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          Predica de la Krefeld (Zürich) 

   Duminică, 29 noiembrie 2020, ora 1100 
  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Rom. 8:19-25: „”. 

 Întreaga creație suspină și noi suspinăm împreună cu ea, căci 

noi vrem să trecem din acest trup muritor în nemurire, din ceea ce este 

trecător în ceea ce este veșnic, vrem să fim luați din acest trup. În ceea 

ce privește timpul în care am ajuns, pare că totul scăpat de sub control. 

Schimbările climatice, încălzirea globală, toate catastrofele care se 

petrec pe întregul pământ. În fiecare oră suntem informați de ceea ce se 

întâmplă pe pământ, fie că este în Australia, Suedia, în California sau 

Israel, peste tot unde se petrece ceva; știrile sunt zilnice și oră de oră 

suntem informați. Astfel noi observăm cât efort este depus cu privire la 

dioxidul de carbon pentru a ține sub control toată situația. Dar sfânta 

Scriptură a prevestit în Isaia 30:26, că în acel timp când Domnul va 

lega rănile poporului Său Israel atunci soarele va străluci de șapte ori 

mai puternic. Acest lucru nu-l va opri nimeni. Așa se va întâmpla, și 

încălzirea globală va fi tot mai mare.  

 Dar ne uităm și la ceea ce a făcut Dumnezeu prin har în toți 

acești ani. Nu doar că Israelul a fost strâns, așa cum este scris în Isaia 

14:1: „Domnul va alege iarăşi pe Israel şi-i va aduce iarăşi la odihnă 

în ţara lor”. 

 Noi trăim în timpul în care profeția biblică se împlinește cu 

Israel, cu națiunile, în Adunarea Dumnezeului Celui viu. În fiecare 

domeniu profeția biblică se împlinește în timpul nostru. Îi mulțumim 

Domnului pentru scumpul și sfântul Său Cuvânt, pentru mesajul 

ceasului pe care îl purtăm și despre care credem că este ultima chemare 

adresată omenirii. Și toți cei cei au o ureche să audă fie ca ei să asculte. 

 Fără a intra acum în amănunte, trebuie amintit faptul că în una 

din cele șapte viziuni pe care fratele Branham le-a avut în anul 1933, i-
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a fost arătat că în Statele Unite va fi vicepreședinte o femeie și după 

aceea ea va deveni președinte, iar biserica romană își va extinde 

puterea în Statele Unite. Noi știm ce s-a întâmplat în Statele Unite, știm 

ce s-a întâmplat și în trecut, știm ce s-a întâmplat cu Spania și 

Portugalia. Tot ce este America de Sud a fost dominat de Spania și 

Portugalia, totul a fost cucerit și populat de Spania și Portugalia. Toate 

țările sud americane sunt romano catolice. Dar în America de Nord, 

Statele Unite și Canada au luat ființă treziri spirituale. Fie frații din 

Marea Britanie, fie menoniții din Germania, sau chiar din Krefeld au 

plecat în Philadelphia. Au avut loc treziri după treziri, fie în Olanda, 

Suedia. Și din toate aceste țări protestante, din aceste treziri oamenii au 

plecat în America de Nord, în Statele Unite și Canada. Și cine ca mine, 

misionar, a vizitat țările sud americane pe care le cunosc foarte bine –  

de asemenea cunosc și țările nord americane – poate vedea marea 

deosebire și diferență dintre America de Nord și America de Sud.  

 Dar datoria noastră nu este ca noi să vorbim despre istorie. Ci 

pur și simplu să evidențiem că frații care cred mesajul fratelui 

Branham, m-au rugat să intru în aceste lucruri. Știm că Joe Biden este 

noul președinte al Statelor Unite, vedem cine va fi vicepreședinte (o 

femeie) și cum vor decurge lucrurile mai departe. În orice caz putem 

spune că am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit, și ultimele lucruri se 

împlinesc. Totul trebuie pus sub un singur cap, și conducerea mondială 

trebuie să apară, totul trebuie să ajungă sub control în noua ordine 

mondială. 

 Dacă acum ne gândim la acest coronavirus, este atât de 

îngrozitor, contaminează toate națiunile, toate rasele, toate popoarele, 

toți sunt afectați. Nedumerirea este tot mai mare, tot mai mulți oameni 

mor și soluțiile sunt în așteptare. Și nimeni nu știe ce vor aduce cu sine 

aceste vaccinuri anti Covid -19. Noi putem spune că profeția biblică se 

împlinește în fața ochilor noștri. 

 Așadar, cum este scris în Mat. 24, în Mar. 13, în Lc. 21, Domnul 

nostru a spus atunci când El vorbea de timpul sfârșitului, și noi vedem 

că toate aceste lucruri se împlinesc. Și cuvântul epidemii/ciume, pe 

care Domnul l-a anunțat, este în gura tuturor oamenilor. Oamenii și 

popoarele sunt cercetate. Scumpii mei frați și surori, stimați prieteni, 
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Domnul și Răscumpărătorul nostru a spus în repetate rânduri: „Când 

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

pentru că voi știți că izbăvirea voastră se apropie”. Noi toți respectăm 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și suntem mulțumitori că noi avem 

Biblia, Vechiul și Noul Testament. De la începutul la sfârșitul timpului, 

în această Carte sfântă a fost deja scris întregul decurs, până la cerul cel 

nou și pământul cel nou, și noi toți am fost informați. 

 Pe Dumnezeu și pe mine mă interesează ca acum nu doar să 

suspinăm împreună cu natura. Să ne gândim la încălzirea globală și 

incendiile pădurilor. Totul se petrece altfel. În agricultură, în 

silvicultură, peste tot este altfel, peste tot se caută soluții și ei încearcă 

să aibă succes, dar nimeni nu știe dacă va fi așa.  

 Cuvântul pe care l-a citit fratele Scherer a fost sută la sută 

Cuvântul corect pentru serviciul de astăzi. Întreaga creație suspină și 

dorește să scape de ceea ce este trecător, ceea ce a venit peste ea, vrea 

să fie eliberată, vrea să se întoarcă din nou înapoi în starea originală. 

Exact așa, noi ca credincioși putem spune și mărturisi că noi suspinăm 

în acest trup pământesc. Ca o observație, cu siguranță pot să amintesc 

acest lucru. În momentul când ajungi la vârsta de 87 de ani și mai ai 

doar câțiva ani să ajungi la vârsta de 90, și întreaga viață ți-ai pus-o la 

dispoziția Domnului, zi și noapte te-ai rugat, ai citit, ai scris, ai 

predicat, ai călătorit. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru aceasta! 

Eu sunt sănătos, sunt doar puțin mai în vârstă și mai slab. Dar Cuvântul 

Domnului are aceeași putere și va împlini scopul pentru care a fost 

trimis în toți cei ce cred. 

 Noi toți știm ceea ce este scris în 1Tes. 5:18: „Mulţumiţi lui 

Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, 

în Hristos Isus, cu privire la voi”. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate 

împrejurările; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, 

pentru voi. 

 Iubiții mei frați și surori, să-I mulțumim lui Dumnezeu și în 

împrejurarea în care am ajuns. Chiar dacă suspinăm, noi să-I mulțumim 

Domnului că timpul este foarte aproape în care El va schimba în 

nemurire trupurile noastre muritoare.  
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 Doresc să citesc un Cuvânt din 2Cor. 4:13: „Însă, fiindcă avem 

acelaşi duh de credinţă”. Ce este aceasta? „Avem același duh de 

credință”. Mai departe este scris: „...potrivit cu ceea ce este scris: «Am 

crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem, şi de aceea vorbim”. Un 

Cuvânt puternic! 

 Eu nu știu dacă în cele peste 8.000 de predici ținute am vorbit 

vreodată despre acest text. Este puternic: „Însă fiindcă avem acelaşi 

duh de credinţă”. Ce să spui la acest Cuvânt? Poți spune doar un 

„Amin” puternic. Credința este un dar de la Dumnezeu. Credința 

devine vie în noi prin Duhul Sfânt. Credința nu este o gândire în mintea 

ta, ci este descoperire prin Duhul Sfânt. Este prețios! Însă fiindcă avem 

acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris, potrivit cu 

Cuvântul Scripturii. Cine ne-a lăsat nouă Scriptura? Cine au fost cei pe 

care i-a folosit Dumnezeu ca să ne dăruiască Biblia? Erau bărbați ai lui 

Dumnezeu care stăteau sub inspirația Duhului Sfânt. Despre ei se putea 

spune că aveau duhul credinței potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu care 

le-a fost descoperit lor. Căci Duhul călăuzește în tot Adevărul. De 

aceea aici este scris: „potrivit cu ceea ce este scris, după Cuvântul 

Scripturii”. Întregul Vechi Testament este amintit și denumit în Noul 

Testament ca fiind Cuvântul Scripturii. Dumnezeu ne-a lăsat în scris 

ceea ce El a spus verbal și le-a descoperit robilor și prorocilor Săi, 

făcându-le de cunoscut voia Sa. „...potrivit cu ceea ce este scris: «Am 

crezut, de aceea am vorbit!» şi noi credem, şi de aceea vorbim”. 

 Bărbații lui Dumnezeu au crezut ceea ce Dumnezeu le-a spus 

lor. A fost descoperirea care le-a fost dată lor prin Duhul Sfânt, prin har.  

 Scumpii mei frați și surori, exact așa este astăzi cu noi. Dacă 

vorbim despre credință la modul general, atunci fiecare crede ceva. În 

toate confesiunile creștine se crede, se crede și iar se crede. Toți își au 

crezurile lor de credință, învățăturile lor. Poți observa că toți și-au 

afișat: „Noi credem..., noi credem...” și apoi este enumerat, articol după 

articol, frază după frază, tot ceea ce ei cred. 

 Dar este scris „Astăzi dacă auziți glasul Lui...”. Vrem să-L 

rugăm pe Dumnezeu ca să nu avem o credință oarecare. Ci să fim aduși 

în conformitate cu Cuvântul Scripturii. Căci numai cine este în 

conformitate cu Cuvântul Scripturii poate fi în conformitate cu 
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Dumnezeu și numai acești oameni au un duh de credință potrivit cu 

ceea ce este scris. Dacă noi vorbim despre darurile Duhului, așa cum a 

scris despre acestea apostolul Pavel în 1Cor. 12 și 1Cor. 14; toate cele 

nouă daruri ale Duhului sunt enumerate în cap. 12. Harul pe care ni l-a 

dăruit Dumnezeu este să aflăm și să primim că în timpul nostru 

Dumnezeu a trimis un mesager pentru a ne întoarce înapoi la 

Dumnezeu, la Cuvânt, la Scriptură, ca să n-avem doar o credință 

oarecare, ci o credință lucrată de Duhul, o credință cum zice Scriptura. 

 Așa cum Pavel exprimă aici: „Însă fiindcă avem acelaşi duh de 

credinţă, potrivit cu ceea ce este scris”. Și ce urmează după aceea? 

Vine accentul: „de aceea am și vorbit”. Nu de la noi. Ci prin Duhul 

Sfânt, dăm mai departe Cuvântul care ne-a fost descoperit, prin har.  

 Fie ca aceste gânduri ale lui Dumnezeu să ne meargă la inimă. 

Fie ca toți să spună în rugăciune: „iubite Domn, eu doresc să am 

credința cum zice Scriptura”. Așa a spus și accentuat Domnul și 

Răscumpărătorul nostru: „Cine crede în Mine cum zice Scriptura”. 

Acesta este mesajul ceasului. Și toți trebuie să iasă afară, trebuie 

chemați afară din toate direcțiile de credință și să fie conduși înapoi la 

Dumnezeu. 

 Acum este timpul deciziilor, să primești și să accepți ceea ce are 

Dumnezeu să ne spună și ne-a dăruit, prin har. Și așa cum am făcut 

deseori, doresc să mai amintesc încă o dată că iubitul nostru frate 

William Branham a avut o însărcinare directă așa cum au avut Moise, 

Ilie, Pavel, Ioan Botezătorul și toți robii lui Dumnezeu. În 11 iunie 

1933, în timpul unui serviciu de botez, dintr-un nor supranatural i-a fost 

spus: „Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos 

așa vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a 

lui Hristos”. 

 Prin harul lui Dumnezeu eu l-am cunoscut pe acest bărbat al lui 

Dumnezeu timp de zece ani, am fost în adunările lui și am trăit în ce fel 

Domnul a lucrat și a binecuvântat în mod supranatural. După plecarea 

lui Acasă, Domnul a condus lucrurile în așa fel ca acest mesaj original 

al sfintelor Scripturi, al Cuvântului lui Dumnezeu, cu învățăturile 

originale despre dumnezeire, botez, cină, de fapt toate învățăturile 

biblice să fie pus din nou pe sfeșnic. De aceea, astăzi în acest serviciu 
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trebuie să accentuez ceea ce a scris Pavel aici. Pentru că și eu mă pot 

include și alinia aici, și îi rog pe toți ascultătorii, pe toți frații și pe toate 

surorile, ca să aibă un acord interior față de Cuvântul lui Dumnezeu și 

să se regăsească în Cuvânt. Și în mod deosebit toți frații care slujesc 

acum cu Cuvântul, care se referă la Dumnezeu, se referă la Biblie și la 

fratele Branham, ei să nu propovăduiască nimic altceva decât ceea ce ei 

pot propovădui din sfânta Scriptură.  

 Fie ca peste toți să vină Duhul lui Dumnezeu și fie ca toți să fie 

sinceri și cinstit încadrați de acest cuvânt al apostolului, care a avut o 

chemare și o trimitere divină, care stătea sub inspirația și influența 

Duhului Sfânt, ca ei să primească acest Cuvânt, pentru ca și cu ei să se 

împlinească acest Cuvânt: „Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă” 

pe care l-au avut prorocii și apostolii. Toți frații slujitori trebuie să aibă 

același duh de credință, iar apoi să propovăduiască conform 

Cuvântului. Și fie ca toți să poată spune: după ce eu cred cum zice 

sfânta Scriptură v-am propovăduit mesajul. Apostolul Pavel a pus preț 

pe aceasta. Mai întâi trebuie să fie acolo credința lucrată de Duhul, 

înainte ca să poți propovădui mesajul lui Dumnezeu. 

 Scumpii mei frați și surori, luați-o din mâna lui Dumnezeu. 

Citiți acest text de repetate ori și rugați-L pe Domnul ca voi să puteți fi 

încadrați aici, ca noi toți să putem citi audienței acest Cuvânt. Și voi să 

puteți citi, și audiența să poată accentua că voi n-ați predicat nimic 

altceva, nicio interpretare, nicio tălmăcire, n-ați predicat nimic altceva 

decât ceea ce este scris în Biblie. 

 „Însă fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, conform 

Scripturii”. De aceea Pavel a putut spune cu autoritate divină: 

Cuvântul pe care îl propovăduiesc nu este de obârșie omenească, nu 

este în felul oamenilor, nu l-am primit de la un om, ci prin descoperirea 

lui Isus Hristos. El a putut și a trebuit să le scrie galatenilor: „Dacă 

cineva propovăduiește o altă Evanghelie decât cea pe care v-am 

propovăduit-o noi acela stă sub blestem”(Gal. 1:8). 

 Acum în cuprins permiteți-mi să vă spun. Noi trăim la sfârșitul 

timpului harului. Profeția biblică se împlinește cu Israel. Vedem cum 

acolo sunt făcute podurile de legătură înspre țările arabe. Noi vedem 

toate lucrurile. Acestea indică foarte clar că în scurt timp noi vom auzi 
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cum tratatul de pace va fi încheiat. Ultimele știri anunță că Moscheea 

Al-Aqsa care este construită în Ierusalim pe Muntele Templului... Cea 

mai importantă personalitate din Arabia Saudită a făcut declarația că 

„Moscheea Al-Aqsa nu stă pe Muntele Templului în Ierusalim, ci este 

la 25 de km față de Mecca”. În momentul când acest lucru a fost făcut 

public moscheea Al-Aqsa și-a pierdut însemnătatea; și în tratatul care 

va fi încheiat, templul va putea fi rezidit. Dar nu vom intra în toate 

aceste amănunte acum. Noi Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi 

suntem informați de tot ceea ce se petrece, că ochii noștri sunt deschiși. 

 Încă o dată pot accentua ceea ce a spus Domnul nostru: „Astăzi 

dacă auziți glasul Lui nu vă împietriți inimile”. Iar apoi El a zis: „Când 

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

pentru că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. 

 Mai spunem și acest lucru încă o dată. Domnul Dumnezeu Și-a 

împlinit făgăduința și l-a trimis pe robul Său, William Branham, în 

timpul nostru, pentru a ne aduce înapoi la credința care este lucrată 

numai de Duhul, la credința care a fost dată sfinților odată pentru 

totdeauna. Zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, unde Isus Hristos 

este Piatra din Capul unghiului. Acest mesaj biblic curat l-am purtat și 

propovăduit pe întregul pământ. În noua scrisoare circulară care va fi 

publicată în decembrie noi arătăm harta mondială, toate țările și 

localitățile în care fratele Frank, a propovăduit, prin har, Cuvântul sfânt 

și scump, al lui Dumnezeu, Evanghelia veșnic valabilă. Și toți cei ce 

sunt din Dumnezeu ascultă transmisiile, ascultă pe diferite canale. 

Întregul popor al lui Dumnezeu este chemat din toate direcțiile de 

credință, și toți sunt aduși înapoi în direcția de credință a lui 

Dumnezeu. 

 Apoi se poate spune audienței: „Însă fiindcă avem acelaşi duh 

de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: «Am crezut, de aceea am 

vorbit!»”. Și eu fratele Frank, eu cred din toată inima, de aceea eu și 

vorbesc, de aceea predic, de aceea toată viața mea am dedicat-o lui 

Dumnezeu. Pentru că cred din toată inima ceea ce zice Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 Fie ca toți frații și toate surorile din Est și din Vest, din Sud și 

din Nord, din toate limbile și din toate popoarele, toți să fie 
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binecuvântați. Fie ca acest serviciu scurt să slujească ca toți să citească 

sfânta Scriptură, să se cerceteze personal și să se întoarcă înapoi la 

Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, să primească și să accepte ceea 

ce ne-a pregătit Domnul, adică totul trebuie adus înapoi în starea 

originală în Adunarea Dumnezeului Celui viu, care este stâlpul și 

temelia Adevărului. 

 Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți din Elveția, 

Austria, țările învecinate, din întreaga Europă și de pe întregul pământ. 

Fiți binecuvântați în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 


