Predica de la Krefeld
Sâmbătă, 06 iunie 2020, ora 1930
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din Ps. 33:4, 6, 9, 11-12, 20-22 (...).
Din toată inima și noi îi salutăm pe toți din toate popoarele,
limbile și națiunile. Din adâncul inimii Îi suntem mulțumitori
Domnului Dumnezeu pentru posibilitatea de a vesti acest Cuvânt
scump și sfânt al lui Dumnezeu întregii omeniri.
Prin fratele Borg am auzit ceea ce este scris în Ps. 33. Doresc să
fac încă o observație. Eu îl cunosc pe fratele Borg de 65 de ani, iar pe
fratele Schmidt îl cunosc de 60 de ani. Noi am parcurs calea Domnului
împreună și am trecut împreună prin toate încercările.
Foarte pe scurt dorim să ne referim la situația existentă acum pe
întregul pământ. Am scris-o în ultima scrisoare circulară. Fie că este
vorba despre schimbarea climei, încălzirea globală, catastrofe, totul se
întâmplă în toată lumea. Noi am ajuns în această stare. Mulți își pot
reaminti că la sfârșitul anului trecut am spus de repetate ori că timpul
este aproape. Am vrut să spun și eu așa cum este scris în Lc. 2, când
Simeon l-a luat pe Pruncul Isus în mâinile sale, L-a lăudat pe Domnul
nostru și a zis: „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după
cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta”(vers. 29-30).
Ieri am ascultat o predică a fratelui Branham din noiembrie
1965 unde vorbește despre Iov 42 și scoate în evidență cele scrise în
vers. 5: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul
meu Te-a văzut”. Atunci el a vorbit despre faptul că Dumnezeu ne-a
dăruit făgăduințe și va veni și timpul când noi vom vedea făgăduințele
lui Dumnezeu împlinite.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3, 4 luni este unic. Putem fi
cinstiți și să spunem că nimic nu va mai fi ca înainte, fie cu privire la
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călătoriile cu avionul, fie în economie și în toate domeniile; nimic nu
va mai fi cum a fost cândva. Dar noi sperăm că în curând vom avea
posibilitatea să ne adunăm ca să ascultăm Cuvântul sfânt al lui
Dumnezeu. Dorim și așteptăm timpul când această distanțare nu va mai
fi necesară, și să nu mai fie făcute niște înregistrări cu numele. Știți,
acum toți care participă la o adunare trebuie să-și lase numele, adresa și
alte date personale; și toți trebuie să poate mască. Noi nu dorim ca
oamenii să poarte mască în timpul adunării și nici să stea la o distanță
de 1,5-2 metri unul de altul – așa ceva nu este posibil într-o adunare
biblică. Am spus-o deja duminica trecută. Dacă privim rânduiala
biblică, știm că binecuvântarea celor doi la o căsătorie n-o poți face la o
distanță de 2 metri. La binecuvântarea unui copil mic trebuie să iei
copilul în brațe. Dacă are loc un botez atunci amândoi trebuie să intre
în apă. Domnul nostru a fost botezat în Iordan de către Ioan
Botezătorul. Pentru noi este valabilă rânduiala biblică a Adunării pentru
totdeauna, și nicio lege din lume nu va modifica această rânduială
biblică. Noi ne încredem în Dumnezeu că El va face totul bine astfel ca
noi să ne putem trăi ultima pregătire, prin harul lui Dumnezeu.
Toți știm ce ar spune Domnul nostru astăzi. „Dacă vedeți
întâmplându-se aceste lucruri atunci ridicați-vă capetele căci izbăvirea
voastră se apropie”. El ar repeta toate cuvintele pe care El le-a spus mai
dinainte despre lucrurile care se vor întâmpla, și vedem că se întâmplă
în fața ochilor noștri. Dacă vedeți întâmplându-se aceste lucruri atunci
voi știți că este chiar în fața ușii.
Noi avem de-a face cu planul de mântuire al Dumnezeului
nostru. Noi refuzăm orice interpretare proprie. Așa cum s-au împlinit
făgăduințele cu poporul lui Israel, la fel cum este scris și Însuși
Domnul a spus-o: „Veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina Numelui
Meu”. Nu dorim să intrăm în prea multe detalii cu privire la ce se
întâmplă cu Israelul și popoarele din Orientul Mijlociu. Dar un lucru
am înțeles, că 13 biserici ortodoxe din Israel sunt împotriva
Guvernului. Dacă oamenii ar citi Biblia atunci situația ar fi alta. Îi
lăsăm deoparte pe toți cei ce critică în diferite feluri și ne concentrăm
asupra lucrurilor importante pentru Adunare în acest timp. Într-adevăr
este cea mai importantă perioadă de timp pentru Adunarea nou
testamentară. La prima venire a lui Hristos s-au împlinit toate
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făgăduințele care au fost scrise în Vechiul Testament că se vor
întâmpla, şi niciuna din ele n-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit.
Mulțumiri Domnului pentru acest fapt.
Făgăduința principală care trebuia să se împlinească înaintea
primei veniri a Domnului nostru este scrisă în Mal. 3:1a și Is. 40:3:
„Un glas strigă: «Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în
locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!»”. Ceea ce este
scris în Is. 40:3 a devenit realitate. Înainte o puteai citi ca făgăduință,
dar la împlinire o puteai vedea. La fel este și Mal. 3:1a: „Iată, voi
trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”. Mai înainte
era o făgăduință, iar după aceea puteai vedea cum această făgăduință se
împlinea, și toți puteau asculta ce avea de spus și vestit acest bărbat al
lui Dumnezeu. Atunci s-a împlinit în Domnul și Mântuitorul nostru tot
ce era hotărât și aparținea lucrării de mântuire.
Privim în urmă la Vinerea Mare, la Paști și Cincizecime, ne
uităm asupra acestor întâmplări minunate. Toți știm că în țara noastră
aceste zile sunt niște sărbători deosebite. De exemplu, de Cincizecime
nu se sărbătorește doar duminica, ci și a doua zi, lunea; sunt tot câte
două zile de sărbătoare ca să ne reamintim tot ce s-a întâmplat atunci
pentru noi. Aici este și punctul. Pentru noi nu este de niciun folos să
sărbătorim niște sărbători ca o tradiție și să ne aducem aminte de ceea
ce s-a întâmplat cândva. Trebuie să se întâmple cu noi fiindcă s-a
întâmplat pentru noi. Așa cum am auzit corul cântând despre credință,
Domnul nostru a spus foarte clar: „Dacă nu credeți că Eu sunt, veți
muri în păcatele voastre”(Ioan 8:24). Amin. Așa a fost. Cine nu-L
poate crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fie că o exprimă mai încet,
fie c-o spune cu glas tare. Așa ceva nu este posibil. Dumnezeu este
adevărat. Dacă tu nu poți crede atunci taci din gură până când
Dumnezeu îți dăruiește harul Său ca să poți crede.
La fel este situația cu privire la timpul nostru prezent. Dacă tu
nu poți crede ceea ce a spus Însuși Domnul nostru în Mal. 4:5 unde a
făgăduit că El va trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua
Domnului, care va arde ca un cuptor, înainte ca soarele să-și piardă
lumina și luna să se prefacă în sânge; dacă tu nu poți crede că Domnul
a dat aceste făgăduințe, că la sfârșitul timpului de har, la sfârșitul zilei
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mântuirii, avea să trimită un bărbat prin care El personal să vorbească,
să-Și dovedească și descopere Cuvântul Său, atunci taci din gură, nu
mai spune absolut nimic, ci așteaptă până când Domnul îți dăruiește
harul Său.
Apoi Mat. 17:11. După acea trăire minunată de pe Muntele
schimbării la Față unde erau prezenți Moise și Ilie, Domnul S-a coborât
de pe Munte împreună cu ucenicii Săi, iar ei L-au întrebat: „Oare de ce
zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?”(vers. 10). Ilie era acolo
împreună cu Moise pe Muntele schimbării la Față, și totuși ei au
întrebat dacă Ilie mai trebuia să vină. Și care a fost răspunsul? Este
scris în vers. 11: „Drept răspuns, Isus le-a zis: «Este adevărat că
trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile»”. V-o spun
încă o dată, cine nu crede aceasta să tacă din gură. Iar după aceea va
veni și timpul când Domnul Dumnezeu să ne deschidă inimile, să
scoată toată opoziția și toate contradicțiile, ca noi să putem crede și
primi totul din toată inima noastră.
Doar cine poate crede aceste făgăduințe biblice poate crede și ce
s-a întâmplat în 11 iunie 1933 în Jeffersonville, la fluviul Ohio, Statele
Unite. Lumina supranaturală s-a coborât când fratele Branham era pe
cale să boteze persoana a 17-a și toți cei ce erau prezenți pe malul
fluviului Ohio au putut vedea ceea ce s-a întâmplat; din lumina
supranaturală a răsunat un glas: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost
trimis înaintea primei veniri a lui Hristos tot astfel tu ești trimis cu un
mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”.
Frați și surori, cine a putut crede prima făgăduință va putea
crede că Domnul Dumnezeu a lucrat într-un mod supranatural, a
dovedit și mărturisit, astfel ca toți cei ce ascultă să fie convinși de
faptul că acum trăim foarte aproape înaintea revenirii lui Isus Hristos.
Acum auzim ultimul mesaj original așa cum ne-a fost lăsat în sfânta
Scriptură. Să ieșim afară din toată confuzia babiloniană care se găsește
în creștinismul tradițional. Acum avem 350 de biserici protestante, dar
este doar un singur Dumnezeu, un singur Mântuitor, un singur
Eliberator, o singură Scriptură, întotdeauna doar la singular/unul, una.
La Dumnezeu există o singură Adunare care este Adunarea celor întâi
născuți, așa cum este scris în Evrei 12:23.
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Haideți s-o spunem, chiar dacă am o durere profundă. La fel
cum a fost atunci cu Ioan Botezătorul, când învățații, fariseii, marii
preoți s-au împotrivit Domnului, au respins ceea ce a predicat Ioan
Botezătorul și ceea ce a spus și a făcut Domnul tot aşa este şi acum.
Întotdeauna ei s-au împotrivit. La fel este situația și acum. Mergeți de
la biserică la alta, de la o religie la alta și vedeți cine este interesat de
ceea ce face Dumnezeu astăzi. Veți vedea că toți își au programul
propriu și predicile scrise mai dinainte, toți știu cine trebuie să predice
în prima duminică după Rusalii – când se sărbătorește trinitatea –
ș.a.m.d. Toți au un program gata constituit. Dar acest lucru nu este așa
cu Adunarea Domnului care este proprietatea Lui personală.
Doresc să citesc doar câteva versete biblice ca să ne arate ce
importanță are Mântuitorul ca Cel întâi născut pentru cei întâi născuți
care formează Adunarea întâilor născuți și să se descopere înaintea lui
Dumnezeu. Este ceva cu totul minunat! El, Mântuitorul este Cel întâi
născut. Iar noi cei ce suntem născuți din nou la o nădejde vie am primit
acest drept de întâi născut și numele noastre au fost scrise înaintea
întemeierii lumii în Cartea Vieții Mielului.
Despre Domnul și Mântuitorul nostru este scris deja în Vechiul
Testament, a fost spus dinainte tot ce avea să se întâmple și apoi în
Noul Testament așa s-a și întâmplat.
Citim din Mat. 2:15: „Acolo a rămas până la moartea lui Irod,
ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care
zice: «Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.»”. Noi știm ce este scris în
Ex. 4: „Lasă pe pe fiul Meu întâi născut să plece, ca să-Mi slujească”.
Citim din Osea 11:1: „Când era tânăr Israel, îl iubeam şi am
chemat pe fiul Meu din Egipt”. Apoi citim Ps. 89:26-27: „El Îmi va
zice: «Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi Stânca mântuirii mele!» Iar
Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii pământului”.
Rom. 8:29: „Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El
să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”.
Iubiți frați și surori, ce har minunat! El este Domnul slavei care
a chemat totul la existență. O spun deja astăzi, și dacă Dumnezeu ne
dăruiește și un mâine ne vom referi din nou la această temă. Noi n5

avem de-a face doar cu vestirea, ci și cu toate învățăturile care vin din
Statele Unite, de peste Ocean; ei au găsit din nou o afirmație pe care
fratele Branham a făcut-o în predica din 15 august 1965 (Și nu știi –
pag.13). Cu referire la Col. 1 fratele Branham a zis: „Ce este El? Cel
întâi născut din întreaga creație, fie din cer sau de pe pământ, vizibil
sau invizibil. Fiul lui Dumnezeu a fost înainte de toate”. Ca proroc,
fratele Branham n-a explicat mai mult. Și din aceasta unii frați spun:
„Atunci Fiul a fost deja la începutul facerii”. Dar important este că Cel
ce a fost la începutul facerii S-a născut mai târziu ca Fiu – aici este și
taina. În Lc. 2:11 este scris: „astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut
un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Isus Hristos este Domnul.
Iar El, Domnul care a fost la început a fost hotărât să fie Cel întâi
născut și a devenit Cel întâi născut. De câte ori am vestit noi planul lui
Dumnezeu!
Acum citim versetul și trebuie să ne apropiem de încheiere. Așa
cum este scris, El trebuia să fie Cel întâi născut dintre mulți frați. Ps.
22:22: „Voi vesti („Voi descoperi” – lb. germ.) Numele Tău fraţilor
mei”. „Cine sunt frații Mei? Cine sunt surorile Mele. Toți aceia care fac
voia lui Dumnezeu sunt frații Mei și surorile Mele”.
Frați și surori, nu este permis să iei doar o singură afirmație și so scoți din context. Întotdeauna trebuie să lași afirmația în contextul de
ansamblu.
Citesc foarte repede din Col. 1:14-18: „în care avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor...”. Amin. Spuneți
cu toții „Amin” la acest Cuvânt. În El noi avem răscumpărarea, prin
Sângele Lui, și anume iertarea păcatelor. „El este chipul Dumnezeului
cel nevăzut...”. El este chipul vizibil al Dumnezeului invizibil.
Dumnezeu este Duh, dar El a ieșit din veșnicia Lui și S-a arătat în chip
vizibil, iar acesta a fost Domnul nostru. El este chipul Dumnezeului
celui nevăzut. Continuăm: .„... Cel întâi născut din toată zidirea”. Aici
El este Cel întâi născut din toată zidirea.
Fiți cinstiți. Este zidirea atât de importantă precum nașterea ta
din nou, sau viața ta veșnică și viața mea veșnică pe care am primit-o?
Aici Domnul nostru este Cel întâi născut din toată zidirea, este
deasupra zidirii. A fost cel mai important lucru din întregul plan de
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mântuire. El n-a dorit să aibă niște fii creați, ci El a dorit să aibă niște
fii și fiice născuți din El. La fel cum este în sfera pământească, un fiu
este zămislit și născut, la fel este cu noi în sfera duhovnicească. Astfel
sămânța dumnezeiască este zămislită în noi și apoi Duhul lui
Dumnezeu a venit peste noi și astfel am fost născuți din nou la o
nădejde vie și suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Domnul și
Mântuitorul nostru este Cel întâi născut dintre mulți frați. Lăudat și
slăvit să fie Numele Lui sfânt și scump.
Col. 1:16-17: „Pentru că prin El au fost făcute toate
lucrurile...”. Cel întâi născut n-a avut nimic de-a face cu
creația/zidirea, ci Creatorul/Ziditorul a avut de-a face cu creația/zidirea.
Cel întâi născut are de-a face cu mântuirea „Pentru că prin El
au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii,
fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai
înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El”.
Acum fiți atenți! „El este Capul trupului, al Bisericii”(vers.
18). Acum ne gândim la 1Cor. 12:13: „Noi toţi, în adevăr, am fost
botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup”. Col. 1:18:
„El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut
dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea”.
Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru. Noi Îi dăm locul pe care
L-a avut în creație, în răscumpărare. Întotdeauna Îi dăm locul cuvenit,
acolo unde este locul potrivit. El este Cel întâi născut dintre cei morți.
Ce are de-a face moartea cu nașterea? Dar Cel întâi născut a murit
pentru noi, a luat morții puterea și a înviat a treia zi ca Biruitorul de pe
Golgota. A Lui să fie cinstea și lauda.
Frați și surori, sper că puteți înțelege preocuparea mea. Toți
frații care au fost atrași în anumite situații să-și vină în fire și să-I aducă
lui Dumnezeu cinstea și să folosească toate versetele biblice care fac
parte din aceeași temă, să nu răstălmăcească și să lase valabile
importanța conținutului tuturor versetelor biblice. Aceasta rămâne
pentru noi în vecii vecilor. Pentru mine există doar un singur Adevăr,
iar acesta este Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Cum este scris ca
făgăduință în Ps. 89:27: „Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt
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dintre împăraţii pământului”. Cel întâi născut S-a născut în Betleem.
Cel întâi născut n-a fost înaintea facerii/creației. Acolo El a fost ca
Domnul, dar aici noi Îl vedem ca Cel întâi născut într-un trup vizibil. El
Și-a dat viața Lui pe crucea de pe Golgota pentru toți întâii născuți. Îi
mulțumim Dumnezeului nostru că noi putem pune totul pe bază biblică
și să credem din toată inima noastră. Noi nu spunem, ah este așa, atunci
a spus într-un fel și atunci a spus altfel.
Eu am spus deseori, așa cum este scris în Scriptură așa este și în
predicile fratelui Branham. Noi trebuie să citim mai departe și să
înțelegem întregul context, iar după aceea o putem vedea corect.
Domnul Dumnezeu să folosească această zi ca toți din toată lumea să
fie binecuvântați, să aibă respect față de Dumnezeu și Cuvântul Său, să
recunoască, să creadă și să primească că fratele Branham a fost trimis
ca să ne vestească întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu. Noi am
găsit har înaintea lui Dumnezeu ca să recunoaștem timpul și ceasul în
care trăim.
Iubiți frați și surori, noi suntem foarte, foarte aproape de
revenirea Domnului nostru. Și așa cum au cântat surorile noastre, chiar
dacă eu nu cunosc calea, Tu o cunoști; chiar dacă eu nu cunosc timpul,
Tu îl cunoști.
Ne reîntoarcem la Cuvânt. Dacă noi vedem întâmplându-se
aceste lucruri atunci ne ridicăm capetele căci eliberarea noastră se
apropie. Din anul 1933 au trecut mulți ani; din 1965 au trecut mulți ani.
Noi știm sută la sută că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte
aproape. Ultima chemare, ultimul mesaj aleargă acum în jurul
pământului, este trimis în toată lumea. Toți au posibilitatea să asculte și
să creadă. Așa cum a fost cântat, „Numai să crezi, numai să crezi”.
Doar celui ce crede Cuvântul lui Dumnezeu, doar aceluia care i-a fost
făgăduit doar aceluia i se poate descoperi. Credința și ascultarea
formează o unitate. Dumnezeului nostru să-I fie adusă cinstea pentru
eliberarea desăvârșită, pentru prioritatea deosebită pe care am primit-o:
că noi avem acest drept de întâi născut. Dacă va vrea Dumnezeu, mâine
vom mai citi câteva versete biblice despre această temă pentru ca și voi
să primiți această siguranță. Toți cei ce cred ce a făcut și făgăduit
Dumnezeu pentru acest timp prezent prin aceasta ei dovedesc că au
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primit dreptul de întâi născut și Îl cred pe Dumnezeu din toată inima
lor. Eu urez aceasta tuturor celor ce au auzit Cuvântul lui Dumnezeu
astăzi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.
Haideți să ne rugăm împreună, iar după aceea surorile noastre
vor mai cânta o cântare.
Doamne Dumnezeule atotputernic, inima mea este plină. Aș
dori să prezint totul și s-o dau mai departe așa cum ai descoperit Tu
prin Duhul Tău Sfânt. Iubite Domn, cheamă-i afară pe ultimii,
desăvârșește-Ți lucrarea Ta și vino curând. Noi putem spune Maranata!
Noi credem că Tu vei reveni în timpul nostru prezent. O, Doamne, Te
rugăm păstrează-ne pe toți în cadență, în echilibru. Toți să rămână
echilibrați și cu o minte sănătoasă, atât în sfera pământească cât și în
cea duhovnicească. Iubitul nostru Domn și Mântuitor, Îți mulțumesc
din nou că Tu ai devenit Cel întâi născut și Mântuitorul pentru ca și cei
mântuiți să primească dreptul de întâi născut. Îți mulțumesc din toată
inima. Lăudat și slăvit să fie Numele Tău scump și minunat Isus. Amin.
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