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KREFELD 
duminică, 3 august 2008, ora 10 

 

Ewald Frank 

 

Şi astăzi vă spunem din inimă tuturor un “Bun venit!” în 

Numele Domnului. [Sunt prezentaţi oaspeţii şi se transmit saluturile 

din diferite ţări…n.t.].  

Fraţi şi surori, în aceste zile noi avem marele privilegiu să 

auzim venind de la tronul de har Cuvântul Domnului clar ca cristalul. 

Noi să primim Cuvântul descoperit şi nu părerile oamenilor, să dăm 

mai departe nu interpretările oamenilor, ci Cuvântul Domnului despre 

care am citit în proorocul Isaia că nu se întoarce gol înapoi la 

Dumnezeu, ci numai după ce şi-a făcut efectul şi a îndeplinit scopul 

pentru care a fost trimis.  

Accentul a fost deja pus pe Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul 

din Ps. 33 mi-a venit în inimă. Citesc din Ps.33:4, 6 şi 9: “Căci 

Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc 

cu credincioşie”. El face toate lucrurile conform Cuvântului Său şi 

atunci noi le putem verifica. Noi putem striga împreună cu bărbaţii 

Vechiului şi Noului Testament: nici o făgăduinţă pe care Dumnezeu a 

dat-o nu a rămas neîmplinită. Tot ce spune Dumnezeu se înfăptuieşte, 

Cuvântul Său nu se întoarce niciodată gol.  

Vers.6: “Cerurile au fost făcute prin  Cuvântul Domnului, şi 

toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui”. Imaginaţi-vă, Domnul 

Dumnezeu vorbeşte şi zice “Să fie lumină!” şi a fost lumină. El a zis 

“Pământul să aducă rod!” şi pământul a adus rod. Fiecare Cuvânt care 

a ieşit din gura Lui, s-a împlinit pe loc, a devenit o realitate; întreaga 

creaţie este o realitate divină.  

Vers.9: “Căci el  zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte 

ia fiinţă”. Fraţi şi surori, câtă siguranţă avem noi în Cuvântul lui 

Dumnezeu! Toate făgăduinţele Lui sunt “da” şi “amin” şi ceea ce El 

făgăduieşte, El şi împlineşte cu siguranţă.  

Noi ieri am vorbit că poporul Israel a fost un popor răzvrătit şi 

cu toate că ei au avut binecuvântările şi făgăduinţele, cu toate că 

Dumnezeu a avut intenţii bune cu ei, de la început au fost două grupări 

diferite: unii credeau, iar ceilalţi se împotriveau. Şi Dumnezeu a putut 
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ajunge la ţintă doar cu aceia care L-au crezut şi şi-au dovedit 

ascultarea punându-se de partea lui Dumnezeu. Ei au acceptat 

adevărul şi modul de a acţiona al lui Dumnezeu şi au părăsit toate 

căile proprii. 

În predica „Sămânţa discordiei”, fr. Branham a arătat că au 

fost două seminţe diferite: unii cred şi primesc, iar ceilalţi se 

împotrivesc şi resping. În pag. 4 a acestei predici, fr. Branham a spus: 

„Oamenii epocii care trăiesc Cuvântul făgăduit sunt sămânţa epocii conform 
celor spuse de Isus: ei sunt copiii Împărăţiei”.  

Apoi el merge mai departe şi spune: „Descoperirea Duhului Sfânt 
care se împlineşte prin copiii Săi, aceasta este sămânţa Împărăţiei pentru 
epoca respectivă”. Noi ştim că Dumnezeu a dat făgăduinţe şi apoi le-a 

împlinit.  

Apoi el merge mai departe şi în următoarea propoziţie spune: 

„Vrăjmaşul, Satana, a semănat buruiana, sămânţa contrazicerii. El este 
vinovatul care a făcut acest lucru îngrozitor. Satana a semănat sămânţa lui la 
început, când Dumnezeu a aşezat pe primii oameni pe pământ. Desigur că 
Adam a ştiut că există o cunoştinţă a binelui şi a răului, să poată face 
diferenţa între ele”.  

Apoi urmează ceva deosebit: „Păcatul nu mai este ţinut niciodată 
în seama unui credincios adevărat”. Este scris că dacă Dumnezeu ar ţine 
în seamă păcatul, cine ar mai putea fi mântuit? Eu citesc mai departe 

din predică: „Aţi ştiut voi aceasta? Cine este născut din Dumnezeu nu 
păcătuieşte; el nu poate să păcătuiască. Păcatul nici nu-i este socotit. David a 
spus: „Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul”. Dacă voi 
sunteţi în Hristos, atunci nu mai aveţi nici o dorinţă să păcătuiţi”.  

Noi am putea citi mai departe, dar doar încă două  propoziţii. 

„Noi am observat că Diavolul a fost primul care a semănat sămânţa 
discordiei. Vedem aceasta din Geneza cap.3. Acolo o găsim. Aici, în Matei 
cap.13, Isus îl face pe Diavolul responsabil pentru fiecare alunecare din 
Cuvânt. Şi în anul acesta, 1965, tot ce este în contradicţie cu Cuvântul scris, 
ce nu corespunde cu el sau are o tălmăcire proprie, este sămânţa discordiei. 
Dumnezeu va confirma numai Cuvântul Său”.  

Încă trei propoziţii. „Sămânţa discordiei! Sămânţa pe care a 
semănat-o Dumnezeu în grădina Eden, l-a adus pe Abel. Când satana a 
semănat sămânţa lui a discordiei, a venit Cain. Una a adus un om drept, 
cealaltă a adus un om nedrept”.  
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Fraţi şi surori, să continuăm astăzi cu cercetarea Cuvântului lui 

Dumnezeu. Să accentuăm încă odată că Dumnezeu vede şi cunoaşte 

reacţia noastră la auzirea Cuvântului Său şi astfel se va şi ocupa de 

noi. Eu am cercetat şi am văzut că fr. Branham a folosit de 138 

modelul vechi-testamentar, comparând pieptarul lui Aaron, cu Urim şi 

Tumim, cu învăţătura celor 12 apostoli. Şi eu vă spun că Apocalipsa 

cap. 12 şi Fapte 2 merg împreună. În Fapte 2:42 este scris: „Ei 

stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşia frăţească, în frângerea 

pâinii şi în rugăciuni”. În Apocalipsa 12 – şi aici eu mă refer desigur 

la Cuvântul lui Dumnezeu şi la afirmaţiile fr. Branham şi le compar cu 

ceea ce s-a întâmplat atunci când s-a proclamat unificarea Europei. 

Aici, în Apocalipsa 12:1 citim: „În cer s-a arătat un semn mare, o 

femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cunună de 

douăsprezece stele pe cap”.  

Când Vaticanul a pus cele 12 stele pe steagul Europei Unite, 

atunci am aflat că această femeie încoronată cu 12 stele (din Apoc.12) 

este Maria şi că întreaga Europă este dedicată inimii curate a Mariei. 

Noi toţi am auzit aceste lucruri.  

Dar Sfânta Scriptură nu vorbeşte aici nici de Maria sau de 

Europa, nici de vreun steag cu 12 stele ci despre o coroană cu care va 

fi încoronată Biserica, prezentată aici ca o femeie. De ce? De la 

început Dumnezeu a folosit tablouri şi pilde prin care ne-a vorbit. Şi 

cine citeşte puţin mai departe, acela poate observa de unde aparţine 

versetul în care este vorba despre copilul de parte bărbătească ce va fi 

răpit şi va cârmui toate neamurile cu un toiag de fier. După ce acest 

verset se împlineşte, are loc şi versetul 6: „Şi femeia a fugit în pustie, 

într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie două 

sute şase zeci de zile”. În acelaşi timp are loc şi ceea ce este scris în 

vers.7: „în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu 

balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei” ca acest copil de 

parte bărbătească să nu meargă în sus, acei ce au fost găsiţi vrednici să 

fie cu Domnul pentru totdeauna. Mai întâi la cina de nunta şi apoi în 

Împărăţia de o mie de ani când vor domni împreună cu El.  

Dece vă spun aceste lucruri? Pur şi simplu pentru că de la 

început duşmanul a folosit versete biblice pe care le-a răstălmăcit 

folosindu-le spre propria lui distrugere. Şi Dumnezeu ne-a trimis un 

mesaj profetic în care şi prin care totul, dar absolut totul poate fi 
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încadrat biblic, prin harul Său. Şi fr. Branham a spus de 138 de ori că 

este foarte important ca tot ceea ce se crede, se învaţă şi se practică să 

fie în concordanţă cu învăţătura celor 12 apostoli cu care este 

încoronată Biserica nou-testamentară.  

Aş dori să citesc două versete biblice pentru a lămuri această 

temă referitoare la pieptarul lui Aaron. Primul din Exod 28 de la 

vers.15: „Să faci apoi pieptarul judecăţii, lucrat cu măiestrie, să-l faci 

din aceeaşi  lucrătură ca efodul; să-l faci de aur, de fir albastru, 

purpuriu şi cărămiziu, şi de in subţire răsucit. Să fie în patru colţuri şi 

îndoit – (acum urmează o parte care apare altfel decât în Biblia noastră 

-nt) – prin aceasta Marele Preot cerceta voia lui Dumnezeu”. Nu doar 

că era făcut un pieptar – păcat că nu avem aici unul; în Israel mi s-a 

făcut cadou un pieptar cu 12 pietre pe el, cu numele celor 12 seminţii, 

poate ca simbol pentru faptul că noi trebuie să ducem mai departe 

mesajul dumnezeiesc în adevăr.  

Încă odată sfârşitul acestui verset „prin aceasta Marele Preot 

cerceta voia lui Dumnezeu”. Pe acest pieptar erau aşezate şi Urim şi 

Tumim, Lumină şi Desăvârşire.  Citim Exod 28:29 şi 30: „Cînd va 

intra Aaron în sfântul locaş, va purta pe inima lui numele fiilor lui 

Israel, săpate pe pieptarul judecăţii, ca să păstreze totdeauna  

aducerea aminte de ei înaintea Domnului..”. Acest bărbat al lui 

Dumnezeu nu putea intra în locul prea sfânt decât cu pieptarul şi 

dreptatea lui Dumnezeu pe inima lui.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu noi astăzi. Dacă noi venim aici 

în faţă şi propovăduim Cuvântul, atunci trebuie s-o facem în 

concordanţă cu învăţătura celor 12 apostoli şi cu ceea ce este scris în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Vers.30: „Să pui în pieptarul judecăţii Urim 

şi Tumim, care să fie pe inima lui Aaron, când se va înfăţişa el 

înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui 

judecata copiilor lui Israel, când se va înfăţişa înaintea Domnului”. 

Am putea citi multe versete biblice în legătură şi sunt multe traduceri 

ale Bibliei care folosesc cele două noţiuni „Lumină” şi „Desăvârşire”. 

Când cineva venea în locul prea sfânt şi prezenta un vis, o descoperire 

sau o proorocie, dacă Dumnezeu era în acea lucrare, lumina strălucea 

în mod supranatural din cele 12 pietre preţioase şi toţi ştiau, fără nici o 

discuţie, că era de la Dumnezeu. Dar dacă rămâneau întunecate, atunci 

nu era de la Dumnezeu. Nimeni nu trebuia să se certe cu Marele Preot 
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sau să-l întrebe „Ai folosit în mod corect pieptarul?” Nu Aaron 

folosea pieptarul, ci Dumnezeu era acela care-l folosea. Dumnezeu era 

acela care făcea dreptate şi răspundea cu lumină. Acest lucru este 

important şi astăzi.  

În Ezra 2:63 citim: „şi dregătorul le-a spus să nu mănânce 

lucruri prea sfinte, până când un preot va întreba pe Urim şi Tumim”.  

Dacă citim ultimele versete din 2 Cron. 36, vedem cum 

Dumnezeu a vorbit prin proorocul Ieremia şi apoi totul s-a împlinit. 

Iar în Ezra 1:1 este scris: „În cel dintâi an al lui Cir, împăratul 

Perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui 

Ieremia,.”. Dumnezeu a vorbit şi apoi la împlinirea vremii, El a 

confirmat Cuvântul Lui, împlinindu-l. Şi apoi urmează porunca în 

vers.3: „Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu 

el”. Dar aceasta nu era totul, urmează călăuzirea: „şi să se suie la 

Ierusalim în Iuda şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului 

lui Israel! El este adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim”. 

Am putea citi capitole întregi şi să vedem cum Dumnezeu a 

vegheat şi s-a îngrijit ca Templul să fie reconstruit pe vechile temelii 

şi aşezat în rânduiala originală. Toţi aceia care aparţineau de poporul 

lui Dumnezeu, oriunde se aflau, trebuiau să meargă la Ierusalim. 

Dragii mei, voi toţi care aparţineţi de poporul lui Dumnezeu, trebuie 

să vă întoarceţi la învăţătura care a ieşit din Ierusalim, pentru că aşa 

este scris în Isaia 2:3: „Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim 

cuvântul Domnului”. Învăţătura a ieşit, dar în decursul celor 2000 de 

ani s-a alunecat de la aceasta; dar la sfârşitul timpului de har, sfârşitul 

trebuie să fie la fel cum a fost începutul. Biserica trebuie să fie zidită 

pe temelia apostolilor şi proorocilor, acolo unde Isus Hristos personal 

este piatra din capul unghiului. Altfel nu poate avea loc nici o 

desăvârşire. Noi trebuie să ne aplecăm sub voia lui Dumnezeu şi de 

aceea este scris, şi noi am citit-o, că prin Lumină şi Desăvârşire ne 

este făcută de cunoscut voia Lui.  

Fiţi sinceri: din ce motiv citim noi Sfânta Scriptură? Ca să ne 

contrazicem cu alţii? Ca să ştim mai bine ca alţii? Sau citim Cuvântul 

lui Dumnezeu, cu dorinţa interioară: „Dumnezeule, vorbeşte-mi! 

Călăuzeşte-mă în Cuvântului Tău, în planul Tău de mântuire!” Şi 

atunci noi trăim ceea ce eu am auzit de multe ori în ultimul timp şi 

anume că fiecare cuvânt care este predicat, este descoperit oamenilor 
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în mod direct şi nu mai sunt necesare lecţii suplimentare. Şi dacă noi 

suntem din sămânţa lui Dumnezeu, atunci se împlineşte ceea ce a spus 

Domnul nostru în Ioan 8:47: „Cine este din Dumnezeu, acela ascultă 

cuvintele lui Dumnezeu”. Şi se mai împlineşte şi ceea ce apostolul 

Ioan a scris în 1Ioan 4:6 „Noi însă suntem din Dumnezeu; cine 

cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă”. Dar pieptarul trebuie să fie acolo, 

nu să fie doar o pretenţie, ci Dumnezeu trebuie să depună mărturie în 

mod supranatural şi atunci este inclus întreg Cuvântul lui Dumnezeu.   

Să ne întoarcem la sămânţa discordiei. Nimeni nu o poate 

schimba. Unii sunt rânduiţi pentru una, alţii pentru alta şi fiecare 

sămânţă aduce rod după felul ei. Să citim două versete cu privire la 

Domnul şi Mântuitorul nostru, care în timpul slujbei Sale aici, pe 

pământ, a avut parte numai de împotrivire. Niciodată cărturarii şi 

fariseii nu I-au dat dreptate, ei mereu au găsit ceva de criticat şi mereu 

ştiau ei ceva mai bine decât El. În Luca 2 avem proorocia lui Simion, 

omul lui Dumnezeu, care şi-a deschis gura şi a vorbit cuvinte 

minunate în Numele Domnului (vers.25), iar în vers.26 spune că i-a 

fost descoperit prin Duhul Sfânt că nu va trece din viaţă până nu va 

vedea mântuirea lui Dumnezeu. Dragi fraţi şi surori, fiecare 

descoperire adevărată ne este dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, 

pentru că Duhul Sfânt ne călăuzeşte în tot adevărul. Simion spune în 

vers 30-32: „Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta pe care ai 

pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze 

neamurile şi slava poporului Tău, Israel”. Un cuprins extraordinar al 

versetelor biblice şi în special ale celor din proorocul Isaia! Şi apoi 

vine vers.34: „Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama 

Lui:”Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea 

multora în Israel, şi să fie un semn care va stârni împotrivire”.  

Să ne gândim puţin, şi eu sunt atins de acest lucru: de patru mii 

de ani poporul lui Dumnezeu aştepta pe Mesia, aştepta răscumpărarea 

care fusese făgăduită şi trebuia să vină, mântuirea pregătită pentru 

toate popoarele. Şi apoi Domnul a venit la ai Săi, în proprietatea Sa şi 

ai Săi nu L-au primit. La fiecare pas cărturarii I s-au împotrivit, au zis 

că este scris altcumva, au găsit mereu ceva de criticat, numai să nu 

facă aşa cum zicea Domnul.  

Altfel au stat lucrurile cu apostolii pe care Domnul i-a luat 

deoparte, care erau ucenicii Lui. Cât de preţios era pentru ei fiecare 
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cuvânt pe care-l rostea Domnul, până acolo că Petru a spus „Doamne, 

la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice”. Unii primeau, 

ceilalţi se împotriveau. Şi este scris „Dar tuturor celor ce L-au primit, 

adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai 

lui Dumnezeu”.  

Fraţi şi surori, să ne întoarcem în timpul nostru. Există două 

seminţe diferite: una caută tot timpul ceva ca să se împotrivească, să 

nu se smerească, cealaltă cercetează Scripturile şi vede că aşa este, aşa 

cum făceau cei din Bereea. Ei cercetau Scripturile în fiecare zi şi ştiau 

astfel că propovăduirea era în conformitate cu Scriptura şi lăudau şi 

dădeau slavă lui Dumnezeu. Acelaşi lucru l-am făcut şi noi de la 

început, din august 1955, când am fost martor ocular al lucrurilor pe 

care Dumnezeu le face în timpul nostru. Eu am avut atunci o singură 

dorinţă: am vrut să ştiu ce crede şi ce învaţă acest om. Eu vedeam că 

Dumnezeu este cu el, vedeam că Dumnezeu îi descoperă lucruri pe 

care el nu putea să le ştie. El nici nu cunoştea limba germană, dar 

putea să le spună oamenilor de unde vin, care este necazul lor, cine 

sunt ei. Dar şi acolo, fraţi şi surori, se găsea sămânţa discordiei. Erau 

acolo predicatori penticostali care mereu aveau ceva de comentat. 

Cuvintele lor nici nu le poţi pronunţa. Pentru mine a fost o durere 

chiar din prima zi. Dacă azi privesc în urmă, noi trebuie să-I dăm 

dreptate lui Dumnezeu, că pe acelaşi câmp şi în aceeaşi biserică pot fi 

două seminţe diferite. În toate bisericile şi grupările încă mai sunt 

două seminţe, dar numai sămânţa dumnezeiască va asculta şi va lua 

seama la ceea ce zice Duhul bisericilor. Toţi ceilalţi se vor împotrivi. 

Vouă, Dumnezeu v-a dat harul să nu vă împotriviţi ci să primiţi şi să 

spuneţi „Da” Cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem noţiunea „mesajul 

biblic al timpului de sfârşit” care include tot ceea ce a spus Dumnezeu 

vreodată. Frate şi soră, dacă ţie ţi-a fost dăruit de către Dumnezeu să 

nu ai o împotrivire sau respingere, ci o încuviinţare interioară şi o 

primire, atunci eu, pe baza autorităţii divine îţi garantez că tu faci 

parte dintre aleşii lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi aşa, tu nu ai putea 

crede aşa cum zice Scriptura. Toţi ceilalţi se împotrivesc – noi nu ne 

împotrivim.   Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru că El 

vorbeşte cu noi.  

Să mergem acum la cuprinsul din Evrei cap.12 unde ne este 

arătat ce s-a întâmplat cu Domnul nostru în timpul slujbei Lui. Şi dacă 
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El nu ar fi putut spune lui Natanael „Înainte să te cheme Filip, Eu te-

am văzut sub smochin”, dacă El nu ar fi putut spune lui Petru 

„Numele tău este Simon şi numele tatălui tău este Iona”, dacă El n-ar 

fi putut spune femeii de la fântână „Cinci bărbaţi ai avut şi acela pe 

care-l ai acum nu-ţi este bărbat” şi toate celelalte locuri din Scriptură, 

atunci cărturarii niciodată nu ar fi spus despre El că este Belzebub. 

Dumnezeu călăuzeşte în aşa fel ca să se ajungă la o decizie care 

trebuie luată. Noi am acceptat decizia pe care a luat-o Dumnezeu 

pentru noi şi numai de aceea noi ne-am putut decide pentru ceea ce 

Dumnezeu a rânduit azi pentru noi.  

Ne întoarcem la Evrei cap.12 şi citim primele trei versete care 

sunt în legătură cu ceea ce am vorbit: „Şi noi, dar, fiindcă suntem 

înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice 

piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu 

stăruinţă în alergarea care ne stă înainte”. Cuvinte puternice pe care 

să le luăm la inimă. Vers.2 „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi 

Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria 

care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade 

la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”. Vers.3 „Uitaţi-vă 

dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o 

împotrivire aşa de mare faţă de Sine pentru ca nu cumva să vă 

pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”. Domnul 

nostru, din cauza bucuriei care-i era pusă înainte şi anume ca prin 

puterea lucrării de răscumpărare toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu să fie 

pentru totdeauna cu Dumnezeu. El a ştiut că dacă Îşi va da viaţa ca 

jertfă de ispăşire, atunci noi vom avea pace cu Dumnezeu şi prin rănile 

lui vom primi vindecarea. Domnul nostru este descris ca Cel care a 

îndurat răbdător toate împotrivirile şi toate criticile şi apoi este scris 

„...pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în 

sufletele voastre”.  

Unii fraţi au observat că eu am un mare necaz – eu nu am 

necazuri personale, eu am doar o mare durere: eu vreau să prezint lui 

Hristos o fecioară curată, eu vreau ca ordinea divină să fie reaşezată în 

Biserică, ca toate slujbele, toate darurile, toate însărcinările să-şi 

găsească locul lor şi totul să fie rânduit în mod divin, astfel ca plăcerea 

lui Dumnezeu să se odihnească peste noi toţi. Acum încă nu este aşa şi 

asta este durerea mea cea mai mare că predicile şi citatele fratelui 



 9 

Branham sunt răstălmăcite. Şi aici noi putem vedea harul pe care 

Dumnezeu ni l-a dat de a aduce totul înapoi în Scriptură. Noi Îl lăsăm 

pe Dumnezeu să ne spună ceea ce avem nevoie să ne fie spus prin 

mesajul biblic. Nici o răstălmăcire, nimic adăugat şi aşa cum a 

subliniat fr. Branham - cinci lucruri a subliniat el, din care noi am 

amintit mereu doar trei dintre ele – să nu scoţi nimic din context, să nu 

răstălmăceşti nimic şi să laşi totul în locul şi în legăturile de care 

aparţine. Este harul pe care Dumnezeu ni l-a dat, un dar primit direct 

de la Dumnezeul nostru.  

Daţi-mi voie să menţionez două sau trei versete din Vechiul 

Testament pentru ca să slujesc tuturor fraţilor de pe pământ şi să-i ajut 

la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce au vorbit proorocii în 

Vechiul Testament, a fost încadrat în mod corect de apostolii din Noul 

Testament; fiecare exprimare este acolo de unde aparţine şi nici una 

nu este luată din context. La comparaţia dintre Ioel 2:3 şi Fapte 2:20  

se vede că apostolul a folosit un cuvânt total diferit de cel din Vechiul 

Testament. Vechiul Testament vorbeşte despre „ziua Domnului cea 

înfricoşătoare” care va veni, iar Petru schimbă acest cuvânt şi o 

numeşte „ziua cea strălucită”. Pavel prezintă apoi de cinci ori 

contextul de care aparţine această zi strălucită şi anume, ziua lui Isus 

Hristos, ziua revenirii Lui pentru Biserica Mireasă. A doua parte 

rămâne ziua cea înfricoşătoare care începe după răpire.  

Fraţi şi surori, când noi citim Noul Testament cu atenţie şi 

putem urma călăuzirea Duhului Sfânt, atunci nu putem decât să-I 

aducem slavă, cinste şi mulţumire lui Dumnezeu. Ne amintim ce scrie 

în Isaia 61:1 şi 2: „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci 

Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să 

vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi 

prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al 

Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru”. În Luca 4, 

Domnul nostru se opreşte la mijlocul versetului, citeşte numai până la 

anul de îndurare, timpul de har şi nu mai citeşte nimic despre ziua de 

răzbunare, închide cartea proorocului Isaia şi spune: „Astăzi s-au 

împlinit cuvintele acestea din Scriptură!”. Gândiţi-vă, dacă Domnul 

nostru ar fi citit mai departe despre ziua răzbunării, El n-ar fi putut 

spune „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură!”, pentru 

că ziua răzbunării era în viitor, peste 2000 de ani.  
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Fraţi surori, acesta este Cuvântul desăvârşit al Dumnezeului 

nostru şi bărbaţii lui Dumnezeu din Vechiul şi Noul Testament au fost 

călăuziţi de Duhul Sfânt. Pe mine mă bucură faptul că în Noul 

Testament se face referire de 845 de ori la Vechiul Testament. Este 

ceva minunat. Dumnezeu a vegheat asupra Cuvântului Său, asupra 

proorocilor care au vorbit, asupra apostolilor care au arătat împlinirea 

celor spuse şi ni le-au transmis mai departe şi nouă. Acelaşi Duh al lui 

Dumnezeu a fost la lucru în Vechiul şi în Noul Testament, acelaşi Duh 

al lui Dumnezeu este astăzi la lucru.  

Daţi-mi voie să mai citesc textele din 1Ioan pentru a vedea 

diferenţa dintre respingerea unora şi primirea pe care Dumnezeu ne-a 

dat-o prin har. Sămânţa lui Dumnezeu este diferită de toate celelalte 

seminţe. 1 Ioan 2 de la vers.12: „Vă scriu, copilaşilor, fiindcă 

păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui”. Spuneţi un Amin!  

Păcatele noastre sunt iertate prin sângele Mielului, pentru Numele Lui 

ne-au fost iertate; în Numele Lui a fost propovăduită tuturor 

neamurilor iertarea păcatelor. Iertarea a fost predicată şi noi am primit 

credinţa din predică – mulţumiri fie aduse Dumnezeului nostru!   

Vers.3: „Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce 

este de la început. Vă scriu, tinerilor fiindcă aţi biruit pe cel rău”. 

Cine a fost cel rău? Cel rău a semănat cealaltă sămânţă pe când 

oamenii dormeau –Matei 13. „...fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am 

scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut (recunoscut) pe Tatăl”. Apoi 

vers.14: „V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de 

la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne în voi (tot timpul), şi aţi biruit pe cel rău”. La ce 

cuvânt ne gândim acum? Apocalipsa 12:11: „Ei l-au biruit (pe cel 

rău) prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor”.  

Fraţi şi surori, noi suntem rânduiţi ca să biruim aşa cum 

Domnul nostru a biruit. El a fost Cuvântul făcut trup şi noi suntem în 

acest timp descoperirea Cuvântului pe care Dumnezeu ni l-a făgăduit 

şi ni l-a dăruit. Şi acum vers.17: „Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine 

face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac”. Deci, nu numai Cuvântul 

lui Dumnezeu rămâne în veac, cum este scris în Isaia 40 şi 1Petru 1, ci 

şi toţi aceia care au primit Cuvântul în ei vor rămâne în veac. „Lumea 

şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”.  
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Noi am citit că pieptarul a fost dat pentru a se afla voia lui 

Dumnezeu. Atunci pentru ce ne-a fost dat nouă Cuvântul lui 

Dumnezeu? Pentru ca în Cuvânt să căutăm şi să găsim voia lui 

Dumnezeu. Şi acum un cuvânt deosebit din 1Ioan 2:20 şi 21: „Dar voi 

aţi primit ungerea din partea Celui sfânt, şi ştiţi (şi posedaţi – în 

Biblia germană) orice lucru”. De ce? Pentru că ungerea Duhului Sfânt 

ne învaţă. Vers.21: „V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci 

pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr”. 

Minciuna a fost de la început a fost minciună, o răsucire a adevărului, 

o otravă a vrăjmaşului, a şarpelui. În fiecare răstălmăcire a Cuvântului 

este otrava vrăjmaşului.  

Mai citim din 1Ioan 2:24 şi 25: „Ce aţi auzit de la început, 

aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, 

şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-

o El, este aceasta: viaţa veşnică”. Ca legătură citim din Ioan 17. Fraţi 

şi surori bucuraţi-vă împreună cu mine, bucuraţi-vă în Domnul. 

Dumnezeu ne-a dat acest privilegiu extraordinar să nu ne împotrivim 

sau să vorbim împotrivă, ci să credem şi să primim, să spunem “da” şi 

să primim prin descoperire. Ioan 17:3: “Şi viaţa veşnică este aceasta: 

să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 

Hristos, pe care L-ai trimis Tu”. Un singur Dumnezeu, unicul 

Dumnezeu ni s-a descoperit ca Tată în singurul Lui Fiu născut şi 

numai El a putut spune “Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”.  

Să vă mai întreb eu câţi se împotrivesc acestui Cuvânt? La 

fiecare pas teologii se împotrivesc oricărei exprimări a Domnului 

nostru, oriunde ai citi. Ei au mereu argumentele lor, poate chiar şi 

zâmbesc elegant şi se cred cineva. Dar noi suntem mulţumitori pentru 

fiecare exprimare pentru că noi ne regăsim în ele, noi ne regăsim în 

Cuvântul lui Dumnezeu, noi ne regăsim în mijlocul acelora care pot 

crede din adâncul inimii aşa cum zice Scriptura.  

Revenim la 1Ioan 2:27: “Cît despre voi, ungerea pe care aţi 

primit-o de la El, rămâne în voi,” – nu numai Cuvântul ca sămânţă, ci 

şi ungerea rămâne tot timpul în noi – “şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe 

cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi 

este adevărată, şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a 

învăţat ea”.  
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Fraţi şi surori, să facem un cuprins al celor spuse. Noi trăim la 

sfârşitul timpului de har – noi cu toţi am înţeles-o şi mulţi alţii au 

înţeles-o în parte. Dar harul ca să fii atent şi în nici un punct să nu te 

împotriveşti – eu o spun înaintea lui Domnului, Dumnezeul nostru, eu 

nu am înţeles greşit nici un text din Scriptură şi nici o afirmaţie a fr. 

Branham nu am răstălmăcit-o. Acest lucru a fost în mine de când eram 

copil de 13 – 14 ani. Casa noastră a fost o casă de predicator şi fraţii 

se întâlneau adesea la noi. Parcă văd cum spuneau: “Otto, cum vezi tu 

asta? Robert, tu cum o vezi? August, ce ţi-a devenit ţie clar?” Şi 

fiecare spunea altceva. Şi eu mă retrăgeam în altă cameră şi cercetam 

textele asupra cărora ei aveau păreri diferite. Apoi mă rugam, aşa tânăr 

cum eram de 13 – 14 ani. Nici una din răstălmăciri nu se lipea de 

mine, nu ştiu de ce, dar aşa a călăuzit Dumnezeu de la început. Dar 

toată cinstea o dăm Lui care stăpâneşte peste toată viaţa noastră şi care 

ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim în veşnicie cu El. Şi de 

aceea noi am primit viaţa veşnică şi nu am avut nevoie de mult timp 

de gândire atunci când El ne-a chemat, noi am putut crede din inimă. 

Şi acesta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a putut face 

nouă, pentru că “Aşa vorbeşte Domnul” în Ioan 8:24: “De aceea v-am 

spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu 

sunt, veţi muri în păcatele voastre”. Voi veţi muri în necredinţa 

voastră, în neascultarea voastră, în încălcările voastre, în împotrivirea 

voastră; dar dacă voi credeţi că “Eu sunt”, atunci veţi trăi.  

Şi noi credem că în vechime Domnul a folosit gura proorocilor 

şi a apostolilor pentru a ne vorbi, iar după 2000 de ani, El l-a trimis pe 

slujitorul şi proorocul Său, fr. Branham, pe care-l făgăduise mai 

dinainte şi tot ce a spus şi a făgăduit mai înainte, El a descoperit. Şi 

noi o putem crede. Amin! [Sunt întrebaţi cei ce vor să facă botezul – 

n.ed.] 

 Fraţi şi surori, păstraţi Cuvântul lui Dumnezeu în inima 

voastră. Ţineţi minte, Lumina şi Desăvârşirea au fost date pentru ca 

decizia lui Dumnezeu, pe care nici un om nu o poate influenţa, să fie 

cunoscută. Numai Dumnezeu singur putea face lumina să strălucească. 

Ce scrie Pavel în 2Cor.4: “Dumnezeu, care a zis:”Să lumineze lumina 

din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească 

lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. 

Dumnezeu ne-a cercetat prin har şi ne-a dat Cuvântul, ne-a dat 
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descoperire şi noi putem asculta Cuvântul Lui în locul prea sfânt. 

Închei spunând că numai acei ce sunt născuţi din Dumnezeu ascultă 

glasul lui Dumnezeu fără împotrivire interioară şi nu suportă să vadă 

că alţii se împotrivesc. Cine citeşte Fapte 28, observă că Pavel ţinea 

adunări într-o locuinţă închiriată şi acolo unii se împotriveau, iar alţii 

ascultau şi primeau. Pavel i-a separat pe cei ce credeau, iar ceilalţi au 

rămas aşa cum erau. Dumnezeu separă, El cheamă afară, El nu se va 

ocupa tot timpul cu cei ce I se împotrivesc şi nu cred ce spune. 

Dumnezeu Îşi va ridica mâna şi va spune: “Îmi pare rău, dar voi până 

astăzi v-aţi împotrivit, v-aţi împietrit inimile şi nu aţi vrut să ascultaţi 

de ceea ce zice Duhul bisericilor. Şi astfel, voi nu aţi intrat în odihna 

lui Dumnezeu”. Mai departe este scris în Evrei, că este pregătită o 

odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.  

O, noi am putea continua cu predicarea acestui Cuvânt 

minunat! Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să fie cu noi. Amin! [Se 

cântă...] Astăzi ne vom ruga ca toţi cei noi veniţi în mijlocul nostru să 

primească har înaintea lui Dumnezeu, ca ei să primească Cuvântul 

prin credinţă şi acesta să le fie descoperit prin Duhul care călăuzeşte în 

tot adevărul. Eu vă rog, credeţi Cuvântul lui Dumnezeu chiar dacă 

unele lucruri sunt noi. Nu plecaţi urechea la lucrurile rele şi batjocurile 

pe care le vorbesc oamenii despre acest cuvânt scump şi tainele ce ne-

au fost descoperite. Nici măcar nu ascultaţi. Dumnezeu poate vorbi cu 

un om doar atunci când acesta se smereşte înaintea Lui, când nu crede 

că ştie ceva, când nu se împotriveşte ci se apleacă sub mâna puternică 

a lui Dumnezeu.  

Fraţi şi surori, pot să vă întreb ceva: suntem noi toţi cei adunaţi 

aici şi cei ce ascultă în toată lumea, suntem noi cu toţii pregătiţi să ne 

punem 100% de partea lui Dumnezeu, să primim Cuvântul Lui, să 

păşim pe calea cea strâmtă, să purtăm ocara lui Hristos, să suportăm 

orice împotrivire şi ocară având în vedere slava care ne aşteaptă? 

Spuneţi “da” şi “Amin!” Şi acum doresc să fim sinceri înaintea 

Domnului: dacă sunt fraţi şi surori care mai au greutăţi cu vreo 

învăţătură, vă rog, nu vă îngrijoraţi. Nu este descoperit totul într-o 

singură zi, nu este învăţat totul într-o singură predică. Dumnezeu 

păstrează ceva şi pentru predica următoare şi ne călăuzeşte tot mai 

adânc în Cuvântul şi voia Lui. Dacă voi puteţi crede că voi aţi fost 

rânduiţi să vedeţi slava lui Dumnezeu, să aparţineţi de pârga făpturilor 
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Lui şi să trăiţi desăvârşirea prin harul Lui, atunci spuneţi “Amin!” 

Aceasta noi o primim cu toţii din mâna lui Dumnezeu.  

Îl chemăm pe fr. Schmidt să se roage cu noi şi noi cu toţii să ne 

aducem poverile şi cererile noastre înaintea Domnului şi să credem că 

El a răspuns deja.  

[Se roagă fr. Schmidt] O, mare Dumnezeu, noi Îţi mulţumim în 

Numele Domnului Isus Hristos în care Tu Te-ai descoperit. Tu Te-ai 

descoperit poporului Tău ca Cel ce era, este şi va fi. Noi Îţi mulţumim 

Ţie, Domnul şi Mântuitorul nostru pentru că noi în Tine şi prin Tine 

avem mântuirea pe care Tu ai adus-o în lume. Noi Îţi mulţumim 

Doamne, că Tu ai suportat toată împotrivirea; cu aceasta şi pe noi, ca 

păcătoşi pierduţi ne-ai suportat. Tu Ţi-ai dat viaţa şi prin sângele Tău 

noi suntem sfinţiţi şi putem sta înaintea Ta ca nişte oameni care nu au 

păcătuit niciodată. Tu, singurul care nu ai păcătuit şi nu ai făcut nici o 

nedreptate, ai luat totul asupra Ta şi ne-ai eliberat de toate gunoaiele. 

Eu Îţi mulţumesc, Doamne. Dăruieşte-ne tuturor harul Tău, 

binecuvântează poporul Tău care se roagă Ţie pe întreg pământul, în 

toate limbile şi toate naţiunile. Te rugăm din cauza Numelui Tău celui 

sfânt. Binecuvântează şi astăzi pe cei ce încheie un legământ cu Tine 

ca o confirmare a morţii şi învierii Tale. Binecuvântează-ne Tu, o, 

Doamne şi dăruieşte-ne har ca la venirea Ta să fim împreună cu Tine 

pentru veşnicie. Călăuzeşte-ne Tu, Doamne, ca să nu cădem în 

încercări, căci Tu ai fost biruitor în toate încercările. Ţie Îţi mulţumim, 

Doamne Isuse. 

 


