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Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 31 octombrie 2020, ora 1930 
                                                                                              Fr. Frank 

  

 Cuvântul de introducere din Ps. 91:1-8; Rom. 8:28-30: (...). 

 Domnului să-I fie aduse mulțumirile noastre pentru faptul că noi 

auzim, citim și purtăm acest Cuvânt sfânt și scump al lui Dumnezeu, ca 

să-l putem crede și trăi. 

 Acest sfârșit de săptămână nu va fi ușor pentru mine ca să spun 

unele lucruri. În acest an, prin aceste transmisii prin internet Cuvântul 

Domnului a putut să realizeze mai mult decât în toți anii dinainte. Este 

un lucru cu totul minunat. Toți recunosc că ne apropiem și suntem 

foarte aproape de sfârșit. De fiecare dată noi putem cita Mat. 24 

primele versete, cum Domnul a rostit acea decizie și ce se va întâmpla 

cu Templul, și anume că nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu fie 

dărâmată. De ce avea să fie așa? Fiindcă tu nu ai recunoscut ziua 

cercetării tale. Ucenicii au întrebat: „Spune-ne, când se vor întâmpla 

aceste lucruri? Şi care va fi semnul revenirii Tale şi al sfârşitului 

veacului acestuia?”(Mat. 24:3). 

 Dragii mei, noi putem spune spre cinstea lui Dumnezeu, că în 

niciun alt timp planul de mântuire al lui Dumnezeu n-a fost descoperit 

într-o măsură atât de mare ca în timpul nostru. Noi toți credem din 

toată inima noastră că Scriptura s-a împlinit. Așa cum a spus și fratele 

nostru în scrisoarea pe care ne-a trimis-o, noi nu așteptăm acea zi mare 

și înfricoșătoare a Domnului, ci noi așteptăm ziua minunată a revenirii 

Domnului nostru Isus Hristos. Acestei reveniri a Domnului nostru 

premerge această ultimă invitație, ultimul mesaj, ultima chemare, 

ultima învățătură. Totul premerge acestei reveniri. 

 Pe mine mă doare să mă refer la această temă. Astăzi este 31 

octombrie, ziua Reformei. În mulți ani această zi a fost o sărbătoare 

oficială, o amintire a Reformei care a avut loc acum peste 500 de ani, 

în 31 octombrie 1517, când Martin Luther a bătut cele 95 de teze pe 
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ușa bisericii din Wittenberg. El a strigat că omul nu va fi mântuit prin 

lucrările sale, ci doar prin credința în Isus Hristos. 

 Noi toți cunoaștem Vechiul și Noul Testament. Este cu totul 

minunat că noi putem ține biblia în mâinile noastre și să spunem: „Noi 

avem un Testament pe care Dumnezeu l-a făcut, fie că este Vechiul sau 

Noul Testament. În afară de Biblie nu există nicio altă carte pe pământ 

intitulată Testamentul lui Dumnezeu. În aceasta avem întregul plan de 

mântuire al lui Dumnezeu care a fost făcut cunoscut mai dinainte prin 

toți prorocii în Vechiul Testament sub conducerea Duhului Sfânt. Noi 

toți știm că Noul Testament a început cu împlinirea profeției biblice din 

Vechiul Testament. Isaia 14:3 s-a împlinit, Maleahi 3:1a s-a împlinit. 

Când Ioan a fost întrebat: „Ești tu Ilie?”, el a spus: „Nu sunt!”. „Ești 

Hristosul?”. El a spus: „Nu!”. „Eşti Prorocul?” Şi el a răspuns: 

„Nu!”. Atunci i-au zis: „Dar cine eşti, ca să dăm un răspuns celor ce 

ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuţi?”. Iar noi putem citi 

răspunsul în Ioan 1:23: „«Eu», a zis el, «sunt glasul celui ce strigă în 

pustiu: «Neteziţi calea Domnului», cum a zis prorocul Isaia”. 

 Pentru mine este ceva prețios și cu totul minunat că Noul 

Testament a început direct cu împlinirea prorociilor biblice, și cu 

împlinirea prorociilor biblice se va și încheia. Noi suntem mulțumitori 

pentru orientarea pe care am primit-o din Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Privim în urmă la cei două mii de ani care au trecut, de când 

Domnul nostru a desăvârșit mântuirea și a luat ființă Adunarea nou 

testamentară. De Cincizecime El a împlinit Cuvântul din Ioel 2:28: „În 

ultimele zile, voi turna Duhul Meu peste orice făptură”. Și în ziua 

inaugurării Adunării nou testamentare, sub călăuzirea Duhului Sfânt, 

Petru a spus: „Aici se împlinește ceea ce a spus Dumnezeu prin 

prorocul Ioel: «În zilele de pe urmă, AȘA VORBEȘTE DUMNEZEU, 

voi turna din Duhul Meu peste orice făptură»”(Fapte 2:16-17). De la 

început până la sfârșit a fost împlinirea prorociei biblice. 

 La fel, trebuie să spunem cu durere, că în cei două mii de ani 

care au urmat de atunci dezvoltarea spirituală a fost foarte rea. Astfel că 

Domnul a trebuit să plângă din pricina a ceea ce s-a întâmplat pe 

pământ în numele așa zisului creștinism. Acum mă gândesc la primii 

500 de ani după Hristos, mă gândesc cum învățătura biblică despre 
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dumnezeire a fost răsucită, Matei 28:19 a fost și este scos din context și 

a fost inventată o formulă trinitară. Și aici este și lucrul rău, nu este 

doar o neînțelegere, nu este doar o formulă nebiblică care a fost 

fabricată acolo pe care toată lumea o repetă: „În Numele Tatălui și al 

Fiului și al Sfântului Duh”. Noi trebuie să spunem că în această 

formulă a avut loc primul blestem al poporului Israel. Tot ce s-a 

întâmplat în cele șapte cruciade, totul, toate atrocitățile s-au făcut în 

această formulă trinitară: „În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului 

Duh”. Dar în Scriptură, în acest Testament dumnezeiesc nu există 

niciun loc unde cineva să fi făcut ceva în această formulă: „În Numele 

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”. El n-a făcut nici cel mai mic 

lucru în această formulă.  

 Domnul nostru a spus foarte clar: „Botezați-i în Numele...”. 

„Tată” nu este nume, „Fiu” nu este nume, și „Duhul Sfânt” nu este 

nume. Despre ce Nume este vorba? Este vorba despre Numele 

Testamentar al legământului nou testamentar în care Dumnezeu S-a 

descoperit omenirii ca Tată, în Fiul și prin Duhul Sfânt. În acest Nume 

de legământ nou testamentar trebuiau botezați toți cei ce au devenit 

credincioși, și așa s-a și întâmplat, fie în Fapte 2:38, fie în Fapte 8:16, 

fie în Fapte 10:48, Fapte 19:5, fie în Rom. 6:3. O, Dumnezeul meu! 

Fiecare botez este descris clar, fie că l-a făcut Petru, Filip sau Pavel. 

Aici noi avem un Testament. În acest Testament a fost scris tot ce a fost 

necesar. Peste fiecare bărbat al lui Dumnezeu trebuie să vină o supărare 

sfântă din pricina faptului că totul a fost schimbat și modificat. 

Oamenii au fost mințiți cu niște proverbe evlavioase. 

 Această formulă este folosită pentru tot, în toate lojele. Eu am 

citit-o. Acolo au biblia pe masă, un triunghi și rostesc un jurământ în 

această formulă trinitară. Toată omenirea este mințită și dusă în eroare. 

În acel moment când Biserica și statul s-au unit atunci a început 

prigoana. Și ce a mai rămas? Milioane și milioane de oameni au fost 

omorâți în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nici nu este 

bine să te gândești la lucrul acesta. Chiar la prima cruciadă din anul 

1095 în această formulă au fost omorâți toți. Dragii mei, nu-ți cade bine 

când citești în istoria bisericilor ce s-a întâmplat, câte omoruri au fost 

săvârșite. Dar cu atât suntem mai mulțumitori că la sfârșitul timpului 

îndurării Domnul ne-a ajutat cu adevărat, astfel ca noi să ne putem 



4 

 

reîntoarce la început; și ne-am întors la început prin îndurarea lui 

Dumnezeu. 

 Haideți să privim la următorii 600 de ani care au urmat. Jan Hus 

a trăit cu 100 de ani înaintea lui Luther. Deja atunci începuse prigoana. 

Am putea intra în aceste detalii – Când Jan Hus a fost ars de viu pe rug 

– dar nu este bine să ne gândim la aceste detalii. De fiecare dată totul a 

fost săvârșit în formula „în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului 

Duh”. Dar după aceea a urmat această trezire și Dumnezeu a dăruit și 

făcut un început nou.  

 Nu știu dacă este bine s-o reamintesc aici, dar acest fapt este 

cunoscut în toată lumea. Încă și acum frontispiciul bisericii din 

Wittenberg este un tablou sculptat cu un porc care îi înfățișează pe 

iudei, care au fost numiți „porci”. Nici la Reformă și nici 500 de ani 

după aceea ei n-au reușit să îndepărteze acel tablou. Chiar și tribunalele 

au hotărât că aparține decursului istoriei și trebuie să rămână acolo. 

Trebuie să vă închipuiți acest fapt, că iudeii au fost respinși chiar și în 

timpul Reformei și până în ziua de astăzi. Frați și surori, cine poate 

înțelege lucrul acesta? Eu am fost foarte întristat. Astăzi este ziua 

Reformei. Pe cine a ajutat această zi? Cine a găsit îndurare înaintea lui 

Dumnezeu? Cui i-a fost descoperit Cuvântul cu adevărat?  

 Astfel noi privim în urmă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a 

făcut în următorii 500 de ani care au urmat. A avut loc o trezire după 

alta, prin toate trezirile, până la trezirea penticostală care a început în 

anul 1906, s-a mers tot mai aproape de ceea ce învață Sfânta Scriptură. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, începând din anul 1946 am 

putut trăi cum Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham în mod 

deosebit, l-a chemat și l-a trimis. Astfel ca să fie purtat mesajul acestui 

Cuvânt sfânt și totul să fie restituit în Adunarea Domnului Isus Hristos, 

totul să fie readus la starea originală de la început. De ce este numit el 

Ilie? Așa cum prorocul Ilie a adunat poporul lui Dumnezeu pe Muntele 

Carmel și mai întâi a rezidit altarul Domnului tot așa și fratele Branham 

trebuia să pună din nou pe sfeșnic acest altar al lui Dumnezeu, trebuia 

să fie rezidit cu învățăturile celor doisprezece apostoli. În Apoc. 12 este 

scris că Adunarea este simbolizată printr-o femeie învăluită în soare, cu 
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luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap care sunt 

învățăturile celor doisprezece apostoli.  

 Frați și surori, noi trebuie să avem în inimile noastre că 

Dumnezeu veghează și păzește tot timpul pe poporul Său și Își va 

desăvârși lucrarea Lui în mijlocul adevăraților credincioși în timpul 

nostru. Noi deseori am subliniat Mat. 24:14 și anume că Evanghelia 

aceasta a Împărăției va fi propovăduită tuturor popoarelor ca mărturie, 

iar după aceea va veni sfârșitul. Această Evanghelie veșnic valabilă 

este vestită în timpul nostru în toată lumea. În noua scrisoare circulară 

scriu despre trăirea din 1949. Este bine dacă o spunem încă o dată. În 

anul 1948, în prima adunare la care am participat, la prima slujbă din 

acel cort eu m-am pocăit. Fusesem botezat în biserica baptistă, dar în 

anul 1958 eu am fost botezat biblic în Numele Domnului Isus Hristos. 

 Frați și surori, a sosit timpul și trebuie s-o spunem tuturor 

oamenilor. Nu este permis niciun fel de compromis, niciun fel de 

învățătură falsă. Ci așa cum a mărturisit-o și apostolul Ioan: „...după 

cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi 

nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea”(1Ioan 

2:27). Ungerea Duhului Sfânt s-a odihnit peste toți prorocii, peste toți 

apostolii, de aceea nu este Cuvântul lui Petru sau Cuvântul lui Isaia, ci 

este Cuvântul lui Dumnezeu, în Vechiul și Noul Testament. 

 În cuvântul din introducere am citit acest cuvânt minunat din 

Rom. 8. În El, în Cel întâi născut am fost hotărâți să fim fii și fiice ale 

lui Dumnezeu. Este scris că am fost hotărâți mai dinainte pentru acest 

scop, ca să fim asemenea chipului Fiului Său. „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”(Rom. 8:29). 

 Aceasta este o chemare dumnezeiască înaltă, să fim fii și fiice 

ale lui Dumnezeu. El este Cel întâi născut, iar noi cei întâi născuți. Așa 

cum în Mântuitorul, în Eliberatorul s-au împlinit toate versetele biblice 

care s-au referit la El, la fel toate făgăduințele și versetele biblice care 

se referă la noi se vor împlini. Domnul Dumnezeu va face această 

lucrare de încheiere. El va dărui această desăvârșire prin îndurarea Lui 

în toți aceia care în teamă și respect față de Dumnezeu au primit tot ce 
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este scris în Biblie. Niciun fel de răstălmăcire, niciun fel de compromis, 

ci așa cum ne-a fost spus și lăsat în Scriptură, în Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 Așa cum am reamintit, toți creștinii de la început au fost 

botezați în Numele de legământ nou testamentar, în Numele Domnului 

nostru Isus Hristos. Un alt botez nu este valabil înaintea lui Dumnezeu. 

Un Domn, o credință și un botez. „Să-I pui Numele Isus, căci El va 

mântui poporul Său de toate păcatele sale. Nu este sub ceruri un alt 

nume dat oamenilor în care ei să primească mântuirea și fericirea, decât 

doar în Isus Hristos, Domnul nostru”. De aceea, înainte să se încheie 

acest timp al îndurării și să fie chemată afară Adunarea Miresei, totul 

trebuie readus în starea de la început. 

 Frați și surori, fără să judec pe cineva. Oare va accepta 

Dumnezeu această încurcătură din toate bisericile? Ce să facă El cu 

aceasta? Nu și iarăși nu! Dumnezeu a ales niște oameni pe acest 

pământ care au ascultat glasul Lui, care au urmat invitația Lui, care au 

devenit credincioși, au fost botezați biblic, care cred toate făgăduințele 

lui Dumnezeu, le primesc din toată inima lor, până la făgăduința că 

înaintea revenirii lui Isus Hristos, Domnul avea să trimită pe robul și 

prorocul Său care ne-a scos din toată rătăcirea și încurcătura, ne-a 

dăruit această îndurare și mântuirea. Ne-a fost arătată calea pe care să 

umblăm ca să ajungem la țintă. Așa cum am citit, „toate lucrurile 

lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume 

spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său”(Rom. 8:28). 

Inclusiv ceea ce se întâmplă acum prin această pandemie cu acest virus 

Covid-19. 

 Ce părere aveți, ce simt eu acum că nu ne putem aduna când 

timp de 55 de ani am avut adunări în ultima duminică din lună în 

Zürich și prima duminică din lună în Krefeld, iar în restul lunii eram în 

călătorii de misiune în toată lumea? Acesta era programul meu. După 

ultima informație, am parcurs 15 milioane de mile de zbor. Dacă mă 

gândesc la acest fapt: în acest an eu sunt aici și sala este goală. Dar pe 

tot pământul, în toată lumea există oameni care sunt adunați să asculte 

aceste transmisii ca să primească acest Cuvânt al lui Dumnezeu și să-l 

creadă din toată inima lor. Bineînțeles că pentru mine nu este un lucru 
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simplu. În toți anii eu am fost la fața locului. De 46 de ani avem și 

suntem în posesia acestei clădiri a lui Dumnezeu pe care I-am dedicat-

o. Dacă mă gândesc, eu am numărat locurile; sunt 1135 de locuri, aici, 

pe balcon și jos în sala de mese și camerele alăturate. Dacă ne gândim, 

în ultimii ani toate locurile au fost ocupate, totul a fost plin, iar acum 

vedem că deocamdată adunările nu sunt posibile.  

 Putem spune, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit îndurarea Lui să 

fi fost personal în toate popoarele, ca ultimul mesaj să fie dus la aceste 

popoare, dacă eu n-aș fi avut acest contact personal atunci astăzi n-ar fi 

fost în toată lumea milioane de oameni care să asculte. Acum toți, care 

prin îndurarea lui Dumnezeu, în anii trecuți au auzit Cuvântul 

Domnului din gura mea, sunt în legătură directă și urmăresc aceste 

transmisii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că zi și noapte am putut fi pe 

drum ca să vestim acest ultim mesaj. În scurt timp Domnul îi va chema 

afară și pe ultimii, iar după aceea va veni sfârșitul. Noi toți știm că 

Dumnezeu are un plan. Cei șase mii de ani aproape au trecut și al 

șaptelea mileniu va fi Mileniul păcii, iar după aceea va începe veșnicia. 

Totul se apropie de sfârșit. Fie că privim înspre Israel, fie vedem toate 

cutremurele care au avut loc pe pământ. Se împlinește exact așa cum a 

spus-o Domnul. Cutremure, războaie, foamete, scumpiri, toate acestea 

se împlinesc/au loc în timpul nostru prezent. Noi putem spune că 

suntem acea generație care a trăit și trăiește aceste lucruri. Domnul 

nostru a spus-o foarte clar: „Când veți vedea întâmplându-se aceste 

lucruri, ridicați-vă capetele căci izbăvirea trupurilor voastre se 

apropie”. Toți să fie întăriți și binecuvântați din nou în Numele 

Domnului nostru Isus Hristos. 

 Să ne ridicăm, să ne rugăm împreună și să-I mulțumim 

Domnului pentru tot. 

 Tată ceresc, din toată inima Îți mulțumesc pentru Cuvântul Tău 

sfânt și scump. Împreună Îți mulțumim pentru toți frații din diferite 

limbi care dau mai departe Cuvântul Tău, pentru toți traducătorii. Iubite 

Domn, ultimul mesaj să ajungă chiar până la ultimii, numărul să fie 

deplin și Tu să poți reveni ca să ne iei Acasă. Ție, credinciosului 

Dumnezeu Îți aducem mulțumirile noastre în Numele sfânt al lui Isus. 

Amin. 


