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  Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 02 mai 2020, ora 19
30 

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Lăudat și cinstit să fie Domnul Dumnezeul nostru, din toată 

inima și din tot sufletul! Tu cunoști calea, cunoști timpul, planul Tău 

este făcut. Expresia „planul de mântuire” este scrisă de 36 de ori în 

Noul Testament. Dumnezeu a hotărât totul înaintea întemeierii lumii, și 

totul se întâmplă după sfatul voii Sale. 

 Toți am aflat că am ajuns într-o perioadă de timp deosebită. Noi 

suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu pentru Cuvântul profetic, 

pentru tot ceea ce a fost propovăduit și spus mai dinainte. Domnul 

nostru a accentuat în mod direct: „Când veți vedea întâmplându-se 

toate aceste lucruri atunci ridicați-vă capetele pentru că voi știți că 

izbăvirea voastră se apropie”. Îi suntem foarte mulțumitori Domnului 

și pentru timpul în care am ajuns. Noi credem că acest timp în care 

adunările au fost restricționate prin lege va trece și că ne vom putea 

strânge din nou împreună pentru a asculta Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu în acest loc. Pentru că încă mai este valabil: „Strânge-Mi pe 

poporul Meu, pe toți cei ce au făcut legământ cu Mine prin jertfă”. 

Dumnezeu are un mesaj pentru poporul Său în acest timp.  

 El cunoaște timpul și calea. Iar noi Îi suntem foarte mulțumitori 

Domnului că El ne-a dat făgăduința: „Iată că Eu sunt cu voi în toate 

zilele, până la sfârşitul veacului”. Astfel noi credem că și în acest timp 

Domnul nostru este cu noi. 

 O spunem încă o dată. Noi presupunem că această pandemie va 

avea un sfârșit, căci până acum fiecare molimă, fiecare ciumă, toate au 

avut un sfârșit. De aceea și această pandemie va avea un sfârșit, iar noi 

toți vom fi adunați sub răsunetul Cuvântului și îl vom asculta. La fel 

vor asculta toți frații și toate surorile de pe întregul pământ. Lucrarea 

finală și puternică a lui Dumnezeu nu va fi doar aici, ci va avea loc pe 

întregul pământ, în același timp. Noi avem făgăduința că Domnul va 

mai cutremura o dată cerul și pământul și Își va aduce Cuvântul la 
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împlinire. Așa cum au cântat cântăreții în prima cântare: Cuvântul, 

Cuvântul, Cuvântul. Este puternic! Cerurile și pământul vor trece, dar 

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Și Petru a putut spune: „acesta 

este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie („ca 

Evanghelie” – lb. germ.)”(1Pet. 1:25). 

 Dragi frați și surori, stimați prieteni, ne gândim la câteva lucruri 

supranaturale care s-au întâmplat în viața și slujba fratelui Branham; 

noi nu proslăvim un om, dar nu trecem pe lângă ceea ce a făgăduit 

Dumnezeu pentru această perioadă de timp. Ci noi credem ceea ce zice 

și cum zice Scriptura și avem parte de împlinire. Îndeosebi lunile 

aprilie, mai și iunie au o mare însemnătate. Mergem înapoi la 11 iunie 

1933 atunci când a fost pronunțată porunca supranaturală, dată fratelui 

Branham care trebuia să aducă mesajul biblic care va premerge a doua 

venire a lui Hristos. Așa cum atunci Ioan Botezătorul a premers prima 

venire a lui Hristos tot așa acum mesajul biblic trebuie să premeargă 

cea de-a doua venire a lui Hristos. Iar noi putem spune că acest lucru 

este o realitate prin har. 

 Privim în urmă la peste 55 de ani în care a fost propovăduit 

acest mesaj minunat, Cuvântul în original. În aceste zile m-am gândit 

ce însemnătate are pentru mine chemarea divină. Cu adevărat eu am 

pus pe primul loc pe Dumnezeu, Cuvântul Său și trimiterea divină. Mi-

am reamintit pe scurt cum au avut loc lucrurile. În primii ani am 

călătorit în 15 țări cu mașina și am purtat Cuvântul dintr-un oraș în 

altul, dintr-o țară în alta. Care dintre toți marii evangheliști a călătorit 

cu mașina la Roma, Paris, Londra sau București? Cine s-a dus în 

Rusia? Cine a șofat în 15 țări, din oraș în oraș, ca să ducă și să 

propovăduiască mesajul veșnic valabil al lui Dumnezeu? Apoi a urmat 

perioada când am zburat cu avionul din țară în țară, purtând și 

propovăduind Cuvântul, așa cum a confirmat fratele Branham acest 

lucru. Dumnezeu a ajutat prin har. Ușile au fost deschise în toate cele 

165 de țări. Eu n-am cunoscut pe nimeni în India, n-am cunoscut pe 

nimeni în Brazilia, nici în Rusia, nici în China sau într-o altă țară de pe 

pământ. Dar Domnul Dumnezeu S-a îngrijit ca ultimul mesaj să fie 

auzit. De la început am avut și folosit posibilitatea de a transmite prin 

intermediul diferitelor posturi de televiziune fie în germană, fie în 

engleză. Dumnezeu S-a îngrijit ca toți de pe întregul pământul să poată 
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asculta Cuvântul și aleșii să fie chemați și prin ascultare și credință să-

L urmeze pe Domnul. 

 În urma noastră avem ziua de 2 aprilie, o zi deosebită din viața 

mea. Am putea merge de la o lună la alta, de la un an la altul și să 

amintesc toate trăirile minunate pe care le-am avut cu Domnul. Și 

inaugurarea acestei clădiri acum 45 de ani. Dumnezeu S-a îngrijit de 

toate lucrurile și a binecuvântat prin har. Ne uităm în urmă și la ultimii 

40 de ani; pe de o parte, cu o mare durere, dar pe de altă parte cu 

mulțumire profundă. Anul 1979 a fost anul încercării, a fost anul în 

care întregul iad s-a ridicat împotrivă ca să nimicească Adunarea. Dar 

Domnul Dumnezeu a dăruit har. Anul trecut, mereu și mereu îmi era pe 

inimă să spun că cei 40 de ani se vor sfârși, ca o perioadă deosebită în 

care, pe de o parte, Dumnezeu a dăruit har ca toți să poată crede 

chemarea divină, să primească Cuvântul și să-și trăiască pregătirea prin 

har. Iar celorlalți care tăgăduiesc chemarea divină, o batjocoresc și râd 

de aceasta.... Urechile mele au auzit-o atunci: „Lui nu i-a vorbit Cel de 

sus, lui i-a vorbit celălalt”. Dacă aș repeta ce au auzit urechile mele 

începând din anul 1979, câte blasfemii! Dar Îi aducem mulțumire 

Domnului Dumnezeului nostru. Vrăjmașul n-a putut nimici și distruge, 

doar a fost descoperit că există două soiuri de semințe: unii cred, iar 

ceilalți nu cred. Noi știm cu exactitate că fratele Branham a spus foarte 

clar: „Nu eu, ci mesajul va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos, 

pe întregul pământ”. Noi toți știm că fratele Branham a fost luat Acasă, 

fară ca el să fi purtat mesajul în nicio altă țară, în afara Statelor Unite. 

Însărcinarea lui fusese încheiată. Ceea ce mi-a spus el în 12 iunie 1958, 

în Dallas, Texas, s-a împlinit: „Frate Frank, tu te vei întoarce în 

Germania cu acest mesaj”. Apoi Dumnezeu S-a îngrijit ca să se 

împlinească. Cu privire la aceasta doresc să mai amintesc doar un 

lucru. În 10 aprilie 1966, l-am văzut pe fratele Branham în sicriu; apoi 

pe 11 aprilie 1966 am fost la înmormântarea lui. Iar după aceea nimeni 

nu trebuia să-mi spună, căci eu am știut ce aveam de făcut. O voce 

vorbea în inima mea: „Acum a sosit timpul tău ca să mergi din oraș în 

oraș ca să propovăduiești Cuvântul și astfel mesajul divin să fie purtat”. 

Acest lucru l-am făcut în toți anii într-un mod conștiincios și I-am slujit 

Domnului Dumnezeului nostru. Și toți cei ce sunt din Dumnezeu vor 

crede Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima, nu-i vor adăuga nimic, 
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nu vor scoate nimic din el, ci vor fi în conformitate deplină cu ceea ce a 

spus Dumnezeu. 

 Tocmai au trecut Vinerea Mare și Paștile. Noi Îi mulțumim 

Răscumpărătorului nostru pentru lucrarea de răscumpărare isprăvită de 

pe crucea Golgotei. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. 

Și așa cum este scris, este o răscumpărare veșnic valabilă. Pe cei care i-

a chemat i-a și socotit neprihăniți, o puteți citi, așa este scris. Din toată 

inima Îi suntem mulțumitori Domnului că noi putem propovădui 

Cuvântul lui Dumnezeu curat și sfânt care ne-a fost descoperit. 

Recunoscători putem privi în urmă la toți acești ani în care Dumnezeu a 

dăruit har. Ani în care a avut loc chemarea afară, separarea și pregătirea 

adevăratei Adunări a lui Isus Hristos, Adunarea întâilor născuți, 

Adunarea care aparține Domnului, este proprietatea Lui, este Trupul 

Domnului, este locul descoperirii lui Dumnezeu pe pământ. 

 Astăzi nu voi predica, ci doar voi citi din Cuvânt. Acum m-am 

gândit la 1Pet cap. 1. Epistolele apostolilor au fost scrise ca noi să le 

citim, să ne adâncim în ele și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru ce 

au scris și mărturisit apostolii. 

 Citim din 1Pet. 1:1: „Petru, apostol al lui Isus Hristos, către 

aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, 

Capadocia, Asia şi Bitinia”.  

 Astăzi el ar putea aminti toate țările pe care noi deja le-am 

amintit, toate țările de pe întregul pământ. Cuvântul lui Dumnezeu care 

atunci a fost adresat credincioșilor împrăștiați în diferite locuri este 

adresat astăzi tuturor credincioșilor din toate popoarele și limbile. Acest 

Cuvânt sfânt al lui Dumnezeu este adresat tuturor acelora care trăiesc 

împrăștiați pe întregul pământ care acum sunt în casele lor, care ascultă 

și urmăresc vestirea. 

 Citim din 1Pet. 1:2: „după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu 

Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu 

sângele lui Isus Hristos („în vederea ascultării de Isus Hristos prin al 

cărui Sânge ați fost stropiți” – lb. germ.): Harul şi pacea să vă fie 

înmulţite!”. 
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 După știința mai dinainte a lui Dumnezeu noi suntem hotărâți, și 

în sfințirea lucrată de Duhul, ascultători, să-L urmăm pe Domnul, sub 

stropirea Sângelui lui Isus Hristos, Domnul nostru. Sângele este lucrul 

principal, Sângele este Sângele legământului. Viața este în sânge. 

Domnul nostru Și-a dat viața Lui sfântă, a lăsat să curgă Sângele Lui 

sfânt. Sfințirea noastră poate avea loc doar sub Sânge. Nu prin lucrările 

noastre, nu sfințirea noastră proprie. Ci sfințirea lucrată de Duhul, în 

ascultare, sub stropirea Sângelui lui Isus Hristos. „Harul şi pacea să vă 

fie înmulţite!”. 

 Scumpii mei frați și surori, Dumnezeu are mai mult pentru noi. 

Noi tânjim ca tot ceea ce a făgăduit și ne-a pregătit Domnul să devină 

prin har o realitate divină în viața noastră de credință. Acest lucru se va 

și întâmpla. Dacă mă gândesc la ultimele conversații și mail-uri, fără 

nicio excepție, s-a exprimat ce foame este în credincioși, care doresc să 

trăiască prin har tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Noi putem spune 

tuturor că Dumnezeu Se ține de promisiunea Lui, și toate făgăduințele 

lui Dumnezeu sunt «Da» și «Amin». 

 Citim din 1Pet. 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu („Lăudat să 

fie Dumnezeu” – lb. germ.), Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, 

după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 

Hristos din morţi, la o nădejde vie”. (în limba română cuvântul „a 

binecuvânta” are și sensul de „a lăuda, a slăvi pe Dumnezeu” – n. red.). 

 Domnul nostru a înviat din morți, și prin aceasta lucrarea de 

răscumpărare a fost confirmată și Domnul nostru a biruit moartea, iadul 

și pe Satan, și El ne-a cuprins în această biruință. Fie ca toți să 

primească acest cadou, toți să fie de acord cu acest lucru. 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu („Lăudat să fie Dumnezeu” – lb. 

germ.), Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa 

cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, 

la o nădejde vie”. 

 Scumpii mei frați și surori, noi suntem copii ai lui Dumnezeu 

prin har. Așa cum a făgăduit Domnul și Răscumpărătorul nostru, „Și de 

unde li se zicea: «Nu sunteţi poporul Meu», li se va zice: «Copiii 

Dumnezeului Celui viu!»”. 
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 Citim 1Pet. 1:4: „şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, 

şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi”. Păstrată în 

ceruri pentru tine și pentru mine. 

 Aici este accentuat prin cuvintele puternice: „...la o moştenire 

nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji”. Noi suntem 

moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Isus Hristos. 

Noi am fost hotărâți pentru o moştenire nestricăcioasă, neîntinată, 

sfântă și veșnică. Iar aici este scris că această moștenire este păstrată în 

ceruri pentru noi, pentru tine și pentru mine. 

 Scumpii mei frați și surori de pe întregul pământ, Dumnezeu să 

vă binecuvânteze și să vă întărească. Fie ca credința să crească. Noi ne 

încredem în Dumnezeu, credem ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul 

Său. 

 Citim vers. 5: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin 

credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 

apoi”. Este pregătită pentru vremea de pe urmă. 

 Acestea sunt niște cuvinte care ne merg la inimă. Din partea Lui 

Dumnezeu a făcut totul, o răscumpărare deplină. Voi sunteţi păziţi de 

puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie 

descoperită. Noi suntem păstrați sub Sânge, sub călăuzirea Duhului 

Sfânt suntem sfințiți în Cuvântul Adevărului. Suntem păziţi de puterea 

lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită, 

așa cum este scris, în vremea de pe urmă. 

 Sută la sută, acum ne aflăm în vremea de pe urmă. Fără a intra 

în detalii în ceea ce se petrece acum pe întregul pământ. Scumpii mei 

frați și surori, totul a fost vestit dinainte. Noi credem că ultimul mesaj, 

înaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos, a ajuns marginile 

pământului. Toți care sunt hotărâți ascultă, cred și își vor trăi pregătirea 

lor prin har. Un lucru este sigur: mesajul divin n-a fost propovăduit în 

zadar. Cel mai mare rod care a existat vreodată într-o generație va ieși 

din această generație. În nicio altă generație întregul Cuvânt al lui 

Dumnezeu n-a fost propovăduit pe întregul pământ ca în generația de 

acum. Acesta este timpul în care toate lucrurile ajung la încheiere. 

Dumnezeu a vestit aceste lucruri în Cuvântul Său, că această 

Evanghelie a Împărăției va fi propovăduită ca mărturie tuturor 
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popoarelor și limbilor. Apoi va veni sfârșitul. Așa cum i-a spus Domnul 

lui Avraam: „toate familiile/neamurile pământului vor fi binecuvântate 

în tine”. Domnul Își scoate afară Mireasa Mielului din toate popoarele, 

iar ea Îl va întâmpina pe Mire la revenirea Lui. Apoi Domnul Se va 

întoarce din nou către poporul Israel. Toate aceste lucruri au fost 

prevestite și toate se vor întâmpla așa cum este scris. 

 În 1Pet. 1:6 este scris: „În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că 

acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite 

încercări”. 

 Pur și simplu unele lucruri trebuie să se întâmple. Noi ne-am 

dori să nu se întâmple, dar unele lucruri trebuie să fie, așa cum este 

scris. Voi vă bucurați de faptul că în vremea de pe urmă Domnul va 

aduce toate lucrurile la încheiere. Am trăit noi deja acest lucru? Ați 

auzit voi pe cineva să se bucure, să jubileze, să mulțumească și să 

exprime laudă Domnului? Pentru că acest lucru este scris imediat după 

aceea: „mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea 

voi vă bucuraţi mult”. Cine se bucură de faptul că noi am ajuns în 

vremea de pe urmă și vom avea parte de acest lucru? Acest lucru 

trebuia să fie descoperit în viața noastră. De aceea noi ne bucurăm și Îi 

mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru aceasta. 

 1Pet. 1:6b: „...măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi 

pentru puţină vreme, prin felurite încercări”. 

 Cine își dorește așa ceva? Niciunul. Dar dacă slujește spre 

binele nostru și trebuie să fie așa, atunci dorim să-I mulțumim lui 

Dumnezeu pentru aceasta și să-L cinstim, știind că în încercările prin 

care trebuie să trecem El este cu noi și ne dăruiește biruință și ne 

păzește. Chiar dacă trecem prin felurite încercări și întristări, prin 

calomnii și batjocuri îngrozitoare, noi ne bucurăm pentru că avem parte 

de ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru vremea de pe urmă. De aceea 

suntem foarte mulțumitori. 

 În vers. 7 este scris: „pentru ca încercarea credinţei voastre...”.  

Aici este descoperit dacă credința noastră este adevărată. Dacă credința 

noastră este confirmată în încercare, dacă ne încredem în Dumnezeu și 

rezistăm, știind că El va face totul bine. 
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 Citim întregul vers. 7: „pentru ca încercarea credinţei voastre, 

cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat 

prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus 

Hristos”. 

 Noi toți așteptăm ca Domnul nostru să revină. Îndeosebi în trei 

versete am citit despre această revenire, când Domnul Se va 

arăta/descoperi. Și așa cum este scris: „să aibă ca urmare lauda, slava 

şi cinstea, la arătarea/descoperirea lui Isus Hristos”, care va avea loc 

la sfârșitul timpului harului. Ce Evanghelie! Ce putere divină! Ce poate 

face Dumnezeu mai mult decât se ne dăruiască puterea în ceasurile de 

încercare prin care trebuie să trecem. Pentru ca noi să rămânem 

statornici, echilibrați, știind că la sfârșit biruința lui Dumnezeu va fi 

descoperită prin har. 

 Citim 1Pet. 1:8: „pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi 

în El, fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi 

strălucită”. Apoi vine confirmarea în vers. 9: „pentru că veţi dobândi, 

ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre”. Aceasta 

este ținta finală. 

 Ținta finală este ca noi să avem parte de revenirea Domnului – 

despre aceasta este vorba. Dragi frați și surori, s-o spunem în Numele 

Domnului. Însărcinarea supranaturală a fost dată, fratele Branham a 

adus mesajul divin și a fost restituit totul, chiar și ceea ce s-a întâmplat 

în Grădina Eden. 

 Acest lucru îl spun cu o mare bucurie. Atunci când fratele 

Branham a vorbit despre păcatul originar, pentru el a fost ceva 

neobișnuit, ceva nou. Dar el a putut da mărturia despre ceea ce s-a 

întâmplat înainte de amiază cu Șarpele și Eva, și ce s-a întâmplat după 

amiaza cu Adam și Eva. Și în felul acesta au ieșit două semințe diferite. 

În răcoarea serii Domnul a venit în Grădină și l-a chemat pe Adam. 

Fratele Branham a spus: „Îngerul Domnului care a fost în acea după 

amiază în camera mea mi-a spus exact ceea ce s-a întâmplat în Grădina 

Eden”. 

 Scumpii mei frați și surori, noi avem de-a face cu o trimitere 

divină, avem de-a face cu o însărcinare divină, avem de-a face cu 

Cuvântul ceasului. Înapoi la început! De aceea fratele Branham a 
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trebuit să se refere și s-a referit mereu la acest lucru, și anume că 

păcatul originar este necredința. Pentru că Șarpele cel bătrân a semănat 

sămânța îndoielii cu privire la ceea ce spusese Dumnezeu, și a pus 

această sămânță în ea. 

 Spun aceasta cu o inimă sinceră. Același lucru s-a întâmplat în 

anul 1979. Satan care a semănat îndoială în inima Evei a semănat 

îndoială în chemarea divină, iar restul a urmat după aceea. Dar Îi 

mulțumim Domnului că n-a fost sfârșitul. Domnul a dat făgăduința că 

sămânța lui Dumnezeu va veni, va zdrobi capul Șarpelui și ne va dărui 

răscumpărarea deplină. Și prin har ne-a și dăruit-o. 

 Fie ca toate aceste cuvinte din 1Petru 1 să ne meargă la inimă și 

să pășim înaintea Feței lui Dumnezeu cu mulțumire profundă. Fie ca 

Dumnezeu să dăruiască har peste tot unde sunteți acum pentru ca toți 

să-și rededice viața Domnului. Toți care trebuie să treacă prin cele mai 

grele încercări să recitească ceea ce este scris. Chiar dacă trebuie să se 

întâmple așa, atunci credința noastră va fi încercată și dovedită, iar 

Domnul ne va conduce. La sfârșit totul se întâmplă ca noi să fim 

pregătiți pentru revenirea Domnului. El va reveni pentru a-i lua Acasă 

pe ai Săi. În curând, în curând, ce frumos. Iar noi vom intra în slavă 

jubilând. Așa cum s-a cântat în prima cântare, Cuvântul, Cuvântul, tot 

așa și noi putem accentua Cuvântul prețios și sfânt al lui Dumnezeu. Și 

așa cum a fost cântat în ultima cântare, Dumnezeu cunoaște calea, 

cunoaște timpul, planul Lui este făcut. Iar noi ne lăsăm introduși în 

acest plan al lui Dumnezeu.  

 Noi credem că tot ce există acum pe pământ se va încheia și că 

libertatea religioasă va rămâne în continuare. Și aceasta pentru că 

rânduiala divină este deasupra oricărei rânduieli omenești. Niciun stat 

și nicio conducere nu are putere să anuleze ceea ce a fost poruncit de 

Domnul: botezul, Cina, spălarea picioarelor și tot ceea ce a spus El. 

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic valabil. Acest lucru îl vom face 

până la sfârșit și Îi vom mulțumi Domnului pentru faptul că El va 

conduce inimile conducătorilor și că în scurt timp noi vom ține 

adunările noastre așa cum a fost înainte. 

 În concluzie dorim să spunem că Dumnezeul nostru are un plan 

de mântuire. El cunoaște calea și timpul. Planul Său este făcut. Încă o 



10 

 

dată doresc să exprim acest gând. Dacă trecem prin încercări, dacă 

trecem prin întristări, calomnii, batjocură sau orice ar fi, dacă așa 

trebuie să fie atunci trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru 

aceasta, fiindcă noi avem ținta în fața ochilor noștri, știind că Domnul 

ne va dărui har ca noi să ne ținem de aceasta și s-o și ajungem la 

revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Pe cât de sigur la prima venire 

a lui Hristos toți aceia care au dăruit credință mesajului lui Ioan 

Botezătorul au întâmpinat pe Domnul ca un popor bine pregătit, pe atât 

de sigur toți care dau credință mesajului divin de acum vor trăi 

chemarea, separarea și pregătirea lor. Domnul va cutremura încă o dată 

cerul și pământul. Nu prin tărie și nici prin putere, spune Domnul. Ci 

prin Duhul Său se va întâmpla. Cele mai mărețe lucruri și cele mai 

puternice lucrări ale Duhului Sfânt vor avea loc în Adunarea 

Dumnezeului Celui viu. Lui, Domnului nostru Îi aducem cinstea în 

vecii vecilor. 

 Dumnezeu să vă binecuvânteze în toate popoarele și în toate 

limbile, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule 

atotputernic, binecuvântează pe întregul pământ și călăuzește pe toți ca 

să citească acest text din 1Pet. 1 sub duh de rugăciune. Doamne, 

vorbește tuturor inimilor, mângâie, întărește, avertizează și dăruiește 

har. Împreună lăudăm puterea Sângelui, a Cuvântului și a Duhului Tău. 

Ție Îți mulțumim în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin. 
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  Predica de la Krefeld  

Duminică, 03 mai 2020, ora 10
30

 

 

                                                                                          Fr. Frank 

  

 Cuvântul de introducere din Lc. 2:25-35: „...”. 

 Îi suntem mulțumitori Domnului din toate inimile noastre 

pentru că putem avea parte de ceea ce face El în timpul prezent. Noi 

am citit în cuvântul de introducere că lui Simeon i-a fost descoperit 

prin Duhul că el nu va muri înainte să vadă pe Domnul și să trăiască 

personal că făgăduința care a fost scrisă în Vechiul Testament se va 

împlini și că el va ține în brațele sale această împlinire a făgăduinței și 

a putut spune: „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după 

cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta”. 

 Frați și surori, dragi prieteni, noi ne aflăm într-o perioadă cu 

totul deosebită. Ceea ce se întâmplă pe pământ a fost spus deja 

dinainte, fie cu privire la Israel, fie cu privire la lucrurile care se 

întâmplă printre neamuri. De fiecare dată noi am atras atenția asupra 

ceea ce este scris în Mat. 24, Mar. 13 și Lc. 21. În toate aceste locuri 

Domnul a avertizat foarte serios, iar voi toți o puteți citi și reciti. El S-a 

dus și S-a așezat pe Muntele Măslinilor care este vis a vis de Templu. 

De ce a mers pe acest Munte al Măslinilor? De ce să privească spre 

Templu? Cine a fost vreodată pe Muntele Măslinilor știe exact; poți  

merge prin Grădina Ghetsimani, apoi poți urca sus pe Muntele 

Templului de unde poți privi totul.  

 De trei ori ne este spus: în Mat. 24:4: „Băgaţi de seamă să nu 

vă înşele cineva”. Apoi, Mar. 13:4-5: „...Băgaţi de seamă să nu vă 

înşele cineva”. Lc. 21:8: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească 

cineva”. 

 Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu din toată inima noastră, 

căci El a spus dinainte ce va veni. Nu doar semnele timpului, cu 

războaie, cutremure, foamete, cu tot ceea ce se întâmplă și ce va mai 

veni. Domnul a spus că vor veni și hristoși falși, proroci mincinoși care 
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vor spune: «Iată, Hristosul este aici», sau: «Iată-L acolo», să nu-i 

credeţi. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa 

va fi şi revenirea Domnului nostru. Acesta este scopul principal al 

mesajului timpului de sfârșit, ca noi să fim pregătiți pentru ziua 

glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. 

 La fel cum s-a putut spune în trecut în Lc. 2:32: „lumina care să 

lumineze neamurile”. În Is. 42:6 este scris: „Eu, Domnul, Te-am 

chemat ca să dai mântuire şi..., ca să fii Lumina neamurilor”. În Is. 

49:6 este scris același lucru: „De aceea, te pun să fii Lumina 

neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului”. Dacă 

mergem la Fap. 13:46-47, apostolul Pavel scrie, adresat poporului 

Israel: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă; dar 

fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa 

veşnică, iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa ne-a poruncit 

Domnul: «Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci 

mântuirea până la marginile pământului.»”. 

 Ce mă bucură de fiecare dată este faptul că la prima venire a 

Domnului și Mântuitorului nostru au existat niște oameni care au putut 

fi martori, care au văzut, auzit și trăit ceea ce s-a întâmplat atunci. La 

fel este situația și astăzi. La prima venire a lui Hristos s-au împlinit 

toate făgăduințele care s-au referit la acea venire. Iar acum se împlinesc 

toate făgăduințele care se referă la ceea ce trebuie să se împlinească 

înaintea revenirii sau la revenirea Domnului nostru. Dar, la fel cum a 

fost în trecut la fel este și astăzi. Învățații, preoții, rabinii și-au 

continuat programele lor ca și când nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. 

Ei au înțeles greșit, au refuzat și n-au primit ceea ce se întâmpla sub 

ochii lor. Ei erau niște conducători orbi ai unei turme oarbe. Dar 

Dumnezeu a avut niște oameni pe acest pământ cărora a putut să li Se 

descopere și a putut să le spună mai dinainte ce avea să se împlinească 

iar ei au fost de față când s-a împlinit. Chiar și magii de la Răsărit și 

păstorii care păstoreau turmele. 

 Frați și surori, întotdeauna au existat niște martori care au fost 

de față când se împlinea lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Noi vedem 

trecerea de la răstignire la înviere. El a fost cu ucenicii Săi timp de 

patruzeci de zile după învierea Sa. El n-a fost cu învățații, n-a fost cu 
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preoții și nici cu fariseii. El a fost împreună cu ucenicii Săi și le-a 

vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu. El le-a dat și făgăduința, ca să 

mai aștepte până când vor fi îmbrăcați cu puterea de sus. S-au 

întâmplat niște lucruri supranaturale, Domnul a fost înălțat la cer. După 

aceea a urmat revărsarea Duhului Sfânt. Fondarea Adunării nou 

testamentare n-a avut loc prin Petru sau prin Pavel, ci a avut loc într-un 

mod supranatural. Ceata răscumpărată a fost botezată cu Duhul Sfânt și 

a fost pusă în slujba Domnului. S-au întâmplat lucruri supranaturale. 

Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, s-au aşezat 

câte una pe fiecare din ei și ei au putut vesti lucrările mari ale 

Domnului nostru. Lucruri supranaturale s-au întâmplat de la nașterea 

Sa și pe tot parcursul vieții Sale. Pavel a putut mărturisi ceea ce a trăit 

el pe drumul înspre Damasc. Lucrurile supranaturale ale lui Dumnezeu 

se întâmplă fără ca noi să știm mai dinainte când au să se întâmple, dar 

noi suntem de față și trăim atunci când se împlinesc. 

 Frați și surori, acesta este lucrul minunat. Când privim la timpul 

nostru atunci ne gândim la diferite versete biblice. Pe de o parte, ne 

gândim la Mal. 3:1: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea 

înaintea Mea...”. Prima parte a versetului s-a împlinit înaintea primei 

veniri a Domnului, prin slujba lui Ioan Botezătorul. Iar partea a doua a 

versetului: „...Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L 

căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi; iată că vine – zice 

Domnul oştirilor”, este la viitor, se va împlini, așa cum ne este spus în 

Apoc. 10 și 11. 

 Frați și surori, este cu totul minunat în ce mod a condus Duhul 

lui Dumnezeu. Chiar și în Mal. 4:5-6 este scris: „Iată, vă voi trimite pe 

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

înfricoşătoare. El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima 

copiilor spre părinţii lor...”. 

 Prima parte a făgăduinței s-a împlinit, inimile părinților vechi 

testamentari au fost îndreptate înspre împlinirile care aveau să aibă loc 

în copiii nou testamentari. Dar acum se împlinește partea a doua: 

inimile adevăraților copii ai lui Dumnezeu sunt îndreptate și readuse la 

credința părinților de la început. Un Domn, o credință, un botez. Noi 

putem spune: „O, Doamne, adu-Ți aminte de legământul pe care Tu l-ai 
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făcut cu noi! Adu-Ți aminte de Sângele Tău pe care Tu l-ai vărsat 

pentru noi! Adu-Ți aminte de făgăduințele pe care Tu ni le-ai dăruit”. 

Acest lucru a putut să-l mărturisească Simeon: „după cum mi-ai 

făgăduit”. 

 Ce ți-a făgăduit Dumnezeu ție? Ce mi-a făgăduit mie? Ce ne-a 

făgăduit nouă? De fiecare dată citim aceleași versete biblice și suntem 

mulțumitori fiindcă Domnul a dat făgăduințe pentru acest timp. 

Aduceți-vă aminte de Fap. 3:19-21, cu privire la Domnul și 

Mântuitorul nostru: „pe El cerul trebuie să-L primească, până la 

vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a 

vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”. 

Pe Domnul și Răscumpărătorul nostru cerul trebuie să-L primească 

până când totul va fi rânduit și reașezat de Dumnezeu în locul corect. 

Dumnezeu să aibă plăcere în Adunarea Lui fiindcă ea umblă și este 

regăsită în voia lui Dumnezeu. 

 Trebuie să reamintim de fiecare dată că fratele Branham a 

primit o poruncă dumnezeiască directă ca mesajul biblic să fie vestit, 

învățăturile biblice să fie puse din nou pe sfeșnic. Și Dumnezeu l-a 

binecuvântat în mod deosebit. Cuvântul vestit a fost dovedit. Dovada 

dumnezeiască a fost legitimarea vizibilă, și a fost dovedit că aici a fost 

un bărbat trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu ca să 

vestească ultimul mesaj. Același bărbat al lui Dumnezeu a și adus 

același mesaj pe care noi l-am purtat și vestit în toată lumea. Acum 

Domnul Își desăvârșește lucrarea cu aleșii Lui. Dar acum ca și la prima 

venire a lui Hristos, toți și-au continuat practica lor, toți învățații, 

saducheii, fariseii, indiferent în ce direcție au mers până atunci tot așa 

au mers și în continuare. Toți au rămas acolo unde erau și au crezut și 

făcut ce au crezut și făcut mai înainte. Dar cei aleși și hotărâți mai 

dinainte de Dumnezeu au primit și trăit ceea ce le-a pregătit Domnul. 

 Doresc să continui cu ceea ce am citit din 1Pet. 1. Noi toți 

cunoaștem și citim Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să mai citesc 

câteva versete din 1Pet. 1 de la vers. 10: „Prorocii, care au prorocit 

despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta 

ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare”. 
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 Prorocii au prorocit despre har, despre timpul de har, despre 

ziua mântuirii, iar după aceea ei au cercetat când aveau să se 

împlinească. După aceea a urmat și împlinirea. Dumnezeu a permis ca 

toți cei ce erau hotărâți pentru aceasta să aibă parte de aceste împliniri.  

 Citim vers. 11: „Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări 

avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai 

dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate”. 

 Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze și în noi. 

Adică aceste lucruri prorocite să ni se descopere prin același Duh la fel 

cum a fost dat și spus prorocilor. În continuare este scris ce chinuri 

trebuia să suporte Domnul nostru. Totul a fost mărturisit și spus 

dinainte: patimile Domnului nostru, moartea Lui, învierea și înălțarea 

Lui la cer, totul a fost vestit dinainte și spus mai dinainte de proroci. Iar 

când s-a împlinit timpul, s-a împlinit totul. 

 Acum citim vers. 12: „Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei 

înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit 

acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din 

cer şi în care chiar îngerii doresc să privească”. 

 Pe cât de sigur prorocii se aflau sub conducerea directă a 

Duhului Sfânt, pe atât de sigur a fost situația cu apostolii. Ei stăteau 

sub conducerea și inspirația directă a Duhului Celui Sfânt. De aceea noi 

n-avem de-a face cu Cuvântul lui Pavel sau al lui Petru, ci avem de-a 

face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum este scris aici: „Lor le-a fost 

descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste 

lucruri...”. 

 Frați și surori, ce s-a întâmplat prin slujba fratelui Branham? A 

fost doar pentru el sau a fost pentru Adunare? Dumnezeu a pus slujbele 

în Adunare: apostoli, proroci, învățători și evangheliști. Niciunul care a 

fost pus în slujbă de Dumnezeu nu își slujește lui însuși. Nimeni nu se 

prezintă pe el însuși. Ci noi ne aflăm în slujba Domnului nostru și 

facem ceea ce a hotărât El. Acest Cuvânt are o greutate foarte mare: 

„Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei 

aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum...”. 
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 Frați și surori din toată lumea, ei au slujit internațional. Aceasta 

este hotărârea dumnezeiască pentru timpul acesta, pentru perioada 

aceasta, ca noi, sub inspirația directă a Duhului Sfânt, să dăm mai 

departe Cuvântul scris și vestim ultimul mesaj tuturor popoarelor și 

limbilor, înaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Și spunem cu 

glas tare, cine are o ureche să audă ceea ce spune Adunărilor Duhul. 

 Haideți s-o spunem încă o dată. Moise nu și-a slujit lui însuși, ci 

el I-a slujit lui Dumnezeu. Ilie I-a slujit lui Dumnezeu. Toți prorocii și 

apostolii au stat în slujba lui Dumnezeu; și fratele Branham a stat în 

slujba lui Dumnezeu și a împlinit lucrul acesta prin vestirea lui, vestire 

care a fost hotărâtă pentru perioada noastră. El a putut să se refere la 

lucrul acesta. Este scris: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de 

a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare”. Acum este 

timpul potrivit, acum este timpul îndurării. Dar acest timp de har se va 

apropia de sfârșit și după aceea începe ziua Domnului. Noi trebuie să 

citim multe versete biblice cu privire la ce va aduce această zi a 

Domnului. Pentru voi a fost hotărâtă această slujbă pe care a dăruit-o 

Dumnezeu și astfel voi toți veți primi ceea ce a pregătit Domnul pentru 

noi mai dinainte. 

 „...ca să propovăduiască Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis 

din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească”. 

 Mulțumiri Dumnezeului Celui viu fiindcă noi am devenit niște 

martori ai lucrurilor, am putut vedea ceea ce face Domnul în timpul 

nostru. Ce vă gândiți voi? Ce importanță are pentru mine faptul ca să fi 

cunoscut pe fratele Branham în mod personal. Am fost cu el la aceeași 

masă, am mâncat împreună cu el, am călătorit în aceeași mașină, am 

fost în aceleași adunări în Europa sau în Statele Unite, am văzut, am 

auzit și trăit cum lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu s-a descoperit 

și am trăit darul deosebit care i-a fost dat. Lumina supranaturală s-a 

coborât și de fiecare dată a fost prezentă dovada că Dumnezeu este 

prezent și împlinește Cuvântul prin harul Său. N-a fost doar descoperit, 

ci a fost împlinit, dovedit. 

 Să citim mai departe în 1Pet. 1:13: „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”. 
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 Fiecare verset are o importanță mare, o mare greutate. Fiindcă 

voi ați primit și credeți din toată inima voastră ceea ce a hotărât 

Dumnezeu pentru această perioadă 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. 

 Noi să rămânem cu o minte sănătoasă în toate lucrurile. Fiți 

treji, fiți înțelepți, fiți normali și puneţi-vă toată nădejdea în harul lui 

Dumnezeu. Dumnezeu mai vorbește și astăzi: „Mă voi îndura de 

oricine-Mi va plăcea să Mă îndur”(Rom. 9:15). 

 Dragi frați și surori, haideți să vă mai spun ceva, chiar dacă nu 

este în acest context, dar totuși este un lucru minunat. Domnul și 

Mântuitorul nostru a devenit totul în toate pentru noi. El este Mielul lui 

Dumnezeu care a purtat păcatele întregii lumi, Mijlocitorul 

legământului celui nou, Mare Preot, care cu propriul Sânge a intrat în 

locul preasfânt ceresc și mijlocește pentru noi. El este Mijlocitorul, El 

mijlocește pentru noi. El este și Mântuitorul nostru. El S-a îngrijit ca 

toate domeniile să fie acoperite. Noi am recunoscut acest lucru prin 

harul Său și vedem că El ni S-a descoperit în toate situațiile și ne 

păstrează treji în harul Său ca să înaintăm. 

 Citim vers. 14: „Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în 

poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă”. 

 Mântuitorul nostru a fost ascultător până la moartea pe cruce. 

Haidem ca în noi care am fost răstigniți cu Hristos și am fost 

înmormântați prin botez împreună cu El și am înviat împreună cu El 

într-o viață nouă să se împlinească acest verset biblic și să se descopere 

ca adevărat în viețile noastre, ca să fim niște copii ascultători, să ne 

dedicăm viețile Domnului și să fim tot timpul la dispoziția Lui. 

 Vers. 15-16: „...fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci 

este scris: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.»”. 

 Este un lucru minunat. Dumnezeu S-a îngrijit de tot. Nu o 

sfințire proprie, ci „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este 

adevărul”. O sfințire adevărată și valabilă înaintea lui Dumnezeu poate 

avea loc doar în aceia care au crezut și au primit Cuvântul adevărului. 

La fel este situația și cu voia lui Dumnezeu. Doar în Cuvântul lui 
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Dumnezeu ne este descoperită voia lui Dumnezeu. Noi suntem hotărâți 

pentru scopul ca să trăim în viețile noastre tot ceea ce ne-a dăruit 

Domnul nostru, să-I slujim și să-L urmăm pe Domnul nostru. 

 În vers. 17 este scris: „Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă 

fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul 

pribegiei voastre”. Noi să trăim în mod respectuos înaintea 

Dumnezeului nostru. 

 Vers. 18-19: „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”. Cinste lui Dumnezeu! 

 Fiindcă El era fără cusur și fără prihană și Sângele Său sfânt a 

fost vărsat pentru noi, de aceea și noi vom fi fără cusur și fără prihană 

înaintea Feței Sale, prin puterea Sângelui, prin puterea Cuvântului și a 

Duhului Sfânt. Este o putere minunată! Ferice de cel ce crede și poate 

primi prin credință tot ce a pregătit Domnul pentru noi. Vă dați seama 

că apostolii nu și-au slujit persoanei lor proprii, ci ei au slujit poporului 

lui Dumnezeu cu astfel de epistole pe care le citim noi acum; ei au 

cuprins în scris tot planul lui Dumnezeu. Frați și surori, ce să mai 

spunem în această legătură? Dumnezeului nostru I se cuvine cinstea și 

lauda în vecii vecilor. 

 Recitim vers. 19: „ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul 

fără cusur şi fără prihană”. Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru! 

 Citim și vers. 20: „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea 

lumii („El a fost hotărât înaintea întemeierii lumii” – lb. germ.) şi a fost 

arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi”. 

 Frați și surori, ei puteau vorbi de atunci despre sfârșitul 

vremurilor. Chiar în prima predică după ce a fost turnat Duhul Sfânt, 

Petru a putut spune: „Aici se împlinește ce a fost spus prin prorocul 

Ioel: «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu 

peste orice făptură»”(Fap. 2:16-17). 

 Au trecut două mii de ani de la Adam până la Avraam, încă două 

mii de ani de la Avraam până la Domnul și Mântuitorul nostru; și de 

atunci încă două mii de ani, în total șase mii de ani. Iar Mileniul al 
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șaptelea va fi Mileniul păcii. Noi am ajuns la sfârșitul timpului de har. 

Privit profetic, la Dumnezeu o zi este ca o mie de ani. În a șaptea zi 

Domnul Dumnezeu Și-a desăvârșit lucrarea de creație. El Își 

desăvârșește/finalizează lucrarea de mântuire acum în a șaptea epocă a 

Adunării Lui. Noi putem spune la fel cum a spus și Simeon: „Acum, 

sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au 

văzut ochii mei mântuirea Ta”. De asemenea noi vedem împlinirea 

profețiilor biblice care au fost hotărâte pentru timpul sfârșitului, noi 

vedem cum se împlinește totul. De fapt, ceea ce se întâmplă acum se 

întâmplă în toată lumea. Toată omenirea este făcută atentă, este forțată 

să fie atentă fiindcă acest corona virus n-a trecut pe lângă nicio țară. Și 

toți se întreabă: oare cum se poate continua acum? Nimic nu va mai fi 

la fel ca înainte. Timpul sfârșitului a început deja, noi am înțeles-o cu 

toții și o vestim mai departe în toată lumea și spunem de fiecare dată: 

Cine are o ureche să audă ceea ce spune Adunărilor Duhul. 

 Haideți să mai citim 1Pet. 1:22: „Deci ca unii care prin 

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

dragoste de fraţi neprefăcută...”. „Ferice de cei cu inima curată, căci 

ei vor vedea pe Dumnezeu!”(Mat. 5:8). 

 Ceea ce este scris aici adresăm tuturor fraților și surorilor de pe 

întregul pământ, tuturor credincioșilor adevărați din toate popoarele, 

limbile și națiunile. Haideți să citim încă o dată: „Deci, ca unii care, 

acum ascultați și credeți mesajul lui Dumnezeu, voi, care credeți că 

Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham ca, prin el, să descopere acest 

Cuvânt profetic, Cuvântul de învățătură, Cuvântul evanghelistic, 

indiferent că se referă la partea evanghelistică, profetică sau partea de 

învățătură. 

 Ca unii care sunteți dintre aceștia, și atunci acest Cuvânt este 

valabil pentru voi: „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 toată inima”. 

 În toți aleșii lui Dumnezeu din toată lumea să se împlinească 

aceasta: să aibă loc o curățare desăvârșită prin Cuvânt și Duh. În parte 

s-a întâmplat deja și să se întâmple în continuare. Și această dragoste 
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de frați să se descopere așa cum este scris aici: „să aveți o dragoste de 

frați neprefăcută”.  

 Apoi este scris: „iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată 

inima; 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”(vers. 22-23). Amin. 

Aleluia! Lăudat și slăvit fie Domnul nostru. 

 Cuvântul este sămânța, iar acest Cuvânt a fost semănat în 

inimile noastre. Așa cum Însuși Domnul nostru a spus: „Fiecare 

sămânță face rod după soiul propriu”. Pe cât de sigur noi am semănat 

doar Cuvântul, grâul curat, pe atât de sigur doar acest grâu va fi copt și 

va aștepta secerișul. 

 Frați și surori, ceea ce doresc să spun este că întotdeauna trăirile  

supranaturale rămân, zi și noapte îți poți aduce aminte de ele. La fel 

este și trăirea cu lanul de grâu. Combina stătea în stânga mea și eu am 

auzit glasul puternic al Domnului nostru: „Slujitorul Meu, această 

combină este pentru tine pentru ca tu să faci secerișul”. Voi toți 

cunoașteți această trăire. Îi mulțumim Domnului Dumnezeu.  

 Am spus-o nu demult aici. Când fratele Branham a văzut acest 

lan de grâu el a mai văzut ici și colo neghină/buruiană. Dar după aceea 

s-a împlinit Cuvântul că Domnul a trimis pe îngerii Săi ca să smulgă 

buruiana. Atunci când va fi făcut secerișul nu va mai fi nicio buruiană 

între grâu. Ci prin ajutorul Dumnezeului nostru va fi recoltat un seceriș 

de grâu de sută la sută. Revenirea Domnului nostru este foarte, foarte 

aproape. Timpul este foarte avansat.  

 Haideți s-o spunem încă o dată. Domnul Dumnezeu a hotărât și 

folosit această perioadă deosebită cu scopul ca toți aleșii Lui să aibă 

parte de ceea ce face El în timpul prezent. Ei să fie chemați afară, puși 

deoparte, curățați și sfințiți, astfel ca ei să rămână treji în mintea lor și 

totuși să slujească pe Domnul Dumnezeul nostru prin credință și 

ascultare.  

La fel de sigur acum ultimul mesaj premerge revenirea 

Domnului. Aș dori să redau această mărturie cu cuvintele lui Simeon: 

„Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 
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Căci ochii mei au văzut împlinirea tuturor lucrurilor pe care Tu le-ai 

făgăduit, Tu le-ai hotărât”. Căci ultimul mesaj a fost vestit în toată 

lumea și toți au posibilitatea să se decidă și să creadă. Și prin credință 

și ascultare să-I slujească lui Dumnezeu. Și împreună noi vom fi 

înfățișați înaintea Domnului fără pată și fără zbârcitură. Vom fi spălați 

în Sângele Mielului, curățați în Cuvântul lui Dumnezeu, sfințiți în 

Adevărul lui Dumnezeu pe care El ni l-a descoperit. 

 Dorința și rugăciunea mea este ca toți din toată lumea să fie 

binecuvântați, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. Haideți să ne rugăm 

împreună. 

 O, Doamne Dumnezeule atotputernic, Îți mulțumesc din toată 

inima mea pentru Vechiul și Noul Testament, Îți mulțumesc pentru 

concordanța deplină a tuturor prorocilor și apostolilor, Îți mulțumesc că 

Tu ne-ai deschis ochii și inimile. Doamne, Tu ne-ai dăruit descoperirea 

Domnului Isus Hristos, prin harul Tău. Îți mulțumesc că am putut fi un 

martor ocular al lucrurilor pe care Tu le-ai făgăduit și împlinit în timpul 

nostru. Binecuvântează în toată lumea și vino curând. Ție, Singurului 

Dumnezeu Îți aducem cinstea și lauda, în Numele sfânt al lui Isus. 

Aleluia! Amin. 


