul Meu”, pe cei chemați afară, pe cei 

separați, pe cei dedicați, strânge-i ca să asculte cuvintele Mele. Încă o 

dată spun acest lucru: „să nu părăsiți strângerile voastre cu cât vedeți că 

revenirea Domnului este aproape”. Nu ne vom mai pierde vremea cu 

aceste lucruri, dar acum o spun liber și deschis: însărcinarea noastră nu 

este să redăm ceea ce se spune în toate denominațiile. 

 Vă dau un exemplu. Până în anul 1948, când am fost botezat în 

adunarea baptistă, în acel timp nu exista niciun pastor. Fie la metodiști, 

baptiști și în toate adunările libere peste tot erau predicatori (nu 

pastori). În biserica statală era „pastorul”, dar în celelalte adunări era 

predicatorul care predica Cuvântul lui Dumnezeu, și așa a rămas până 

în ziua de astăzi. De aceea eu spun acest lucru din pricina fraților care 

în diferite țări au mari necazuri. Păstorul este „căpetenia” adunării și 

mereu se accentuează „păstorul, păstorul și păstorul...”. Ce este 

aceasta? Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu că până astăzi nimeni nu mi-

a spus și nu-mi spune „păstor”, ci „frate Frank”. Este frumos că în toate 

lucrurile noi ne putem întoarce înapoi la Cuvânt. 

 Permiteți-mi să citesc câteva versete biblice. Nădăjduiesc că toți 

frații din toate popoarele și din toate limbile iau la inimă acest lucru. 

Aici nu este vorba că noi știm lucruri mai bine decât alții, nu, nu, nu! 

Este vorba ca noi să știm lucrurile corect și să le încadrăm corect. Noi 

toți știm, dacă Pavel a trimis pe Tit, pe Filimon sau pe oricine, atunci el 

nu s-a dus să ordineze un „păstor”, ci să așeze bătrâni în adunare. Când 

Pavel a ținut cuvântarea lui el i-a chemat la el pe bătrâni, pentru că 

bătrânii poartă responsabilitatea în adunarea locală. Toate celelalte 

slujbe rânduite de Dumnezeu sunt așezate în adunarea locală, dar 

bătrânii poartă răspunderea în adunarea locală. 
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 Scumpii mei frați și surori, eu nădăjduiesc că toți frații slujitori 

înțeleg totul corect și mă iartă că o spun în felul acesta. Și „în cadrul 

mesajului” poți auzi „păstorul, păstorul, păstorul”. Și păstorul 

încasează toate zeciuielile. În fiecare adunare a mesajului sunt două 

dulăpioare, unul pentru zeciuială, celălalt pentru contribuții, iar 

zeciuiala este încasată și ajunge în totalitate în casa păstorului. Eu am 

văzut acest lucru cu ochii mei. Soția păstorului aștepta până când 

ultimul părăsea sala, apoi venea cu geanta de cumpărături și vărsa toți 

banii în geanta personală. Eu am văzut acest lucru cu ochii mei. Acest 

lucru este complet nebiblic, nu este corect. Zeciuiala aparține Casei 

Domnului și toți slujitorii Domnului să-și primească partea lor. Eu nu 

pot altfel, eu trebuie să spun acest lucru, că noi nu putem rămâne în 

lucrurile vechi. Și în această legătură toate lucrurile trebuie ordonate 

biblic în adunare pentru ca să ajungem la unitatea credinței și a 

cunoștinței. 

 Haideți să mai citim câteva versete biblice. Scumpii mei frați și 

surori, îmi este pe inimă ca toți să aibă trăirile lor personale cu 

Dumnezeu. Învățătura vine doar după pocăință. Noi nu putem învăța pe 

nimeni că în Împărăția lui Dumnezeu se intră prin învățătură. Ci mai 

întâi Evanghelia este propovăduită și cei care devin credincioși și se 

lasă botezați aceia sunt mântuiți, și abia apoi „învățați toate popoarele”. 

Mai întâi să avem trăirile noastre mântuitoare, să fi trăit pocăința, 

nașterea din nou, înnoirea prin har, pentru ca să avem parte de ultima 

lucrare finală a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va dărui har ca noi să 

înțelegem totul corect ca între frații slujitori să nu mai fie niciun 

dezacord, fiindcă doar frații slujitori aduc dezacordurile în mijlocul 

poporului și apoi vin și fac grupări. Iar apoi se întâmplă ceea ce a spus 

fratele Branham: nu mai este adunarea aleasă, ci este o lojă unde unele 

lucruri sunt propovăduite ca lucruri principale. Fie ca Dumnezeu să 

dăruiască har pentru ca totul să fie încadrat biblic în viața noastră și în 

adunările locale, cu noi și cu toți de pe întregul pământ care acum cred. 

 Citim din Evr. 10:19-20: „Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin 

sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt”. Prin 

sângele lui Isus Hristos avem intrare liberă în Locul preasfânt. 
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 De fiecare dată noi putem pune în centrul propovăduirii 

răscumpărarea isprăvită. Dumnezeu era în Hristos și ne-a răscumpărat, 

ne-a împăcat cu Sine, ne-a iertat toată vina și pedeapsa a fost pusă pe 

El ca noi să avem pace, și prin rănile Lui am fost vindecați. 

 Mai citim încă o dată. „Astfel, dar, fraţilor, (tu, eu, noi de pe 

întregul pământ) fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în 

Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, 

prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său” (Evr. 10:19-20). 

 Domnul nostru a venit într-un trup de carne pentru că noi 

suntem într-un trup de carne și aici a isprăvit El lucrarea de 

răscumpărare pentru ca și trupul nostru să se poată supune voii lui 

Dumnezeu, ca în noi să nu mai fie găsită nicio împotrivire atunci când 

este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Apoi în Evr. 10:23 avem puternicele cuvinte: „Să ţinem fără 

şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a 

făcut făgăduinţa”. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii 

noastre, și să rămânem neclintiți, indiferent ce încercări vin asupra 

noastră. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care 

este în Isus Hristos, Domnul nostru. Toate lucrurile vor sluji spre binele 

celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. De aceea noi luăm la inimă ceea ce 

este scris în vers. 23: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii 

noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”. Putem spune 

un „Aleluia!” și un „Amin” la aceste cuvinte. Dumnezeu nu-Și poate 

călca niciodată Cuvântul Său; el este adevărat și ceea ce a făgăduit El 

așa rămâne. 

 Apoi apostolul dezvoltă acest gând mai departe în vers. 36: 

„Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui 

Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”.  

 După împlinirea voii lui Dumnezeu vom putea căpăta ceea ce 

ne-a fost făgăduit. Voia Ta să se întâmple precum în cer așa și pe 

pământ. Este foarte important acest gând: voia Ta să se întâmple în 

viața mea. Această voie a lui Dumnezeu cuprinde totul, de la mâncare 

și băutură până la viața practică: facă-se voia Ta, ceea ce Îți este plăcut 

Ție, adică cu ceea ce pot sta înaintea Feței Tale. Așa trebuie să se 
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întâmple și așa se va întâmpla. „Căci aveți nevoie de o răbdare 

statornică”. 

 Vă rog frumos fiți odată sinceri. Dacă ne gândim câți ani au 

trecut din anul 1933 când Domnul, din lumina supranaturală, i-a vorbit 

fratelui Branham mii de oameni au fost martori și au văzut acest lucru. 

Spre ora 14, când fratele Branham era pe cale să boteze a 17-a 

persoană, lumina supranaturală s-a coborât și lui i-a fost dată 

însărcinarea ca să aducă ultimul mesaj care premerge cea de-a doua 

venire a lui Hristos. De atunci au trecut mulți ani. 

 De aceea aici este scris: „Căci aveţi nevoie de răbdare 

statornică”. Iar noi Îi mulțumim Domnului că El încă n-a revenit. Dați-

vă seama, dacă El ar fi revenit deja în anul 1977 sau altă dată, atunci 

câți dintre noi și de pe întregul pământ n-ar fi avut parte de răpire! 

Dumnezeu nu întârzie cu împlinirea făgăduinței Lui, dar El nu dorește 

ca unii să piară, ci așteaptă ca ultimii să fie chemați și adăugați, 

numărul să fie deplin și apoi trâmbița să poată răsuna și Domnul să 

poată reveni să-i ia Acasă pe ai Săi. 

 Haideți să luăm la inimă la ceea ce este scris aici: „Căci aveţi 

nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi 

căpăta ce v-a fost făgăduit”(Evr. 10:36). 

 Apoi citim din 1Pet. 1:5-6: „Voi sunteţi păziţi (păstrați) de 

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

descoperită în vremurile de apoi”. Totul este gata, totul este pregătit, 

tot ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul Său, răpirea și totul este deja 

hotărât de Dumnezeu. 

 Vă spun acest lucru încă o dată. Noi suntem mulțumitori că 

Domnul a inclus toate popoarele și toate limbile. Cine citește 

făgăduința din Gen. 12:3, acolo este scris: „toate familiile/neamurile 

pământului vor fi binecuvântate în tine”. Iar noi așa credem, că acum 

toate popoarele pământului aud ultimul mesaj și cine are o ureche să 

audă ceea ce spune bisericilor Duhul, ca o ultimă chemare, ca toți să 

iasă afară: „Voi poporul Meu, ieșiți afară, nu vă atingeți de nimic ceea 

ce este necurat pentru ca Eu să vă primesc”. 
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 „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, 

pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 

apoi/vremurile din urmă”. Noi credem că trăim în vremea din urmă, că 

am auzit ultimul mesaj și că totul este încadrat biblic. Fiecare temă: 

botezul, dumnezeirea, Cina, toate temele și învățăturile biblice au fost 

puse din nou pe sfeșnic și au fost propovăduite. Noi am ieșit pe deplin 

din robia babiloniană. Nu mai este nicio rătăcire, nicio încurcătură. Ci 

doar Cuvântul clar și sfânt al lui Dumnezeu prin care noi suntem 

sfințiți, prin har. 

 Apoi citim 1Pet. 1:6: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că 

acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite 

încercări”. 

 Așadar trebuie să fie așa. În cele mai grele încercări câteodată  

punem tot felul de întrebări. Dar trebuie să fie așa, este cu adevărat 

necesar. Dacă mă gândesc acum prin câte defăimări și ponegriri trec eu 

atunci te-ai putea întreba: trebuie să fie toate aceste lucruri? Ce câștigă 

oamenii din aceste defăimări pe care le fac? Dar dacă aici este scris, 

atunci așa trebuie să fie. „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, 

dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme...”. Așa trebuie să 

fie. În timpurile întunecate ale încercărilor să nu te îndoiești niciodată 

de Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce a spus El se împlinește negreșit. 

Crede, crede, crede necontenit! Apoi la finalul versetului este scris: 

„..prin felurite încercări”. În încercări El va fi cu noi. 

 Acum mergem la ceea ce este scris în 1Ioan 2:28 care este un 

verset bine cunoscut și foarte important. 1Ioan 2:28: „Şi acum 

copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El 

(„când Se va descoperi El” – lb. germ.), să avem îndrăzneală şi, la 

revenirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El”.  

 Acesta este un verset biblic puternic pe care toți ar trebui să-l 

luăm la inimă. Îl citim încă o dată și din toată inima să se întâmple așa. 

Citim 1Ioan 2:28: „Şi acum...”. Acum când toate lucrurile se dau peste 

cap, când întreaga lume nu mai știe încotro va merge mai departe. Noi 

toți am observat ce se întâmplă cu conducerile, cu China și mai ales cu 

bolile și epidemiile care bântuie toată lumea, mai ales China. Noi toți 

observăm că nimic nu mai este cum a fost odată. Și referitor la 
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schimbările climatice. Duminică seara când am zburat din Zürich ne-

am uitat la termometru care arăta +17 grade. Când în timpul vieții mele 

în luna februarie au fost +17 grade? Este ca primăvara. Dar Îi 

mulțumesc Domnului. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple: 

schimbările climatice, încălzirea globală. Toate lucrurile trebuie să se 

întâmple pentru că în Is. 30:26 este scris că atunci când Domnul 

Dumnezeu va aduce pe poporul Său Israel înapoi în țara făgăduită 

atunci soarele va lumina mai puternic.  

 Scumpii mei frați și surori, în timpul nostru se împlinește 

profeția biblică pe întregul pământ. Iar noi Îi mulțumim Domnului că 

noi avem ochi și urechi deschise, că putem vedea și auzi. Domnul a 

spus ambele lucruri: că ei au ochi și nu văd, au urechi și n-aud. Apoi 

Domnul S-a întors spre ucenicii Săi și le-a spus: „Dar ferice de ochii 

voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!”. Dumnezeu ne-a dăruit 

har să putem vedea, să putem auzi, personal putem vedea aceste lucruri 

și putem fi martori ai lucrurilor care se întâmplă în timpul nostru. 

 Citim mai departe din 1Ioan 3:2: „Preaiubiţilor, acum suntem 

copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că 

atunci când Se va arăta El („când Se va descoperi El” – lb. germ.)”. 

Când Se va descoperi El noi vom fi asemenea Lui. 

 Un frate din Virginia, Statele Unite mi-a spus: „Frate Frank, 

dacă tu ai descoperirea despre răpire atunci tu ești răpit”. Aici noi 

vedem că se întâmplă ceea ce a făgăduit Dumnezeu în legătură cu 

aceste lucruri. Nu teorie și nici interpretări, ci se va întâmpla exact cum 

a prevestit Domnul aceste lucruri în Cuvântul Său. Atunci când 

descoperirea se va împlini, când va deveni realitate, când Se va arăta El 

noi vom fi ca El pentru că Îl vom vedea așa cum este. Acest lucru se va 

întâmpla doar la răpire, atunci când Domnul va reveni pentru a ne lua 

Acasă. 

 Acum ceva foarte important pentru frații noștri slujitori de pe 

întregul pământ. Citim din 1Ioan 4:2: „Duhul lui Dumnezeu să-L 

cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a 

venit în trup este de la Dumnezeu”. 

 Noi știm ceea ce s-a întâmplat și ce s-a învățat în istoria 

Bisericii. Dar noi credem așa cum este scris, și anume că Isus Hristos a 
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venit în trup. Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, iar noi am 

văzut slava Lui. Acest verset din 1Ioan 4:2 se referă la prima venire a 

iubitului nostru Domn și Răscumpărător.  

 Citim mai departe din 1Ioan 4:6: „Noi însă suntem din 

Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din 

Dumnezeu, nu ne ascultă...”. 

 Aici este un lucru foarte, foarte important. Ioan a știut că el 

stătea sub inspirația Duhului Sfânt, și ceea ce a propovăduit el este 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. „Noi însă, suntem din Dumnezeu; cine 

cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne 

ascultă. Prin aceasta recunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii”. 

 Acesta este unul dintre cele mai importante versete citite care 

pot fi ascultate. Cine este din Dumnezeu ne ascultă, cei care din 

însărcinarea lui Dumnezeu și sub inspirația Duhului Sfânt propovăduim 

Cuvântul lui Dumnezeu. Iar cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă, 

iar prin aceasta noi recunoaștem/deosebim duhul adevărului și duhul 

rătăcirii. Cine este născut din Dumnezeu, cine este născut din nou la o 

nădejde vie, din Cuvânt și Duh, acela are natura și ființa lui Dumnezeu, 

are legătura cu Dumnezeu. Așa cum pământește fiii și fiicele au 

legătura cu tatăl lor tot așa și noi duhovnicește avem legătura cu 

Dumnezeu, Tatăl nostru. Scumpii mei frați și surori, și în acest timp, 

cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă; acela va trece respingător pe 

lângă noi, va trece pe lângă ceea ce a descoperit Dumnezeu. Pe un 

astfel de om nici nu-l interesează ceea ce se predică în Misiunea din 

Krefeld. Dar cine este născut din Dumnezeu, cine are cu adevărat 

Duhul lui Dumnezeu acela a primit viața divină, cine a primit 

împăcarea, iertarea și harul acela este din Dumnezeu. Toți cei ce sunt 

din Dumnezeu vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi poți accentua: 

„Prin aceasta recunoaştem/deosebim duhul adevărului şi duhul 

rătăcirii”: dacă cineva ascultă sau n-ascultă, dacă crede sau nu crede. 

Necredința este un dezastru. Cum a spus Domnul nostru în Ioan 8:24: 

„dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre”. Necredința 

atrage după sine moartea spirituală. Credința este în legătură cu 

Dumnezeu, acceptă și primește ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvânt. 
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 Citim încă o dată ultima parte: „...Prin aceasta recunoaştem 

duhul adevărului şi duhul rătăcirii”(1Ioan 4:6). 

 Fie ca Dumnezeu să dăruiască acest lucru, ca în fiecare din noi 

și în toți care au dăruit credință mesajului divin să poată stăpâni duhul 

adevărului ca să nu mai fie nicio înșelăciune, nicio rătăcire. Ori adevăr, 

ori rătăcire; acestea două nu pot coexista. De aceea fie ca Dumnezeu să 

dăruiască har ca noi să fi primit Duhul adevărului. 

 Acum vine un Cuvânt foarte important. Și aici avem un mare 

necaz cu traducerile. Citim din 2 Ioan 1 de la vers. 7. Permiteți-mi s-o 

spun acum. Ceea ce am citit înainte era în legătură cu prima venire a 

Domnului, dar acest verset din 2 Ioan 1:7 se referă la revenirea 

Domnului nostru Isus Hristos. 

 Citim din 2Ioan 1:7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi 

amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”.  

 În cele mai multe traduceri acest verset este scris la timpul 

trecut. Dar acest verset este scris la timpul viitor „va reveni”. Prima 

venire a lui Hristos a avut loc, s-a împlinit, s-a întâmplat acum două 

mii de ani, este în urma noastră. Acum este vorba ca noi să putem crede 

din inimă că același Isus care a înviat și a fost înălțat la cer în fața 

ucenicilor, același Isus va reveni în trupul Său de înviere, așa cum El a 

fost înălțat la cer. 

 Toți învățătorii rătăcitori învață că Domnul a revenit deja. Puteți 

uita acest lucru și să nu-i credeți. Revenirea Domnului va fi cel mai 

puternic și minunat eveniment care va avea loc. 

 Mai citim o dată acest lucru pentru ca noi toți s-o putem lua la 

inimă. „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu 

mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”. Este absolut important că 

același Isus va reveni. Nu o învățătură. Unii branhamiști învață că 

„Domnul a revenit deja”. Nu, nu, nu! Când Domnul va reveni atunci 

noi vom merge în sus, iar noi credem ceea ce este scris și anume că El 

va reveni în trup de carne – aceasta este mărturisirea noastră. Apoi, mai 

departe este scris: „Iată amăgitorul, iată Antihristul!”. Toți cei ce spun 

că „Domnul a revenit deja, că Apoc. 10 s-a împlinit” sunt amăgitori și 

sunt încadrați ca fiind antihriști. Noi credem așa cum zice Scriptura, 
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credem că Domnul personal va reveni ca Răscumpărător pentru a-i lua 

Acasă pe cei răscumpărați. 

 Citim vers. 8: „Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii 

voastre, ci să primiţi o răsplată deplină”. Să nu intrați în discuții 

despre nicio învățătură. Despre Cuvântul lui Dumnezeu nu se discută. 

Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, Cuvântul lui Dumnezeu este 

crezut așa cum este scris. 

 Toți frații slujitori știu că atunci când ei vin în birou și doresc să 

înceapă o discuție despre un Cuvânt știu că eu nu discut despre Cuvânt. 

Eu n-am discutat despre niciun Cuvânt, eu nu discut despre nicio 

învățătură biblică. Cuvântul lui Dumnezeu este clar și adevărat, și toți 

cei ce sunt din Dumnezeu acceptă și primesc. 

 Acum vers. 9 și 10: „Oricine o ia înainte („Oricine trece peste 

aceasta” – lb. germ.), şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos (învățătura 

că El este Răscumpărătorul nostru, că El Se va arăta în trup de carne), 

n-are pe Dumnezeu”. Oricine nu rămâne în învățătura lui Hristos acela 

nu-L are pe Dumnezeu. Dar „Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe 

Tatăl şi pe Fiul”. 

 Cine nu rămâne în învățătura biblică absolută acela nu-L are pe 

Dumnezeu. El poate vorbi despre Dumnezeu, poate cânta despre 

Dumnezeu, poate predica despre Dumnezeu, dar el nu-L are pe 

Dumnezeu. Pentru că el are o învățătură rătăcitoare și Dumnezeu nu 

poate fi în nicio învățătură rătăcitoare, nu poate fi prezent acolo.  

 Apoi în vers. 10 este scris: „Dacă vine cineva la voi, şi nu vă 

aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: «Bun 

venit!»”. Să nu-l salutați. Este un lucru foarte serios. 

 Așadar niciun învățător rătăcitor n-are vreun loc în casele 

noastre, în locuințele noastre, nu. Ci doar Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu descoperit, care a fost propovăduit și pe care noi îl credem 

din inimă, iar restul rămâne afară. 

 Dumnezeu nu-Și va pune pecetea Lui peste nimeni care rămâne 

în învățături rătăcitoare. Aceasta nu merge! Noi putem aduce în 

legătură doar cu Adevărul, așa cum am citit. Cine este în adevăr, aude 



14 

 

adevărul și crede Adevărul pe care noi îl propovăduim, acela este din 

Dumnezeu,  aceluia îi este descoperit Cuvântul lui Dumnezeu, prin har. 

 Scumpii mei frați și surori, avem o problemă atât de mare cu 

aceia care aduc propriile lor interpretări. De exemplu, fiindcă fratele 

Branham a citit „Acum Mielul lui Dumnezeu a părăsit tronul harului”, 

unii au făcut învățătura că „în martie, anul 1963 Mielul a părăsit tronul 

harului”. Voi puteți auzi pe frații tunetiști că spun: „Nu mai este har, ci 

doar în cei credincioși. Nu mai este har pentru că Mielul a părăsit 

tronul harului”. Dar fratele Branham doar a citit ceea ce a văzut Ioan și 

ceea ce s-a întâmplat. Și doar Dumnezeu decide când se va întâmpla 

ceea ce a fost descoperit – acest lucru doar Dumnezeu singur îl decide. 

Eu nu mai pot suporta înțelegerile greșite. 

 Îi mulțumim lui Dumnezeu că toți adevărații credincioși 

primesc Cuvântul lui Dumnezeu și îl iau în serios. Ei nu cred nicio 

singură interpretare. Mai cu seamă atunci când apar astfel de frați care 

afirmă că „prorocul a zis..., prorocul a zis...” voi aveți dreptul să 

întrebați: „Unde este scris așa ceva în Cuvântul lui Dumnezeu?”. 

Pentru că prorocul a spus de câteva ori: „Să nu primiți nimic dacă nu 

este scris în Cuvântul lui Dumnezeu”. Exact așa este și cu cele șapte 

tunete. Nu doresc să mai pierdem timpul cu așa ceva. Dar în Apoc. 10 

este scris că Domnul, ca Înger al legământului, va coborî când va 

începe împărăția, și ca proprietar de drept, va pune piciorul drept pe 

mare şi piciorul stâng pe pământ, atunci cele şapte tunete vor face să se 

audă glasurile lor. Dar nu în anul 1963, nici în anul 1967, nu în anul 

2012 și nici în anul 2019. Ci atunci când Scriptura se împlinește. Cât de 

mulțumitori am putea fi că am rămas treji și clari, că putem crede exact 

așa cum spune Scriptura și lăsăm totul în legătura în care este scris. 

Lucrurile acestea se vor întâmpla după răpire. Dumnezeu Se va îngriji 

de aceste lucruri. Noi credem tot ce este hotărât pentru perioada noastră 

de timp. 

 Așa cum a trebuit să accentuez înainte, haideți să luăm în serios 

și să avem trăirile noastre mântuitoare. Să putem spune din inimă: 

„Doamne, eu nu Te las până nu mă binecuvântezi. Eu nu Te las până 

mă eliberezi, până Tu mă vindeci și mă binecuvântezi”. Așa cum Iacov 

L-a cuprins pe Domnul, s-a luptat cu El și L-a implorat până la 
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revărsatul zorilor. Iar apoi s-a întâmplat. Domnul i-a dat o lovitură 

scurtă la încheietura coapsei. Toată lupta s-a meritat, soarele i-a răsărit. 

Iacov înseamnă înșelător, unul care îi înșeală pe alții. El l-a înșelat pe 

fratele său Esau și astfel a intrat în posesia dreptului de întâi născut. 

Dar apoi din Iacov a devenit un Israel, un luptător al lui Dumnezeu. Fie 

ca să ne meargă la inimă. 

 Iubiții mei frați și surori, cu adevărat noi să-L îmbrățișăm pe 

Domnul și sincer și deschis, sub lacrimi să-I putem spune: „Iubite 

Domn, eu nu Te las până Tu îmi dăruiești salvarea, mântuirea, siguranța 

că eu sunt proprietatea Ta”. Credeți în sângele prețios al noului 

legământ pe care Domnul nostru l-a vărsat, credeți în iertare, credeți în 

împăcare, credeți că nouă ne-a fost dăruită mântuirea deplină. 

 Sincer și deschis putem spune înaintea lui Dumnezeu: noi 

credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Și cine este din Dumnezeu Îl 

crede pe Dumnezeu. Voi știți că necredința și neascultarea sunt sub 

blestemul lui Dumnezeu. Iar credința și ascultarea sunt sub 

binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă unii ar fi de prima dată în 

acest loc, fie ca toți să accepte, să primească harul lui Dumnezeu. Așa 

cum este scris despre Domnul și Răscumpărătorul nostru: „tuturor 

celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat 

dreptul și puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu”(Ioan 1:12). 

 Luați la inimă toate aceste versete biblice. Mai citiți-le o dată în 

duh de rugăciune și rugați-L pe Domnul ca tot ceea ce este scris să vă 

devină un Cuvânt descoperit și sfânt. Nimeni n-are nevoie de nicio 

învățătură din niciun seminar. Noi am fost învățați de Dumnezeu prin 

Cuvântul sfânt și scump al lui Dumnezeu. 

 Mai spunem o dată acest lucru. Dumnezeu l-a trimis pe robul și 

prorocul Său pentru ca prin el să aducă totul înapoi în starea originală 

în Biserica nou testamentară. Pe cât de sigur Biserica nou testamentară 

a avut începutul ei cu turnarea Duhului Sfânt, pe atât de sigur, acum, 

înaintea revenirii lui Isus Hristos, Biserica nou testamentară va trăi 

desăvârșirea lucrării prin cea mai puternică lucrare a Duhului care a 

fost vreodată pe pământ. Nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul 

Meu. Pe cât de sigur a spus Dumnezeu acest lucru și este scris, pe atât 

de sigur se va și întâmpla. Pot auzi „Amin-ul” vostru? Suntem noi 



16 

 

dintre aleși? Suntem dintre aceia care cred Cuvântul? Suntem din 

Dumnezeu? Atunci noi credem Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Nu ne 

uităm la împrejurări. Chiar dacă trecem prin cele mai grele încercări 

noi știm că Domnul ne însoțește. Important este ca la sfârșit noi să fim 

încununați. 

 Îi mulțumesc Domnului. Sută la sută eu știu că rezultatul 

ultimului mesaj va fi că Mireasa Mielului va fi înfățișată și va sta 

înaintea Domnului fără pete și fără zbârcituri. Atunci se va împlini: 

„cele ce erau gata, au intrat cu El la ospățul nunții, şi s-a încuiat 

uşa”(Mat. 25:10). Propovăduirea are loc acum pentru ca noi să fim 

pregătiți, să avem un acord interior față de fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu și astfel voia lui Dumnezeu să se poată întâmpla în viața 

noastră, prin har. Lui, Domnului și Răscumpărătorului nostru, Îi 

aducem slavă și cinste în vecii vecilor. Aleluia! Amin. 

 Haideți să ne ridicăm și să-I mulțumim Domnului. Am uitat să 

spun tuturor Bun venit! Să știți că noi aparținem împreună; noi, 

împreună, Îl vom întâlni pe Domnul în văzduh. Domnul să-i 

binecuvânteze pe toți frații din diferite țări și limbi, toți frații care dau 

hrana mai departe. Domnul nostru este credincios. Domnul să vă 

binecuvânteze pe toți de pretutindeni. Domnul Dumnezeu a hotărât așa 

ca noi să ne putem strânge în acest loc din toate popoarele și din toate 

limbile, pentru ca toți să poată asculta și vedea ceea ce face El. Fie ca 

binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească asupra noastră.  

 Da, Isus va reveni curând. Îi mulțumim Domnului. Îi aducem 

mulțumire Domnului. Îi salutăm pe toți frații care sunt în legătură cu 

noi și cu Domnul. Le urăm binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor 

fraților care stau în slujbă. Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu din 

toată inima că Cuvântul a fost propovăduit. 

 Nu știu cum simțiți voi. Eu cred că prezența lui Dumnezeu este 

în această încăpere, cu adevărat Dumnezeu este prezent și face lucruri 

mari. A făcut și face lucruri mari, acum sub propovăduirea Cuvântului 

a făcut lucruri mari. Îi putem mulțumi și aduce cinste și slavă în toate 

limbile. Astăzi Dumnezeu a făcut lucruri mari. Aleluia! 

 Cântăm cântarea „Așa cum sunt” și toți cei ce doresc să 

primească botezul să vină în față. Și cine are nevoie de rugăciune poate 
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veni. Ca să putem vedea exact vă rog ridicați mâinile. Doriți să primiți 

botezul? Frumos. Mai sunt persoane pentru care ne putem ruga și nu 

sunt botezate? Voi v-ați dedicat viața voastră Domnului. Îi aducem 

mulțumire Domnului. Vă rog frumos veniți mai aproape. V-ați dedicat 

viața Domnului? Voi știți ce înseamnă botezul. Este un legământ al 

unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. V-ați dedicat viața voastră 

Domnului. Cugetul vostru nu vă mai osândește, ci voi aveți un cuget 

curat și liber. Voi ați acceptat iertarea prin credință. Tu ești prea tânăr; 

noi nu botezăm copii. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har ca voi să 

încheiați legământul unui cuget curat prin puterea răscumpărării 

isprăvite și prin puterea învierii lui Isus Hristos dintre morți. 

 Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule, Îți 

mulțumim din toată inima pentru acest sfârșit de săptămână și ne 

rugăm pentru toți frații și surorile din toate popoarele și limbile de pe 

întregul pământ. Cheamă-i afară pe ultimii. Fie ca poporul Tău să fie 

strâns pentru a asculta cuvintele Tale, să trăiască pregătirea lor. Iubite 

Domn, Îți mulțumim căci este scris că Tu Îți vei desăvârși lucrarea cu 

mare putere și slavă. Întreaga adunare să-Ți fie dedicată Ție. Întreaga 

Europă și întreaga lume să-Ți fie dedicate Ție, toți credincioșii care au 

acceptat și primit Cuvântul Tău, care au primit har înaintea Ta. 

 Iubite Domn, Îți mulțumim pentru ultimul mesaj, pentru ultima 

chemare. Îți mulțumim că Tu ne-ai deschis urechile, ne-ai uns ochii și 

ne-ai deschis inimile ca să putem crede așa cum zice Scriptura. Să nu 

mai primim nicio explicație, nicio interpretare, ci să credem din inimă 

doar Cuvântul lui Dumnezeu original. 

 Iubite Domn, binecuvântează-i pe toți cei ce se vor întoarce la 

casele lor. Binecuvântează pe toți care vor merge la botez. Fiți dedicați 

Domnului Dumnezeu în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Aleluia! 

Amin. 

  


