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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 13 –  2011 

Ewald Frank 
 

Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, 

sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune 

din Krefeld, Germania. 

Aceste predici sunt transmise prin diferite canale de 

televiziune în multe ţări şi, prin acestea, Cuvântul lui Dumnezeu este 

împărtăşit cu cât mai mulţi oameni este posibil. 

Tema noastră principală este revenirea lui Hristos şi împlinirea 

profeţiilor biblice în timpul nostru, chemarea afară a aleşilor lui 

Dumnezeu din toate naţiunile şi toate denominaţiunile, şi pregătirea 

Miresei în vederea întâlnirii cu Mirele ceresc la venirea Lui. 

În Ioan 14.2-3, avem făgăduinţa Domnului nostru: ,,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”.  

Aceasta a fost tema principală încă din vremea apostolilor: a 

doua venire a lui Hristos, revenirea lui Hristos pentru a-i lua în slavă 

pe cei răscumpăraţi. Mirele va veni să-Şi ia Mireasa la ospăţul de 

nuntă al Mielului.  

 Evrei 9.28 ne dă o descriere clară şi precisă a acestei teme. 

,,Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte 

păcatele multora, Se va arăta a doua oară – nu în vederea păcatului 

– ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” ,,Se va arăta a doua 

oară.” – prima dată El a venit ca să ne răscumpere, a doua oară El 

vine ca să-i ducă acasă pe cei răscumpăraţi. A treia oară El vine 

împreună cu sfinţii, după ospăţul de nuntă, pentru a împărăţi pe 

pământ o mie de ani.  
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Prieteni, această temă nu este doar importantă, ci trebuie 

accentuat ceea ce găsim scris în Matei 25.6: ,,Iată vine Mirele, ieşiţi-I 

în întâmpinare”. La miezul nopţii s-a auzit această strigare. Iar în v. 

10 scrie: ,,Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi uşa 

s-a încuiat”.  

Dragi prieteni, eu cred din adâncul sufletului meu că revenirea 

lui Hristos este foarte aproape. Nimeni nu cunoaşte ziua sau ceasul, 

dar Domnul nostru a spus de 3 ori: ,,Când veţi vedea întâmplându-se 

aceste lucruri”, tot ce s-a prezis în Matei 24, Marcu 13, Luca 21, 2 

Tes. cap. 2, 1 Tim. cap. 4, 2 Tim. cap. 3, 2 Petru cap. 3, Iuda, întreaga 

epistolă. Şi apoi mergem în cartea Apocalipsei, unde citim cap. 12, 

cap. 13, până la cap. 18 în care este descris timpul din urmă şi cu 

deosebire ultima putere mondială, a patra împărăţie despre care a 

vorbit prorocul Daniel în cap. 2 şi cap. 7. Noi vedem toate aceste texte 

profetice, noi vedem aceste simboluri profetice descoperite prin Duhul 

Sfânt. Noi nu ghicim, nu interpretăm, noi trăim în timpul când aceste 

lucruri sunt descoperite în mod divin. Noi mergem de la un verset la 

altul, din Noul la Vechiul Testament şi din Vechiul la Noul Testament 

şi Duhul Sfânt ne conduce în tot adevărul. Şi Adevărul este Cuvântul 

lui Dumnezeu.  

Deci noi înţelegem că revenirea Domnului nostru este foarte, 

foarte aproape şi că acesta trebuie să fie un timp al chemării afară, un 

timp al pregătirii, ca să fim gata atunci când vine Mirele. Şi în multe 

locuri din Sfânta Scriptură ne este arătat ce se va întâmpla atunci când 

Domnul nostru se va întoarce. În 1 Tes. 4 de la v. 13 la 18, ni se spune 

că va fi un strigăt, va fi glasul unui arhanghel, va fi trâmbiţa lui 

Dumnezeu şi mai întâi vor învia cei morţi în Hristos, iar noi cei vii 

care suntem în Hristos vom fi transformaţi, şi împreună vom fi luaţi la 

cer ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Acest eveniment va fi o 

realitate.  

Dar acum se pune întrebarea: cine face parte din Biserica 

Mireasă? Cine face parte din această adunare a celor chemaţi afară, 

sfinţiţi şi pregătiţi pentru venirea Domnului?  
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Prieteni, eu trebuie să vă spun adevărul, fie că îl veţi primi sau 

nu. Depinde de fiecare în parte. A fost un premergător şi un mesaj 

înaintea primei veniri a lui Hristos, şi – aşa cum accentuez adesea – 

Noul Testament a început cu împlinirea unor făgăduinţe şi prorocii din 

Vechiul Testament. Ca să fiu sincer, pe mine nu mă interesează ce fac 

bisericile, pe mine nu mă interesează politica, pe mine nu mă 

interesează religia. Eu sunt interesat doar să împărtăşesc Cuvântul 

sfânt al lui Dumnezeu, adevăratele învăţături biblice despre 

dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre cea 

de a doua venire a lui Hristos, despre toate aceste învăţături de bază 

ale Sfintei Scripturi, care toate au fost interpretate greşit şi de atunci 

oamenii sunt duşi în rătăcire.  

Noi înţelegem din Sfânta Scriptură că acum, înaintea revenirii 

lui Hristos trebuie să existe un mesaj, şi, prieteni –  fie că o primiţi sau 

nu – Dumnezeu nu-Şi va schimba planul Său de mântuire de dragul 

vostru. Nu, ci tu trebuie să te schimbi, să te adaptezi şi să te laşi 

potrivit în acest plan de mântuire.  

Acelaşi Dumnezeu care a spus în Mal. cap. 3: „Iată, voi 

trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea.”, a spus în 

cap. 4: ,,Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua 

Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. Puteţi citi în Vechiul şi 

Noul Testament despre ,,ziua Domnului”, când judecăţile lui 

Dumnezeu vor lovi pământul. Multe versete vorbesc despre această 

,,zi a Domnului” – Isaia 13.6, Ioel 2, în prorocii mici din Vechiul 

Testament, Amos, Osea şi Ţefania şi până la Mal. cap. 4. Şi apostolul 

Petru, în prima sa predică din ziua de Rusalii, nu a predicat doar 

pocăinţa, botezul şi umplerea cu Duhul Sfânt. În vers. 20, el se referă 

la făgăduinţa dată de Dumnezeu prin prorocul Ioel şi anume că: 

,,înainte să vină ziua Domnului, soarele se va întuneca şi luna se va face ca 
sângele.”(Fapte 2.20).  

Gândiţi-vă dragi fraţi şi surori, în prima sa predică, în prima sa 

predică de acum 2.000 de ani, Duhul Sfânt l-a călăuzit pe apostolul  

Petru să vorbească despre ziua care va veni, ziua Domnului cea mare 

şi înfricoşată. De ce? Pentru că este aşa de important ca noi, în acest 
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timp să recunoaştem planul lui Dumnezeu de mântuire şi să 

recunoaştem toate lucrurile care sunt în legătură cu acesta.  

Pe scurt fie spus: aceasta este o epocă profetică şi Dumnezeu a 

trebuit să trimită un mesaj profetic pentru această generaţie. Şi eu 

trebuie să vă spun, dragi prieteni, că William Branham, slujitorul şi 

prorocul lui Dumnezeu pentru acest timp, a avut câteva trăiri cu totul 

deosebite. Spun aceasta pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham 

timp de 10 ani – am fost în adunările lui din Germania şi din Statele 

Unite, am fost cu el în aceeaşi maşină, am mâncat cu el la aceeaşi 

masă. Prieteni, când am aflat de chemarea directă pe care a primit-o de 

la Domnul şi aceste trăiri extraordinare, ca acea din 11 iunie 1933, 

când el boteza circa 300 de persoane după prima lui campanie de 

evanghelizare, el stătea în râul Ohio, gata să boteze a 17-a persoană, 

când dintr-o lumină supranaturală – vizibilă pentru cei peste 4.000 de 

oameni – o voce i-a spus următoarele cuvinte: ,,Aşa cum Ioan 
Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, aşa eşti 
tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. 

Oricine cunoaşte lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în sec. 

XX, ştie foarte bine că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham după 

al Doilea Război Mondial ca să înceapă această campanie 

evanghelistică şi de vindecare. A fost străpungerea Evangheliei 

depline după al Doilea Război Mondial.  

Prieteni, mulţi evanghelişti au fost inspiraţi şi au început 

propria lor slujbă. Dar nu acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Ei toţi şi-

au zidit propria lor împărăţie în Împărăţia lui Dumnezeu şi şi-au făcut 

un nume mare, organizaţii mari, uneori devenind multimilionari. Dar 

aceasta nu e treaba mea. Pe mine mă interesează mesajul pe care l-a 

trimis Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, 

înapoi la învăţăturile biblice cu care să ne conformăm, şi să fim astfel 

aduşi înapoi la starea în care a fost Biserica la început, în ziua de 

Rusalii.  

Căci Domnul nostru nu va lua acasă pe cei ce sunt prinşi în 

închinare la idoli sau în preacurvie spirituală. Ambele categorii vor fi 

excluse, da, ambele vor fi excluse, cei ce se închină la idoli şi cei ce 
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sunt în preacurvie spirituală faţă de legământul cu Dumnezeu şi faţă 

de Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem astăzi în Biblia noastră. 

Prieteni, noi trebuie să fim foarte deschişi cu voi, şi noi trebuie 

să vă întrebăm: sunteţi voi gata să credeţi adevărata învăţătură 

apostolică, sunteţi voi gata să credeţi ceea ce au predicat apostolii 

Petru, Iacov, Ioan şi Pavel? Sunteţi gata să credeţi ceea ce le-a fost 

arătat şi descoperit lor prin Duhul Sfânt? Sau veţi rămâne cu ceea ce a 

spus Atanasius, care venea din Alexandria? Sau veţi crede ceea ce a 

spus Tertulian, care venea din Tunisia? Sau veţi rămâne la ceea ce a 

spus Eusebiu, care venea din Constantinopol? Veţi crede ceea ce s-a 

hotărât în Sinodul de la Niceea sau Calcedon? Sau veţi îngădui să fiţi 

aduşi înapoi la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, la adevăratele 

învăţături ale Sfintelor Scripturi?  

Prieteni, îngăduiţi-mi să vă spun acum aceste lucruri: fiecare 

interpretare a Cuvântului lui Dumnezeu este o hulă. Dumnezeu este 

doar în Cuvântul Lui cel Sfânt. Nu există nicio interpretare care să fie 

adevărată sau corectă. Adevărul şi dreptatea se găsesc doar în 

Cuvântul lui Dumnezeu.  

Ca să vă arăt acest lucru din Sfânta Scriptură, în Fapte 1.6, 

apostolii L-au întrebat pe Domnul nostru: „Doamne, în vremea 

aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” Întrebarea 

se referea la ,,aşezarea din nou”. Îngăduiţi-mi să vă arăt din Isaia 42, 

felul în care Domnul îi vede pe cei ce sunt ţinuţi captivi din punct de 

vedere spiritual în aceste ,,închisori”. Isaia 42.22: ,,Şi totuşi poporul 

acesta este un popor prădat şi jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în peşteri şi 

înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i scapă! 

Jefuiţi, şi nimeni nu zice: „Dă înapoi!” (sau ,,aşează înapoi”).  

Prieteni, în viaţa mea eu nu am spus nicio glumă; în cele peste 

12 mii de predici doar am propovăduit, eu nu am râs. Eu nu pot. Eu 

trebuie să iau în serios slujba care mi-a fost încredinţată.  

Eu trebuie să vă spun că toate denominaţiunile sunt ţinute în 

robia babiloniană. Toţi oamenii sunt ţinuţi captivi în aceste închisori 

spirituale.  
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Dar în Isaia 42.7 citim despre Domnul nostru: ,,să deschizi 

ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din prinsoare pe cei 

ce locuiesc în întuneric”. 

Aşa că Domnul nostru ne-a trimis eliberarea, dar noi trebuie să 

recunoaştem ziua şi mesajul ei, noi trebuie să recunoaştem planul şi 

programul lui Dumnezeu pentru timpul nostru. 

În Isaia 58.12, citim: ,,Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de 

mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit 

„Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu 

putinţă de locuit”. 

Dumnezeul meu din ceruri, poate fi spus mai clar decât aşa? 

Un timp al aşezării din nou a tuturor lucrurilor, un timp în care să 

găsim vechea temelie. Apostolul Pavel a putut spune: ,,Eu am pus 

temelia”.  

Dragi prieteni, vă rog, nu vă opriţi în asculta acest mesaj, ci 

ascultaţi mai departe, căci mai am câteva lucruri de spus. 

Ne întoarcem la tema noastră principală: revenirea lui Hristos, 

timpul chemării afară, timpul pregătirii, ca să fim gata atunci când 

vine Mirele. Numai cei ce sunt o parte a Bisericii Mireasă vor auzi ce 

are Mirele de spus. Numai cei ce ascultă ceea ce Duhul spune 

bisericilor au posibilitatea să se conformeze cu Cuvântul lui 

Dumnezeu şi să creadă aşa cum spune Scriptura.  

Am scris mai multe cărţi, iar una dintre ele este ,,Provocarea 

teologiei creştine”. Prieteni, în această carte sunt arătate câteva 

reprezentări ale ,,sfintei treimi”, aşa cum sunt ele crezute în diferite 

biserici şi denominaţiuni. Şi apoi mergeţi la Exod 20, acolo unde 

Domnul, în prima Sa poruncă, vorbeşte despre Sine şi spune că El este 

Singurul Dumnezeu şi că nu este altul afară de El şi că noi nu trebuie 

să avem alt Dumnezeu afară de El sau lângă El. 

Astăzi oamenii învaţă că: „Tatăl este Dumnezeu”, „Fiul este 
Dumnezeu” şi „Duhul Sfânt este Dumnezeu”. Aceasta ar însemna că acesta 

din mijloc este Dumnezeu, cel din stânga este Dumnezeu şi cel din 

dreapta este Dumnezeu.  
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Fraţi şi surori, nu există decât un singur Dumnezeu, şi acest 

singur Dumnezeu S-a descoperit pe Sine cu scopul de a împlini 

propriul Său plan de mântuire. El S-a descoperit ca Tatăl nostru în 

ceruri, în singurul Lui Fiu născut, Domnul şi Mântuitorul nostru pe 

pământ, şi în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, 

Dumnezeu cu noi şi Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiaşi 

Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire planul Său de mântuire cu 

omenirea.  

Sunt multe alte lucruri care trebuie spuse, pentru a vă arăta 

importanţa aducerii înapoi la adevăratul model biblic, înapoi la 

adevărata învăţătură biblică.  

Vă rog, ascultaţi şi predica de sâmbăta viitoare, în care vom 

continua să ne ocupăm de temele cele mai importante pentru acest 

timp. Întoarceţi-vă la Domnul, întoarceţi-vă la Cuvânt, fiţi curăţaţi 

prin sângele Mielului, fiţi sfinţiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Fiţi 

astfel pregătiţi pentru marea zi a revenirii Domnului şi Mântuitorului 

nostru, Isus Hristos. Fiţi o parte a Bisericii Mireasă, care va fi gata să-

L întâlnească pe Mirele ceresc atunci când va veni.  

Dragi prieteni, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, fie ca El 

să fie cu voi şi fie ca voi să recunoaşteţi ziua în care trăiţi şi mesajul 

pentru această zi, conform planului de mântuire.  

Fiţi binecuvântaţi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 14 –  2011 

Ewald Frank 
 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor şi 

domnilor sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. 

Aceste predici sunt transmise în multe ţări cu scopul de a 

împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu cu cât de mulţi oameni. 
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Eu îmi dau seama cu adevărat că timpul de har a început, dar şi 

că acest timp de har va avea un sfârşit. Eu cred că acum noi suntem 

foarte aproape de revenirea lui Hristos şi de aceea aceasta a devenit 

tema noastră principală. Noi predicăm şi noi învăţăm despre cea de a 

doua venire a lui Hristos, despre chemarea afară, despre timpul 

pregătirii pentru a ne pune în concordanţă cu Dumnezeu şi cu 

Cuvântul Lui, şi ne întoarcem la adevăratul model biblic de practică şi 

învăţătură, aşa cum au fost la început.  

În Tit 1.1-2 citim: ,,Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al 

lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi 

cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii 

veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu 

poate să mintă”.  

Am spus de multe ori: poţi trăi veşnic numai dacă ai primit cu 

adevărat viaţa veşnică. Nu există niciun text biblic în care să se spună 

că omul, omul, are un suflet care nu va muri niciodată. Scriptura 

spune în Ezec. 18.4: ,,Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Şi 

chiar dacă am avea viaţa veşnică fără mântuire, atunci de ce a mai 

venit Hristos, de ce a mai fost vărsat sângele Lui sfânt? 

Deci, prieteni, Sfânta Scriptură declară în 1 Ioan 5.11 şi 12: 

,,Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 

Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 

viaţa”.  

Aşa că prieteni, noi trebuie să ne confruntăm cu realitatea şi să 

recunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat din toate 

punctele de vedere. Am putea împărtăşi cu voi foarte multe versete 

biblice, cum este cel din Ioan 17, în care se vorbeşte despre viaţa 

veşnică şi despre Domnul nostru. Aici, în Ioan 17.3, este scris: ,,Şi 

viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”.  

Eu cred că noi cu toţii am înţeles că pentru a trăi veşnic, noi 

trebuie să primim viaţa veşnică. Există doar un singur fel de viaţă 

veşnică, care nu a început şi nici nu se va sfârşi. Şi acesta este 

Dumnezeul Atotputernic, care locuieşte în plinătatea Lui de duh, 
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lumină şi viaţă, din veşnicie în veşnicie. 1 Tim. 1.17, 1 Tim 6.16: 

,,singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care 

nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L 

poate vedea”.  

La început, El a păşit din veşnicie în timp şi de aceea vorbeşte 

Biblia în Gen. 1 despre ,,început”. ,,La început, Dumnezeu a făcut 

cerurile şi pământul.”  Cel nevăzut a devenit vizibil, a luat o formă de 

descoperire, putând fi astfel văzut şi auzit. 

Dragii mei prieteni, eu cred în unicitatea lui Dumnezeu. Eu 

cred că există doar un singur Dumnezeu. El poate fi şi este Creatorul, 

El este Împăratul, El este Mântuitorul, El este Judecătorul şi dacă 

mergem în Vechiul Testament la Exod cap. 2 şi 3, 4, 5 şi 6, vedem cum 

El S-a descoperit în mod supranatural, într-o singură apariţie, ca 

Îngerul Domnului, ca Domnul, ca Dumnezeu.  

Putem citi despre trăirile pe care le-au avut bărbaţii lui 

Dumnezeu din Vechiul Testament – cum a fost cea din Gen. 18, când 

Domnul împreună cu doi îngeri au venit la Avraam şi au stat la masă 

cu el sub stejarii lui Mamre.  

Dragii mei prieteni, Dumnezeu S-a făcut cunoscut de-a lungul 

Vechiului Testament, dar încă nu era descoperit ca Tată, Fiu şi Duh 

Sfânt. Nici măcar o dată, în cei 4.000 de ani ai Vechiului Testament nu 

a existat vreun om pe pământ care să se adreseze Dumnezeului din cer 

ca ,,Tată ceresc”. Nici măcar o dată!  

Nici măcar o dată, în cei 4.000 de ani ai Vechiului Testament  

nu a vorbit cineva despre un Fiu al lui Dumnezeu. Era cu totul 

imposibil, pentru că Dumnezeu nu Se descoperise încă pe Sine ca Tată 

în ceruri şi în singurul Lui Fiu pe pământ. Dar găsim de peste 6.000 de 

ori în Vechiul Testament că El S-a descoperit ca ELOHIM, YaHVeH, – 

Dumnezeu, Domnul şi a vorbit de la început.  

Dar apoi El a dat făgăduinţe în Vechiul Testament în 

conformitate cu planul Lui de mântuire. Prima făgăduinţă o găsim în 

Gen. 3.15, şi anume că: ,,sămânţa lui Dumnezeu va veni prin femeie şi va 
zdrobi capul şarpelui” şi ne va aduce eliberarea. Putem merge la toate 

celelalte făgăduinţe, Isaia 7.14: ,,fecioara va zămisli şi va naşte un 
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Fiu”, Ps. 2.7: ,,astăzi Te-am născut”, 2 Sam. 7.14: ,,Eu îi voi fi Tată şi 

el Îmi va fi fiu”. Putem citi toate aceste făgăduinţe din Vechiul 

Testament, până la cea din Ps. 110. Prieteni, textul din Ps. 110 a fost 

menţionat de 16 ori în Noul Testament, de 16 ori!  

Şi prieteni, eu sunt întotdeauna recunoscător Dumnezeului 

Atotputernic pentru că scriitorii Noului Testament s-au întors spre 

Vechiul Testament şi au arătat cum s-au împlinit făgăduinţele lui 

Dumnezeu şi cum planul lui Dumnezeu de mântuire a devenit   

realitate.  

La începutul Noului Testament s-a petrecut un lucru cu totul 

deosebit. Duhul Sfânt a coborât peste Maria, şi ştiţi din Evanghelia lui 

Matei, şi, în mod deosebit din Evanghelia lui Luca, ce i-a spus îngerul 

Gavril şi cum s-au petrecut toate lucrurile: „Duhul Sfânt Se va coborî 

peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul 

care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”.  

Ce făcea de fapt Dumnezeu? El Se descoperea pe Sine într-o 

formă vizibilă, într-un trup de carne. ,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 

locuit printre noi.” Şi dacă mergem în Ioan 1, şi căutăm într-un 

dicţionar biblic, găsim că acolo unde scrie CUVÂNTUL, în ebraică 

este scris DABAR. Înainte de a avea cuvântul trebuie să fie cineva 

care să vorbească. Cineva trebuie să-l rostească. Şi astfel înţelegem că 

Domnul nostru a vorbit şi toate lucrurile au venit la existenţă.  

Citiţi mai departe din Ioan 1.3: ,,Toate lucrurile au fost făcute 

prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”. Aşa că 

nu era doar Cuvântul, ci şi Cel ce vorbea acel Cuvânt a umblat în 

mijlocul nostru şi a putut spune ,,Eu sunt”; ,,înainte ca să se nască 

Avraam, sunt Eu” – Cel care a vorbit de la început. 

Dragi prieteni, noi am scris câteva cărţi şi nu putem împărtăşi 

toate aceste lucruri în câteva minute. Dar vreau ca voi să înţelegeţi că 

în acest timp Dumnezeu ne aduce înapoi la sfântul Său Cuvânt, astfel 

încât noi să putem vedea foarte clar din Vechiul şi Noul Testament  

planul de mântuire al lui Dumnezeu.  

În Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi am fost aşezaţi ca fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu. De aceea a fost necesar ca Domnul slavei să vină 
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într-un trup de carne, pentru că Adam şi Eva au păcătuit în trupul de 

carne. De aceea, orice om care se naşte pe pământ se naşte în păcatul 

originar; şi astfel noi cu toţii am fost pierduţi. De aceea a trebuit să 

vină însuşi Domnul nostru. 

Prieteni, fiţi atenţi la următorul lucru. Dacă în Sfânta Scriptură 

scrie DOMNUL, lăsaţi aşa cum este scris, DOMNUL. Dacă scrie FIU, 

lăsaţi cum este scris, FIU. Dacă scrie DUMNEZEU, lăsaţi cum este 

scris, DUMNEZEU. Lăsaţi fiecare cuvânt aşa cum este scris şi acolo 

unde este scris pentru că aşa trebuie să fie şi acolo este locul în care 

trebuie să fie. 

De exemplu, în Luca 2.11 scrie: ,,astăzi, în cetatea lui David, 

vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Care este 

DOMNUL. Acolo nu scrie ,,FIU”, pentru că El S-a născut ca Fiu, dar 

Fiul era Domnul însuşi descoperit într-un trup de carne. Şi noi trebuie 

să înţelegem acest lucru.  

De aceea, dacă Scriptura spune în 1 Cor. 12.3 că: ,,nimeni nu 

poate spune: ,,Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.”, atunci 

noi înţelegem de ce este scris DOMNUL, de ce este scris FIUL, de ce 

este scris ,,întâiul născut”, de ce sunt scrise toate aceste noţiuni care 

descriu ceva. 

Prieteni a venit timpul ca noi să aşezăm toate lucrurile în mod 

corect şi în legăturile corecte, în conformitate cu planul de mântuire.  

Aşa cum am spus în ultima predică, începând cu sec. al III-lea, 

totul a fost schimbat. Şi ca să fiu sincer, în biserica venită la existenţă 

în Imperiul roman, nicio învăţătură biblică nu a fost lăsată aşa cum a 

fost la început. Absolut totul a fost schimbat! Fiecare învăţătură şi 

practică din biserica venită la existenţă din timpul lui Constantin nu 

mai este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.  

Şi aşa cum v-am arătat data trecută, în special învăţătura 

despre dumnezeire a fost schimbată. Vă puteţi închipui că ei au 

început să înveţe că există: „Dumnezeu Tatăl”, „Dumnezeu Fiul” şi 
„Dumnezeu Duhul Sfânt”. Şi au mai spus că: „Tatăl este veşnic”, „Fiul este 
veşnic” şi „Duhul Sfânt este veşnic”. Au adus aceste formulări – cu ce 

scop? Găsiţi voi în Biblie măcar o singură dată noţiunea ,,Fiul veşnic”? 
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Nici măcar o dată!! Nici o dată! Nu în Biblie! Găsiţi voi în Biblie 

măcar o singură dată noţiunea ,,Dumnezeu Fiul”? Nici măcar o dată!! 

Nici o dată! Nu în Cuvântul lui Dumnezeu!  

Prieteni, vă spun adevărul. Eu cred din toată inima mea, în 

conformitate cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, că Cel Atotputernic 

S-a descoperit, pentru mântuirea noastră, ca Tatăl nostru în cer, în 

singurul Lui Fiu pe pământ – EMANUEL, Dumnezeu cu noi, Domnul 

şi Mântuitorul nostru şi prin revărsarea Duhului Sfânt, Dumnezeu 

locuieşte în noi. Dumnezeu deasupra noastră ca Tată, Dumnezeu cu 

noi în Fiul, Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Dar există numai un 

singur Dumnezeu în vecii vecilor.  

Şi orice lucrare care se face în „biserica” venită la existenţă în 

sec. al III-lea, începe cu formula: ,,În Numele Tatălui, în Numele Fiului şi 
în Numele Duhului Sfânt”. O asemenea formulare nu a fost folosită 

niciodată, niciodată în zilele biblice de la început. Nu se găseşte în 

Sfânta Scriptură şi nu a fost folosită nici măcar o singură dată!  

Satan a aruncat această înţelegere greşită a versetului 19 din 

Matei cap. 28 peste aceşti oameni, în special în Sinodul de la Niceea. 

Dar în Matei 28.19, Domnul nostru a vorbit despre NUMELE: 

,,învăţaţi toate neamurile şi botezaţi-i în Numele Tatălui şi al Fiului 

şi al Sfântului Duh”. Care este NUMELE în care s-a făcut legământul 

nou testamentar? ,,Îi vei pune Numele ISUS, pentru că El va mântui 

pe poporul Său de păcatele sale.”  

Tată, nu este un nume, Tată arată ce este El. Fiu nu este un 

nume, ci arată ce este El. Dacă tu eşti un tată, acesta nu este numele 

tău. Dacă eşti un fiu, atunci nu acesta este numele tău. Acestea sunt 

titluri. Dar Numele în care Dumnezeu S-a descoperit pe Sine şi prin 

care ne putem apropia de Tatăl nostru din ceruri, este DOMNUL ISUS 

HRISTOS.  

De aceea apostolii au înţeles marea trimitere, şi toţi, fie că a 

fost Petru în Ierusalim, fie că a fost Filip în Samaria sau apostolul 

Pavel în Efes – toţi au botezat în Numele Domnului Isus Hristos; în 

Ierusalim, în Samaria şi în Efes.  
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Dragii mei prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca 

poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la adevăratele învăţături, şi să 

iasă din robia babiloniană.  

Şi, prieteni, eu vă întreb cu toată sinceritatea: vreţi să rămâneţi 

în ceea ce s-a hotărât că trebuie crezut în Sinodul de la Niceea, vreţi să 

credeţi ceea ce au spus Atanasiu, Tertulian sau Eusebiu, toţi acei 

bărbaţi care nu L-au cunoscut personal pe Dumnezeu, care nu L-au 

trăit pe Domnul ca Mântuitorul lor personal, ci au acceptat doar 

creştinismul ca o religie? Vreţi voi să credeţi până la sfârşit aceste 

învăţături şi practici nebiblice? Eu unul, nu! Eu nu! Niciodată! Eu 

trebuie să cred şi cred din toată inima ceea ce au predicat, învăţat şi 

practicat apostolii Petru, Iacov, Ioan şi Pavel.  

Iubiţi fraţi şi surori, eu ştiu că aceste lucruri sunt spuse pe scurt 

şi s-ar putea să nu le puteţi cuprinde în totalitate în acest moment. Dar 

dragi prieteni, vă rog, înţelegeţi acest lucru: mesajul acestui ceas este 

chemarea afară din orice confuzie, din toate temniţele spirituale, aşa 

cum am citit data trecută din Isaia cap. 42 şi cap. 58.  

Mergem apoi în 2 Cor. 6, de la v. 14; v. 17: ,,Voi, poporul Meu 

ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 

atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi”. Până când vreţi să 

rămâneţi în robia babiloniană? Nu vă daţi seama că acum toate 

bisericile protestante se întorc la Roma şi se unesc sub şefia Romei? Şi 

toate religiile se unesc? Nu vă daţi seama care este ,,semnul fiarei”? 

Nu recunoaşteţi voi timpul în care trăim acum?  

Prieteni, eu trebuie să spun aceste lucruri. Dacă nu o fac, vă 

întreb: cine o va face?  

Deci, dragi prieteni acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca 

să vă spun şi voi să auziţi adevărul. Şi aşa cum am mai spus de câteva 

ori, William Branham, slujitorul şi prorocul lui Dumnezeu a fost 

folosit în a doua parte a sec. XX ca un om trimis de Dumnezeu, cu 

mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu. Şi acest mesaj al 

învăţăturii adevărate cuprinde partea evanghelistică, partea profetică şi 

toate adevăratele învăţături care se găsesc în Sfânta Scriptură şi care 

acum trebuie aşezate în Trupul lui Hristos. Nicio învăţătură greşită nu 
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poate rămâne în Trupul lui Hristos! Totul trebuie reaşezat în starea în 

care era la începutul Bisericii nou testamentare. 

Noi avem făgăduinţa din Ioan 14.2 şi 3, pe care însuşi Domnul 

nostru a spus-o: ,,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”. Şi noi am citit făgăduinţa 

din Evrei 9.28. Mai întâi Domnul nostru a venit ca să ne răscumpere; 

apoi El vine a doua oară ca să-i ducă pe cei răscumpăraţi acasă în 

slavă. Şi apoi noi citim în Apoc. 19 despre ospăţul de nuntă al 

Mielului, şi mai citim în Matei 25.10: ,,cei ce erau gata au intrat cu el 

în odaia de nunta şi uşa s-a încuiat”. 

Eu vreau ca voi să fiţi gata! Acest lucru este în inima mea. Eu 

slujesc de peste 50 de ani şi acest lucru clocoteşte în inima mea. Vă 

rog, luaţi în serios Cuvântul lui Dumnezeu şi fie ca Domnul să vă fi 

vorbit! Cercetaţi Scripturile şi veţi găsi confirmarea lucrurilor pe care 

le predicăm şi le învăţăm.  

Aceasta este ultima chemare din ultima epocă a Bisericii. Vă 

rog: daţi ascultare la ceea ce spune bisericilor Duhul! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Cum v-am 

spus, noi am scris câteva broşuri şi cărţi în care sunt cuprinse temele 

biblice despre care am vorbit. Dacă vreţi să le primiţi, vă rog scrieţi-

ne. Sunt gratuite şi sunt traduse în multe limbi astfel ca poporul lui 

Dumnezeu din toată lumea să fie informat despre lucrurile pe care 

Dumnezeu le face chiar acum.  

Fiţi binecuvântaţi în Numele scump al lui Isus Hristos, 

Domnul nostru. Amin. 
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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 15 –  2011 

Ewald Frank 
 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos sunt fratele Frank şi vă vorbesc 

din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăşi cu 

voi Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Căci eu pot spune că este 

Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Pentru mine, Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne pentru totdeauna, şi tot ceea ce face Dumnezeu, El 

o face conform Cuvântului Său.  

Mai întâi El dă făgăduinţe, iar când se împlineşte vremea, El 

împlineşte ceea ce a făgăduit. Adevărata credinţă este ancorată 

întotdeauna în făgăduinţele lui Dumnezeu.  

În această slujbă biblică, apostolică şi profetică, noi trebuie să 

ne întoarcem la Scriptură şi nu vom permite nicio interpretare şi nicio 

explicaţie, ci vom lăsa să vorbească doar Cuvântul lui Dumnezeu care 

rămâne în veac.  

Aşa cum poate ştiţi, sunt chemări la slujbă pentru a se putea 

îndeplini anumite scopuri în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă privim în 

Vechiul Testament, vedem că a fost un Noe, a fost un Avraam, a fost 

Moise, fiecare a avut chemarea şi însărcinarea lui, fiecare a primit 

anumite făgăduinţe, dar ei toţi au auzit cu urechile lor glasul Celui 

Atotputernic. Acest lucru este foarte important şi trebuie reţinut, că 

slujitorii lui Dumnezeu L-au cunoscut în mod personal pe Domnul.  

Dacă mergem apoi la prorocii din Vechiul Testament, vedem 

cum L-au cunoscut ei pe Dumnezeu, cum au primit Cuvântul Lui prin 

descoperire divină şi puteau rosti pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 

Întreaga Scriptură este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.  

Şi dacă mai privim o dată în Vechiul Testament, găsim acolo 

toate făgăduinţele care şi-au găsit împlinirea în timpul Bisericii nou 
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testamentare. Şi acum, noi suntem aproape de sfârşitul timpului de 

har. Conform celor scrise în Ioan cap. 14, Domnul nostru S-a înălţat în 

slavă, a pregătit locul, şi aşa cum este scris aici, în v. 3: ,,Eu Mă duc 

să vă pregătesc un loc – pentru voi, pentru voi – 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”. Aceste cuvinte au fost adresate 

unui anumit grup de oameni, acelora care L-au urmat pe Hristos, 

acelora care L-au crezut pe Hristos, care s-au supus lui Hristos. Lor le-

au fost adresate atunci aceste cuvinte; aceluiaşi grup le sunt adresate 

aceste cuvinte şi azi: ,,Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”.  

Dacă mergeţi în Luca 24, ultimele versete, Domnul nostru i-a 

luat pe ucenici până spre Betania, Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat 

şi S-a înălţat la cer sub ochii lor. Apoi, în Fapte 1, de la v. 9 la 11, ni se 

spune: ,,Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va 

veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. Tema noastră 

principală este revenirea lui Hristos, chemarea afară şi pregătirea 

acelor oameni cărora El le vorbeşte. Acesta este un lucru foarte 

important. El se adresează acestui grup de oameni, care Îl urmează pe 

El, care I s-au supus, care L-au crezut. 

Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Mergem în Isaia 53.1 şi în 

Rom. 10.16, unde este scris: ,,Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? 

Cine a cunoscut braţul Domnului?” 

Prieteni, eu trebuie să spun lucrurile în mod clar şi direct, 

acum, când revenirea făgăduită a Domnului Isus Hristos este gata să 

aibă loc. Prorociile biblice se împlinesc sub ochii noştri, şi îngăduiţi-

mi să spun şi următorul lucru: în Cuvântul lui Dumnezeu sunt 

făgăduinţe pentru Israel, cu referire la revenirea lor în ţara făgăduită 

din toate ţările din lume, unde au fost împrăştiaţi. Acest lucru s-a 

întâmplat deja, şi, astfel, începând cu anul 1948 există din nou un stat, 

o ţară numită ISRAEL. Ei trebuie să fie acolo pentru că cei 2 proroci 

din Apoc. 11 nu vor veni în New York, nu vor merge la Moscova şi nu 

vor veni în nicio capitală de pe faţa pământului, ci slujba lor se va 

desfăşura la Ierusalim şi va fi numai pentru evrei. De aceea, evreii 

care fac parte dintre cei aleşi trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită, 
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astfel ca atunci când vine vremea lor, ei să aibă parte de 

binecuvântările care însoţesc împlinirea făgăduinţelor date lor.  

 În acelaşi fel sunt şi făgăduinţele date Bisericii nou 

testamentare şi anume celor care s-au supus, care au crezut, care L-au 

urmat pe Domnul în conformitate cu fiecare Cuvânt. Şi acest lucru 

este foarte important. 

 De exemplu, la prima venire a lui Hristos, s-a împlinit cuvântul 

din Isaia 40.3: ,,Un glas strigă: Pregătiţi în pustie calea Domnului, 

neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” În 

Vechiul Testament era o făgăduinţă, iar în Noul Testament a devenit o 

împlinire pentru copiii lui Dumnezeu.  

 Acelaşi lucru se aplică şi pentru Mal. 3, v. 1, din care doar 

prima parte a versetului s-a împlinit: „Iată, voi trimite pe solul Meu; 

el va pregăti calea înaintea Mea”. Prieteni, puteţi citi în Matei 11 şi 

în alte locuri, cum Domnul nostru a confirmat slujba lui Ioan 

Botezătorul, care a venit în duhul şi puterea lui Ilie ca să pregătească 

calea Domnului.  

 Dar acest lucru s-a petrecut acum 2.000 de ani, iar noi, dragi 

prieteni, trăim acum, şi vrem să ştim care este cuvântul făgăduit de 

Domnul pentru astăzi. Şi pentru aceasta, noi trebuie să ne întoarcem 

din nou la Scriptură.  

 Vă rog, înţelegeţi următorul lucru: eu nu pot suporta nicio 

răstălmăcire. Pur şi simplu, eu nu pot! Şi nici nu voi putea suporta 

vreodată! Eu am luat hotărârea să-L cred doar pe Dumnezeu şi 

Cuvântul Lui. Fără fanatisme. Dar eu am preluat dreptul dat de 

Dumnezeu de a-L crede pe Dumnezeu şi nu pe un om.  

 De aceea, noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură pentru a şti 

ce trebuie să se întâmple acum, înaintea revenirii lui Hristos, înainte 

de a veni ziua Domnului când soarele se va întuneca şi luna se va face 

ca sângele. Putem merge la prorocul Ioel care a vorbit despre acest 

lucru sau la Maleahi 4, unde găsim cuvintele pe care, nu prorocul, ci 

Dumnezeu însuşi le-a rostit: ,,Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie 

înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. Şi 

apoi mergem în Noul Testament, după slujba lui Ioan Botezătorul – cel 
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care conform Luca 1.16 şi 17, a întors inimile părinţilor credincioşi 

din Vechiul Testament la credinţa nou testamentară a copiilor. Prieteni, 

acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Dar făgăduinţa din Mal. 4.5 are două părţi. Prima parte a fost: 

,,să întoarcă inima părinţilor la copii”, şi cea de a doua parte, care se 

petrece ACUM, este: ,,să întoarcă inima copiilor la părinţii apostoli”. 

Şi exact aceasta este slujba aşezării din nou a tuturor lucrurilor în 

starea în care au fost la început.  

 Vă rog, înţelegeţi că jumătate de verset poate fi deja împlinit, 

iar cealaltă jumătate de verset să urmeze a se împlini. Aşa cum a fost 

în Luca 4, când Domnul nostru a citit din prorocul Isaia 61, oprindu-se 

la mijlocul versetului 2, şi a citit numai despre ,,anul de îndurare al 

Domnului”, dar nu a citit şi partea care vorbea de ,,ziua de mânie”, 

ziua de judecată care va veni. 

 Iubiţilor, este atât de important să-L cunoşti pe Domnul 

Dumnezeu în mod personal, să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu prin 

descoperire divină. Dragi fraţi şi surori, aceasta nu este doar o 

pretenţie, ci este o realitate în timpul nostru. Şi dacă eu nu aş putea 

depune mărturie despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în 

timpul nostru, atunci nu ar trebui să vă vorbesc. Dacă eu nu vă pot 

arăta din Cuvântul lui Dumnezeu făgăduinţele pentru această zi şi ceea 

ce face Dumnezeu chiar acum, de ce aş mai vorbi, de ce aş mai 

predica? Eu nu am propriile mele programe şi învăţături – eu doar mă 

pun în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Şi 

pot face aceasta doar datorită unei chemări directe primite din partea 

lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962, când Cel Atotputernic mi-a vorbit cu 

o voce puternică şi pătrunzătoare. 

 Prieteni, ne întoarcem la tema principală şi vă rog, înţelegeţi 

următorul lucru: eu nu slăvesc un om, eu nu predic un om, dar eu nu 

îndrăznesc să trec pe lângă ceea ce a făcut şi face Dumnezeu în timpul 

nostru. Pentru că eu am auzit şi am văzut lucrurile pe care Dumnezeu 

le-a făcut prin slujba pe care El a trimis-o şi a binecuvântat-o în timpul 

nostru. 
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 Conform Cuvântului pe care l-am amintit deja din Mal. 4, 

Dumnezeu a făgăduit să trimită un proroc – nu un evanghelist –  un 

proroc, pentru că, Cuvântul lui Dumnezeu vine la proroci. Şi prieteni, 

noi trebuie să respectăm ceea ce spune Dumnezeu. Chiar şi în Amos 

3.7, ni se spune că: ,,Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi 

descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci”.   

 Şi dacă mergem în Noul Testament, în special la epistola către 

Efeseni, acolo apostolul Pavel spune: ,,a fost descoperită acum 

sfinţilor apostoli şi proroci”. Dumnezeu are nişte buze omeneşti prin 

care vorbeşte, pe pământ. El are slujitori care vorbesc sub călăuzirea 

directă a Duhului Sfânt şi arată împlinirea Cuvântului făgăduit pentru 

acest timp.  

 În Matei 17.11, Domnul nostru a confirmat slujba viitoare a lui 

Ilie, care urma să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a 

Domnului. În acelaşi timp a confirmat şi slujba lui Ioan Botezătorul 

care avusese loc şi se încheiase.  

 Apoi, dacă mergem la Marcu 9.12, Domnul nostru a confimat 

din nou făgăduinţa din Vechiul Testament: ,,Ilie va veni întâi; şi va 

aşeza din nou toate lucrurile”. Nu un grup de evanghelişti, nu 

adunări carismatice ici sau colo, nu mari personalităţi care să-şi 

prezinte programul în faţa oamenilor, ci un om trimis de Dumnezeu, 

cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să ne aducă 

înapoi la Dumnezeu.  

 Prieteni, exact acest lucru se întâmplă acum!! 

 În mod deosebit în Marcu 9.12, Domnul nostru a confirmat 

slujba viitoare care trebuia să se desfăşoare, şi apoi a confirmat din 

nou slujba lui Ilie, Tişbitul, din Vechiul Testament.  

 Iubiţilor, Cuvântul lui Dumnezeu este atât de precis, dar el 

trebuie să ne fie descoperit prin Duhul Sfânt.  

 Venim acum la punctul cel mai important, şi eu spun chiar 

acum: eu cred mărturia lui William Branham. L-am cunoscut pe acest 

bărbat al lui Dumnezeu din 1955 până în 1965 şi am aflat despre 

chemarea lui, despre viaţa lui, despre lucrurile supranaturale pe care 

le-a făcut Dumnezeu prin harul Său suveran. Iubiţilor, eu nu aş 
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îndrăzni să resping sau să trec pe lângă o astfel de slujbă făgăduită şi 

rânduită de Dumnezeu cu un scop deosebit: pentru ca poporul lui 

Dumnezeu să fie întors la început, să fie scos din învăţăturile 

omeneşti, din bisericile organizate de oameni; să fie scoşi afară şi apoi 

introduşi în Cuvântul lui Dumnezeu.  

 William Branham a avut o slujbă deosebită, a avut o chemare 

extraordinară din partea Dumnezeului Atotputernic; această slujbă s-a 

desfăşurat din 1933 până în 1965 şi a fost confirmată de Dumnezeu. 

 Preaiubiţilor, Dumnezeu este acelaşi, Isus Hristos este acelaşi 

ieri, azi şi în veci. Eu am auzit de trăirea deosebită pe care a avut-o 

fratele Branham în 11 iunie 1933, atunci când el era pe cale să boteze 

a 17-a persoană după o campanie de evanghelizare. Atunci el a auzit o 

voce care i-a spus: ,,Priveşte în sus!” A doua oară vocea i-a spus şi mai 

apăsat: ,,Priveşte în sus!” Şi când el şi-a ridicat privirea, a văzut un nor 

supranatural din care ieşea o lumină supranaturală. Din acea lumină a 

ieşit o voce care i-a spus: ,,Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea 
primei veniri a lui Hristos, la fel eşti tu trimis cu un mesaj care va premerge a 
doua venire a lui Hristos”. 

 Iubiţilor, nu încercaţi să treceţi pe lângă împlinirea făgăduinţei 

pe care a făcut-o Dumnezeu în Vechiul Testament, care a fost 

confirmată în Noul Testament, şi a împlinit-o în timpul nostru. 

 Dragilor, trebuie să înţelegeţi şi următorul lucru din Sfânta 

Scriptură: mulţi vorbesc despre a doua venire a lui Hristos, mulţi 

vorbesc despre Israel cu referire la cuvântul profetic, mulţi vorbesc 

despre aproape orice temă biblică – dar unde este Cuvântul lui 

Dumnezeu, mesajul acestui ceas, unde sunt astăzi acei predicatori care 

să fie în legătură cu făgăduinţa dată de Dumnezeu, şi anume de a fi 

readuşi la starea de la început, acum înaintea revenirii lui Hristos? 

 Iubiţilor, sunt multe lucruri care ar trebui spuse şi atenţia 

noastră trebuie atrasă spre împlinirea făgăduinţei principale şi a 

tuturor celorlalte făgăduinţe, cum ar fi cea referitoare la revenirea 

Domnului nostru pentru a ne lua acasă în slavă. Această făgăduinţă 

este în legătură directă cu făgăduinţa că Dumnezeu va trimite un 

proroc, pe Ilie, ca să aşeze din nou toate lucrurile înaintea revenirii 
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Domnului. În Fapte 3.19 la 21 este spus că Hristos rămâne în ceruri 

până când va avea loc aşezarea din nou a tuturor lucrurilor.  

 Iubiţi fraţi şi surori, eu nu sunt un fanatic, dar eu sunt obligat 

să vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. 

Acum are loc chemarea afară. Dumnezeu a trimis pe mesagerul Său şi 

mesajul, şi noi ducem acest mesaj dat de Dumnezeu, din Cuvântul lui 

Dumnezeu, care conţine toate făgăduinţele, până la marginile 

pământului. Ultima chemare are loc chiar acum.   

 Vă rog, ţineţi minte acest lucru: Dumnezeu vă vorbeşte astăzi 

şi vă face cunoscut făgăduinţele Lui şi ceea ce face El în acest timp. 

 Fie ca binecuvântările Lui să se odihnească peste voi, şi fie ca 

voi să credeţi aşa cum zice Scriptura.  

 Dumnezeu să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus.  

  
 


