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  Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 01 august 2020, ora 1930 
                                                                                              Fr. Frank 

 Cuvântul de introducere din Iuda 1:3, 20, 21, 24, 25: (...). 

 Mulțumiri Domnului pentru faptul că noi putem auzi, citi din 

nou Cuvântul Său și să-l credem. Așa cum toți am auzit, să ne luptăm 

pentru credința care a fost dată credincioșilor sfinți odată pentru 

totdeauna. 

 Dumnezeu este bun, îndurător și este adevărat. Dacă este 

împlinit timpul atunci se împlinește tot ce a făgăduit El. Dacă ne uităm 

la timpul nostru prezent putem și trebuie să spunem că noi suntem 

întristați că încă nu ne putem aduna în mod regulat. Dar suntem 

mulțumitori pentru faptul că toți puteți asculta și vedea. Dacă cineva 

dorește să fie botezat atunci vă rog faceți-o de cunoscut; noi putem 

organiza aceasta. Dacă sunt binecuvântări de copii atunci vă rog 

spuneți-ne; noi putem face aceasta. Dacă cineva vrea să se căsătorească 

vă rugăm spuneți-ne-o. Noi suntem mulțumitori că ne încadrăm în ceea 

ce se întâmplă la ora actuală. În tot ceea ce se întâmplă acum, fie că 

este vorba de încălzirea climei, totul va fi altfel. În agricultură, în 

viticultură, fie că este vorba de călătoriile cu avionul, trenul sau cu 

mașina, totul se schimbă. Nimic nu va fi cum a fost mai înainte. Chiar 

și șomajul a crescut, dar lucrul acesta face parte din lucrurile care au 

fost prezise că se vor întâmpla în timpul sfârșitului în care am ajuns. 

 Îi suntem mulțumitori Domnului Dumnezeu din toată inima 

noastră pentru că ne-a dat aceste îndrumări, pentru aceste făgăduințe 

care au fost date pentru această perioadă, fie că sunt scrise în Vechiul 

sau în Noul Testament, fie că Dumnezeu a vorbit prin prorocul Mal. 

3:1: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”. 

Iar când timpul s-a împlinit a venit Ioan Botezătorul. Dacă este scris în 

Mal. 4:5: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua 

Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare”, atunci noi și credem 

acest lucru. Noi încă trăim în ziua mântuirii, în timpul îndurării, dar 

acest timp se apropie de sfârșit. Așa a spus-o Domnul nostru clar și 
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deslușit: „După aceea va veni sfârșitul”. Îi suntem mulțumitori 

Domnului pentru că am recunoscut ce se întâmplă în timpul nostru, ce 

s-a întâmplat și ce se mai întâmplă. 

 La fel cum a fost situația la prima venire a Domnului nostru, 

când s-au împlinit prorociile biblice care au fost hotărâte pentru 

perioada respectivă – În Lc. 4 este scris cum Domnul nostru a citit din 

Is. 61:1-2a și apoi spus: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din 

Scriptură pe care le-aţi auzit”(Lc. 4:21) – la fel putem noi citi și scoate 

în evidență multe versete biblice care s-au împlinit în timpul nostru 

prezent. Îndeosebi când este vorba de tema principală: revenirea 

Domnului nostru Isus Hristos și pregătirea pentru ziua glorioasă. 

 Iubiți frați și surori, noi putem spune: Domnul Dumnezeu să ne 

dăruiască îndurarea Lui ca noi să avem toate trăirile necesare în mod 

personal; Domnul să ni le dăruiască prin îndurarea Lui. Noi dorim ca 

toți cei ce ascultă mesajul lui Dumnezeu să fie pregătiți la revenirea 

Domnului nostru Isus Hristos. Este necesar ca toată lumea să asculte 

acest ultim mesaj. Îi mulțumim Domnului din toată inima noastră că 

noi avem parte de această vestire adevărată a Evangheliei adevărate. 

Dumnezeu ne-a ajutat ca să recunoaștem situația timpului în care trăim, 

îndeosebi făgăduința referitoare la revenirea lui Isus Hristos. 

 Iubiți frați și surori în Domnul, dragi prieteni, v-o spun tuturor 

din toată lumea. Dumnezeu păzește asupra Cuvântului Său, și când 

sosește timpul pentru împlinirea făgăduinței întotdeauna există cineva 

prin care poate vorbi și împlini făgăduința. Lui Avraam Domnul i-a dat 

făgăduința: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară care 

nu va fi a ei; acolo va fi robită şi o vor apăsa greu, timp de patru sute 

de ani... şi pe urmă îi voi scoate de acolo și îi voi elibera”(Gen. 15:13-

14). Când a sosit timpul pentru împlinirea făgăduinței Domnul S-a 

arătat într-un rug de foc lui Moise, l-a chemat, l-a trimis și l-a 

confirmat. A fost o chemare dumnezeiască conform făgăduinței divine 

pe care El însuși a dat-o.  

 Frați și surori, doresc și trebuie s-o spun de fiecare dată. În urmă 

cu 87 de ani în 11 iunie 1933 Domnul l-a chemat de trei ori: „Privește 

în sus!” Și pentru fratele Branham a fost un lucru nou că o voce de sus 

îi vorbea. El a avut vedenii, a primit descoperiri, dar niciodată până 
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atunci n-a auzit glasul din cer. Atunci s-a coborât și stâlpul de foc, 

această lumină supranaturală în fața a peste trei mii de oameni care au 

văzut-o. Dar glasul s-a adresat fratelui Branham, răsunând: „Așa cum 

Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Isus Hristos 

tot așa acest mesaj care îți este încredințat ție va premerge cea de-a 

doua venire a lui Isus Hristos”. Timpul s-a împlinit și Domnul a dăruit 

îndurarea Lui în toți anii care au trecut.  

 Dar după aceea a venit și 7 mai 1946 când fratele Branham avea 

biblia deschisă pe genunchi. Deodată această lumină supranaturală s-a 

coborât în camera unde era el. Îngerul Domnului s-a coborât prin 

această lumină și a stat înaintea fratelui Branham. Fratele Branham a 

sărit speriat de pe scaun; el a putut descrie mărimea, greutatea și 

înfățișarea. Îngerul Domnului i-a zis: „Nu te teme! Eu am fost trimis și 

am venit din prezența lui Dumnezeu la tine ca să-ți dau această 

însărcinare care este hotărâtă pentru tine: Așa cum lui Moise i-au fost 

date două semne tot așa și ție îți vor fi date două semne. Primul semn: 

În timpul rugăciunii, cu mâna ta stângă vei lua mâna dreaptă a 

pacientului și vei întoarce mâna, astfel încât să se vadă mâna ta”. 

Atunci Îngerul Domnului i-a zis: „Dacă omul pentru care te rogi are o 

tumoare, un cancer atunci boala lui va fi vizibilă pe mâna ta. În acel 

moment când are loc vindecarea va dispărea cancerul sau tumoarea de 

pe mâna ta”. Fratele Branham trebuia să spună pacientului ca el să nu 

închidă ochii în timpul rugăciunii, ci să vadă cum are loc această 

vindecare. 

 Frați și surori, eu spun aceste lucruri pentru ca noi toți să vedem 

din nou, că acum înaintea revenirii lui Isus Hristos a avut loc o chemare 

și o trimitere dumnezeiască. Și această însărcinare este îndeplinită în 

continuare și acest mesaj este dus în toată lumea prin îndurarea Lui. 

Așa a hotărât-o Domnul și așa se și împlinește în timpul nostru. 

Domnul Dumnezeu mi-a dat și mie îndurarea Lui ca eu să fiu în 

adunările acestui bărbat al lui Dumnezeu, fie în Karlsruhe, fie în Statele 

Unite. Eu personal am trăit cum aceste daruri dumnezeiești au lucrat și 

s-au descoperit. Fratele Gordon Lindsay și soția lui au fost martori, iar 

el a scris cartea „William Branham, un bărbat trimis de Dumnezeu”. Ei 

au fost pe platformă, au văzut și au trăit cum cancerul, tumoarea era 

vizibilă pe mâna fratelui Branham și apoi deodată dispărea. Ei au depus 
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mărturie despre ceea ce s-a întâmplat în anii 47, 48, 49. După aceea a 

venit și partea a doua, că s-a repetat aceeași slujbă pe care a avut-o 

Domnul nostru; fratelui Branham i-a fost spus că „așa cum slujba 

Domnului nostru a fost dată pentru iudei și samariteni tot așa aceeași 

slujbă este hotărâtă pentru toate națiunile din toată lumea”. Și așa s-a și 

împlinit. Aceasta a constat în faptul că Dumnezeu îi arăta fratelui 

Branham în vedenii cine este omul respectiv, ce boală are, de unde vine 

și care îi este numele. Dacă trăiești acest lucru în mod personal, dacă 

stai în față și o vezi foarte clar, și asculți totul foarte clar, atunci poți s-o 

spui cu o siguranță deplină, și anume că a fost aceeași slujbă pe care a 

avut-o Domnul nostru. 

 El i-a putut spune lui Natanael unde era el înainte să-l cheme 

Filip; femeii de la fântână i-a putut spune totul; lui Simon Petru i-a 

putut spune care este numele lui și al tatălui său. Domnul nostru a putut 

spune totul. De aceea și este scris în Ioan 5:19: „Fiul nu poate face 

nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face 

Tatăl face şi Fiul întocmai”. 

 Frați și surori, eu reamintesc acest lucru doar cu scopul de a vă 

spune că aceeași slujbă care este împlinită acum este o continuare a 

slujbei pe care a făcut-o Dumnezeu în timpul nostru prezent. Îi suntem 

mulțumitori Domnului. Acum nu este vorba ca să vedem și noi vedenii, 

ș.a.m.d. Ci așa cum însuși Domnul a zis: „Slujitorul Meu, timpul tău 

pentru acest oraș se va încheia curând. Te voi trimite în alte orașe ca să 

vestești Cuvântul Meu”. Acesta este lucrul important: ca să fie vestit 

acest Cuvânt veșnic valabil al lui Dumnezeu. Când fratele Branham a 

fost întrebat: „Care este mesajul?” Răspunsul lui a fost: „Înapoi la 

Cuvânt! Înapoi la Scriptură! Înapoi la timpul apostolilor! Înapoi la 

creștinismul de la început! Înapoi la început!” Aceasta o putem spune și 

noi prin îndurare și să mărturisim că Domnul ne-a ajutat, astfel ca toate 

învățăturile biblice despre dumnezeire, botez, cină, toate învățăturile 

biblice au fost puse din nou pe sfeșnic cum nu s-a întâmplat niciodată 

înainte, din timpul apostolilor. Îi mulțumim Domnului din toată inima 

noastră pentru acest fapt. 

 Astăzi doresc să citesc foarte scurt câteva versete din Mat 24 ca 

să mă refer la timpul în care trăim noi acum. Este foarte, foarte 
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important că în Mat. 24, Mar. 13, Lc. 21 acești trei apostoli au redat ce 

a prorocit Domnul pentru perioada respectivă, ce trebuie să aibă loc 

înaintea revenirii Domnului, ce va avea loc după răpire în timpul 

necazului celui mare, și chiar ce se va întâmpla înainte să se 

împlinească Mat. 25.  

 Citim din Mat. 24:4: „Drept răspuns, Isus le-a zis: «Băgaţi de 

seamă să nu vă înşele cineva»”. 

 Este foarte, foarte important. Toți cei trei apostoli au folosit 

aceeași afirmație: „Băgați de seamă să nu vă amăgească cineva”. I-au 

pus trei întrebări: „Ce se va întâmpla cu Templul și Ierusalimul? Care 

este semnul revenirii Tale? Care este semnul sfârșitului lumii?”. Și într-

adevăr Domnul a dat răspuns la toate cele trei întrebări. Aceasta trebuie 

s-o vedem foarte clar și s-o punem la locul potrivit. 

 Dacă citim despre războaie și vești de războaie, atunci ne 

referim la timpul nostru prezent. Dacă citim: „cei ce vor fi în Iudea, să 

fugă la munţi” atunci știm că aceasta era pentru perioada lor. Cine 

citește cele trei Evanghelii acela trebuie să ia aminte la ce se referă 

versetele respective. Domnul S-a așezat pe Muntele Măslinilor, față în 

față cu Templul. Când El va reveni ca Împărat atunci va sta cu 

picioarele pe Muntele Măslinilor care este înaintea Ierusalimului. 

 Frați și surori, pentru mine este ceva cu totul minunat. Tot ce 

este scris trebuie pus și lăsat acolo unde își are locul. De exemplu vers. 

14 își are locul și se împlinește în timpul nostru. Citim Mat. 24:14: 

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei...”. Nu alta. Ci această Evanghelie 

originală, această Evanghelie dintâi, a Împărăției lui Dumnezeu, va fi 

predicată spre mărturie în toată lumea, pentru toate națiunile. Și după 

aceea va veni sfârșitul. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu, această 

Evanghelie a Împărăției, această Evanghelie a lui Isus Hristos, despre 

îndurare, iertare, împăcare, această Evanghelie care include totul, 

această Evanghelie va fi predicată tuturor popoarelor ca mărturie, și 

după aceea va veni sfârșitul. Aceasta nu s-a putut împlini în urmă cu 

două mii de ani, dar s-a putut împlini în timpul nostru și s-a și împlinit. 

Când este vorba despre războaie, despre cutremure, despre foamete, 

despre boli – acest cuvânt este scris la plural; nu cutremur, ci 

cutremure; nu scumpire, ci scumpiri; nu ciumă, ci ciume. Acest corona 
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virus a cuprins 188 de națiuni. La fel cum încălzirea climei a cuprins 

întregul pământ tot așa și acest virus a cuprins întreaga lume. Trebuie 

să vă gândiți la faptul că din 193 de țări existente 188 de țări sunt 

chinuite și mii de oameni au murit deja din pricina acestui virus. 

 Domnul nostru a spus: „Când încep să se întâmple aceste lucruri 

atunci să vă ridicați capetele căci voi știți că eliberarea voastră se 

apropie”. Noi Îi putem mulțumi Domnului Dumnezeu din toată inima. 

Putem merge până la acel punct în care Domnul a zis că revenirea Lui 

va fi așa cum se vede un fulger. 

 Citim Mat. 24:24: „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi 

proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să 

înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”. Iar după aceea vine 

expresia aceasta minunată: „Iată că v-am spus mai dinainte”. 

 Cine a putut prezice această mișcare carismatică? Cine a știut-

o? Domnul a știut-o. Domnul a știut totul, El a știut că acești domni 

care au părerea că ei sunt sub lucrarea Duhului Sfânt și fac aceste 

semne, toți aceștia au rămas în învățătura trinitară și în botezul trinitar. 

Și ce a spus fratele Branham în una dintre ultimele sale predici „Trei 

feluri de credincioși”? Sunt credincioșii adevărați, niște credincioși 

prefăcuți și cei necredincioși. Atunci se poate întreba: Cine ești tu? 

Cine sunt eu? Ce suntem noi? Ce fel de credincioși suntem noi? Unde 

este locul nostru conform Scripturii? Așa cum Dumnezeu i-a vorbit 

personal lui Avraam și el a putut crede, la fel Domnul îți vorbește 

personal ție și mie prin Cuvântul lui cel sfânt și scump care ne-a fost 

descoperit. Credința vie vine atunci când Domnul ne vorbește personal 

prin Cuvântul Lui. Noi știm că aici nu vorbește un frate Branham, un 

Pavel sau fratele Frank, ci însuși Domnul ne vorbește personal din și 

prin Cuvântul Său cel sfânt și scump. În acel moment când acest 

Cuvânt ne este descoperit prin Duhul Sfânt atunci noi avem o credință 

biblică vie. 

 Eu nu judec pe nimeni, dar mergeți dintr-o denominație în alta 

și veți vedea că toți își au crezul propriu și au hotărât ce trebuie să 

creadă. Apoi mai există un al treilea grup: cei necredincioși. Dar 

Dumnezeu a dăruit multă îndurare. Eu o spun, conform însărcinării lui 

Dumnezeu, că toți aceia care acum au un respect față de Cuvântul lui 
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Dumnezeu și față de Dumnezeu și față de ceea ce ne vorbește El din și 

prin Cuvântul Său, toți aceștia care cred acest Cuvânt și le este 

descoperit, ei posedă o credință vie care a fost lucrată în interiorul lor. 

Această credință vie devine puterea glorioasă care a biruit lumea. Este 

un lucru cu totul minunat dacă noi citim și auzim aceste predici vechi 

ale fratelui Branham și dacă verificăm totul cu Sfânta Scriptură. 

 Acum încă un gând minunat în legătură cu revenirea lui Isus 

Hristos. În Mat. 24:27 este scris: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit 

şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului”. 

 Așadar nu se va coborî liniștit în decursul timpului, ci „Căci, 

cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi 

venirea Fiului omului”. Dar ascultați foarte exact fiindcă aici nu se 

termină totul; continuăm. Aici citim un verset cu care fratele Branham 

a avut anumite probleme. Este scris în vers. 28: „Oriunde va fi stârvul, 

acolo se vor aduna vulturii”. Ce să spui la un astfel de verset? Trebuie 

s-o fi trăit odată personal ce înseamnă că o adunare are loc acolo unde 

toți se află împreună. Nu unul acolo și altul dincolo. Ci toți laolaltă. Ei 

vin ca vulturii flămânzi. Așa va fi și la răpire. Așa este scris, că noi vom 

fi răpiți pe nori – la plural. Nu la singular, „pe un nor”, ci vom fi răpiți 

pe nori. Domnul nostru a fost răpit pe un nor. Dar credincioșii din Est, 

Vest, Sud și Nord vor fi răpiți pe nori – la plural. Ei Îl vor întâmpina pe 

Domnul nostru în văzduh și toți împreună vor intra cu El în slavă. 

 Acum vine ceva foarte important, și este scris în vers. 29: 

„Îndată după acele zile de necaz...”. Gândiți-vă, aici este vorba despre 

răpire și despre cum va fi revenirea Domnului care va fi vizibilă ca un 

fulger. Iar după aceea este scris: „Oriunde va fi stârvul, acolo se vor 

aduna vulturii”. Și imediat după aceea este scris despre vremea 

necazului: „Îndată după acele zile de necaz «soarele se va întuneca, 

luna nu-şi va mai da lumina ei...»”. După răpire vine necazul cel mare. 

Atunci începe ziua Domnului, atunci se va împlini ceea ce este scris în 

Apoc. 6:12: „Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat, şi iată 

că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca 

un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele”. 

 Mat. 24:29: „Îndată după acele zile de necaz «soarele se va 

întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei...»”. 
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 Gândiți-vă, aici, în câteva cuvinte Domnul a pus totul la locul 

potrivit: ce s-a întâmplat atunci, ce se întâmplă acum, înaintea răpirii, 

înaintea revenirii Domnului nostru și imediat după răpire va avea loc 

necazul cel mare, când soarele își va pierde lumina, luna se va 

transforma în sânge, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi 

clătinate. Noi putem citi multe versete biblice cu privire la această 

temă. Dacă va vrea Dumnezeu mâine vom continua cu această temă, ca  

să arătăm că totul a fost spus dinainte. Dar de fiecare dată noi trebuie să 

luăm două sau trei versete biblice cu privire la acea temă fiindcă numai 

așa o putem pune pe o bază biblică.  

 Imediat este scris că Domnul Se va coborî. „El va trimite pe 

îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele 

patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”(vers. 31). 

Mai departe, aici este scris: „De la smochin învăţaţi pilda lui: 

«...»”(vers. 32). Domnul a spus totul într-un singur capitol. Datoria și 

obligația noastră este să spunem: „Așa se va împlini. Așa s-a împlinit. 

Noi trăim în acea și acea perioadă...Noi trăim în timpul chemării afară, 

în timpul pregătirii pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru 

Isus Hristos”. Noi avem o răspundere foarte mare înaintea 

Dumnezeului celui viu. 

 Doresc să vă spun în dragoste, dar într-un mod foarte serios. La 

fel cum a existat doar un singur Moise, a existat un singur Iosua, a 

existat un singur Avraam, un singur Isaac, un singur Ilie sau un singur 

Elisei, tot așa și în timpul nostru prezent nu este un număr mare. Ci așa 

cum a fost trimis fratele Branham tot astfel există o a doua trimitere, iar 

aceasta a fost împlinită. Cine trece pe lângă această trimitere Îl 

batjocorește pe Domnul nostru, Îl batjocorește pe Dumnezeu, 

batjocorește trimiterea și însărcinarea Lui.  

 Noi trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Așa cum Domnul 

S-a îngrijit ca Iosua să fie împreună cu Moise – Domnul l-a luat pe 

Moise care a putut să privească de departe țara făgăduită – la fel și 

fratele Branham a văzut această ceată răpită și a spus că toți erau tineri, 

chiar și acea soră care s-a pocăit la vârsta de peste 90 de ani; el a văzut 

slava lui Dumnezeu. Frați și surori, dar nu acesta a fost sfârșitul. 

Dumnezeu nu S-a oprit cu lucrarea Lui. Domnul n-a murit împreună cu 
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fratele Branham, ci El a continuat. Noi trăim în această perioadă. Pe cât 

de sigur Iosua a putut spune „Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei zile 

veţi trece Iordanul”, pe atât de sigur Domnul a spus „Aveți grijă să 

aveți hrană suficientă”. Oare trebuie să repet de fiecare dată aceste 

porunci ale lui Dumnezeu pe care El însuși le-a dat? 

 Frați și surori, noi trăim în prezența lui Dumnezeu și credem 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi credem porunca și trimiterea pe 

care El a dat-o fratelui Branham, și anume că acest mesaj al Cuvântului 

lui Dumnezeu care i-a fost dat lui și această Evanghelie veșnic valabilă 

va ajunge în toată lumea. Nu o Evanghelie făcută sau adaptată. Nu este 

scris „o Evanghelie”, ci „această Evanghelie”. Nu o Evanghelie 

oarecare, ci această Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu, această 

Evanghelie va fi vestită tuturor popoarelor ca mărturie. Aceasta s-a 

întâmplat în timpul nostru prezent prin îndurarea lui Dumnezeu. Noi 

toți putem spune: „Astăzi s-a împlinit această Scriptură...Astăzi s-a 

îndeplinit această însărcinare”. Toată lumea a aflat despre lucrarea lui 

Dumnezeu din timpul nostru prezent și anume ceea ce a făcut El și ceea 

ce mai face. A Lui să fie cinstea și mulțumirea pentru faptul că noi am 

recunoscut ceasul și timpul prezent. 

 Repetăm afirmația Domnului nostru: „Când veți vedea 

întâmplându-se toate aceste lucruri, atunci să vă ridicați capetele 

fiindcă voi știți că eliberarea voastră se apropie”. Eliberarea trupurilor 

noastre este foarte, foarte aproape. Toți frații și toate surorile din toată 

Europa, din toată Asia, din toată Africa și de pe toate continentele să fie 

binecuvântați, mângâiați și întăriți. Și așa cum am auzit în Cuvântul de 

introducere, luptați-vă pentru această credință care a fost dată 

credincioșilor odată pentru totdeauna. Cum am auzit și am scos deseori 

în evidență, Domnul nostru a zis: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: 

Cuvântul Tău este adevărul”(Ioan 17:17). 

 Există doar o singură sfințire care vine de la Dumnezeu, este 

sfințirea prin și în Cuvântul Adevărului. Noi am primit și crezut 

Cuvântul Adevărului. Noi ne luptăm pentru credința care a fost dată 

sfinților, adevăraților credincioși. Nu celor așa ziși credincioși, nu celor 

necredincioși, ci adevăraților credincioși. Ne luptăm pentru credința 

care a fost dată adevăraților credincioși. Și noi știm că Domnul ne va 
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da biruința. Biruitorii sunt o gloată mare; această gloată va fi pregătită 

pentru revenirea Domnului nostru Isus Hristos. 

 Astăzi am spus-o într-un mod simplu. Și eu am îmbătrânit. 

Nimic nu mai este cum a fost în tinerețe, și cum am dori să fie. Dar Îi 

suntem mulțumitori Domnului și bucuroși pentru faptul că noi putem 

auzi Cuvântul Lui, să-l credem și prin Duhul Sfânt să ne fie descoperit. 

Toți de pe tot pământul să spună „Amin”. Toți frații și surorile de 

pretutindeni puteți spune prin convingere „Amin”. Dumnezeu să-i 

binecuvânteze pe toți frații care au parte de această vestire, care nu 

vestesc învățături proprii, ci vestesc Cuvântul veșnic valabil, așa cum a 

fost vestit la început. Noi să-l vestim și să fim pregătiți, astfel ca 

Mireasa din toată lumea să fie pregătită. Dumnezeului nostru să-I fie 

adusă cinstea în vecii vecilor. Amin. 

 Indiferent unde ne aflăm, haideți să ne ridicăm și împreună să-I 

mulțumim Domnului. O, Doamne Dumnezeule atotputernic, Tu vezi 

slăbiciunea trupului meu. Dar noi toți vedem puterea Cuvântului Tău 

care nu se întoarce niciodată fără rod, ci întotdeauna împlinește scopul 

pentru care Tu l-ai trimis. Binecuvântează-i pe traducătorii noștri care 

sunt prezenți, binecuvântează-i pe toți traducătorii din toată lumea, 

indiferent unde se află ei, binecuvântează în toate limbile, în toate 

națiunile. Evanghelia Ta veșnic valabilă este vestită tuturor popoarelor 

ca mărturie. Acum se apropie sfârșitul. Iubite Domn, Îți mulțumim 

pentru faptul că noi am auzit și înțeles vorbirea Ta, avem respect față 

de Tine și față de Cuvântul Tău sfânt. Acea credință pe care Tu ne-ai 

dăruit-o vine din predică, dar predica vine din Cuvântul Tău. Nu o 

răstălmăcire proprie. Ci din Cuvânt. Îți mulțumim pentru Cuvântul Tău 

sfânt și scump. Împreună cu Isaia și cu Pavel spunem: „Cine a crezut 

vestirea noastră? Cui i-a fost descoperit brațul Domnului?”. Tuturor 

acelora ce L-au crezut pe Domnul și care au primit Cuvântul Său 

descoperit. Toți aceștia vor fi eliberați și doar aceștia vor vedea slava 

lui Dumnezeu. Ei vor fi aduși în concordanță cu Cuvântul lui 

Dumnezeu și cu Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic, Tu i-ai dat lui 

Avraam făgăduința: „toate familiile pământului vor fi binecuvântate în 

tine”. O, iubite Domn, binecuvântează pe toți frații care traduc în alte 

limbi pe toate continentele. O, Doamne, Îți mulțumim pentru frații 

noștri, pentru tehnica pe care o avem la dispoziție. Tu Te-ai îngrijit de 
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totul. Îți mulțumim, Îți mulțumim! Noi Îți putem spune „Astăzi s-au 

împlinit multe versete biblice înaintea ochilor noștri”. Noi toți ne 

putem ridica capetele și știm că eliberarea noastră se apropie. Ție, 

Singurului Dumnezeu Îți aducem cinstea și lauda în vecii vecilor, în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

  Predica de la Krefeld  

Duminică, 02 august 2020, ora 1030
 

 

                                                                                          Fr. Frank 

  Cuvântul de introducere din Ps. 86:1-17: „...”. 

 Vă salut din toată inima mea în scumpul și sfântul Nume al 

Domnului nostru. Ce prioritate deosebită că noi toți din toată lumea 

putem asculta, vedea și trăi ceea ce a făcut, hotărât și făgăduit 

Dumnezeu pentru această perioadă! Ochii și inimile noastre au fost 

deschise ca noi s-o putem vedea, s-o putem primi. Ce îndurare 

minunată că noi putem crede așa cum este scris în Scriptură, așa cum 

este scris în Ps. 86: „Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea”. 

În toți anii trecuți eu mi-am făcut partea mea. Voi toți știți, prin 

îndurarea lui Dumnezeu eu am fost activ în Împărăția lui Dumnezeu 

timp de peste 70 de ani, din care 68 de ani am vestit Cuvântul 

Domnului. În ultimii 55 de ani m-am dus din țară în țară, din loc în loc, 

de pe continent pe continent ca să vestesc acest Cuvânt scump și sfânt 

al lui Dumnezeu. Cum am reamintit și ieri, Îngerul Domnului i-a spus 

fratelui Branham în mod deosebit: „Dacă nu vor crede la primul semn 

vor crede la al doilea semn, și anume că Domnul te-a trimis”. 

Dumnezeu a dovedit Cuvântul Său, la fel cum s-a întâmplat în slujba 

Domnului nostru. Orbii și-au primit vederea, șchiopii au umblat și 

surzii și-au primit auzul. Eu am văzut cu ochii mei cum s-au întâmplat 

aceste lucruri. Dumnezeu n-a dovedit pe acel bărbat, ci Dumnezeu Își 

dovedește Cuvântul Său, Cuvântul care a fost vestit și purtat. 

 Frați din întreaga lume au sunat ca niciodată înainte. Toți frații 

noștri sunt uniți cu noi și cu Domnul. Niciodată acordul n-a fost mai 
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puternic ca acum. Ei îmi spun: „Frate Frank, vestește Cuvântul în 

continuare, și anume scopul pentru care tu ai fost chemat și trimis”.

 Aseară am amintit că timpul sfârșitului este prezent. Noi vestim 

și purtăm în continuare ultimul mesaj, dar noi nu trecem pe lângă ceea 

ce se întâmplă în toată lumea, noi nu suntem orbi față de aceste lucruri 

care se întâmplă. Noi vedem împlinirea Scripturii cu poporul Israel sau 

în mijlocul națiunilor, atât în sfera naturală cât și în sfera 

duhovnicească. Cum am reamintit, în domeniul pământesc nimic nu va 

mai fi cum a fost. Lucrurile se vor înrăutăți așa încât oamenii se vor 

ruga să vină sfârșitul, ca tot ce vine peste această omenire să aibă un 

sfârșit. Noi toți știm că se întâmplă acest lucru, fie cu încălzirea 

globală, indiferent ce se întâmplă, nedumerire, nimeni nu știe cum vor 

evolua lucrurile. Chiar și politicienii n-au niciun fel de orientare. 

 Ne uităm în sala noastră, de câte ori au fost adunați 800, 900 de 

oameni în toți anii care au trecut. În anul 1974 a avut loc inaugurarea 

aceste case a lui Dumnezeu, de atunci au trecut 46 de ani. S-a împlinit 

tot ce a spus Domnul: Strânge poporul Meu ca ei să asculte Cuvintele 

Mele. Acum se adună poporul lui Dumnezeu în toate popoarele, în 

toate limbile și în toate orașele pe tot pământul. 

 Aseară noi am vorbit despre Mat. 24 și am accentuat că totul 

trebuie să fie pus la locul potrivit. Noi am scos în evidență ceea ce este 

scris în vers. 27, că revenirea Lui va fi cum iese fulgerul de la răsărit şi 

se vede până la apus, iar noi vom fi luați în sus. De aceea este scris că 

totul se va întâmpla într-o clipă, într-o clipeală de ochi, iar noi vom fi la 

Domnul nostru pentru totdeauna. De asemenea am citit mai departe în 

vers. 28 și 29 despre necazul cel mare; iar imediat după aceea este 

scris: „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile 

pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 

cerului cu putere şi cu o mare slavă”(vers. 30). Frați și surori, exact așa 

se va împlini. 

 Mă gândesc la faptul că unii frați se bazează doar pe fratele 

Branham, dar nu pe întreaga sfântă Scriptură. Ei învață că în 28 

februarie 1963 semnul Fiului omului a fost în cer, și se bazează pe acel 

eveniment când acel nor s-a coborât și în care erau șapte îngeri. Ei au 

această fotografie. Și eu am această fotografie în birou. În cimitir, pe 
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piatra funerară a celui care a vestit despre cele șapte tunete au pus 

această fotografie și au gravat pe ea „Vestitorul celor șapte tunete” și au 

mai scris despre semnul care a fost arătat în cer și că toți ochii îl vor 

vedea. Dar n-au scris mai departe că „toate seminţiile pământului se 

vor boci din pricina lucrurilor care vor mai urma”. 

 Totul trebuie să fie bazat pe mărturia a doi sau trei martori. Ieri 

am reamintit că în Mat. 24, în Mar. 13 și în Lc. 21 este redat ceea ce a 

spus Domnul nostru ucenicilor Săi: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele 

cineva” – acesta este lucrul principal despre care a vorbit Domnul 

nostru cu referire la timpul de dinaintea revenirii Domnului nostru Isus 

Hristos și la timpul de după revenirea Lui. Titlul principal al acestor 

trei capitole este: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă 

mulți vor veni în Numele Meu și vor spune...”.  

 Voi toți cunoașteți sfânta Scriptură. Noi citim mai departe 

despre smochin și ce a spus Domnul nostru că se va întâmpla după 

răpire, când se va arăta în cer semnul Fiului omului și toți îl vor vedea 

și toate popoarele se vor boci. În această legătură mai este scris că 

soarele își va pierde strălucirea și luna se va transforma în sânge. 

 Ne întoarcem la prorocul prin care Dumnezeu a spus ce se va 

întâmpla înainte să vină ziua Domnului; 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 s-a întâmplat prin slujba lui 

Ioan Botezătorul: inimile părinților vechi testamentari au fost întoarse 

spre credința copiilor Noului Testament. Acum se întâmplă din nou ca 

toți să fie readuși la ceea ce a avut loc la început, ceea ce a fost învățat 

și practicat la început. Noi avem o privire de ansamblu asupra 

întregului plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Noi am evidențiat 

că acest mesaj biblic, această Evanghelie veșnic valabilă a fost 

propovăduită tuturor popoarelor ca mărturie.  

Acum încă un fapt, ca toți să înțeleagă durerea mea. Nimeni de 

pe acest pământ n-are o durere mai mare ca a mea, din pricina tuturor 

învățăturilor care sunt vestite. Ei îl folosesc pe fratele Branham și spun: 

„prorocul a spus...prorocul a zis...”. Aceasta este o durere mare. Acești 

frați falși aduc învățături false ca în timpul primei epoci a Adunării, din 
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timpul lui Pavel și Ioan. În 2Cor. 11 Pavel scrie adevăraților 

credincioși: „v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui 

Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum şarpele a 

amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se 

strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos”.  

 Dar frații falși nu se gândesc la aceasta, pentru că ei sunt sub 

influența falsă. Ei susțin că ceea ce a spus Pavel atunci ar trebui înțeles 

astfel: „Mireasa lui Hristos este logodită cu Mirele ceresc și această 

logodnă ar fi avut loc în anul 1963 la deschiderea peceților”. Când auzi 

cum bat în palme și strigă „Aleluia!”, atunci trebuie să plângi înaintea 

Domnului. Sunt foarte mișcat de faptul că oamenii aceștia și-au pierdut 

mințile, n-au avut niciodată o privire de ansamblu și n-o au nici astăzi. 

La fel și faptul că unii frați susțin că „La deschiderea peceților Domnul, 

ca Miel, a părăsit scaunul harului și că de atunci Se tot coboară și îi va 

aduna pe cei eliberați”. Toți acești frați să mai citească încă o dată 

Apoc. 4 și 5. Scaunul de domnie al Dumnezeului atotputernic. Unul 

ședea pe scaunul de domnie și cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii, 

iar Mielul stătea înaintea scaunului de domnie, dar nu în Locul 

preasfânt în fața scaunului harului. 

 Astăzi am adus încă o dată fotografia cu chivotul astfel ca toți 

să cunoască deosebirea. Scaunul de domnie este al lui Dumnezeu. V-o 

spun încă o dată, cei 24 de bătrâni și cele patru făpturi vii sunt în jurul 

scaunului de domnie, iar Mielul este în mijlocul lor. Dar în această 

fotografie este chivotul, este Locul preasfânt, este scaunul harului unde 

este sângele. Sângele este pe acest scaun al harului – nu pe scaunul de 

domnie al lui Dumnezeu, pe care stă Dumnezeu – în Locul preasfânt 

unde este și chivotul, acolo unde este legea lui Dumnezeu pentru noi 

toți. Acolo Domnul nu este ca un Miel, ci așa cum este scris: Ca Mare 

preot, cu însuși Sângele Său, a intrat odată pentru totdeauna în Locul 

preasfânt ca să aducă acest sânge ca jertfă pe acest chivot și să ne 

dăruiască harul și îndurarea Lui, ca noi să fim iertați și eliberați. 

 Voi nu vă puteți închipui ce durere mare simt eu din cauza 

tuturor acestor învățuri false care sunt vestite. Mai primesc un mail în 

care sunt întrebat: „Frate Frank, cât timp va mai dura, cât timp vor mai 

exista aceste direcții diferite în toate orașele?”. Când vor înțelege ei că 
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la Dumnezeu există doar o singură direcție și anume direcția biblică 

bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, o singură Adunare bazată pe 

Cuvântul lui Dumnezeu? Biruitorii biruiesc prin Sângele Mielului și 

prin Cuvântul pe care și l-au luat ca mărturie a lor. 

 Frați și surori, eu nu judec pe nimeni, dar aici noi vedem 

deosebirea, dacă Dumnezeu ne-a vorbit nouă personal și dacă Cuvântul 

Lui a căzut cu adevărat în inimile noastre sau dacă noi ne gândim sau 

apreciem doar cu mintea noastră. Fratele Branham a vorbit despre 

aceste trei feluri de credincioși. Într-un mod foarte serios a spus că 

există aceste trei categorii: adevărații credincioși, credincioșii prefăcuți 

și necredincioșii. Ce se întâmplă cu toți cei ce în urmă cu mulți ani, 

începând cu moartea fratelui Branham, au vestit că „fratele Branham va 

reveni, va avea o slujbă în cort și va fi pe pământ timp de 30-40 de 

zile”? Dacă aș aduce această listă cu toate învățăturile false atunci mi 

se face rău. Pe de altă parte, Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu din toată 

inima mea că mai există niște frați care cred și vestesc Cuvântul curat 

și sfânt al lui Dumnezeu și care întotdeauna se bazează pe Scriptură.  

 Și astăzi, toți frații care sunt uniți cu noi și cu Domnul să fie 

treziți și să primească în inimile lor că toate aceste direcții diferite duc 

în eroare. Și toți cei ce sunt duși în eroare fac parte dintre fecioarele 

neînțelepte/nechibzuite. Ei pot face tot ce vor, dar la Dumnezeu nu 

există niciun fel de învățătură falsă sau amestec. La El există doar fii și 

fiice curate despre care Domnul nostru a putut spune: „Eu voi vesti 

Numele Tău fraților mei”. Așa cum Fiul lui Dumnezeu a fost zămislit 

prin Duh și Cuvântul a devenit trup, la fel noi am auzit Cuvântul și am 

fost zămisliți prin Duhul lui Dumnezeu și am fost născuți din nou la o 

nădejde vie. 

 Vă rog frumos, primiți această corectură dată de Domnul 

nostru: „Băgați de seamă ca nimeni să nu vă înșele”. Dumnezeu să 

dăruiască îndurarea Lui. Va veni timpul, a sosit deja, „dacă ar fi cu 

putință să fie duși în eroare chiar și cei aleși„, dar acest lucru nu este 

posibil. Ei tot spun „prorocul...”, „prorocul...”. Noi nu predicăm pe un 

om, ci noi Îl predicăm pe Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, 

noi predicăm iertarea păcatelor. Noi vestim Cuvântul adevărat și sfânt, 

Evanghelia sfântă veșnic valabilă și Îi suntem mulțumitori Domnului.  
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 Chiar când fratele Branham a zis: „El, Cel întâi născut a fost 

deja la început”. Da, El, Cel întâi născut este însuși Domnul, El este 

același EU SUNT. Fie că este Împărat, Proroc, Mare Preot, Fiul lui 

Dumnezeu, Fiul lui David, Fiul omului, indiferent în ce calitate Se 

descoperă și ce împlinește El în acel timp, întotdeauna El este Același 

despre care este scris în Lc. 2:11: „astăzi, în cetatea lui David, vi S-a 

născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. El, Domnul. Și 

fiecare duh care recunoaște că Isus Hristos este Domnul acela este din 

Dumnezeu. De asemenea și noi o mărturisim din toate inimile noastre. 

Dar la facere El n-a fost Cel întâi născut, n-a fost Fiul omului, n-a fost 

Mijlocitor, n-a fost Avocat. La creație El a fost Creatorul, prin El s-a 

făcut totul. Așa este scris. Totul este pus pe o bază biblică. În timpul 

eliberării El este Eliberatorul; la creație El este Creatorul; pentru 

Mireasă El este Mirele; pentru cei bolnavi El este Medicul. El este totul 

în toate pentru toți. Datoria noastră este ca tot ce este în legătură cu 

Domnul nostru s-o punem pe o bază biblică. 

 Frați și surori, în Mat. 24 nu sunt scrise doar lucrurile pe care le-

am reamintit deja; acolo sunt scrise și versetele de la 45 la 47 care sunt 

înainte de Mat. 25. Dacă aceasta ar fi doar scris în Mat. 24 atunci am 

putea discuta despre aceste lucruri și să mergem mai departe. Dar acel 

ceas și acea zi a existat în 19 septembrie 1976. Soarele strălucea în 

camera mea, și eu tocmai ce am vrut să iau Scriptura și să citesc în ea 

când Domnul mi-a vorbit: „Robul Meu, Eu te-am hotărât conform Mat. 

24:45-47, ca să împarți hrana la timpul potrivit”. Ce vă gândiți voi că 

se întâmplă într-un astfel de moment? Un Cuvânt pe care Domnul l-a 

lăsat să fie scris în urmă cu două mii de ani. La fel cum a vorbit El 

atunci despre ceea ce avea să se întâmple cu Templul, cu Ierusalimul, 

cu Israelul la fel mi-a zis El ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. 

 Astăzi nu este vorba doar să știm că se împlinește o profeție 

biblică pretutindeni și noi o vedem. Așa cum am reamintit deja ieri, 

vedem ce s-a întâmplat în toate domeniile, ce s-a întâmplat cu 

călătoriile cu avionul, cu trenul, cu vaporul, pe străzi, pe mare. 

Pretutindeni vedem că totul este altfel. Dar pentru poporul lui 

Dumnezeu este vorba de lucrul principal, astfel ca Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu descoperit pentru acest timp să devină hrana noastră 

duhovnicească. Căci omul nu trăiește doar din pâine, ci din fiecare 
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Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mulțumiri lui Dumnezeu 

pentru faptul că El S-a îngrijit pentru aceste împliniri. Eu doresc s-o 

reamintesc încă o dată. Același Domn care a zis: „Depozitează hrana 

aceasta” același Domn a vorbit prin fratele Branham „Hrana pe care tu 

trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru 

acest timp prezent care este conținut în predicile înregistrate pe benzi. 

Dar așteaptă cu împărțirea aceste hrane până va sosi timpul potrivit”. 

 A vorbit Dumnezeu pe lângă mine? A vorbit Dumnezeu pe 

lângă tine? Nu. Dumnezeu a vorbit prin Cuvântul Său ție, mie și nouă 

tuturor. Și prin îndurarea Lui El ne-a adus și ne-a informat la zi. Noi 

privim înapoi asupra timpului în care Domnul Dumnezeu ne-a ajutat. 

 Haideți să ne reîntoarcem încă o dată la ceea ce a zis fratele 

Branham despre cele trei feluri de credincioși. Citesc din Evrei 6:13: 

„Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se 

jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuşi”. 

 Iubiți frați și surori, atunci Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui 

Avraam. Astăzi El ți-a vorbit ție, mi-a vorbit mie, ne-a vorbit nouă. 

Același Cuvânt care a fost valabil atunci pentru Avraam și ceea ce i-a 

spus Domnul Dumnezeu lui, același Cuvânt este valabil pentru noi 

astăzi, pentru timpul nostru prezent. Dumnezeu S-a jurat pe Sine însuși 

că va împlini tot ce ne-a făgăduit. De ce scrie Pavel despre Avraam că a 

crezut făgăduința și apoi despre Isaac spune că a fost un fiu al 

făgăduinței; și apoi în Gal. 4:28: „Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi 

copii ai făgăduinţei”.  

 O, de-am putea-o scoate de fiecare dată în evidență: „Copii ai 

făgăduinței”! Ca Mântuitor, Domnul nostru a fost hotărât pentru acest 

scop înaintea întemeierii lumii, ca să ne elibereze, să ne mântuiască. Iar 

noi, înaintea întemeierii lumii am fost hotărâți pentru scopul ca să fim 

eliberați, ca să fim mântuiți. La fel și noi am fost hotărâți ca în acest 

timp să nu trăim în credința noastră proprie, nici să nu rămânem în 

necredință. Ci noi să ascultăm și să credem Cuvântul făgăduinței, acest 

Cuvânt care a fost hotărât pentru timpul nostru. De aceea Pavel a putut 

scrie „Voi sunteți copii ai făgăduinței”. În 2Cor. 1:20 este scris: „În 

adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt 

«Da»; de aceea şi «Amin» în Isus Hristos, Domnul nostru”. Oare poate 
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Dumnezeu să retragă sau modifice cele spuse de El? Acum mă gândesc 

la ce este scris în Is. 21:11-12: „...«Străjerule, cât mai este din 

noapte?» «Străjerule, mai este mult din noapte?» Străjerul răspunde: 

«Vine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi; 

întoarceţi-vă, şi veniţi iarăşi»”. 

 Dumnezeu a pus niște străjeri pe zidurile Sionului. În acest timp 

Dumnezeu S-a îngrijit ca în toată lumea să fie vestit ca mesaj un 

Cuvânt clar ca cristalul. Străjerule, bărbat al lui Dumnezeu, cât mai este 

din noapte? «Vine dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă vreţi să întrebaţi, 

întrebaţi; întoarceţi-vă, şi veniţi iarăşi și ascultați»”. Iar noi venim de 

fiecare dată fiindcă Dumnezeu dorește să ne spună ceva mai nou. Noi 

știm că această dimineață glorioasă va veni. Nu se va mai întuneca, 

noaptea nu va mai veni peste noi. Ce îndurare minunată!  

Aici este scris că după ce Dumnezeu i-a dat lui Avraam 

făgăduința El a jurat pe Sine însuși. Jurământul Său este valabil după 

ce Dumnezeu ți-a dat ție și mie făgăduința. Tu poți fi sigur de sută la 

sută că ceea ce a spus Dumnezeu se va împlini. Adunarea lui 

Dumnezeu va fi fără pete și zbârcituri. Ei vor fi spălați în Sângele 

Mielului, vor fi sfințiți în Cuvântul lui Dumnezeu și pecetluiți cu Duhul 

Sfânt și pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus 

Hristos. 

 Noi credem că nu voința și alergarea noastră sunt importante, ci 

este îndurarea lui Dumnezeu. Noi nu suntem mai buni ca ceilalți, ci 

suntem la fel de slabi ca ceilalți. Dar o putem spune încă o dată. 

Credincioșii adevărați sunt niște oameni cărora Dumnezeu le-a putut 

vorbit prin Cuvântul Său, și lor le-a dat făgăduința. Venim cu un duh 

smerit și inima frântă și spunem că toți frații care au vestit niște 

învățături false au dus poporul în eroare, și pretutindeni există aceste 

învățuri false. Noi spunem încă o dată: Mireasa Mielului nu este niciun 

fel de amestec. Mireasa Mielului primește tot ce a spus Domnul nostru 

și o ia în serios.  

 Fiți atenți ca nimeni să nu vă ducă în eroare, căci mulți vor veni 

în Numele Meu și vor zice cutare și cutare lucru. Toți frații din toate 

popoarele și limbile să se întoarcă la Dumnezeu, să se reîntoarcă la 

Cuvântul lui Dumnezeu. O spun de fiecare dată: Dumnezeu nu va 
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accepta niciun fel de erezie sau nebunie, și acești oameni nu vor fi de 

față în timpul răpirii. Căci este scris: „Și Mireasa Lui s-a pregătit! Și i 

s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat. (Inul subţire 

reprezintă faptele neprihănite ale sfinţilor”(Apoc. 19:7-8). 

 Frați și surori, eu nu sunt un om care știe/a învățat cum să 

zâmbească sau să râdă, dar dacă mă gândesc la această trăire minunată 

a răpirii și la acea mulțime care nu se poate număra, atunci sunt plin de 

bucurie. Tineri cu îmbrăcămintea de un alb strălucitor, fără nicio pată. 

Toți cei ce au trecut prin fața mea au fost albi și curați, fără niciun fel 

de pată. Noi vom fi înfățișați înaintea Domnului nostru fără pată și fără 

zbârcitură. Cum? Doar dacă noi vom fi rămas în tot Cuvântul Lui, în 

toată voia Lui, dacă n-am acceptat și vestit învățături false despre care 

Pavel a avertizat deja în timpul Său. Apoi în 2 Tim. 4: „propovăduieşte 

Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, 

îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când 

oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă”. 

 Dragi frați și surori, noi trăim aceasta chiar în timpul nostru 

prezent. Pe de o parte, această mulțime chemată afară, cei ce au fost 

aleși înaintea întemeierii lumii, cei ce au primit și crezut toate 

făgăduințele lui Dumnezeu. Noi putem merge la Mat. 24:45-47. Iar 

după aceea vers. 48 și 51. Noi facem o mare deosebire. De fiecare dată 

când după un bărbat adevărat al lui Dumnezeu vine cineva care 

seamănă și spune altceva...Așa a fost întotdeauna și așa este situația în 

timpul nostru prezent. Eu ridic Scriptura înaintea Dumnezeului 

atotputernic și evidențiez încă o dată că aceste versete nu sunt scrise 

doar într-un capitol oarecare. Ci conform Mat. 24:45-47, aceste cuvinte 

sunt AȘA VORBEȘTE DOMNUL și din nou AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL. Aceasta am auzit-o cu urechile mele, aceasta este datoria 

mea din partea lui Dumnezeu, ca purtător al mesajului lui Dumnezeu: 

ca să vestesc și să duc mai departe Cuvântul Lui curat și limpede. 

 Pe toți învățătorii falși doresc să-i întreb: Cine a dus acest mesaj 

în Europa? Cine a dus acest mesaj în Africa, în Asia, în Moscova, în 

Beijing, în Cairo, în Damasc și în toate orașele? Spuneți-mi-o acum. 

Spuneți! Unde sunteți acum? Unde sunteți acum? Aceasta trebuie să fie 

spus odată. Dumnezeu a dăruit multă îndurare și a deschis multe uși și 
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inimi, fie în Abu Dhabi, în toate țările islamice, în Pakistan, India și 

până în Coreea și oriunde am mai fost. Spuneți-mi cine a vestit mesajul 

lui Dumnezeu în aceste orașe? Spuneți-o acum, când a avut loc 

trimiterea voastră? Când ați primit voi porunca s-o faceți? Oamenii au 

fost duși în eroare și toți s-au referit la fratele Branham, spunând 

„prorocul a zis...”, ș.a.m.d. Fratele Branham mi-a spus mie: „Hrana pe 

care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit pentru acest timp 

prezent. Căci conform Amos 8:11 Dumnezeu va trimite o foamete după 

auzirea cuvintelor Lui, iar tu să depozitezi această hrană”. 

 Aceasta n-o spun din pricina mea sau din interes propriu. Ci eu 

o spun poporului lui Dumnezeu în acest timp ca să știe în mod corect 

că Dumnezeu nu S-a oprit din lucrarea Sa odată cu moartea fratelui 

Branham. Ci începând din acel timp mesajul curat al lui Dumnezeu, 

Evanghelia curată veșnic valabilă a fost vestită în continuare tuturor 

popoarelor. Dacă ne gândim acum câte posturi înregistrează și transmit 

această Evanghelie. Nu doar 4.000, ci pretutindeni sunt conexiuni prin 

internet, au loc diferite transmisii pe diferite canale și toți oamenii au 

posibilitatea să asculte Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. 

 La încheiere doresc să spun că noi nu știm cât va mai dura 

această situație, această stare. Considerăm că încetul cu încetul vom 

avea niște adunări. Dar așa cum am scos-o în evidență deja aseară, noi 

stăm la dispoziția voastră. Dacă aveți un necaz, dacă aveți nevoie de 

rugăciune vă rog sunați-ne; noi stăm la dispoziție ca să facem ce putem 

face. Fie că este vorba de botez, binecuvântare de copii, căsătorii, noi 

suntem aici să facem tot ce putem și este necesar pentru Adunarea 

Dumnezeului Celui viu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate 

popoarele și îndeosebi pe toți frații vestitori. 

 Voi frați iubiți care nu vestiți învățuri false, gândiți-vă: pe cât de 

sigur Dumnezeu a hotărât pe unul ca să depoziteze hrana și pe unul să 

împartă hrana mai departe, pe atât de sigur este scris că această hrană 

este necesară și este dată tuturor slujitorilor care au primit o slujbă din 

partea Domnului, care predică același Cuvânt și împartă această hrană 

mai departe, așa cum a poruncit Domnul. Dacă Domnul încheie 

spunând: „Eu îl voi pune peste toate averile Mele”, atunci nicio parte 
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nu este exclusă. Este inclus tot ce face parte din planul de mântuire al 

lui Dumnezeu. Totul a fost vestit și toată lumea o poate asculta. 

 V-o spun încă o dată. Domnul Dumnezeu să-i readucă înapoi pe 

toți aceia care s-au pierdut undeva, să le dăruiască îndurare mare, ca să 

găsească drumul înapoi cât mai curând – dacă este posibil pentru ei –  

să-I dea cinste lui Dumnezeu și să respecte ce a hotărât, făgăduit și spus 

El pentru această perioadă a timpului nostru. Dumnezeului Celui viu Îi 

aducem mulțumirile noastre. 

 Dumnezeului nostru să-I fie adusă cinstea pentru faptul că 

ultimul mesaj nu va mai fi purtat cu picioarele noastre, sau prin zboruri 

cu avionul. Ci prin transmiterea prin internet poate fi ascultat pe tot 

pământul și crezut în toată lumea. Toți cei ce au ascultat astăzi să fie 

binecuvântați și să fi primit în inimile lor tot ce au auzit. Așa cum este 

scris, după ce lui Avraam i-a fost dată făgăduința Dumnezeu a jurat pe 

Sine însuși; la fel, după ce ție și mie ne-a fost dată această făgăduință.  

 Gândiți-vă la acest fapt: când Domnul Se referă chiar și la Mat. 

24 o reamintește în mod personal. Eu n-aș fi știut-o. Pentru mine Mat. 

24 era doar niște preziceri că vor fi războaie, necazuri. Până atunci eu 

nu m-am gândit și nu am predicat despre aceste trei versete minunate 

din Mat. 24:45-47. Dar cum am spus-o dinainte, acestea sunt scrise 

înaintea capitolului Mat. 25: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”. Și 

toți cei ce au fost pregătiți au intrat împreună cu El la nunta Mielului.  

 Și această predică să-și fi împlinit scopul, ca noi să primim cu 

respect Cuvântul Lui și să trăim pregătirea noastră în vederea revenirii 

Lui. Și odată pentru totdeauna să credem că Dumnezeu vorbește prin 

Cuvântul Său în mod personal cu noi toți și ne-a dat făgăduințele Sale, 

chiar și ultima făgăduință: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după 

ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 

Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. 

 Totul a fost dovedit de Domnul nostru printr-un jurământ. El va 

reveni și ne va lua ca să fim la El. Revenirea Domnului nostru este și 

va fi o realitate dumnezeiască. Nu o învățătură oarecare, ci o realitate 

dumnezeiască. Noi care trăim și vom rămâne până la revenirea 

Domnului vom fi schimbați, vom fi răpiți împreună cu El și vom fi în 
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slavă. Îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh și vom intra cu El la 

ospățul de nuntă.  

 Toți cei ce au vestit și vestesc aceste învățuri false „că nunta a 

avut deja loc în 1963” să se pocăiască în sac și cenușă, să plângă 

înaintea Domnului și să ceară iertare poporului lui Dumnezeu și lui 

Dumnezeu și să se supună voii lui Dumnezeu. 

 Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să fie cu noi toți. 

Amin. Să ne ridicăm pentru rugăciune.  

Dumnezeule atotputernic, din inimile noastre Îți mulțumim 

pentru Cuvântul Tău sfânt și scump. Tu ne-ai vorbit tuturor, fiecăruia în 

parte. Fiecare Cuvânt a fost adresat fiecăruia personal. Îți mulțumim că 

noi Te putem crede. Tu ne-ai descoperit Cuvântul Tău și voia Ta, ne-ai 

deschis ochii și inimile noastre ca să înțelegem și să vedem împlinirea 

Scripturii în timpul nostru.  

 Iubite Domn, adu-Ți aminte de Sângele Tău pe care l-ai vărsat 

pe crucea de pe Golgota. Iubite Domn, dacă printre cei duși în eroare 

mai există niște oameni care Îți aparțin Ție și sunt proprietatea Ta, 

cheamă-i afară, adu-i înapoi. O, Doamne, încă mai este timp de har, 

încă este timpul îndurării. Binecuvintează în toată lumea peste cererile 

și dorințele noastre. Toți să fie readuși în această unitate a credinței și a 

cunoștinței Fiului lui Dumnezeu astfel ca noi să fim uniți în dragostea 

Ta, în îndurarea Ta, în ascultare de Cuvântul Tău, așa ca noi toți să 

devenim o inimă și un suflet. Așa încât Tu să-Ți poți încheia lucrarea 

Ta cu noi. 

 Doamne iubit, Te rog conform Cuvântului Tău sfânt și scump. 

Tu însuți ai dat făgăduința: să chemi afară din toate popoarele, limbile 

și semințiile. Tu ai făcut-o. O Doamne, Tu să Te îngrijești. Iubite 

Domn, chiar și acest ultim mesaj să fie vestit într-un mod clar ca 

cristalul, ca Evanghelia veșnic valabilă, Cuvântul descoperit al lui 

Dumnezeu să fie hrana duhovnicească și doar aceasta să fie prezentată 

pe masa Domnului Dumnezeu, astfel ca toți cei ce sunt parte din 

poporul lui Dumnezeu să se hrănească cu această hrană dumnezeiască. 

 Iubite Domn, Tu însuți ai zis: „Hrana Mea este să fac voia Celui 

ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui”. O, Dumnezeul Meu, hrana 
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mea este ca eu, ca purtător al Cuvântului Tău, să împlinesc acea 

misiune pe care Tu mi-ai dat-o mie astfel ca voia Ta să fie vestită în 

mijlocul poporului Tău în toată lumea, prin îndurarea Ta, în Numele 

sfânt al lui Isus. A fost voia Ta ca robul și prorocul Tău să fie trimis, 

Cuvântul Tău și voia Ta să ne fie descoperite. Îți mulțumim că Tu ai 

dăruit această continuare și Tu ne vei desăvârși prin harul și îndurarea 

Ta. Ție Dumnezeului atotputernic, singurului Dumnezeu adevărat Îți 

aducem mulțumirile noastre și pentru Ioan 17:3: „Şi viaţa veşnică este 

aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 

Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”. 

 Iubite Domn, binecuvântează peste cererile și dorințele noastre, 

dăruiește respect față de Cuvântul Tău. Tu să ne unești cu Tine prin 

credință și Duhul Tău, sub acoperirea Sângelui Tău. Încă este scris: 

„Dacă voi vedea sângele voi trece ocrotitor pe lângă voi”. 

 Iubite Domn, dacă mai există timpul îndurării pentru acești 

învățători falși care spun că „Sângele nu mai este pe scaunul harului”! 

O, Dumnezeul meu, unde merg ei? Cine sunt ei? O, Dumnezeule, este 

de neînțeles cum Satan i-a mințit pe acești oameni și i-a dus în eroare. 

Îți mulțumim încă o dată pentru această avertizare: Fiți atenți, luați 

aminte ca nimeni să nu vă ducă în eroare. Iubite Domn, Îți mulțumesc 

din toată inima mea. Cuvântul Tău este lumina picioarelor noastre. Îți 

mulțumim din toate inimile noastre pentru acest fapt. Binecuvântează-i 

pe toți cei ce sunt proprietatea Ta și cheamă-i afară chiar și pe ultimii, 

și Tu să-Ți desăvârșești lucrarea Ta. Dăruiește-ne ploaia timpurie și 

ploaia târzie. Noi așteptăm această împlinire fiindcă Tu ne-ai făgăduit 

că se va întâmpla și împlini în acest mod. Iubite Domn, Tu nu mai 

trebuie să juri încă o dată, noi credem deja primul jurământ, credem 

fiecare Cuvânt, se va împlini, vom primi o măsură dublă și poporul Tău 

va primi plinătatea prin îndurarea Ta și vor fi pregătiți în mod 

desăvârșit în prezența Ta sfântă. 

 Iubite Domn, toți să primească ceea ce am primit și auzit astăzi. 

Binecuvântează-i pe toți frații slujitori, pe toți traducătorii și pe toți cei 

ce au auzit această vestire. Ție Dumnezeului atotputernic Îți mulțumim 

pentru tot în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

  


