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   Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 31 august 2019, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din 2 Cor. 1:18-22: „...”. 

 Îi aducem mulţumire Domnului pentru Cuvântul citit în 

introducere. Toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt «Da» şi «Amin». 

Domnul S-a pus şi este chezaş pentru aceasta. În Vechiul Testament El 

a spus: „Pe Mine însumi jur”. Noi ne putem încrede din toată inima în 

Dumnezeu, în Cuvântul şi făgăduinţele Sale şi ştim că ceea ce El a 

făgăduit se va şi întâmpla. Avraam este numit părintele credinţei, el 

care a primit prima făgăduinţă, în el toate neamurile au trebuit să fie 

binecuvântate, toţi aceia care primesc făgăduinţele aşa cum Avraam a 

primit făgăduinţa pentru el însuşi. El nu s-a uitat la împrejurări, ci s-a 

uitat la Domnul care i-a dat făgăduinţa. Acelaşi lucru trebuie să-l facă 

toţi adevăraţii credincioşi din toate popoarele, limbile şi naţiunile. 

Copiii făgăduinţei cred ceea ce a făgăduit Dumnezeu şi apoi ei văd 

făgăduinţa împlinită. 

 Apoi avem ştirile actuale. De fiecare dată este vorba de Israel, 

este vorba de legământul, de soluţia celor două state. Noi toţi 

cunoaştem Sfânta Scriptură, cunoaştem Zah. 2:12, Ioel 4 şi toate 

versetele biblice din proroci, din Isaia, din Ieremia sau Ezechiel. Toţi 

prorocii au prezis că la sfârşitul zilelor Domnul va strânge din nou pe 

poporul Său din toate popoarele în care a fost risipit. Îndeosebi din anul 

1946, şi parţial şi mai înainte, noi am trăit cum poporul s-a întors 

înapoi în ţara făgăduinţei.  

 Pe cât de sigur trebuie noi să fim în făgăduinţa pe care a dat-o 

Dumnezeu Bisericii pentru acest timp, pentru ca s-o vadă împlinită, pe 

atât de sigur trebuie să fie iudeii în ţara făgăduinţei. Ei nu pot rămâne 

în New York, nu pot rămâne pe Wall Street, nu pot rămâne în afacerile 

lor de acolo. Cine este hotărât de Dumnezeu să devină credincios prin 

slujba celor doi proroci, să aparţină de gloata aleşilor, acela trebuie să 
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fie acolo unde se împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu pentru Israel. În 

ţara făgăduinţei Dumnezeu va împlini făgăduinţa cu poporul Său. 

 Mi-am notat câteva versete biblice, îndeosebi din Is. 30:26, că 

atunci când Domnul Dumnezeu va lega vânătăile poporului Său atunci 

soarele va străluci de şapte ori mai puternic ca acum. Noi vedem 

încotro se îndreaptă toate aceste lucruri, vedem ceea ce se petrece în 

timpul nostru referitor la încălzirea globală. O mărturie scurtă din 

Jakarta. Nivelul mării s-a ridicat atât de mult încât Jakarta va trebui 

evacuată pentru că în decurs de doi, trei ani, Jakarta va fi sub apă. Totul 

va fi altfel decât acum. Noi putem trăi aceste ultime etape. Peste tot se 

întâmplă ceva. Noi toţi am aflat ce se petrece şi în Brazilia. Cine 

ascultă ştirile zilei primeşte o privire generală a evenimentelor care se 

petrec pe pământ. De fiecare dată Îi putem mulţumi Domnului care ne-

a deschis ochii ca să recunoaştem timpul în care trăim şi ne trăim 

pregătirea pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus 

Hristos, prin har. 

 Aici am versetele pe care mi le-am notat. În 1 Tes. 5:3 este scris: 

„Când vor zice: «Acum este pace, acum nu mai este niciun pericol!», 

atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei”. Dar noi Îi suntem 

mulţumitori lui Dumnezeu şi de fiecare dată putem da mărturie şi 

putem accentua că noi am primit trecere, am primit har de la 

Dumnezeu. Mie mi-a venit şi acest gând: cui Dumnezeu îi dăruieşte har 

aceluia îi dăruieşte har şi de cine Se îndură El, de acela Se îndură. 

 Acum privesc în urmă la exact 70 de ani. În anul 1949 am 

participat la marea conferinţă internaţională din Hamburg, unde s-au 

strâns mulţi bărbaţi din multe ţări. Atunci erau bărbaţi ai lui Dumnezeu 

care au crezut Cuvântul Domnului şi mulţi au fost botezaţi cu Duhul 

Sfânt. Dar ceea ce îmi era pe inimă era următorul fapt. Atunci s-a dat 

mărturie despre fratele Branham, în anul 1949, că Dumnezeu a găsit un 

bărbat prin care El S-a putut manifesta în trezirile de vindecare printr-

un dar pe care Dumnezeu l-a dăruit în anul 1946 și s-au întâmplat nişte 

minuni de vindecare ieşite din comun. Apoi, am văzut că fratele 

Branham s-a rugat pentru bolnavi în diferite ţări. Câteodată în rândul de 

rugăciune veneau oameni care nu ştiau: „aceasta este de la Dumnezeu 

sau nu este de la Dumnezeu”. În toţi aceşti ani, de 430 de ori el a 
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trebuit să-i întrebe pe oamenii veniţi în rândul de rugăciune: „Crezi tu 

că eu sunt prorocul lui Dumnezeu?”, şi de 460 de ori i-a întrebat: 

„Crezi tu că eu sunt robul lui Dumnezeu?”. El a vrut ca oamenii care 

vin în rândul de rugăciune să devină conştienţi, să nu gândească într-un 

fel sau altul, ci ei să aibă siguranţa că ceea ce se petrecea acolo o făcea 

Dumnezeu şi că el era acolo din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu am 

ascultat toate aceste predici cu ani în urmă, dar dacă le reasculţi atunci 

auzi cum prezenţa lui Dumnezeu a fost confirmată pe loc. 

 Eu sunt mulţumitor că am fost martor ocular şi audibil şi am 

trăit şi văzut toate aceste lucruri. Înainte de a intra în cercetarea 

Cuvântului noi avem de rezolvat o problemă, internaţional. Voi ştiţi că 

mereu există fraţi care urmează şi prezintă învăţături străine, produc 

partide. În primul sfârşit de săptămână am vorbit despre învăţătura 

rătăcitoare că: „Acum are loc nunta şi ospăţul de nuntă va avea loc 

după aceea în cer”. Acestea sunt învăţături nebiblice pe care nu le pot 

suporta. Cu adevărat eu aş putea lua bâta şi să bat toate învăţăturile 

străine pe care ei le aduc şi le răspândesc şi să-i trimit acasă. Vă rog 

daţi-vă seama de ultimele învăţături nebilice care sunt răspândite acum 

din cea mai mare biserică din Republica Congo. Este cel mai bun 

exemplu care ne atenţionează că trebuie să fim treji, să veghem, să fim 

foarte atenţi, să nu alunecăm în gânduri şi învăţături proprii. Învăţătura 

că „a doua venire a lui Hristos a avut deja loc, că a doua venire a lui 

Hristos a avut loc în timpul vieţii fratelui Branham atunci când norul 

supranatural s-a coborât, şi că toţi care cred mesajul au trăit deja a doua 

venire a lui Hristos”, ţi se face foarte rău când auzi aşa ceva. 

  Eu v-am spus înainte, în Republica Congo există peste un 

milion de persoane care se referă şi pretind că cred mesajul timpului de 

sfârşit. În adunările noastre de acolo vin 22.000, 12.000, 15.000. Peste 

toţi se strâng mii de oameni. Bărbatul responsabil în cea mai mare 

biserică unde se strâng cel puţin 12.000 de membrii a adus această 

învăţătură. În legătură cu aceasta, am scos intenționat câteva extrase 

din predicile fratelui Branham, cu cuvintele exacte spuse de el. Eu 

doresc ca acest frate din Kinshasa să asculte ce se spune acum pentru 

ca el să găsească calea înapoi, să primească har de la Dumnezeu, să se 

pocăiască în sac şi cenuşă. Aici am citatele fratelui Branham. 
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 În 02.10.1957 el a spus: „Domnul vine de trei ori. Prima dată 

El a venit pentru a răscumpăra Biserica. A doua oară El va veni 

pentru a-Şi lua Biserica Acasă. A treia oară El va veni cu Biserica”. 

 În 25.12.1949 el a spus aceleaşi cuvinte: „Domnul vine de trei 

ori. Prima dată El a venit pentru a răscumpăra Biserica. A doua 

oară El va veni pentru a-Şi lua Biserica Acasă. A treia oară El va 

veni cu Biserica pentru a-Şi proclama Împărăţia”. Am putea merge 

de la un citat la altul. Şi aici mai putem pune accentul deosebit pe 

faptul că fratelui Branham i-a fost dată însărcinarea directă de a aduce 

mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Atunci 

cum vine un astfel de om şi are curajul să spună aşa ceva? Pavel a spus: 

„dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe 

care aţi primit-o, să fie blestemat!”(Gal. 1:9). 

 Dacă mergem la versetele din Noul Testament vedem când 

Domnul vine a doua oară. O puteţi citi în epistola scrisă către evrei şi în 

toate epistolele, ce se întâmplă atunci când Domnul revine pentru a-i 

lua Acasă pe ai Săi. Dar când auzi cu ce simpatie, cu ce atmosferă, cu 

strigăte de „Aleluia” şi „slavă Domnului”sunt primite aceste falsuri... 

Pentru că ei privesc la acel om şi toţi şi-au pierdut orientarea 

duhovnicească divină. Noi nu privim la un om şi nu ascultăm de ceea 

ce spune un om. Noi privim la Domnul şi auzim ceea ce ne-a spus 

Domnul în Cuvântul Său. 

 În Evrei 2 este scris că prima dată Domnul a venit pentru a ne 

răscumpăra de păcat. El va veni a două oară, fără nicio legătură cu 

păcatul, pentru a ne lua Acasă. Ce clar şi ce adevărat este Cuvântul lui 

Dumnezeu! Încă o dată însărcinarea pe care Domnul a dat-o fratelui 

Branham: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima 

venire a lui Hristos, la fel vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge 

a doua venire a lui Hristos”. Iar apoi vine un om atât de netăiat 

împrejur şi vesteşte că „a doua venire a avut deja loc”. Pentru mine este 

de neconceput aşa ceva, de neînţeles. Dar aşa este atunci când oamenii 

vor să fie ceva, când vor să prezinte ceva, când vor să ştie ceva, atunci 

Vrăjmaşul le dă gânduri. Nu este nimic altceva decât încurcătură şi 

tulburare. Dar cine este sincer şi cinstit acela ştie cu exactitate că aşa nu 

merge, ci sunt 21 de versete biblice care se referă la a doua venire a lui 
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Hristos/la revenirea lui Hristos. Cuvântul „revenire” este amintit de 17 

ori şi este scris ceea ce se va întâmpla: „Însuşi Domnul, cu un strigăt, 

cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din 

cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi 

rămas vom fi schimbaţi, şi toţi împreună vom fi luaţi în sus”. 

 V-o mai spun o dată. Fie ca Dumnezeu să atingă pe acest bărbat, 

să-i dăruiască har, să păşească înaintea Bisericii şi să se refere cu 

adevărat la citatele pe care care le-a spus cu adevărat prorocul William 

Branham, prorocul pe care el pretinde că îl reprezintă. Vă rog scuzaţi-

mă că trebuie să amintesc astfel de lucruri de aici din faţă, dar aceste 

lucruri ajung pe întregul pământ. Toţi să ştie odată pentru totdeauna că 

în Biserica Dumnezeului celui viu nu există nicio învăţătură rătăcitoare, 

niciuna. Doar învăţătura adevărată care ne-a fost lăsată în Testament, în 

Certificatul divin. Aşa credem noi şi aşa propovăduim Cuvântul 

preţios, scump şi sfânt al lui Dumnezeu. Apoi se împlineşte că cine este 

din Dumnezeu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Noi amintim, trebuie să amintim un punct care doare. În sediul 

principal din Jeffersonville a fost vestit că „nu mai trebuie să fie citit 

nimic, nu mai trebuie să fie tipărit nimic. Toţi să asculte glasul direct al 

lui Dumnezeu din predicile pe care bărbatul lui Dumnezeu le-a ţinut 

acum câţiva zeci de ani. În toate ţările să nu se mai tipărească nimic, să 

nu se dea mai departe nimic în scris din predicile fratelui Branham. Ci 

toţi să fie conectaţi, să asculte glasul direct al lui Dumnezeu”. Pentru că 

ei au declarat Apoc. 10:7 ca fiind glasul lui Dumnezeu şi au făcut din 

William Branham un Dumnezeu. 

 Dragilor, dacă te uiţi la toate aceste lucruri atunci te simţi puţin 

altfel. Dar noi să-I mulţumim Domnului Dumnezeului nostru care 

veghează asupra alor Săi. Ai Săi nu vor asculta de un ordin dat dintr-un 

cartier general. Noi suntem în legătură cu Dumnezeu, suntem în 

legătură cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi rămânem în acest Cuvânt 

în vecii vecilor fiindcă este scris: „Cerul şi pământul vor trece, dar 

cuvintele Mele nu vor trece”. Eu voi atinge aceste puncte în noua 

scrisoare circulară care va fi publicată în aproximativ două săptămâni. 

Totul a fost interpretat şi oamenii au fost duşi în rătăcire. Eu n-o mai 

pot suporta, aceasta îmi cauzează nopţi nedormite, îmi ia pofta de 
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mâncare, când mă gândesc ce au putut face oameni din cea mai mare 

slujbă care a avut loc pe pământ, din zilele Domnului nostru încoace. 

Oamenii nu pot rămâne normali, ci ei dau interpretare după 

interpretare, tălmăcire după tălmăcire şi rătăcesc poporul. Dar noi Îi 

mulţumim Domnului Dumnezeului nostru. Vă rog uitaţi ce v-am spus 

acum şi mulţumiţi-I Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit El nouă. 

 Fie ca toţi de pe întregul pământ pe care îi priveşte acest lucru, 

îndeosebi pe cei ce trăiesc pe continentul african s-o ia la inimă. 

Permiteţi-mi să mai spun acest lucru încă o dată. În nicio ţară din lume 

eu n-am fost atât de bine venit ca în Congo, Africa. Aceasta cu un 

singur motiv: pentru că fraţii au citit în predicile fratelui Branham că 

Dumnezeu i-a arătat lui vulturul german care zboară peste toată Africa. 

În clipa când ei au citit aceasta... Voi ştiţi că s-a întâmplat în iunie 1955 

în Zürich. Fratele Branham a spus că aceasta a fost una din cele mai 

puternice trăiri pe care i le-a dăruit Dumnezeu, când el a văzut vulturul 

german zburând peste Africa. Dar imediat după aceea a venit un călăreţ 

englez. Aşa este: când Cuvântul adevărat este propovăduit, apoi 

imediat vine Vrăjmaşul după el; da, călăreţul englez. Aşa este scris în 

Mat. 13. Dar Dumnezeu Se îngrijeşte, adevăraţii copii ai lui Dumnezeu 

sunt adevărata sămânţă, şi fiecare sămânţă aduce rod după soiul ei, şi 

între seminţe nu există niciun amestec. Ori suntem sămânţa Cuvântului 

ori am căzut pradă unei interpretări. Îi mulţumim Domnului încă o dată 

pentru faptul că noi am căpătat trecere, am primit har de la El. Şi că 

neînţelegerile trebuie măturate deoparte. Suntem mai mulţumitori că 

Domnul ne deschis înţelegerea pentru Scripturi. Şi cum El personal a 

întrebat: „«Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?» «Da, Doamne», I-au 

răspuns ei”( Mat. 13:51). 

 Pot eu întreba astăzi: am înţeles noi tot ceea ce ne-a spus nouă 

Domnul prin Cuvântul Lui? Am primit-o noi din inimă? A avut loc, s-a 

format o legătură directă pentru ca ceea ce spune Dumnezeu în 

Cuvântul Lui noi s-o acceptăm şi s-o primim din inimă? 

 Să citim câteva versete din 1 Pet. 1:5: „Voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu, prin credinţă”. Voi sunteţi păstraţi pentru 

mântuire, păziţi de toate interpretările, de toate rătăcirile, de toate 



7 

 

alunecările. „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, 

pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!...”. 

 Daţi-vă seama, acolo mai era un punct. Doar poţi da din cap. 

Cineva a citit din Vechiul Testament, din Ps. 2:7: „Tu eşti Fiul Meu! 

Astăzi Te-am zămislit”, şi el afirmă că „în acea zi când a fost spus acest 

lucru «Astăzi Te-am zămislit», aceea a fost ziua în care Fiul a fost 

zămislit”. Este de neconceput cum Satan le tulbură şi le suceşte 

oamenilor mintea. „Astăzi” îl citim în Evrei cap. 3 şi 4 de trei, patru, 

cinci ori. „Astăzi dacă auziţi glasul Lui” – este „astăzi” al nostru. 

„Astăzi” este o noţiune de timp, nu este veşnicia. Fiul n-a fost născut în 

veşnicie. Voi puteţi citi exact când a fost născut El, cum a fost adusă 

făgăduinţa Mariei. Rămâi uimit cum Satan le suceşte minţile. De 

fiecare dată să-I mulţumim că Domnul ne deschis înţelegerea/mintea 

pentru Scripturi. 

 Mai citim o dată aşa cum este scris aici: „Voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu...”. Nu puterea noastră proprie. „Voi sunteţi 

păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, păstraţi pentru 

mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi”. Acest Cuvânt 

ne este adresat direct nouă celor ce trăim în acest timp. Prin har, noi 

suntem păziţi, suntem păstraţi. 

 Noi nu ne lăsăm clătinaţi încoace şi încolo. Ci o spun spre 

cinstea lui Dumnezeu, în toţi aceşti 70 de ani nici o singură dată n-am 

părăsit calea strâmtă, în toate grelele încercări care au venit. Eu 

propovăduiesc Cuvântul din anul 1952, dar nici o singură dată n-am 

predicat ceva ce ar trebui să retrag. De la început am predicat doar 

Cuvântul sfânt şi scump al lui Dumnezeu, iar Cuvântul îşi atinge scopul 

pentru care a fost trimis.  

 Vă rog frumos păstraţi acest Cuvânt: voi sunteţi păstraţi prin 

credinţă, păziţi de toate rătăcirile, de toate interpretările şi de tot ceea 

ce ne poate despărţi de Dumnezeu, sunteţi păstraţi prin har, prin 

credinţa pe care Domnul a pus-o în inimile noastre. Putem spune că 

Cuvântul ne-a devenit o descoperire vie. Nu mai trebuie să fie 

interpretat nimic. 

 Citim mai departe în 1 Pet. 1:12 despre bărbaţii lui Dumnezeu: 

„Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei 
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aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit (cu 

putere) Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar 

îngerii doresc să privească”. Aşadar, o Evanghelie propovăduită cu 

putere prin Duhul Sfânt.  

 Poate fi spus mai clar şi mai puternic? Bărbaţii lui Dumnezeu 

din Vechiul Testament au propovăduit, prin Duhul Sfânt, ceea ce se va 

întâmpla în Noul Testament. S-a arătat ce au propovăduit bărbaţii lui 

Dumnezeu, sub ungerea şi inspiraţia Duhului Sfânt. Apoi bărbaţii lui 

Dumnezeu din Noul Testament au propovăduit sub aceeaşi ungere şi 

descoperire a Duhului Sfânt, şi toate aceste lucruri ne-au fost adresate 

nouă celor ce trăim acum la sfârşitul timpului de har, iar noi am 

recunoscut ceasul, ziua, mesajul şi pe mesager, prin har. 

 Mergem mai departe la vers. 13: „De aceea, încingeţi-vă 

coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, 

care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos („De aceea, pregătiţi-vă 

duhovniceşte pentru a înainta înzestraţi, fiţi treji şi puneţi-vă toată 

nădejdea/încrederea în harul care vă este oferit în descoperirea lui Isus 

Hristos” – (lb. germ.)”. Puternic! 

 Ce ne este spus aici pe scurt? Un cuprins al lucrurilor care ne-au 

devenit preţioase. „De aceea, pregătiţi-vă duhovniceşte pentru a înainta 

înzestraţi, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea/încrederea în harul care 

vă este oferit în descoperirea lui Isus Hristos”. 

 În ce ne putem pune noi încrederea? Doar în harul care ne-a fost 

dăruit. Lui Moise, Domnul Dumnezeu i-a putut spune: „Eu Mă îndur 

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

dacă noi am primit trecere înaintea lui Dumnezeu, atunci El ne face de 

cunoscut căile Sale şi făgăduinţele Sale, atunci nu mai este nicio 

împotrivire în inimile noastre, atunci avem un acord interior cu tot ceea 

ce ne spune El. 

 Scumpii mei fraţi şi surori, ca să nu vorbim doar despre mesajul 

care premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, ci să vorbim și despre 

trăirile mântuitoare personale pe care trebuie să le avem fiecare 

personal cu Domnul nostru. Pentru ca să avem un început pe calea 

strâmtă care duce la viaţă. Să părăsim cu desăvârşire calea largă, să 

intrăm pe poarta strâmtă, să păşim pe calea strâmtă care duce la viaţă, 



9 

 

pentru ca să aruncăm înapoia noastră toate lucrurile lumeşti, să mergem 

conştienţi de ţintă, ştiind că prin har vom ajunge ţinta. 

 Cu adevărat aceasta este dorinţa inimii mele: ca toţi să trăiască 

pocăinţa lor personală înaintea lui Hristos, să primească siguranţa 

credinţei şi sută la sută să ştie: „Eu sunt răscumpărat. Sângele a fost 

vărsat, a curs pentru mine”. Pentru aceasta puteţi fi mulţumitori, că 

Sângele încă mai este pe scaunul harului, încă mai este timpul harului, 

încă mai putem veni la Domnul, Îl putem ruga să ne ierte. Câteodată 

auzi că mai sunt legături care robesc, lucruri care nu aparţin de viaţa 

unui credincios. Cuvântul spune: „Pe cine Fiul lui Dumnezeu îl 

eliberează acela este liber”. Noi încă mai suntem pe pământ, dar aşa 

cum a spus Domnul nostru: „Voi nu sunteţi din această lume, după cum 

Eu nu sunt din lume”.  

 Cine dintre noi şi dintre toţi tinerii ar dori să mai meargă la un 

dans sau la petreceri şi sărbători lumeşti de ici şi colo? Aceasta nu este 

posibil, nu! Dumnezeu a călăuzit lucrurile în aşa fel că în noi a avut loc 

o schimbare şi ştim exact unde aparţinem şi unde suntem acasă. Nu 

acolo unde sunt plăceri pământeşti, ci acolo unde este propovăduit 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi harul lui Dumnezeu poate fi trăit de 

fiecare dată. Este necesar. 

 Voi ştiţi, eu doresc ca toţi care aud Cuvântul lui Dumnezeu din 

gura mea să-l creadă din inimă. Fratele Branham a întrebat atât de des: 

„Crezi tu că eu sunt prorocul lui Dumnezeu? Crezi tu că eu sunt robul 

lui Dumnezeu?”, apoi se întâmplau minunile. S-o spunem sincer. Voi 

credeţi că a avut loc o chemare divină şi ceea ce a spus Domnul a fost 

confirmat în ultimii 50 de ani pe întregul pământ, aşa cum a spus 

fratele Branham: „Aşteaptă cu împărţirea hranei până vei primi restul 

acesteia”. Cine nu crede că a avut loc o chemare şi o trimitere divină, 

acela va veni degeaba în acest loc fiindcă el nu va primi nimic din tot 

ce este dăruit prin această chemare. Noi  suntem convinşi înaintea Feţei 

lui Dumnezeu că din însărcinarea lui Dumnezeu propovăduim 

Cuvântul descoperit, viu şi scump, şi că acest Cuvânt va împlini scopul 

pentru care a fost trimis în toţi aceia care îl cred. 

 Să mai spunem şi aceasta, nu din cauza mea. Dar şi aceia care 

trăiesc în împrejurimile Krefeldului, care au venit la adunare până în 
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anul 1979, trec pe lângă adunare rânjind şi gândesc ce vor, toţi aleargă 

pe căile lor proprii, L-au făcut pe Dumnezeu ca fiind mincinos fiindcă 

ei tăgăduiesc chemarea divină. Ce este atunci? Ce urmează după aceea? 

După aceea vin învăţăturile proprii, vin despărţiri, partide. Nu! 

Dumnezeu a călăuzit lucrurile aşa: din însărcinare divină, Cuvântul 

descoperit şi sfânt a fost purtat pe întregul pământ. Toţi fraţii de pe 

întregul pământ nici nu trebuie să mă amintească cu numele, ei doar 

trebuie să rămână în Cuvânt şi să propovăduiască doar ceea ce pot 

propovădui din Biblie şi apoi totul este în ordine. Domnului 

Dumnezeului nostru Îi aducem mulţumire că noi putem trăi această 

ultimă perioadă de timp atât de direct. 

 Astăzi mi-a venit gândul: aşa cum Moise a primit însărcinarea şi 

a îndeplinit-o tot aşa Iosua a primit însărcinarea şi a împlinit-o. Da. 

Cum este în timpul nostru? Aşa cum fratele Branham a primit 

însărcinarea, la fel este îndeplinită acum însărcinarea înaintea celei de-a 

doua veniri a lui Hristos. Iar cine a primit har de la Dumnezeu şi are o 

ureche să audă acela va auzi, va fi mulţumitor, va accepta şi va primi 

ceea ce ne-a dăruit Domnul prin har. 

 În 1 Pet. 1:18-19 este scris: „căci ştiţi că nu cu lucruri 

pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert 

de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele 

scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană”. 

 Nu cu aur şi nici cu argint, ci cu Sângele scump preţios, Sângele 

sfânt al Mielului lui Dumnezeu, Sângele noului legământ, a încheiat 

Dumnezeu un Nou Testament. Noi am scris despre aceasta şi am şi 

spus unele lucruri. Aici avem Certificatul Bisericii nou testamentare, şi 

tot ceea ce se crede şi se învaţă este scris aici. Nu mai trebuie adăugat 

nimic. O cât de mulţumitori ar trebui să fim! Că nu suntem într-un 

seminar al unei universităţi. Ci aşa cum a spus Domnul: „cine a fost 

învăţat în școala Împărăţiei lui Dumnezeu”. Îi mulţumim Domnului 

Dumnezeului nostru pentru scumpul şi preţiosul Său Cuvânt pe care 

noi l-am primit prin credinţă. 

 Citim începând de la vers. 22: „Deci, ca unii care, prin 

ascultarea de adevăr, v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o 

dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din 
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toată inima”. Scumpii mei fraţi şi surori, este aşa la noi? Avem această 

dragoste  neprefăcută, din toată inima, dragostea frăţească şi dragostea 

pentru toţi oamenii? Cuvântul „ascultare” scris aici trebuie accentuat şi 

evidenţiat cu litere mari. Pentru că aşa este scris: „Deci, ca unii care, 

prin ascultarea de adevăr”. O altă cale nu există. Necredinţa şi 

neascultarea aparţin împreună. Credinţa şi ascultarea de asemenea 

aparţin împreună. Prin credinţă şi ascultare noi am fost corectaţi. Noi 

ne putem încrede în Domnul care în final va face totul bine. „iubiţi-vă 

cu căldură unii pe alţii, din toată inima”, din adâncul inimii. 

 Citim 1 Pet. 1:23: „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o 

sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac”. Spuneţi 

un „Amin” la aceasta. 

 Nu „cândva veţi fi născuţi din nou”, ci voi aţi primit ceea ce 

Dumnezeu v-a dăruit în Isus Hristos, Domnul nostru. „fiindcă aţi fost 

născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una 

care nu poate putrezi”. Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu. Născuţi 

din nou prin Cuvântul viu şi veşnic al lui Dumnezeu. Îi mulţumim 

Domnului Dumnezeului nostru. 

 Credeţi cu toţii că voi sunteţi născuţi din nou? Aşa cum am mai 

spus, de fiecare dată când vorbeam cu fratele nostru Kazimir, el 

spunea: „Eu primesc, eu primesc”. Primiţi voi cu toţii? Primiţi-o şi 

mulţumiţi-I Domnului pentru aceasta, pentru ca prin aceasta să fie 

descoperit aşa cum este scris aici: „născuţi din nou nu dintr-o sămânţă 

care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac”. Noi am primit 

sămânţa şi ştim că fiecare sămânţă aduce rod după soiul ei. 

 Încă două versete. Vers. 24-25: „Căci orice făptură este ca 

iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade 

jos, dar Cuvântul Domnului rămâne în veac...”. Iar acum vine cea mai 

puternică afirmaţie: „Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit 

prin Evanghelie, ca veste bună”.  

 Slavă şi cinste Domnului nostru! Noi dăm mai departe doar 

ceea ce am primit de la Domnul: scumpul şi sfântul Său Cuvânt. Aşa 

cum Domnul şi Răscumpărătorul nostru a fost Sămânţa făgăduită din 
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Gen. 3:15. Pavel a scris-o în epistola către galateni: El Sămânţa, El 

Cuvântul. Sămânţa divină a fost semănată în noi. Noi am primit 

Cuvântul veşnic şi Cuvântul a descoperit viaţa nouă divină, prin har. 

Mai întâi iertarea păcatelor, neprihănirea prin credinţă, ca să avem pace 

cu Dumnezeu, ca să nu mai poată fi nimic de osândit în viaţa noastră. 

Apoi, născuţi din nou la o nădejde vie prin sămânţa lui Dumnezeu, prin 

Cuvântul veşnic valabil al lui Dumnezeu. Din acest motiv noi dăm 

mărturie şi propovăduim doar ceea ce este scris în Biblie ca Cuvânt al 

lui Dumnezeu. Pe cât de sigur Mirele a fost Cuvântul descoperit în 

trup, pe atât de sigur în Mireasă este descoperit Cuvântul pentru acest 

timp care a fost semănat în ea, şi noi suntem o parte a ceea ce face 

Dumnezeu în prezent. 

 Noi să rămânem în Cuvânt, în voia lui Dumnezeu, în ascultare 

şi Domnul va dărui har ca să ne trăim pregătirea noastră prin har. 

Pentru ca la revenirea Domnului să nu trebuiască să rămânem ruşinaţi 

în urmă, ci să fim pregătiţi pentru a pleca cu Domnul în slavă. 

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi. Amin. 

 Domnul nostru mai vorbeşte şi astăzi: pe cel ce vine la Mine nu-

l voi izgoni afară. Toţi cei ce au venit la El au primit iertarea păcatelor 

lor, vindecarea trupului lor. Astăzi Domnul este acelaşi şi în mijlocul 

nostru. Este aşa: Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Acum vă 

rog frumos priviţi în faţă. Puteţi voi crede că propovăduirea care răsună 

pe întregul pământ are loc direct din însărcinarea lui Dumnezeu şi prin 

aceasta are loc împlinirea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit 

pentru această perioadă de timp şi se împlinesc în faţa ochilor noştri? 

Noi nu ne jucăm de-a religia, ci noi credem din toată inima ceea ce a 

făgăduit Dumnezeu pentru acest timp. 

Credeţi din toată inima că răscumpărarea şi iertarea voastră au 

avut loc pe cât de sigur Domnul nostru a murit pe crucea Golgotei şi 

Şi-a vărsat Sângele. Apoi, cu Sângele Său sfânt, ca Mare Preot a intrat 

în Locul preasfânt ceresc şi l-a pus pe capacul chivotului legământului. 

În chivot era Legea care ne-a osândit pe noi toţi care suntem aici. 

Pentru că aşa este scris: „cine  greşeşte într-o singură poruncă, se face 

vinovat de toate”(Iac. 2:10). Pentru că acelaşi Domn a dat toate 

poruncile. Dar Sângele noului legământ a fost pus tocmai acolo pe 
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capacul chivotului legământului. Nu mai este nicio osândă, iertarea ne-

a fost dăruită nouă tuturor. Vă rog ca astăzi toţi s-o acceptaţi şi primiţi 

din toată inima şi din tot sufletul. Şi veţi vedea că în viaţa voastră va fi 

descoperit aceasta, vă veţi uita în urmă la această zi. Vreau să vă spun 

că aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o pentru mine. Astăzi al 

vostru este „astăzi al vostru”:  „Astăzi dacă auziţi glasul Lui”. Şi voi şi 

noi am auzit-o cu toţii. 

 Mai aveţi greutăţi, legături care vă robesc şi de care nu puteţi 

scăpa singuri? Noi ne vom ruga pentru ca Domnul să vă dăruiască 

totul: iertare deplină, eliberare deplină. Pentru că aşa este scris şi noi o 

credem din toată inima şi din tot sufletul. Haideţi ca acum să ne rugăm 

toţi împreună. Vă rog frumos ca astăzi să vă rugaţi cu toţii. Vă rog să 

vă rugaţi după mine, vă rog rugaţi-vă cum mă rog eu. 

 Iubite Domn, noi venim în prezenţa Ta, venim aşa cum suntem 

şi Îţi aducem viaţa noastră şi Te rugăm dăruieşte har, iartă, dăruieşte-mi 

har, dăruieşte-mi iertarea, eliberarea, harul şi mântuirea. Iubite Domn, 

permite să fie descoperit. Rugaţi-vă cu toţii, chemaţi Numele Domnului 

şi voi veţi fi salvaţi, veţi primi iertarea, pentru că aşa este scris şi aşa se 

va întâmpla. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Slavă şi cinste, mărire şi 

închinare! Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! O, pace a lui Dumnezeu 

care este mai înaltă decât toată priceperea oamenilor! Pacea aceasta 

vine acum peste noi. O simţiţi? Este pacea lui Dumnezeu, este harul lui 

Dumnezeu care devine simţibil, trăibil. Dumnezeu este prezent. 

Aleluia! Primiţi acum iertarea, primiţi eliberarea, primiţi ceea ce v-a 

făgăduit Dumnezeu. Aleluia! Iubite Domn, Îţi mulţumesc pentru toţi 

fraţii şi surorile mele şi îndeosebi pentru toţi tinerii care prin credinţă 

au urmat chemarea Ta, ei au venit la Tine. Fie ca acum pacea lui 

Dumnezeu care este mai înaltă decât înţelegerea oamenilor să vină în 

inima voastră, în sufletul vostru pentru ca voi să plecaţi din acest loc cu 

siguranţa: „Eu am primit har de la Dumnezeu. Păcatele mele îmi sunt 

iertate, sunt liber, sunt liber. Hristos mi-a dăruit viaţa veşnică”. Credeţi 

că Duhul lui Dumnezeu vine asupra Cuvântului pe care voi l-aţi primit 

şi că voi sunteţi născuţi din nou la o nădejde vie prin puterea lui 

Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Amin. 

 


