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Predica de la Krefeld 
Duminică, 7 octombrie 2007, 10.00 

 
Ewald Frank 

 

[…] Amin. Puteţi lua loc. Trebuie să vă transmitem salutări de la 

mulţi fraţi, din multe ţări. Am primit telefoane de la cei care au fost 

conectaţi ieri seară. S-au bucurat pentru clarificarea unui punct sau a altuia, 

din Sfânta Scriptura. Cerem îndurarea lui Dumnezeu, ca El să continue să 

ne vorbească, să ne călăuzească în tot adevărul. Aceasta este ziua pe care 

au dorit s-o vadă profeţii. Precum atunci, tot aşa este şi azi – mulţi profeţi 

şi oameni neprihăniţi ar fi dorit să fie de faţă. Ei au profeţit despre harul 

care va veni, dar n-au mai apucat să-l vadă. Noi îl putem vedea, prin harul 

Său.  

Avem o dedicare de copii, apoi surorile noastre vor cânta o cântare, 

apoi vom prezenta nişte fraţi – mai ales pe fratele nostru de pe Coasta de 

Fildeş, din Abidjan, care este persoana principală acolo, în lucrarea lui 

Dumnezeu, şi care are o mare răspundere. De asemenea, şi toţi ceilalţi fraţi, 

care sunt aici azi: fratele Inodi din Orleans, fraţii noştri din Paris… da, 

fraţii noştri din toate ţările vecine. Suntem bucuroşi mai ales pentru faptul 

că prietenii noştri din Finlanda sunt azi aici; din Suedia, şi, desigur, din 

toată Europa de est, din Polonia, din Republica Cehă, Slovacia, Austria, 

Elveţia, Belgia, Olanda, şi, desigur, şi din alte părţi ale lumii – Italia… 

Apoi, fraţii noştri din America Centrală şi de Sud – Dumnezeu să vă 

binecuvânteze într-un mod deosebit! Vă vom aminti în rugăciune – ca 

DOMNUL să fie cu voi.  

Aţi observat cât de serioase au fost deja cuvintele de introducere? 

Comparaţia: în clipa aceea, lui Zaharia i-a fost greu să creadă. El era 

bătrân, Elisaveta era bătrână – lui i-a fost greu să creadă – apoi îngerul 

Gavril a spus „Iată că vei fi mut, şi nu vei putea vorbi, până în ziua când 

se vor întâmpla aceste lucruri…”. Şi sfatul sau indicaţia aceasta o dă 

DOMNUL tuturor: dacă nu puteţi încă să credeţi promisiunea lui Dumnezeu, 

atunci tăceţi şi aşteptaţi până se împlineşte! Lucrul acesta este în Biblie, şi 

este marea lecţie pe care trebuie s-o-nvăţăm cu toţii. Când Dumnezeu 

vorbeşte, când Dumnezeu face promisiuni, atunci nu vă priveşte pe voi 

cum se vor împlini. Dumnezeu şi-a luat răspunderea pentru tot ce a promis.  

Apoi, avem comparaţia – cum a acţionat Maria. Şi ea a spus: „Nu 

ştiu de bărbat – cum se va face acest lucru?”. Dar în inima ei deja se 

petrecea ceva, şi ea a spus „Sunt roaba DOMNULUI. Facă-mi-se după cum 
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ai spus”. Aceasta este atitudinea mea şi a ta, azi şi în veci. Facă-ni-se după 

cum ai promis Tu, pentru că al Tău Cuvânt este adevărul. Şi toate 

promisiunile lui Dumnezeu sunt DA şi AMIN.  

Fiţi sinceri: nu putem spune şi noi „Astăzi s-a împlinit această 

scriptură în faţa ochilor noştri”. Aleluia! Binecuvântat şi lăudat să fie 

DOMNUL, Dumnezeul nostru, care-şi cheamă poporul laolaltă, din toate 

popoarele, limbile şi neamurile – încă o dată, pentru ultima oară, vorbindu-

ne. Şi trebuie spus: oricine are urechi să audă ce spune Duhul Bisericilor.  

Acum, deja suntem în mijlocul predicii. Îi rugăm pe părinţi să vină 

în faţă cu copilul. Între timp cântăm o cântare. Cine propune o cântare? 

[…] 

Amin. Desigur, există Cuvântul care spune „Cerul şi pământul vor 

trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Ce siguranţă avem în Cuvântul lui 

Dumnezeu! Totul a venit la existenţă prin Cuvânt, cele vizibile şi cele 

invizibile. Totul s-a făcut pentru că Dumnezeu a vorbit. Şi orice a exprimat 

El, s-a întâmplat. „La început era Cuvântul”. În ebraică este vorba despre 

cuvântul „dabar”. Nu doar ca în greacă, „logos” – logos se referă la orice 

cuvânt – [de exemplu], un cuvânt vorbit de un politician. Dar cineva 

trebuie să-l fi vorbit. În ebraică se face o legătură – nu este vorba numai de 

cuvânt, ci şi de acela care l-a vorbit, acela care vorbeşte, care porunceşte - 

Acela care a spus „Să fie lumină!” – şi a fost lumină. Deci, nu este vorba 

doar despre un cuvânt pe care-l poate auzi cineva cu urechile, ci şi despre 

Acela care a vorbit Cuvântul. Şi astfel ajungem la Ioan 1, „La început era 

Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”.   

Noi am anunţat duminica aceasta ca fiind „ziua Bibliei” – ne-am 

bucurat că am putut avea această Biblie tipărită. Aici, pe pagina 3 spune: 

„Ediţie specială pentru Misiunea Liberă – Krefeld”.  Faptul că acest lucru a 
devenit posibil, este pur şi simplu un cadou. Eu Îi sunt foarte mulţumitor 

lui Dumnezeu, din toată inima mea. Le-am spus fraţilor noştri care vorbesc 

alte limbi că de punctele importante ne vom ocupa în scrisori circulare şi în 

broşuri, spre a informa poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă… 

Apropo, astăzi avem salutări şi din partea scumpilor noştri fraţi şi 

surori din Israel. Este un mic grup şi în Israel – şi spune aici, „Salutări din 

Israel, vouă tuturor. Noi tocmai am început anul 5767”. Noi suntem ceva 

mai departe – în anul 2007. Nu are importanţă când şi cine a făcut calculele 

– noi avem o imagine clară, de ansamblu, în ceea ce priveşte istoria 

omenirii. De la Adam la Avraam au fost circa 2000 de ani. De la Avraam 

la Hristos, tot circa 2000 de ani. Iar acum au trecut din nou 2000 de ani, şi 
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mai rămâne numai „o zi”, „ziua de pe urmă”, „ziua DOMNULUI”.  

Deci, suntem recunoscători că putem trăi la sfârşitul timpului de 

har, şi că putem fi martori şi putem trăi personal cercetarea îndurătoare din 

partea lui Dumnezeu. Aşa cum s-a citit în vremea aceea, în Luca 4, tot aşa 

se poate citi din nou, astăzi. Nu a fost vorba de omul Pavel, sau omul Isaia, 

sau Ioan Botezătorul, ci ungerea sfântă, Duhul lui Dumnezeu se odihnea 

peste ei – „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”. 

Lucrul acesta eu îl pot confirma aici, ca martor ocular: fratele Branham n-a 

reprezentat învăţătura unei denominaţii, n-a reprezentat ceea ce s-a decis 

sub forma unui crez, în anul 325, sau în 381 la Calcedon, ci el a reaşezat pe 

sfeşnic Cuvântul lui Dumnezeu – separat de toate tradiţiile şi părerile 

oamenilor, aducând Cuvântul curat al lui Dumnezeu, astfel ca Biserica, 

înaintea revenirii lui Isus Hristos, să fie zidită pe temelia apostolilor şi a 

profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra din capul unghiului. Pentru noi 

Cuvântul lui Dumnezeu nu este un cuvânt gol, ci este sămânţa 

dumnezeiască în care se găseşte germenul vieţii dumnezeieşti. Aşa cum în 

fiecare sămânţă firească se află un germen de viaţă, şi acesta poate să se 

arate numai când a fost semănată sămânţa, când vine ploaia şi soarele 

străluceşte, când sămânţa moare, astfel ca viaţa ascunsă în sămânţă să 

poată răsări, Isus Hristos, bobul de grâu care a căzut în pământ, a murit şi 

după aceea a înviat, ducând pe mulţi fii la slavă – cum este scris în Evrei 2. 

Şi deja Ioan a vestit ce se va întâmpla la sfârşit: „Acela Îşi are lopata în 

mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în grânar” 

– El, Fiul lui Dumnezeu, noi, fiii şi fiicele lui Dumnezeu. El – zămislit de 

Duhul, născut în lumea aceasta; tot aşa suntem şi noi zămisliţi prin Duhul 

lui Dumnezeu şi suntem născuţi din nou la o nădejde vie.  

Aici este, cu adevărat, taina întrupării DOMNULUI nostru. Noi am 

spus-o deseori: El a trebuit să vină în creaţia căzută. Acum urmează 

comparaţia cu Eva, care a fost amăgită, care n-a rămas în starea ei de la 

început, aşa cum ar fi trebuit, şi apoi să se fi unit cu Adam – dar Maria a 

rămas aşa cum a fost născută în lumea aceasta: neatinsă, neamăgită; 

„fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu” – şi aşa s-a întâmplat, 

aşa cum a vestit DOMNUL Dumnezeu în Vechiul Testament. Cel mai bine 

se poate citi în Matei 1.21-23, apoi în Luca 1.30-31. Acolo ni se spune cu 

exactitate ce s-a întâmplat. Dacă mergem apoi la scrisorile apostolilor, 

vedem cum a fost arătat în detaliu, şi cum a trebuit să se întâmple pentru 

noi, ca noi să primim răscumpărarea din acest trup păcătos, până la 

schimbarea trupurilor noastre la revenirea lui Isus Hristos, DOMNUL 
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nostru. Trupul a fost şi el răscumpărat. Mai întâi sufletul, duhul este 

eliberat, sufletul răscumpărat, iar după aceea, la revenirea DOMNULUI 

nostru, schimbarea trupului nostru.  

Daţi-mi voie să vă citesc câteva versete, căci în „ziua Bibliei”, 

Cuvântul lui Dumnezeu, ca întotdeauna, de altfel, trebuie predicat şi pus pe 

sfeşnic. Cerul şi pământul vor trece, toate tâlcuirile vor trece, totul va trece, 

dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Şi dacă Cuvântul este în tine şi 

în mine, atunci noi rămânem cu acesta, în veci.  

Acum, pentru cei ce au citit Matei 1.21 şi Luca 1.30-31, daţi-mi 

voie să vă citesc din Psalmul 22.9-10: „Da, Tu eşti Acela care m-a pus în 

pântecele mamei, care m-a ocrotit la pieptul mamei mele; de la naştere am 

fost sub paza Ta, din pântecele mamei mele Tu eşti Dumnezeul meu” 

[traducere după germană]. Şi El este Dumnezeul nostru, pentru că 

Dumnezeu a devenit Tatăl nostru, prin Isus Hristos, DOMNUL nostru. El 

este Cel întâi născut dintre mulţi fraţi.  

Un cuvânt din Neemia, pe care l-am citit azi, despre cum a călăuzit 

Dumnezeu pe poporul Său, şi cum ai Săi L-au chemat şi au vestit slava lui 

veşnică. Neemia 9.5b-6: „…binecuvântaţi pe DOMNUL, Dumnezeul vostru, 

din veşnicie în veşnicie! Binecuvântat să fie Numele Tău cel slăvit, care 

este mai presus de orice binecuvântare şi de orice laudă! Tu, Doamne, 

numai Tu, ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi 

pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă 

tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta”. Fraţi şi 

surori, fără a dori să ridiculizăm pe cineva, dar fiţi sinceri, ce să realizeze 

în viaţa unui credincios teoria lui Darwin? Noi nici măcar nu vrem să 

ascultăm o asemenea teorie; pentru că noi am primit Cuvântul lui 

Dumnezeu în noi – Dumnezeu este Creatorul cerului şi al pământului.  

Apoi spune aici în v. 12… - şi aş dori să subliniez scurt lucrul 

acesta, pentru că se repetă în vremea noastră, ca în zilele lui Moise – 

Neemia 9.12: „I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor, şi noaptea printr-

un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze” . Ce 

Cuvânt! Binecuvântat fie DOMNUL. El nu şi-a scos afară poporul şi apoi l-a 

lăsat în grija lui Moise. El a mers înaintea lor, în stâlpul nor şi de foc, ca să 

arate poporului calea pe care trebuia să meargă. Nici Moise nu ştia calea – 

numai DOMNUL Dumnezeu ştia pe ce drum îşi va călăuzi poporul. Dar noi 

ştim, de asemenea, că atunci când poporul a ajuns la Marea Roşie, 

Dumnezeu i-a vorbit lui Moise: „Tu, ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre 

mare, şi despică-o”. Dumnezeu Şi-a luat întotdeauna robii în slujba Sa, şi 
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El a fost prezent ca să confirme ceea ce le-a poruncit. Moise a ridicat 

toiagul, Dumnezeu a despicat marea. Dumnezeu a despicat marea! Şi 

atunci nici un slujitor al lui Dumnezeu nu primeşte vreo slavă, ci, aşa cum 

cântăm, şi aşa cum suntem convinşi, noi dăm slava numai lui Isus.  

În Neemia 9 citim şi versetul 19: „În îndurarea Ta fără margini, nu 

i-ai părăsit în pustie, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe 

drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul, pe care aveau să-l 

urmeze”. Aleluia. Şi DOMNUL Însuşi a fost în stâlpul de nor şi de foc. El a 

vorbit cu Moise faţă-n faţă. Şi, fraţi şi surori, noi am auzit deseori în 

predicile fratelui Branham, atunci când îi chema pe oameni pentru rândul 

de rugăciune, că el aştepta până când acest stâlp de foc – lumina 

supranaturală – cobora şi rămânea peste persoana pentru urma să se roage. 

De aceea, în 7 mai 1946, la ora 23, fratelui Branham i s-a spus: „Aşa cum lui 
Moise i s-au dat două semne – tot aşa îţi sunt date şi ţie două semne; şi dacă nu 
vor crede primul semn, atunci îl vor crede pe al doilea.” Şi Dumnezeu n-a 
exprimat doar o chemare, o însărcinare, ci Şi-a împlinit Cuvântul, 

Scriptura, a făcut o realitate din făgăduinţa Sa: „Iată, vă voi trimite pe 

proorocul Ilie, înainte de a veni ziua DOMNULUI”.  

Fratele Müller a amintit deja despre Ioan Botezătorul, care a spus 

„Eu nu-L cunoşteam” deşi Maria şi Elisabeta erau verişoare. „Eu nu-L 

cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste 

care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este…’ Şi eu am văzut 

lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu”. Adevăraţii 

slujitori ai lui Dumnezeu nu au doar un mesaj – ei au avut confirmarea 

supranaturală din partea lui Dumnezeu. Aşa a fost în Vechiul Testament şi 

aşa a fost şi în Noul Testament, şi la fel este şi astăzi – eu am fost martor la 

aceasta, prin harul Său: Dumnezeu Şi-a confirmat Cuvântul Său. DOMNUL 

nu este „Eu am fost”, ci EU SUNT – întotdeauna acelaşi. Exod 3 – robul 

lui Dumnezeu a întrebat „cine eşti Tu, care este Numele Tău? Cine m-a 

trimis? Mă vor întreba…” Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: „Vei răspunde 

copiilor lui Israel astfel: Cel ce se numeşte ,Eu sunt', m-a trimis la voi.” El 

este şi azi marele EU SUNT. Oricine găseşte har înaintea lui Dumnezeu 

azi, crede făgăduinţa, vede făgăduinţa împlinită. Pentru toţi ceilalţi, 

mesajul divin nu înseamnă nimic, şi ei rămân în tradiţiile lor, crezând că 

slujesc DOMNULUI. Dar este scris – şi aceasta este afirmaţia DOMNULUI 

nostru: „Eu voi zidi Biserica Mea” – nu 386 de biserici şi denominaţii 

creştine, ci „Eu voi zidi Biserica Mea”. Apoi ajungem la Ioan 17: „Eu în 

ei, şi Tu în Mine - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una” – nu uniţi sub 
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Roma, ci sub Isus Hristos, Capul Bisericii. Şi aici are loc acum separarea 

între oameni. Toate religiile, totul este se uneşte sub Roma, pentru că este 

ultimul imperiu mondial, cum ne este descris în profetul Daniel, cap. 2 şi 

cap. 7. Dar Biserica lui Isus Hristos nu este un amestec politic, ci Trupul 

DOMNULUI, turma răscumpărată prin sânge. Şi DOMNUL nostru spune în 

evanghelia după Ioan, cap. 15: „nu sunteţi din lume”, „după cum Eu nu 

sunt din lume”. „Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni…” 

Apoi urmează afirmaţia minunată: „dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al 

vostru îl vor păzi”. Credinţa este un dar din partea lui Dumnezeu. În clipa 

când ne este descoperit Cuvântul, atunci credinţa a devenit puterea lui 

Dumnezeu pentru noi toţi, prin harul Său.  

În Psalmul 33 avem afirmaţiile minunate despre Cuvântul 

DOMNULUI. „Ziua Bibliei” – Biblia este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. 

Psalm 33.3-4: „Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune coardele şi 

glasurile voastre! Căci Cuvântul DOMNULUI este adevărat”. Amin! „…şi 

toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie”. Amin. Aşa este! „El 

iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea DOMNULUI umple pământul. 

Cerurile au fost făcute prin Cuvântul DOMNULUI, şi toată oştirea lor prin 

suflarea gurii lui… Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia 

fiinţă.” V. 7: „El îngrămădeşte apele mării într-un morman, şi pune 

adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de DOMNUL! Toţi 

locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! Căci el zice, şi se face; porunceşte 

şi ce porunceşte ia fiinţă.” Ce mărturie… Bărbaţii lui Dumnezeu au vorbit 

după cum erau mânaţi de Duhul Sfânt. Ei ne-au lăsat ceea ce le-a fost 

descoperit, ce le-a devenit important. Iar acum urmează ceva foarte 

deosebit, în v. 10-12, ca şi comparaţie: „DOMNUL răstoarnă sfaturile 

Neamurilor, zădărniceşte planurile popoarelor. Dar sfaturile DOMNULUI 

dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.” Iar Pavel 

scrie: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.” Ce să 

spunem noi, în vremea aceasta, după deschiderea peceţilor, după ce am 

căpătat pătrunderea în tainele lui Dumnezeu? În zilele noastre Dumnezeu a 

descoperit ceea ce era ascuns dinaintea întemeierii lumii. El a coborât în 

stâlpul de foc.  

Şi daţi-mi voie să spun, şi vă rog să aveţi respect faţă de DOMNUL 

Dumnezeu – când fratele Branham a mărturisit despre aceasta, şi anume că 

în fiecare zi, începând din 17 până în 24 martie 1963, după amiaza la orele 

14, stâlpul de foc a venit în camera lui, şi DOMNUL i-a descoperit pecetea 

despre care urma să vorbească în seara respectivă, direct, într-un mod 
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supranatural. DOMNUL s-a arătat în norul supranatural şi i-a dat fratelui 

Branham îndrumarea: „Întoarce-te la Jeffersonville, căci peceţile vor fi 

deschise”.  

Fraţi şi surori, aceasta n-a fost planificarea unui om, ci a fost în 

planul lui Dumnezeu, în sfatul lui Dumnezeu. În profetul Daniel, cap. 12.4 

spune: „pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului”- nu pentru 

totdeauna, ci până la vremea sfârşitului, şi atunci urma să fie descoperită. 

Şi dacă noi privim, apoi, [la ceea ce a fost descoperit prin] deschiderea 

peceţilor, primele patru merg în paralel cu vremea Bisericii, cu cele şapte 

epoci prin care a trebuit să treacă aceasta – aşa a fost vestit deja din 

Vechiul Testament, în Zaharia 4, prin sfeşnicul cu şapte candele; şi aşa a 

văzut şi Ioan pe insula Patmos, în Apocalipsa 1. El a văzut cele şapte 

sfeşnice, şi pe Fiul Omului în starea Sa glorificată, umblând în mijlocul 

celor şapte sfeşnice de aur. Şi El avea în mâna dreaptă şapte stele, care erau 

şapte îngeri ai celor şapte biserici. Ce ne spune nouă lucrul acesta? 

Adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu nu se află în mâna unui om, nu sunt 

slujitori ai unei biserici sau confesiuni - adevăraţii slujitori ai lui 

Dumnezeu se află în mâna DOMNULUI, şi lor le este descoperit Cuvântul 

DOMNULUI, iar ei îl dau Bisericii. Aşa este scris în Apoc. 1, chiar în 

primele versete: Apoc. 1.1: „Descoperirea lui Isus Hristos”. Noi am spus-

o ieri, fraţi şi surori, aici se foloseşte cuvântul grecesc „apokalupsis”, şi în 

limba noastră înseamnă descoperire. Dacă acoperim ceva nu ştim ce este 

dedesubt – nimeni nu ştie, nimeni n-a văzut – descoperire. „Descoperirea 

lui Isus Hristos” – vălul a fost luat, noi Îl vedem ca pe Acela care era, care 

este şi care va veni, ca pe Cel Atotputernic care s-a descoperit în diferite 

feluri, pentru mântuirea noastră, şi pentru împlinirea planului Său de 

mântuire. Dacă Scriptura-L descrie ca Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Avraam, 

Fiul lui David, Fiul Omului, sau ca Mielul lui Dumnezeu, sau ca Mijlocitor 

sau Avocat, nu contează –întotdeauna este în legătură cu planul de 

mântuire al Dumnezeului nostru, în legătură cu Biserica, o descoperire care 

aparţine planului de mântuire [împreună cu celelalte descoperiri] al 

Dumnezeului nostru.  

Acum, „descoperirea lui Isus Hristos”. Niciodată în ultimii două 

mii de ani n-a fost atât de clară descoperirea lui Isus Hristos. Iar fratele 

Branham a fost probabil singurul din vremea noastră care a putut să spună 

„Eu l-am văzut de multe ori pe îngerul DOMNULUI. Dar pe Isus Hristos, 

DOMNUL meu, L-am văzut numai o dată, pe câmpul cu grâu”. Fratele 

nostru a fost un binecuvântat om al lui Dumnezeu, căruia i s-a permis să se 
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apropie de DOMNUL. Dumnezeu alege – şi aici este un punct foarte 

important… Noi putem întreba: „Dumnezeul cel Sfânt poate vorbi unui om 

care trăieşte în carne şi sânge? Este posibil acest lucru?” Cine erau 

profeţii? Vă întreb: cine era David, de i-a vorbit DOMNUL în repetate 

rânduri, arătându-i vedenii, fiind cu el, dăruindu-i făgăduinţa „nu vei fi 

lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel”? Apoi 

urmează promisiunea despre Isus Hristos, Fiul lui David. Dumnezeu nu şi-

ar fi putut pierde timpul cu oamenii – El i-a sfinţit prin prezenţa Sa sfântă, 

a pus Cuvântul în profeţi, ca ei să ni-l vestească nouă. În Isus Hristos, 

DOMNUL nostru, a locuit apoi, trupeşte, toată plinătatea dumnezeirii. În El 

Cuvântul s-a făcut trup, a devenit realitate.  

Să revenim la Apocalipsa 1.1: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe 

care i-a dat-o Dumnezeu”, iar acum urmează scopul: „ca să arate robilor 

Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, 

trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan”. Aşa a fost atunci, Pe insula 

Patmos. Şi Dumnezeu are dreptul să facă ceea ce a hotărât în planul Său de 

mântuire. Fratele Branham vorbeşte despre îngerul DOMNULUI, care a 

venit la el dându-i îndrumări… Cum a fost cu Ioan? Aici este scris: „Şi le-

a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan” – ceea ce 

trebuia spus tuturor slujitorilor. Şi, cum am spus-o noi de multe ori, ceea ce 

descoperă Dumnezeu unuia din slujitorii Săi, este pentru toţi slujitorii lui 

Dumnezeu, ca ei să vestească Cuvântul descoperit şi mărturia lui Isus 

Hristos. Condiţia este ca acelaşi Duh al lui Dumnezeu care s-a odihnit 

peste aceşti slujitori ai lui Dumnezeu, şi lucrarea supranaturală a lui 

Dumnezeu, să vină peste noi.  

Şi cum citim mai departe, v. 2, „care a mărturisit despre Cuvântul 

lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut”. 

Fraţi şi surori, puteţi merge astăzi în fiecare ţară, în fiecare oraş, şi cartea 

Apocalipsei încă este pentru oameni o carte pecetluită cu şapte peceţi. 

Când încearcă să pătrundă în aceasta, toţi pot să-şi exprime tâlcuirile, însă 

fratele Branham n-a avut o tâlcuire, ci descoperirea, pătrunderea în ceea ce 

este scris în toate cele 22 de capitole. Şi vă spun foarte sincer, pentru mine 

a fost un privilegiu foarte mare când fratele Branham mi-a spus în 

decembrie 1962, că din cauza unei vedenii din partea DOMNULUI, în 

ianuarie 1963 trebuie să se mute la Tucson Arizona. Eu am mai spus-o aici 

o dată. Poate am spus-o de două ori. El a văzut într-o vedenie că atunci 

când consiliul oraşului va lărgi strada pe care stă el, iar gardul său va fi 

lăsat jos, acesta este timpul când să meargă în Arizona, căci deschiderea 
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peceţilor este aproape. Eu, fratele Frank, în decembrie 1962 am văzut 

buldozerele mergând în sus şi-n jos pe strada fratelui Branham, cum i-a 

fost arătat lui în vedenie.  

Fraţi şi surori, eu n-am sărit cândva înăuntru. Vreme de zece ani am 

fost în legătură cu fratele Branham, am fost martor al slujbei lui în Europa 

şi în SUA – eu sunt un martor ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu în 

vremea noastră. Apoi a venit, desigur, clipa când DOMNUL mi-a descoperit 

ce este în legătură cu slujba aceasta. Şi vă spun: cu adevărat a mers din 

claritate în claritate, din descoperire în descoperire, iar astăzi noi avem o 

vedere de ansamblu extraordinară, şi o pătrundere în planul de mântuire al 

Dumnezeului nostru, şi de asemenea, în Cuvântul profetic.     

Poate se potriveşte aici… ştiţi cu toţii, în septembrie am fost în 

Filipine, în Indonezia – în ţările din Asia de sud-est. Şi în 13 septembrie, 

joia, am trăit pe viu cutremurul de pe insula Sumatra. Am fost în Medan, 

Sumatra, la 600 de km de epicentrul cutremurului. Deodată, fratele 

Octavius a spus: „Frate Frank, uită-te-n sus!” Noi nici măcar n-am observat 

că ne cam mişcam. Ne-am uitat în sus şi un candelabru uriaş se balansa – 

nu doar trei secunde, ci se balansa întruna, în faţa ochilor noştri. Şi mi-am 

amintit cuvintele DOMNULUI nostru, care a vorbit despre cutremurele ce 

vor avea loc în vremea sfârşitului: „când veţi vedea aceste lucruri”. Eram 

în holul acelui hotel, al cărui nume, din păcate, era TIARA – dar nu 

contează. În orice caz, am trăit pe viu. Şi în inima mea a venit gândul: ce 

har că trăim acum, când tot ceea ce a fost prezis că se va întâmpla înaintea 

revenirii lui Isus Hristos, în ultima perioadă de timp – ce har că putem fi 

martori ai acestor lucruri. Fraţi şi surori, scumpi prieteni, suntem noi 

conştienţi de acest lucru, de harul pe care l-am primit de la Dumnezeu? Noi 

trăim pe viu mesajul ceasului, Cuvântul făgăduinţei, împlinirea profeţiei 

biblice. Ştiţi voi ce privilegiu ne-a dat Dumnezeu prin harul Său? Noi nu 

stăm doar undeva şi ascultăm istorisiri frumos împodobite, ci putem auzi 

Cuvântul adevărat şi clar al lui Dumnezeu, şi-l putem şi aşeza [corect]. 

Aceasta este sarcina noastră dată de DOMNUL. Şi noi ne asumăm 

responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu, faţă de poporul Său, de a da mai 

departe Cuvântul descoperit în întregime - din Vechiul şi din Noul 

Testament, [dat de] apostoli şi profeţi – prin slujba fratelui Branham; 

responsabilitatea de a predica limpede precum cristalul Cuvântul lui 

Dumnezeu. Sarcina noastră este să lăsăm totul în forma originală, fiecare 

Cuvânt al lui Dumnezeu, şi fiecare afirmaţie a fratelui Branham. Aşa cum 

răstălmăcirile Scripturii duc în rătăcire, tot aşa toate tâlcuirile personale ale 



 10 

afirmaţiilor fratelui Branham, duc şi acestea în rătăcire – şi întotdeauna 

provoacă noi divizări. Întotdeauna duşmanul şi-a întins laţul ca să-i prindă 

pe oameni. În locul acesta laţurile sunt desfăcute, se arată unde oamenii îi 

atrag pe alţii după ei, făcându-şi ucenici proprii. Fiecare învăţătură 

nebiblică aduce divizare, şi fiecare frate care susţine o asemenea învăţătură 

atrage după sine ucenici, care, după aceea, îl susţin. Şi aşa se poate 

întâmpla ca într-o ţară, într-un oraş, să fie toţi reprezentanţii aşa zisului 

mesaj, făcându-şi lucrările personale. A sosit clipa, a sosit ceasul lui 

Dumnezeu – ziua Bibliei a sosit: orientarea noastră este în Cuvântul lui 

Dumnezeu, şi aşa rămâne în veci. Nouă ne-a fost încredinţat Cuvântul; şi 

aşa cum Isus Hristos a fost Cuvântul curat, sămânţa divină care a fost 

promisă din grădina Edenului… şi de 213 ori se vorbeşte în Biblie despre 

sămânţa de urmaşi. Iar noi suntem sămânţa lui Dumnezeu. Sămânţa 

promisă, a lui Avraam, a fost Hristos. Şi în El, toate naţiunile pământului 

urmau să fie binecuvântate. Apoi, avem toate promisiunile şi toate 

versetele în Cuvântul lui Dumnezeu. Putem, pe bună dreptate, să afirmăm 

aici că n-am urmat unor basme meşteşugit alcătuite, ci Cuvântul lui 

Dumnezeu descoperit, Cuvântul profeţiei a devenit o candelă pentru 

picioarele noastre. Desigur, tot Cuvântul a devenit o candelă pentru 

picioarele noastre, dar Petru scrie mai ales despre Cuvântul profeţiei, că 

acesta nu suportă o tâlcuire personală, şi cu toate acestea, sunt unii care-l 

tot tâlcuiesc.  

Daţi-mi voie să mai spun azi că acela căruia îi este descoperit 

Cuvântul şi voia lui Dumnezeu, nu mai tâlcuieşte/răstălmăceşte, ci crede 

aşa cum zice Scriptura. Cine încă mai tâlcuieşte/răstălmăceşte, aceluia nu i-

a fost descoperit Cuvântul. Fie ca azi, în locul acesta, să fie o adevărată zi a 

Bibliei, o zi făcută de DOMNUL, pentru tine şi pentru mine, pentru noi – o 

zi care ne bucură, pentru că am înţeles prin har, ceea ce ne-a făcut 

Dumnezeu. Cu toţii am fost chemaţi afară de ici şi colo… Cine v-a chemat 

pe voi? Cine m-a chemat pe mine? Cine ne-a chemat pe noi? Iar în clipa 

când L-am urmat pe DOMNUL, ocara a venit peste noi. Noi n-am mai fost 

înţeleşi de ceilalţi – fiecare biserică din care am ieşit nu ne mai înţelege. De 

ce? Pentru că ei au rămas unde erau mai înainte. Dar dacă Dumnezeu 

lucrează ceva nou pe pământ, El nu mai continuă cu sistemul vechi, ci 

spune „iată, Eu fac toate lucrurile noi”. Le fel în zilele noastre, Dumnezeu 

a făcut un început nou, prin harul Său, spre a reaşeza totul, spre a aduce 

lucrurile în starea corectă, înapoi la [învăţătura] apostolilor şi a profeţilor. 

Şi de aici aparţine şi botezul biblic.  
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Ieri am amintit deja, şi trebuie spus, de asemenea, şi azi. Toţi 

botează în formulă, şi, trist dar adevărat: primele cuvinte ale clerului dintr-

o anumită biserică, fie ea luterană, anglicană, ortodoxă, catolică, sunt: „În 

Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”. Şi această formă de salut 

nu este scrisă niciodată în Biblie. Înainte de anul 325, de Niceea, nu era 

cunoscută. Toţi ştiau ce este scris: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu 

fapta, să faceţi totul în Numele DOMNULUI Isus”. Toţi ştiau: „nu este sub 

cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”. De ce 

este scris în Ioel „oricine va chema Numele DOMNULUI va fi mântuit”? 

Înainte ca eu să pot chema Numele DOMNULUI, trebuie să cunosc acest 

Nume. „Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 

păcatele sale”.   

Toţi oamenii de pe la locurile de pelerinaje, pot să se roage „Ave 

Maria” după „Ave Maria” – la ce bun? Se roagă unui dumnezeu greşit, şi 

lucrul acesta doare. Este înşelătorie şi omenirea nu o ştie. Trebuie vorbit un 

Cuvânt al lui Dumnezeu adevărat şi clar! Întoarceţi-vă la DOMNUL, 

întoarceţi-vă la Cuvântul Lui, la modelul sfintei Scripturi, la ceea ce au 

făcut şi au învăţat apostolii şi profeţii. Deci, înapoi la Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Cine citeşte, apoi, sfânta Scriptură cu atenţie, ori se va găsi acolo 

ori nu! Închipuirile nu ne mulţumesc. Şi nu judecăm, dar fiţi sinceri: 

fiecare confesiune este convinsă că crede şi învaţă corect – şi există numai 

o Biblie, şi aceasta este tâlcuită în atâtea feluri – şi toate confesiunile au 

propriile mărturii de credinţă. Pe lângă crezul comun, mai au şi propriile 

învăţături. Şi unde este Dumnezeu? Unde este respectul faţă de sfânta 

Scriptură? Unde este modelul din vremea apostolilor? DOMNUL nostru 

spune „voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”. 

Amintiţi-vă Cuvântul din Isaia 40, unde a fost anunţată slujba lui Ioan 

Botezătorul – de la v. 3, apoi urmează v. 8: „cuvântul Dumnezeului nostru 

rămâne în veac”. Iar Petru, în 1 Petru 1.18-25 a vestit Cuvântul şi încheie 

prin cuvintele: „Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin 

Evanghelie”. În sfânta Scriptură se poate găsi armonia între Vechiul şi 

Noul Testament. Te regăseşti tu în sfânta Scriptură, aşezat în modelul 

biblic? Un Domn, o credinţă, un botez! Ţi-a fost descoperit ceea ce s-a 

spus în Ioan 17? Aici este spus, de pe buzele DOMNULUI nostru, v. 2: 

„după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică 

tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu”. Viaţa veşnică nu vine printr-o 

acţiune religioasă; este un dar din partea lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
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DOMNUL nostru. V. 3: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe 

Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis 

Tu”. Se poate vorbi despre viaţa veşnică, dar se poate şi primi. „Cine are 

pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa”.  

Din nou trebuie subliniat: ascultarea aparţine credinţei, şi credinţa 

aparţine ascultării. N-a scris Iacov foarte clar în cap. 2, despre faptul că nu 

este suficientă numai credinţa? Este suficient să-L primeşti pe Isus Hristos, 

dar după aceea, credinţei trebuie să-i urmeze botezul. Iac. 2.19: „Tu crezi 

că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! 

Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică? 

Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a 

adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa lucra împreună cu 

faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Astfel s-a împlinit 

Scriptura care zice: "Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca 

neprihănire"; şi el a fost numit "prietenul lui Dumnezeu"”.  

Fraţi şi surori, DOMNUL Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne 

ajute. Eu ştiu că şi ziua aceasta este o zi pe care a făcut-o DOMNUL, şi ştiu, 

dincolo de aceasta, că voi toţi aţi înţeles totul corect, că v-a fost descoperit 

Cuvântul lui Dumnezeu, în inimile voastre. Voi aţi înţeles că noi nu facem 

decât să dăm mai departe ceea ce a dat deja Dumnezeu. Iar voi aveţi parte 

deplină în aceasta, şi credeţi aşa cum zice Scriptura. Şi de aceea ochii 

voştri, urechile voastre şi inimile voastre sunt binecuvântate. Ferice de cei 

ce au crezut. Ferice de voi, pentru că puteţi crede. Şi după cum Maria a 

primit sămânţa divină, tot aşa noi, ca fecioare înţelepte, am primit sămânţa 

divină a Cuvântului, Duhul Sfânt vine peste noi, puterea Celui Preaînalt ne 

umbreşte şi sămânţa răsare – adică, germenul de viaţă, care este în Cuvânt, 

se arată. Şi atunci nu mai trăim noi, ci Hristos trăieşte în noi.  

Fie ca toţi cei ce n-au fost încă botezaţi biblic, să se folosească azi 

de această ocazie, şi să se lase botezaţi după acest serviciu. Avem ocazia 

unică de a vă boteza acum în apă caldă, sub cerul albastru, la lumina 

soarelui. Şi acesta este un dar de la Dumnezeul nostru, pentru care suntem 

recunoscători.  

Sunteţi cu toţii recunoscători pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru 

descoperirea prin Duhul Sfânt? Atunci să ne ridicăm şi să-i mulţumim 

împreună DOMNULUI. Îl rog pe fratele Russ să vină din nou, şi să se roage 

cu noi toţi. Câţi doresc să fie incluşi în această rugăciune? Ia priveşte, frate 

iubit… Vorbiţi Cuvântul credinţei!  

[Fr. Russ: Doamne iubit, Îţi mulţumim din toată inima pentru 
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vorbirea Ta din această dimineaţă, căci Tu ne-ai vorbit prin Duhul Tău cel 

Sfânt şi prin Cuvântul Tău. Şi fraţii şi surorile sunt gata să te slujească din 

toată inima. Dăruieşte har – o cerem în Numele Tău minunat, Isus. 

Binecuvântează-i pe toţi cei care şi-au ridicat mâinile. Orice ar cere ei, 

binecuvântează-i prin har. O cerem în Numele Tău minunat şi slăvit, Isus. 

Aleluia.] 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! El să fie cu noi. Acum întrebarea: 

cine doreşte să fie botezat? Avem fraţi şi surori care doresc să fie botezaţi? 

Unu, doi, trei, patru. Patru? Frumos. Luaţi loc o clipă, apoi toţi cei ce 

doresc să fie botezaţi în Numele DOMNULUI Isus Hristos, cei care şi-au 

dedicat vieţile lor DOMNULUI, pot fi botezaţi.  

Acum aş dori să dau posibilitatea tuturor fraţilor noştri care ne-au 

vizitat în acest week-end, ca să-i puteţi vedea pe toţi, ca să ne putem ruga 

pentru ei, şi Dumnezeu să-i poată binecuvânta. Două întrebări: este cineva 

aici azi, pentru prima dată? Vreţi să ridicaţi mâna? Dumnezeu să vă 

binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Apoi, a doua întrebare 

legată de o cerere: noi nu ştim când vine DOMNUL. Sunt, desigur, cele 

două afirmaţii „despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni” – aşa 

este scris. Apoi, mai este afirmaţia „când veţi vedea aceste lucruri 

împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi”. 

Ambele sunt adevărate. Nimeni nu ştie ziua şi ceasul, dar noi am 

recunoscut timpul în care trăim – semnele vremii, împlinirea profeţiei 

biblice vorbesc o limbă foarte clară, şi tare. Dar acum, aş dori să vă invit în 

călătoria noastră în Israel – numai dacă DOMNUL nu revine până atunci. 

Nimeni nu este legat de promisiunea sa; dacă DOMNUL revine între timp… 

S-o spunem aşa: dacă DOMNUL vrea şi mai suntem în viaţă, dorim să 

facem o călătorie în Israel, din 5 în 15 mai, şi pe 14 mai să sărbătorim în 

Israel a 60-a aniversare de la înfiinţarea statului Israel. Ar fi frumos dacă 

astăzi s-ar mai înscrie mulţi – sau în următoarele săptămâni. Voia 

DOMNULUI, Dumnezeul nostru, să se facă în toate. Dar ştiţi, noi iubim 

Israelul din toată inima, din tot sufletul, şi de asemenea, contribuim la 

economia ţării şi a poporului Israel.  Turismul este a treia mare sursă de 

venituri în Israel, dacă nu greşesc. Călătoria în Israel nu este legată numai 

de o vacanţă, ci fiecare pas pe care-l facem acolo este biblic, şi toţi cei ce 

au fost cu noi până acum, au fost binecuvântaţi.  

Dacă vă puteţi permite, începeţi şi economisiţi. Soţia să-i spună 

soţului „Te rog, nu cheltui aşa de mult”. Iar soţul îi poate spune soţiei „Ai 

grijă, economiseşte şi tu puţin”. Şi dacă amândoi economisesc, atunci 
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costul deja se acoperă. Pentru cei care sunt singuri, oricum este mai uşor – 

ei economisesc tot timpul. Întrebarea este însă, „pentru cine economisesc?” 

Deci, mai repede faceţi o călătorie în Israel, şi v-aţi ales cu ceva.  

Iar acum îi rugăm pe toţi fraţii… Unde este fratele Daniel din 

România? Fratele Kupfer, fratele Inodi, fratele nostru iubit din Abidjan – 

toţi fraţii slujitori să vină acum în faţă. Mai ales cei doi fraţi… Unde este 

fratele Daniel? Unde sunt fraţii noştri din Slovacia, din Cehia? Frate 

Müller… veniţi, veniţi, şi ne vom ruga pentru fraţii noştri, ca Dumnezeu 

să-i binecuvânteze peste măsură. […] 


