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             Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 4 februarie 2017, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Ier. 9:23-24: „«Aşa vorbeşte 

Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu 

se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se 

laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu 

sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în 

acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.»”. 

 Fiţi bineveniţi! Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său 

astfel ca toţi în toate limbile să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. În 

prezent se traduce în cincisprezece limbi diferite şi sperăm că voi faceţi 

parte dintre cei ce ascultă vestirea în aceste limbi.  

 Fraţi şi surori, eu nădăjduiesc că şi astăzi este un lucru nou şi 

mare pentru noi, şi anume ceea ce a făcut Dumnezeu în noi toţi şi ce 

importanţă are ca să fi găsit har înaintea lui Dumnezeu. În Ioan 1:16 

este scris: „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har”. 

Noi am primit deja har după har. De fiecare dată Dumnezeu ne 

dăruieşte acest har. Vers. 17: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar 

harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”. Amin. Acum, astăzi este 

ziua mântuirii, acum este timpul harului. Acest timp minunat pe care 

noi l-am accentuat şi amintit deseori. 

 Cine trăieşte astăzi şi trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu în 

timpul nostru prezent, acela trece pe lângă Dumnezeu. Vă spun încă o 

dată: noi nu judecăm pe nimeni, dar oamenii au predicat şi au vorbit pe 

lângă Dumnezeu. Noi să-I mulţumim Domnului Dumnezeu în fiecare 

zi şi în fiecare ceas, că noi am recunoscut ziua şi ceasul prezent. 

 Doresc să spun direct de la început că astăzi ne vom ruga pentru 

toţi cei ce sunt în necaz, care au probleme. Noi îi vom unge cu 

undelemn şi vom pune mâinile peste ei. Nimeni să nu plece din acest 

loc îngreunat şi împovărat. Voi ştiţi, fratele Branham nu a predicat 
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doar. La chemarea lui i-a fost spus: „Ţie îţi va fi dat un dar de 

vindecare divină. Tu vei duce Cuvântul şi Evanghelia la neamuri”. 

Dumnezeu l-a binecuvântat şi l-a folosit în mod deosebit pe fratele 

Branham în generaţia noastră. Aceste întâmplări le-am povestit deja 

deseori. Dar când a fost vorba despre rugăciunea pentru bolnavi, eram 

în parcare şi după ce încheiasem discuţia am vrut să intrăm în maşină, 

eu i-am mai adresat o întrebare: „Frate Branham, oare Domnul 

Dumnezeu va asculta şi rugăciunea mea pentru bolnavi?” El s-a întors 

spre mine şi mi-a zis: „Frate Frank, fiecare om chemat de Domnul să 

vestească Evanghelia este chemat şi să se roage pentru cei bolnavi. 

Acestea formează o unitate. Salvarea sufletului şi vindecarea trupului 

formează o unitate”. Noi nu ne încredem într-un om, ci ne încredem în 

Dumnezeu. Dar Dumnezeu foloseşte nişte oameni ca să vestească 

Cuvântul şi El Îşi dovedeşte Cuvântul Său. 

 Haideţi să citim câteva versete biblice. Fratele Borg a citit din 

Ieremia cap. 9. Deja în Vechiul Testament Dumnezeu a zis: „Eu Mă 

îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” 

(Ex. 33:19). Deja în Vechiul Testament Moise s-a rugat lui Dumnezeu: 

„Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale” 

(Ex. 33:13). Aceasta nu este o temă nouă, ci este o temă foarte, foarte 

veche. Har înaintea lui Dumnezeu înseamnă să recunoşti calea lui 

Dumnezeu şi să şi mergi pe această cale. 

 Ier. 9:23: „Aşa vorbeşte Domnul”. Este AŞA VORBEŞTE 

DOMNUL. Şi tot ceea ce spune El este exact aşa cum a spus-o El. 

„Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, 

cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia 

lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere, pe care i-a dat-o 

Domnul...”. Acesta este un respect faţă de Dumnezeu. Nu ca cineva să-

şi închipuie ceva. Ci tot ceea ce suntem, noi am devenit prin harul lui 

Dumnezeu. 

 Ier. 9:24: „Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că 

Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi 

dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul”. 

 Enoh a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Noi toţi 

avem nevoie de plăcerea lui Dumnezeu. La vremea potrivită, în ziua 
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mântuirii Lui i-a fost milă de noi. Timpul de azi este vremea potrivită a 

lui Dumnezeu. Aceasta este ziua mântuirii. Cine a găsit har înaintea lui 

Dumnezeu îşi va dedica viaţa Domnului. Dorim să spunem aceasta 

tuturor, nu doar din punct de vedere al învăţăturii. Vestirea este 

constituită din trei părţi: partea evanghelistică, (partea de învăţătură şi 

partea profetică). În nimeni altul nu există mântuire decât în Isus 

Hristos, Domnul nostru. Căci aşa este scris: „Că adică, Dumnezeu era 

în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5:19). Cine trece pe lângă 

acest fapt trece pe lângă Dumnezeu, trece pe lângă harul lui 

Dumnezeu, trece pe lângă mântuirea lui Dumnezeu. Oricine cheamă 

Numele Domnului va fi mântuit. Aşa este scris în Scriptură. Noi putem 

trăi salvarea sufletului nostru, eliberarea duhului nostru şi vindecarea 

trupului nostru, prin harul lui Dumnezeu, şi să le vestim. 

 Haideţi să ne gândim la aceste cuvinte. Cine se laudă să se 

laude că are pricepere şi cunoaşte că Dumnezeu este îndurător, milos. 

În Ioan 1:17 este spus: „Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul 

şi adevărul au venit prin Isus Hristos”. Fraţi şi surori, aici este vorba 

de Unul singur, astfel ca Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu să fie vestit, 

aşa cum este scris în Scriptură. Aceasta am încercat s-o spun pe scurt şi 

în timpul conferinţei: cine doreşte să înţeleagă trimiterea misionară 

acela trebuie să meargă de la Mat. 28, unde este vorba despre Nume, să 

meargă la Mar. 16:16, unde este vorba despre credinţă: „Cine va crede 

şi se va boteza va fi mântuit”, acela trebuie să meargă la Lc. 24:47: „Şi 

să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi 

iertarea păcatelor”. Abia după aceea la Ioan 20:23: „Celor ce le veţi 

ierta păcatele, vor fi iertate”. 

 Nu cineva care merge undeva şi face o scamatorie. Noi vestim 

iertarea păcatelor, iar celui care o crede îi putem spune: În Numele 

Domnului, păcatele tale îţi sunt iertate pe baza credinţei tale în Isus 

Hristos, Domnul nostru, şi în lucrarea desăvârşită a lui Isus de pe 

crucea Golgotei. De asemenea am spus despre botezul biblic corect. 

Trebuie să te duci de la Fapte 2 la Fapte 8, la Fapte 10 şi 19, fiindcă 

numai aşa poţi şti cum au botezat apostolii, cum au practicat ei această 

poruncă misionară. Noi mergem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, la 

învăţătura apostolilor şi prorocilor, căci pe acestea este zidită Biserica. 

Aşa este scris în Fapte 2:42: „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor”. 
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De asemenea şi noi putem spune că am fost readuşi în această 

învăţătură a apostolilor. De câte ori a spus fratele Branham: „Mesajul 

timpului prezent este înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la 

original, înapoi la învăţătura apostolilor, înapoi la început!”. Acesta 

este mesajul lui Dumnezeu în timpul nostru prezent.  

Acest lucru trebuie să-l spunem din nou: acolo unde sunt vestite 

învăţături deosebite acolo este idolatrie, acolo este vorba doar despre 

acea învăţătură „deosebită”. De exemplu învăţătura despre cele şapte 

tunete. Ei au aceasta ca temă principală şi tot ceea ce spun se învârte în 

jurul aceleaşi teme. Aceasta este idolatrie. Ei pot face şi un viţel de aur. 

Noi însă vestim Cuvântul lui Dumnezeu şi nu răstălmăcim absolut 

nimic. Lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. El va face totul bine. Au 

trecut mulţi ani şi în tot acest timp noi n-am adus nicio învăţătură 

deosebită, ci întotdeauna am vestit Cuvântul original al lui Dumnezeu. 

 Acum a sosit timpul ca noi să avem trăirile noastre personale cu 

Domnul nostru, prin harul Său. Este necesar ca Duhul lui Dumnezeu să 

se coboare şi să ne învioreze din nou. Zilele trecute am vorbit cu fratele 

Miskys. El a zis: „Frate Frank, noi avem făgăduinţa, aşa cum a fost cu 

Iov, că vom primi o măsură dublă. Nu doar o restituire a lucrurilor care 

au existat mai înainte, ci o măsură dublă”. Aşa este scris în Vechiul 

Testament, în Iov 42:10 şi în Noul Testament în Iacov 5:7, unde este 

scris despre ploaia timpurie şi ploaia târzie. Tablourile din Vechiul 

Testament ne sunt date ca să înţelegem Noul Testament. Dumnezeul 

Vechiului Testament este acelaşi Dumnezeu al Noului Testament. Spun 

acest lucru deseori, în Noul Testament avem 845 de citate din Vechiul 

Testament. Este un lucru minunat, este o armonie minunată între 

Vechiul şi Noul Testament. Noi ştim ce este un testament. În testament 

sunt scrise ultimele dorinţe. Cine a avut vreodată un testament în 

mâinile lui ştie că pe ultima pagină este un şnur roşu de sus până jos, 

iar la mijloc este pecetea. A trebuit să mă gândesc la Apoc. 5, cartea cu 

cele şapte peceţi. Conţinutul lui Dumnezeu nu trebuie modificat, nu 

este permis să i se adauge nimic şi nici să se scoată nimic din el. Aşa a 

spus şi Domnul nostru în Apoc. 22:18-20: „dacă va adăuga cineva 

ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta...”. 

Ce se întâmplă cu toţi aceia care tot adaugă? Ei singuri îşi anulează 

partea de la pomul vieţii. Un testament este finalizat, pecetluit şi nu 
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este permis să fie modificat. Noi suntem mulţumitori pentru Vechiul şi 

Noul Testament, pentru concordanţa lor minunată. Acelaşi Duh al lui 

Dumnezeu care a spus mai dinainte prin toţi prorocii ce avea să se 

întâmple era acelaşi Duh al lui Dumnezeu care începând cu Mat. 1:1 a 

redat totul şi ne-a arătat că tot ce ne-a fost spus, făgăduit şi scris în 

Vechiul Testament s-a şi împlinit. 

 Tot astfel este situaţia şi cu noi în timpul prezent. Şi noi mergem 

la Vechiul Testament, mergem la Mal. 4:5-6: „Iată, vă voi trimite pe 

prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi 

înfricoşătoare”. După aceea însuşi Domnul nostru a dovedit această 

făgăduinţă din Vechiul Testament în Noul Testament. Ştiţi ce înseamnă 

aceasta pentru mine? În Noul Testament, în Mat. 17:10-11 şi în Mar. 

9:12, Domnul şi Răscumpărătorul nostru a luat făgăduinţa din Vechiul 

Testament a repetat-o şi a dovedit-o: „Este adevărat că trebuie să vină 

întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Spuneţi lucrul acesta unui 

om religios sau unui reprezentat dintr-o biserică oarecare şi veţi vedea 

că ei dau din cap şi pleacă. Lucruri şi făgăduinţe ale lui Dumnezeu care 

pentru noi sunt mari şi minunate. Aceasta o repetăm şi o scoatem în 

evidenţă: copiii făgăduinţei cred Cuvântul făgăduinţei şi primesc 

Duhul făgăduit; aceştia vor fi introduşi în tot Adevărul şi după aceea se 

va descoperi dacă Duhul lui Dumnezeu este prezent. Nu predicatorul, 

ci Duhul lui Dumnezeu călăuzeşte în tot Adevărul. Cuvântul este 

Adevărul, Cuvântul este vestit. Dar acest Cuvânt trebuie să ne fie 

descoperit de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în zilele Domnului nostru, şi 

este scris în Luca 7:13? Cărturarii şi fariseii au refuzat planul lui 

Dumnezeu pentru ei înşişi fiindcă n-au fost de acord să fie botezaţi. 

 Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit de Dumnezeu, nu 

doar în Is. 40:3 unde este scris: „Un glas strigă: «Pregătiţi în pustiu 

calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul 

nostru!»”. Ci chiar şi în făgăduinţa din Mal. 3:1 unde însuşi Domnul a 

spus: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea 

Mea”. Şi El însuşi a venit, aşa este scris în Lc. 2:11: „astăzi, în cetatea 

lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Nu 

o a doua persoană, ci El personal. Cuvântul devenit trup a locuit şi 

locuieşte în mijlocul nostru. Toţi aceia care atunci au recunoscut şi au 

acceptat slujba lui Ioan s-au dus la Iordan şi au fost botezaţi. Ei n-au 
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rămas în Ierusalim, în Samaria sau în alt loc, ci ei s-au dus acolo unde 

era vestit Cuvântul ceasului din timpul respectiv. 

 Fraţi şi surori, de ce venim noi aici din multe popoare şi limbi? 

De ce călătoriţi peste 1500 km? Ca să ascultaţi Cuvântul ceasului 

prezent, ca să fiţi pregătiţi pentru revenirea Domnului nostru Isus 

Hristos. Noi suntem puşi deoparte, separaţi, despărţiţi de toţi ceilalţi. 

Aceasta o putem spune şi vedea cum a fost şi astăzi. Noi nu ne 

potrivim nicăieri, în nicio religie. Dar prin harul lui Dumnezeu, El ne-a 

ajutat şi ne-a dăruit harul Său. 

 Citim din 2 Cor. 6:2: „Căci El zice...:”. Este scris. Bineînţeles 

că este scris în Is. 49:8. „...La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua 

mântuirii, te-am ajutat”. Înainte să auzim, trebuie să vorbim, să ne 

rugăm. Cine doreşte să aibă o ascultare în credinţă trebuie să vină prin 

credinţă şi rugăciune (Ps. 69:13) înaintea lui Dumnezeu, şi abia după 

aceea se împlineşte: „La vremea potrivită, la vremea plăcută lui 

Dumnezeu te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat”. Iar după 

aceea aceste cuvinte minunate: „Iată că acum este vremea potrivită; 

iată că acum este ziua mântuirii”. Putem spune „Amin” când citim un 

astfel de verset biblic. „Acum”. Nu alaltăieri sau poimâine! Astăzi, 

astăzi este timpul plăcut, astăzi este ziua mântuirii. Sângele Mielului 

încă mai este pe scaunul harului. 

 Când l-am auzit prima dată pe un frate cu „tunetele” care afirma 

că „Sângele n-ar mai fi pe scaunul harului” eu am fost speriat. Sângele 

Mielului rămâne pe scaunul harului chiar şi în timpul necazului celui 

mare, fiindcă gloata cea mare care va trebui să treacă prin necazul cel 

mare îşi va spăla hainele în Sângele Mielului, chiar după o perioadă de 

timp după răpire. Noi suntem mulţumitori pentru claritatea Cuvântului. 

Într-adevăr noi putem merge de la verset la verset. Ce vrei să mai faci 

tu, ce vreau să mai fac eu dacă Sângele împăcării nu ar mai fi pe 

scaunul harului? Atunci timpul harului ar fi trecut. Nu şi iarăşi nu! 

Timpul harului încă există, sângele Mielului lui Dumnezeu încă este pe 

scaunul harului. Şi astăzi fiecare poate primi iertarea păcatelor prin 

Sângele Mielului. Crede din toată inima ta, cheamă Numele Domnului 

nostru şi spune: „O, iubite Domn, Tu Ţi-ai dat viaţa pentru mine. Te 

rog mântuieşte-mă, fie-Ţi milă de mine, ajută-mă!” Atunci noi cu toţii 

vom trăi totul prin harul lui Dumnezeu. Şi aceste cuvinte minunate din 
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Evrei. Noi recunoaştem că Pavel a scris epistola către evrei şi a pus 

totul pe o bază biblică. 

 Din Evrei 3 începem cu vers. 12: „Luaţi seama, dar, fraţilor, ca 

niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă 

despartă de Dumnezeul cel viu”. Cine nu-L crede pe Dumnezeu Îl face 

mincinos. Cine sunt eu, cine eşti tu ca să nu-L credem pe Dumnezeu? 

Dumnezeu este credibil. Toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt «Da» şi 

«Amin». Aici necredinţa este comparată cu despărţirea de Dumnezeu. 

Acum trăim în acest timp când oamenii se despart de Dumnezeu. Noi 

însă respectăm faptul că Dumnezeu ne-a readus la Cuvântul adevărat, 

la credinţa adevărată. Aşa cum a scris Iuda: „vă îndemn să luptaţi 

pentru credinţa care a fost dată sfinţilor („celor sfinţiţi” – lb. germ.)” o 

dată pentru totdeauna” (Iuda 1:3). Domnul însuşi a zis: „Şi Eu însumi 

Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr” (Ioan 17:19). 

Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul, şi în Cuvântul lui Dumnezeu 

noi toţi suntem sfinţiţi prin harul lui Dumnezeu. Lucrurile sunt unite. 

 Luaţi seama, dar, fraţilor şi nu lucraţi cu aceste lucruri în mod 

uşuratic. Evr. 3:12: „Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să 

nu aibă o inimă rea şi necredincioasă...”. Luaţi seama, dar, ca astăzi 

niciunul din noi şi din voi cei ce ascultă în toată lumea să n-aibă o 

inimă rea şi necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeul cel viu. 

Noi toţi care am primit mesajul lui Dumnezeu să n-avem o inimă rea şi 

necredincioasă. Ci noi toţi să credem din toată inima şi să-I mulţumim 

lui Dumnezeu din toată inima pentru harul pe care El ni l-a arătat. 

 Mai departe în Evrei 3:15 este scris: „câtă vreme se zice...”. 

Din nou este un cuvânt din Vechiul Testament, Ps. 95. „câtă vreme este 

scris: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în 

ziua răzvrătirii.»”. Chiar şi în încercările noastre. 

 La ora actuală mulţi credincioşi trec prin nişte încercări grele. 

Sunt cele mai grele încercări care au existat cândva, dar ţineţi sus acest 

Cuvânt al lui Dumnezeu, ţineţi sus de tot ce ne-a dăruit Dumnezeu prin 

Isus Hristos, Domnul nostru. Aşa cum este scris: „Astăzi, dacă auziţi 

glasul Lui”. Noi putem spune că în acest astăzi al nostru noi am auzit 

glasul Lui. Nu multe voci, ci glasul Lui, glasul corect al Domnului şi 

Mântuitorului nostru. Este minunat că aceste cuvinte s-au adeverit în 
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inimile noastre. În ziua mântuirii Dumnezeu ne-a dăruit ajutorul Său, 

noi am auzit glasul Lui în acest timp şi am recunoscut ce este spre 

folosul nostru, ce este bun pentru mântuirea noastră. Atunci se 

împlineşte şi cu noi: „harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”, ţi-a 

fost date ţie şi mie; atunci se împlineşte: „Eu Mă îndur de cine vreau 

să Mă îndur”, nu doar pentru un timp foarte scurt. Ci alegerea lui 

Dumnezeu merge înapoi până înainte de întemeierea lumii. Deja atunci 

Dumnezeu i-a văzut pe toţi aceia care vor crede cândva, care vor primi 

planul Lui şi deja atunci El a putut scrie numele lor în Cartea Vieţii 

Mielului care a fost junghiat. 

 Citim Evrei 3:18-19: „Şi cui S-a jurat El că n-au să intre în 

odihna Lui? Nu S-a jurat oare celor ce nu ascultaseră?”. Ascultarea 

este mai bună decât orice jertfă. Oricâte jertfe am dori să aducem sunt 

fără rost. Dar ascultarea noastră este mai bună decât jertfele noastre. 

 Vers. 19: „Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina 

necredinţei lor”. Ambele lucruri au fost prezente, necredinţa şi 

neascultarea. 

 Citim şi două versete din Ezech. 20. Domnul Dumnezeu a dat 

făgăduinţa şi a jurat că îi va duce în ţara făgăduită. Dar după aceea cei 

mai mulţi dintre ei, din pricina necredinţei lor, n-au putut intra în 

această ţară. Dumnezeu nu te poate duce la ţintă pe tine sau pe mine şi 

nu ne poate însoţi dacă suntem necredincioşi. Dumnezeu poate fi cu 

noi şi ne poate însoţi doar dacă noi mergem împreună cu El conform 

Cuvântului Său, pe calea Lui. 

 Versetele din Ezech. 20 trebuie să le primim în inimile noastre. 

În Ezech. 20:5-8 este scris: „Spune-le: «Aşa vorbeşte Domnul 

Dumnezeu: «În ziua când am ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre 

sămânţa casei lui Iacov şi M-am arătat lor în ţara Egiptului; Mi-am 

ridicat mâna spre ei şi am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!»”. 

Putem citi mai departe. Citim până la vers. 8, unde este scris: „Dar ei 

s-au răzvrătit împotriva Mea şi n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a 

lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile şi n-au părăsit idolii 

Egiptului. Atunci am pus de gând să-Mi vărs mânia peste ei, să-Mi 

dezlănţui mânia împotriva lor, în mijlocul ţării Egiptului”. Dumnezeu 

a pregătit întreaga cale, a despărţit marea, El a făcut tot ceea ce trebuia 
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să fie făcut.  

         Citim şi Ezech. 20:13: „Dar casa lui Israel s-a răzvrătit 

împotriva Mea în pustiu. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat 

poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască 

prin ele, şi Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci 

am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustiu, ca să-i 

nimicesc”. Urmează şi vers. 15-16: „Chiar şi în pustiu Mi-am ridicat 

mâna spre ei şi le-am jurat că nu-i voi duce în ţara pe care le-o 

hotărâsem, ţară în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă din 

toate ţările; şi aceasta pentru că au lepădat poruncile Mele şi n-au 

urmat legile Mele şi pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima 

nu li s-a depărtat de la idolii lor”. 

 Trebuie spus încă o dată. Dumnezeu este un Singur Dumnezeu, 

chiar dacă El Se descoperă o dată ca Creatorul, Mântuitorul, 

Eliberatorul, fie ca Tatăl în cer, în Fiul pe pământ sau în Biserică prin 

Duhul Sfânt. Indiferent cum Se descoperă, El rămâne Unul şi Acelaşi 

Dumnezeu din veşnicie în veşnicie. Dar spuneţi lucrul acesta 

oamenilor din religii şi atunci trebuie să fiţi atenţi la ce o să păţiţi. Toţi 

refuză învăţătura că există un Singur Dumnezeu. Toţi au diferite 

direcţii, dar baza lor este învăţătura trinitară. Este idolatrie să înveţi că 

în veşnicie Dumnezeu, ca Tată, l-a zămislit şi născut pe Fiul. Aşa ceva 

este imposibil – un om cu o minte întreagă nu poate înţelege aşa ceva – 

este o batjocură. Dumnezeu este Dumnezeul atotputernic din veşnicie 

în veşnicie. Fiul a fost născut în Betleem. Aşa a fost planul lui 

Dumnezeu. El a vrut să vină la noi, Cuvântul să devină trup, şi El să 

plătească preţul pentru eliberarea şi mântuirea noastră. Acest preţ putea 

să-l plătească doar dacă venea la noi aşa cum se nasc şi oamenii. 

Numai aşa a putut să-Şi verse Sângele Său sfânt pentru mântuirea 

noastră. Aşa cum este scris în Mat. 26:26-28: „...acesta este sângele 

Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre 

iertarea păcatelor”. 

 Fraţi şi surori, haideţi să facem un cuprins al celor spuse. În ziua 

mântuirii, la vremea potrivită Dumnezeu ne-a ajutat. Noi am auzit 

glasul Lui. Noi nu ne împotrivim glasului Său, ci primim prin credinţă 

tot ce ne-a spus şi ne spune Domnul. Domnul ne dăruieşte harul Său 

pentru ca totul să ne fie descoperit. Fiecare cuvânt pe care îl credem El 
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ni-l descoperă. Biserica este bazată pe descoperire: „nu carnea şi 

sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri” 

(Mat. 16:17). Dacă mergem la Apoc. 1, acolo este descoperirea lui Isus 

Hristos, introducerea în planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Toţi 

cei ce sunteţi de curând în mijlocul nostru să fiţi cuprinşi de harul lui 

Dumnezeu şi să ştiţi că în nimeni altul nu există mântuire, nu este dat 

un alt nume oamenilor sub soare, decât Numele Mântuitorului: „şi-I 

vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de 

păcatele sale” (Mat. 1:21). Aşa este scris şi aşa o şi credem. Îi suntem 

mulţumitori lui Dumnezeu. 

 Dumnezeu este credincios. Noi n-am alergat după nişte basme 

meşteşugit alcătuite. Domnul nostru n-a zis: „Eu voi avea multe 

biserici”! Ci El a zis: „Eu Îmi voi zidi Biserica Mea”, „Eu Îmi voi zidi 

Biserica Mea”. El a plătit preţul, El Şi-a vărsat Sângele, Şi-a dat viaţa 

pentru ea. El a spus: „Tu eşti a Mea. Eu te-am chemat pe nume. Tu eşti 

a Mea, tu eşti proprietatea Mea”. Toţi cei tineri sau mai în vârstă, 

indiferent, toţi să primească harul lui Dumnezeu şi să se încreadă în 

Domnul. Noi reamintim încă o dată: toţi aceia care încă nu L-au 

chemat pe Domnul nostru, care încă n-au trăit iertarea păcatelor lor, vă 

rog frumos – când ne vom ruga împreună – chemaţi Numele Domnului 

nostru Isus Hristos! Rugaţi-L pe El să vă ierte! Eu vă pot garanta: toţi 

cei ce cred Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos primesc iertarea 

păcatelor prin credinţa în Isus Hristos, Domnul nostru, prin 

Mântuitorul care a murit pe crucea Golgotei pentru noi toţi. Noi 

suntem poporul legământului celui nou. Aşa cum este scris şi am citit 

din Ier. 9, cel ce se laudă, să se laude în Domnul, să se laude cu harul 

lui Dumnezeu pe care El ni l-a dăruit. 

 Fraţi şi surori, vă rog fiţi mai mulţumitori pentru tot ce ne-a 

dăruit şi descoperit Dumnezeu, fiţi mai mulţumitori în fiecare zi pentru 

tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin harul Său. Putem spune că tot 

planul Dumnezeului nostru este descoperit şi vestit în timpul nostru, 

chiar până la deschiderea celor şapte peceţi. Alaltăieri am citit primele 

şasesprezece capitole din Apocalipsa. Dragii mei, inima mi-a fost 

foarte bucuroasă. Totul este clar ca cristalul, totul este bazat biblic. Este 

minunat! Duhul lui Dumnezeu ne călăuzeşte în tot adevărul şi nu există 

nicio întrebare deschisă. Tot ceea ce este scris ne-a şi fost descoperit 
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prin Duhul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze în 

toate popoarele, limbile, în toate ţările şi în toate oraşele. Sunt în 

legătură directă oameni din 172 de ţări prin 1500, 1600 de conexiuni 

prin Internet. Dumnezeu a condus şi a hotărât totul în acest mod, astfel 

încât traducerea în aceste limbi să fie posibilă aici în Krefeld şi vestirea 

să fie transmisă prin internet. Astfel că Evanghelia Împărăţiei adevărate 

să fie vestită tuturor popoarelor şi limbilor, să fie vestite chiar şi tainele 

pe care Dumnezeu le-a descoperit. În călătoriile mele misionare trebuie 

să fac introducerea în planul de mântuire. Dar aici în acest loc putem 

vesti şi temele profunde ale Cuvântului lui Dumnezeu şi toată lumea 

poate asculta aceste vestiri. Acesta este un har minunat. 

 Dorim să accentuăm încă o dată: în ziua mântuirii Domnul ne-a 

ajutat, la timpul potrivit El ni S-a descoperit. El să ne dăruiască 

credinţa şi ascultarea în inimile noastre, El să ne dăruiască starea ca 

plăcerea lui Dumnezeu să se odihnească tot timpul în noi şi peste noi. 

Vă rog primiţi totul! Prin puterea Sângelui suntem eliberaţi, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu suntem sfinţiţi şi prin Duhul Sfânt suntem 

pecetluiţi pentru ziua răscumpărării trupurilor noastre. Dumnezeu a 

făcut tot ceea ce putea face, şi El va desăvârşi lucrarea Lui într-un mod 

victorios. Această zi de azi să nu fie doar pentru mine şi cei ce m-au 

însoţit la acea conferinţă, ci că fie o zi deosebită pentru noi toţi. Noi 

toţi să-I fim mulţumitori lui Dumnezeu ca niciodată înainte. Noi nu l-

am lăudat pe fratele Branham, pe fratele Pavel, ci Îl lăudăm doar pe 

Domnul nostru şi suntem bucuroşi fiindcă El ne-a dăruit harul Său şi 

îndurarea Lui. El ne-a ajutat să recunoaştem ceea ce este necesar 

pentru eliberarea noastră, o eliberare desăvârşită prin harul lui 

Dumnezeu. El ne-a dăruit totul, ne-a dăruit şi descoperirea Cuvântului 

Său cel sfânt şi scump. Toţi, începând din Australia, Noua Zeelandă, 

Statele Unite, Canada, toţi din toată lumea să fie binecuvântaţi în 

scumpul şi sfântul Nume al Domnului nostru Isus Hristos. Amin. 

 Haideţi să ne ridicăm pentru rugăciune. În timp ce ne rugăm şi 

rămânem liniştiţi înaintea lui Dumnezeu, ne plecăm capetele, dar avem 

inimile deschise. Fraţi şi surori, această zi să fie şi să rămână o zi a 

mulţumirii, pentru ca din adâncul inimii noastre noi să-I mulţumim 

Domnului şi Dumnezeului nostru pentru faptul că în ziua mântuirii El 

ne-a ajutat. În noi s-a împlinit: „Astăzi, dacă ascultaţi glasul Lui”. Noi 
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am ascultat glasul Lui, noi am crezut şi credem Cuvântul Său. Şi 

tuturor celor ce cred din toată inima lor le va dărui şi ascultarea faţă de 

Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să credem Cuvântul lui Dumnezeu, să-l 

trăim prin ascultare şi astfel să devenim nişte oameni plăcuţi Domnului 

Dumnezeului nostru şi să trăim plăcuţi Lui. Toate rugăciunile şi toate 

problemele care sunt în mijlocul nostru, în întreaga Europă şi în toată 

lumea, le aducem înaintea Domnului şi Mântuitorului nostru. După 

adunarea aceasta mă voi ruga pentru câţiva. Dar toţi ceilalţi prin 

credinţă primiţi iertarea, eliberarea şi vindecarea. Totul este deja o 

lucrare desăvârşită. Deja cu opt sute de ani în urmă, Isaia vorbea la 

timpul trecut despre Golgota, ca şi cum se întâmplase deja: „prin rănile 

Lui suntem deja tămăduiţi”. Tot astfel totul este împlinit. Totul a fost 

pus asupra Lui pentru ca noi să avem pace, şi prin rănile Lui noi 

suntem tămăduiţi. 

 Fraţi şi surori, eliberarea este un fapt, un adevăr dumnezeiesc 

aici pe acest pământ. Primiţi-o! Nimeni să nu se piardă. Fiecare om 

care crede astăzi are posibilitatea să primească iertarea, eliberarea şi 

vindecarea. Cine doreşte să ridice mâna ca să ne rugăm pentru el? Sunt 

multe mâini ridicate. 

 O, Doamne Dumnezeule atotputernic, îmi pun mâinile mele pe 

Cuvântul Tău sfânt şi scump, Îţi mulţumesc din adâncul inimii mele 

pentru că noi trăim acum în acest timp al legământului celui nou. În 

Vechiul Legământ Tu ai făgăduit: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune 

în voi un duh nou, vă voi da o viaţă nouă” (Ezech. 36:26). Tu ai făcut 

aceasta, iar noi Îţi mulţumim din adâncul inimii pentru aceasta. Tu ai 

pus Cuvântul Tău în inimile noastre, noi credem fiecare Cuvânt. 

 Iubite Domn, toţi să primească iertarea păcatelor, toţi să-şi 

primească eliberarea lor de legăturile satanice. Tu Doamne eşti 

Biruitorul de pe Golgota. Îţi mulţumim că Tu ai înviat, ai smuls toată 

puterea morţii, l-ai biruit pe Satan şi ai zis: „Toată puterea Mi-a fost 

dată în cer şi pe pământ” (Mat. 28:18). Şi în seara aceasta, în mijlocul 

nostru şi în toată lumea Tu Îţi dovedeşti Cuvântul Tău. Îţi mulţumim 

din toate inimile noastre. O, Doamne, Ţi-i aducem pe toţi cei chinuiţi şi 

împovăraţi. Tu ai zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi 

Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre” (Mat. 11:28). 
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 Iubite Domn, Îţi mulţumesc pentru ascultarea rugăciunilor 

noastre, Îţi mulţumesc pentru harul şi credincioşia Ta, Îţi mulţumesc 

pentru Sângele vărsat pe crucea Golgotei care încă este pe scaunul 

harului. Ţie, Mielului lui Dumnezeu, Îţi aducem cinstea. Aleluia! 

Spuneţi cu toţii „Aleluia!” Cinstiţi-L pe Domnul, cinstiţi-L pe Domnul, 

lăudaţi pe Domnul, mulţumiţi-I, mulţumiţi Domnului. Aleluia! Aleluia! 

Aleluia! Laude, cinste şi mulţumiri Domnului Dumnezeului nostru. 

Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! Cinste lui Dumnezeu! Aleluia! Amin. 

 Şi Cuvântul din Apoc. 7:14: „Şi el mi-a zis: «Aceştia vin din 

necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele 

Mielului»”. Amin. 

 

 

        


