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Predica de la Krefeld  

Duminică, 06 decembrie 2020, ora 11 

 

                                                                                          Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Rom. 15:4-6: (...). 

 Vă salut pe toți. Îi suntem mulțumitori Domnului că putem avea 

aceste adunări cu toți frații și surorile de pe întregul pământ. Chiar dacă 

nu ne place ce se întâmplă pământește și am ajuns într-o situație în care 

suspinăm, totuși noi suntem mulțumitori în fiecare împrejurare. Astăzi 

am primit multe saluturi de la mulți, mulți frați. 

 Acum suntem la începutul lunii decembrie. Gândurile mele s-au 

întors înspre ceea ce s-a întâmplat acum 58 de ani, atunci când am fost 

în Jeffersonville, în Statele Unite, în perioada 1-5 decembrie 1962. În 2 

decembrie am predicat în tabernacolul Branham; în 3 decembrie am 

avut o conversație lungă cu fratele Branham. Iubiții mei frați și surori, 

eu nădăjduiesc că voi puteți simți puțin ce s-a petrecut în mine. Voi toți 

știți sau ați aflat lucrul acesta mai târziu, ce s-a întâmplat în Europa, ce 

s-a întâmplat în Germania în anul 1961, când a avut loc zidirea Zidului 

Berlinului. Atunci tancurile rusești stăteau față în față/tun în tun cu 

tancurile americane, la poarta Brandenburgului, iar noi nu știam ce se 

va întâmpla în clipa următoare. Într-un astfel de timp, în 2 aprilie 1962, 

Domnul mi-a dat îndemnul: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș 

se va sfârși în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești 

Cuvântul Meu”. Apoi mi-a dat îndemnuri de a depozita alimente, 

hrană, fiindcă va veni o mare foamete. Cuvânt cu cuvânt, Domnul mi-a 

spus: „Atunci tu vei sta în mijlocul poporului și vei împărți hrana”. De 

fapt ar fi trebuit să știu. „Vei sta în mijlocul poporului și vei propovădui 

Cuvintele Mele”. Dar eu n-am înțeles că e vorba de hrana 

duhovnicească. Acest lucru mi l-a spus fratele Branham mai târziu, prin 

descoperire, și eu voi păstra pentru totdeauna cuvintele pe care mi le-a 

spus el: „Frate Frank, tu ai crezut că va veni o foamete pământească și 

voi ați depozitat alimente pământești. Dar Dumnezeu va trimite o 

foamete după auzirea cuvintelor Sale, așa cum este scris în prorocul 
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Amos. Și hrana pe care tu trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit 

și descoperit pentru acest timp”. Apoi a mai adăugat o frază și a spus: 

„Cuvântul făgăduit, descoperit, este înregistrat pe benzi. Așteaptă cu 

împărțirea hranei până când vei primi și restul hranei”. 

 Astăzi vom citi câteva versete din 1Tesaloniceni în care vom 

intra pe scurt. Citim din 1Tes. 5 începând cu vers. 1. Voi știți că în 

1Tes. 4, începând cu vers. 13, Pavel a descris exact revenirea 

Domnului, iar noi suntem foarte, foarte mulțumitori pentru aceasta. Iar 

dacă astăzi voi face observația, atunci îi rog pe toți frații din toate 

celelalte limbi să înțeleagă de ce trebuie să spun acest lucru.  

 De exemplu, în Biblia engleză este scris cuvântul „shout”. 

Domnul va reveni cu un  „shout”, iar acest „shout” este un strigăt tare. 

Dacă cineva ridică glasul într-o conversație atunci poți spune: „Do not 

shout!” (nu striga!). Dar în limba germană nu este „shout”, ci un strigăt 

de trezire – „weckruf”. Deoarece este vorba de morții adormiți în 

Hristos. De aceea eu mă bucur că ne-a fost lăsată exactitatea traducerii 

Bibliei. O strigare tare poate fi un mesaj, poate fi tot posibilul. Dar 

strigătul de trezire care va răsuna atunci, așa cum este scris: „atunci 

când va răsuna chemarea/strigătul de trezire însuşi Domnul, cu un 

strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va 

coborî din cer” – aceasta nu este o perioadă de timp de o săptămână, 

de o lună, de un an. Toate aceste lucruri se vor întâmpla într-o singură 

zi în același timp. Noi suntem recunoscători că noi, prin puterea 

traducerii exacte putem rămâne la subiect, deoarece prin strigătul de 

trezire mai întâi vor fi chemați cei adormiți în Hristos, apoi ei vor învia. 

Apoi noi care trăim și suntem în viață vom fi schimbați. 

 Acum ne întoarcem la textul minunat din 1Tes. 5 unde sunt 

scrise cuvintele minunate: „Cât despre vremuri şi soroace („Cât 

privește timpul și ceasul” – lb. germ.), n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, 

fraţilor”. Noi am primit învățătura prin epistola apostolului, nu mai 

trebuie scrisă o altă scrisoare. Aici ne este spus totul 

 1Tes. 5:2: „Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua 

Domnului va veni ca un hoţ noaptea”. Acest lucru este minunat „ziua 

Domnului”. Noi avem făgăduința pe care am primit-o din gura 

Domnului, scrisă în Mal. 4:5-6b: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, 



3 

 

înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare”. El 

va întoarce copiilor înapoi la părinți. Dacă noi vedem legătura de la un 

verset biblic la celălalt verset și dacă primim această legătură – despre 

aceasta este vorba astăzi, ca noi într-adevăr să mergem de la un verset 

la altul pentru a putea încadra totul exact.  

 Așadar mai citim încă o dată 1Tes. 5:2 și 3: „Pentru că voi 

înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 

Când vor zice: «Pace şi linişte!» («Pace și siguranță!» – lb. germ.) 

atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii 

peste femeia însărcinată, şi nu va fi chip de scăpare”.  

 Acest verset „Când vor zice: «Pace şi linişte!» («Pace și 

siguranță!» – lb. germ.)”. Haideți să ne uităm în Orientul Apropiat, în 

legătură cu Israel, cu ceea ce petrece acolo și trebuie să se întâmple. 

Este folosit termenul „procesul de pace”, o exprimare folosită de toți 

politicienii care se preocupă cu această situație. Este vorba de procesul 

de pace. Nu este vorba de un proces de pace din Statele Unite, nu este 

vorba de procesul de pace din Rusia, China, Europa sau de ici și colo. 

Ci este vorba de procesul de pace despre care vorbește sfânta Scriptură 

și dă mărturie despre aceasta. Apoi, când ei vor spune: „Acum 

domnește pacea”, atunci un prăpăd neașteptat se va abate peste ei, căci 

va fi o pace aparentă care va fi încheiată prin multe compromisuri. Iar 

apoi va veni prăpădul pe neașteptate. 

 Citim vers. 4: „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru 

ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ”. 

 Lăudat și cinstit să fie Numele Domnului! Dar voi, iubiții mei 

frați și surori, voi care ascultați astăzi pe întregul pământ, voi nu trăiți 

în întuneric. Ci voi ați auzit Cuvântul sfânt descoperit pentru acest timp 

și îl credeți din toată inima. În timpul serii s-a făcut lumină. Dumnezeu 

Și-a adus aminte de Cuvântul Său și l-a împlinit la timpul potrivit, l-a 

trimis pe robul și prorocul Său care este comparat cu Ilie. Și ce a făcut 

Ilie? El a chemat poporul împreună pe muntele Carmelului și a strigat 

mulțimii adunate: „Câtă vreme mai vreți să șchiopătați în toate 

direcțiile? Dacă Domnul este Dumnezeu atunci urmați-L”. A luat cele 

douăsprezece pietre, a rezidit altarul Domnului, apoi a adus jertfa și 
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Dumnezeu a răspuns cu foc. Și inimile israeliților au fost întoarse 

înapoi la Dumnezeu.  

 Exact așa a rezidit fratele Branham altarul lui Dumnezeu în 

acest timp și a pus din nou pe sfeșnic învățătura celor doisprezece 

apostoli. Așa cum Pavel a trebuit să spună atunci, în Gal. 1, cine 

propovăduiește o altă Evanghelie acela stă sub un blestem. Vă rog 

frumos să vă gândiți la acest lucru și deveniți recunoscători pentru 

aceasta, că Dumnezeu ne-a dăruit harul de a nu rămâne în întuneric. 

Câți predicatori vorbesc de zilele Domnului! Adventiștii spun că „ziua 

Domnului este sabatul”. Dar Domnul Dumnezeu a vegheat asupra 

Cuvântului Său și a trimis pe prorocul Său la sfârșitul zilei mântuirii, 

înainte de a începe ziua Domnului, atunci când soarele se va preface în 

întuneric și luna în sânge și stelele vor cădea din cer. Dumnezeu S-a 

îngrijit ca acum la sfârșitul timpului de sfârșit aceste lucruri să nu ne 

surprindă. Ci noi să primim introducerea în planul de mântuire al 

Dumnezeului nostru, prin har.  

 Cu toată certitudinea, astăzi pot spune: voi iubiții mei frați, 

iubite surori, voi de pe întregul pământ, în toate popoarele și în toate 

limbile, voi care auziți mesajul divin pentru acest timp și îl credeți, voi 

nu trăiți în întuneric ca ceilalți care n-au nădejde. Ci voi trăiți în lumina 

Cuvântului sfânt descoperit pentru timpul nostru. Apoi se va împlini 

Cuvântul din prorocul Maleahi 3:18: „Şi veţi vedea din nou atunci 

deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui 

Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte”. 

 Cine dorește s-o știe mai exact acela o poate citi și vedea în 

Mat. 15:8-9, acolo unde Domnul trebuie să spună și astăzi: „Degeaba 

Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti”.  

 Câți au introdus prin învățături proprii crezuri proprii pe care le-

au adus în adunări? În diferite adunări se crede ceea ce a fost hotărât în 

ziua înființării confesiunii respective. Dar adunarea Dumnezeului Celui 

viu are doar o singură zi a înființării sale, iar acest lucru s-a întâmplat 

la Cincizecime, atunci când a avut loc revărsarea Duhului Sfânt, când 

cei 120 au fost adunați împreună în Odaia de Sus; răscumpărarea 

avusese loc, Sângele noului legământ a fost vărsat, răscumpărarea era 

isprăvită, iertarea, harul și mântuirea se întâmplase pentru noi. Acolo 
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primii credincioși erau strânși împreună și Duhul Sfânt s-a coborât. Și 

iată acolo Domnul Dumnezeu a înființat Adunarea nou testamentară. El 

însuși a spus: „Eu îmi voi zidi Adunarea Mea și porțile locuinței 

morților n-o vor birui”. El însuși Își va desăvârși Adunarea Lui Mireasă 

în timpul nostru pentru că pentru aceasta a fost trimis ultimul mesaj. 

Așa cum a spus-o fratele Branham în 11 iunie 1933: „Așa cum Ioan 

Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos așa vei fi trimis tu cu 

un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Și noi 

putem da mărturie despre aceasta. Toți frații de pe toate continentele 

pot da mărturie că ultimul mesaj a fost răspândit pe întregul pământ. 

Așa cum a anunțat Domnul așa s-a și întâmplat. 

 Acum ne întoarcem foarte repede la luna decembrie, în perioada 

1-5 decembrie a anului 1962. Apoi a venit 24 decembrie când fratele 

Branham a fost chemat Acasă. Iubiții mei frați și surori, pentru mine a 

fost de neconceput, eu n-am putut înțelege că s-a întâmplat așa ceva. 

Cât de des a spus fratele Branham în ultimele lui predici și a indicat 

înspre faptul că a văzut un cort uriaș. Câteodată el a spus că era 

asemenea unei catedrale, dar a fost un cort. El a așteptat ca acest lucru 

să se întâmple; el chiar a spus: „Este AȘA VORBEȘTE DOMNUL și se 

va întâmpla”. Dar fratele Branham a fost un proroc, el doar a văzut 

ceea ce se va întâmpla și a așteptat să se întâmple în timpul lui, dar apoi 

el a fost luat Acasă. Voi toți știți că eu am văzut cum el a fost ridicat pe 

norul supranatural, și în această viziune eu am spus: „Frate Branham, 

tu nu ești Fiul omului. De ce te văd eu pe acest nor?”. Aceasta s-a 

întâmplat în 24 decembrie 1965, între orele 10:30 și 11:00 seara. 

Fratele Branham a plecat Acasă exact la ora 11 fără un sfert, ora 

europeană. Exact în timpul plecării lui Acasă eu l-am văzut mergând la 

cer în acest nor. Dacă vă puteți închipui acest nor în fața voastră, el era 

în dreapta, la capătul norului, era îmbrăcat în costum; în felul acesta a 

fost luat în sus. 

 Apoi a venit 19 ianuarie 1966. Iubiții mei frați și surori, am avut 

o trăire neobișnuită, extraordinară. Eu o pot spune astăzi. Eu mi-am 

scris toate trăirile supranaturale, mi-am notat locul, data și ora, mi-am 

notat totul. Eu pot spune fiecăruia: atunci și atunci, acolo și acolo și în 

acel timp s-a întâmplat. Exact așa este și cu 19 ianuarie 1966. Pur și 

simplu am fost transpus în Duhul într-o adunare. Partea unde mă aflam 
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eu era o clădire din lemn, erau niște trepte din lemn, sus spre balcon. 

Eu am urcat pe aceste trepte în sus și m-am așezat pe balcon în partea 

dreaptă și am privit în jos. Dar tot restul era un cort. Doar partea 

aceasta era o clădire făcută din lemn. Restul a fost un cort uriaș. Și ce 

să vă spun? În următoarea clipă, mulțimi, mase de oameni au intrat 

înăuntru. Eu am privit, și dintr-o dată ei toți luaseră loc. Toți oamenii de 

ordine aveau o banderolă pe brațul lor și astfel puteai vedea cine erau. 

Toți se așezaseră, și iată acolo am auzit un glas: „Frate Frank, timpul 

tău a sosit. Te rog vino jos pe platformă”. Acolo unde a predicat fratele 

Branham eu am putut și a trebuit să iau locul. Glasul a spus puternic: 

„Vorbește poporului și spune-le că venirea Domnului este aproape”. Iar 

eu am început să predic în acest cort uriaș. Voi știți că Dumnezeu 

folosește pilde pământești. Cu aceasta a vrut să spună că este vorba de 

întreaga lume. Și toate popoarele sunt incluse.  

 Mesajul pe care l-a adus fratele Branham n-a fost doar pentru 

America. Fratele Branham a fost un cetățean american, așa este, dar 

mesajul a fost pentru întreaga adunare de pe întregul pământ. Exact așa 

este și astăzi. Eu am doar un pașaport german, dar Cuvântul lui 

Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu este pentru toate popoarele. Sau mai 

clar spus, pentru toți copiii lui Dumnezeu din toate popoarele, limbile 

și națiunile.  

 Înțelegeți voi de ce am citit astăzi și am ales 1 Tes. 5:4? „Dar 

voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă 

surprindă ca un hoţ”. Nu! „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei”. 

Iar noi, ca copii ai zilei harului putem umbla în lumina Cuvântului 

descoperit. Noi am primit chemarea afară prin har: „Voi poporul Meu, 

ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi 

de ce este necurat...”(2Cor. 6:17). Noi n-am citit, n-am primit doar 

2Cor. 6:17, ci și Apoc. 18:4: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să 

nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”. 

 Domnul ne-a deschis înțelegerea pentru Scripturi  și ne-a dăruit 

har de a recunoaște pe „astăzi” al nostru. Iubiții mei frați și surori, noi 

am primit o mare moștenire. O astfel de perioadă cu atâta descoperire a 

Cuvântului n-a mai existat niciodată. Dumnezeu l-a putut folosi pe 

fratele Branham pentru a ne da toate versetele biblice pentru ca noi să 



7 

 

putem include Vechiul și Noul Testament și să aducem mesajul minunat 

poporului lui Dumnezeu de pe întregul pământ.  

 Acum încă o dată această comparație. În 1Tes. 4, răpirea și ceea 

ce se va întâmpla în acel timp. Și dacă Pavel scrie: „Acest lucru vi-l 

spun ca pe-un Cuvânt al Domnului”, atunci ar trebui să aibă un impact 

ca o bombă. Aceasta n-o spun eu Pavel, ci o spun ca AȘA VORBEȘTE 

DOMNUL. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 

arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi 

vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom 

fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în 

văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul”. Apoi vom intra la 

ospățul Mielului. 

 Iubiții mei frați și surori, și îndeosebi toți frații slujitori. Vă rog 

frumos să încadrați 1Tes. 4 corect. Mesajul care premerge cea de-a 

doua venire a lui Hristos nu este arătat în Mat. 25. Acolo ne este spus: 

„Iată vine mirele! Pregătiți-vă să-L întâmpinați”. De acest mesaj 

aparține Cuvântul din 2Cor. 6: „Voi poporul Meu, ieșiți afară”. 

Chemarea afară, separarea, pregătirea. În toți acești ani răsună mesajul. 

Dar apoi când va sosi ziua și ceasul, când Domnul ne va lua Acasă, 

acest lucru se va întâmpla într-o zi. Noi vedem ce spune sfânta 

Scriptură despre aceasta. Doi vor fi într-un pat, doi vor măcina la 

moară, doi vor fi pe câmp. Pe o parte a pământului va fi zi, pe partea 

cealaltă va fi noapte. Dar ceea ce este scris în 1Tes. 4, începând cu vers. 

13 se va întâmpla în același timp pe întregul pământ. 

 Acum la încheiere, încă o dată acest cuprins minunat din cap. 5. 

Dar voi, fraților nu mai aveți nevoie să vi se scrie, voi toți sunteți fii ai 

zilei, ai luminii. Mai avem noi nevoie de ceva în scris, de o învățătură 

în scris? În sfânta Scriptură avem toate îndemnurile și toată învățătura 

și Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru aceasta. Așadar noi nu 

trăim în întuneric. Și așa cum a spus mereu fratele Branham, în timpul 

serii va fi lumină. Și s-a făcut lumină. Tainele ascunse au fost 

descoperite prin slujba prorocului și robului Său. Acum noi suntem 

niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu și putem propovădui întregul 

plan de mântuire, tot sfatul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați în Numele 

Domnului.  



8 

 

 Vă rog frumos primiți! Dumnezeu a condus lucrurile în felul 

acesta, că El a trimis pe prorocul Său pentru a ne pune la dispoziție 

toate versetele biblice care au fost necesare pentru a da și purta mai 

departe mesajul timpului de sfârșit și să-l propovăduim. De aceea El a 

trimis pe robul și prorocul Său, apoi l-a luat. El și-a încheiat slujba. 

Dumnezeu nu mai trebuia să descopere nimic. Totul a fost descoperit. 

Iar noi Îi putem mulțumi Domnului pentru aceasta, că noi putem 

propovădui întregul plan de mântuire, tot sfatul Dumnezeului nostru. 

 Vă rog s-o luați încă o dată la inimă. Aceasta este ziua pe care a 

hotărât-o Domnul, pentru ca noi, ca Adunare Mireasă, ca cei 

răscumpărați, ca gloata răscumpărată prin Sânge să fim sfințiți în 

Cuvântul Adevărului și să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua 

glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. Mai am o 

rugăminte. Dacă este în voia lui Dumnezeu, în adunarea următoare 

vom vorbi cât de necesar este ca să nu primim doar învățătura, ci să 

avem trăirile mântuitoare cu Dumnezeu în mod personal și pregătirea 

noastră personală, astfel ca să stăm ireproșabil înaintea Domnului – 

este cu adevărat necesar. Pe cât de sigur propovăduirea Cuvântului este 

desăvârșită, ireproșabilă pe atât de sigur răscumpărarea isprăvită este 

ireproșabilă. Și toți cei ce au primit har de la Domnul și Îi dăruiesc 

acum credință Domnului, ei vor trăi pregătirea lor într-un mod deplin. 

Iar noi toți vom trăi ploaia timpurie și târzie. Așa cum este acum nu va 

rămâne până la sfârșit. Dumnezeu va dărui har ca noi să ne putem 

strânge din nou împreună pentru a asculta Cuvântul Lui scump și sfânt. 

 Fiți binecuvântați cu toții în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 Să ne ridicăm pentru rugăciune. Doamne Dumnezeule 

atotputernic, Îți mulțumesc din toată inima și din tot sufletul. Noi toți 

Îți mulțumim că Tu ne-ai primit, că ne-ai dăruit lumină și putem umbla 

în lumina Cuvântului descoperit. Iubite Domn, Îți mulțumim că Tu ai 

împlinit făgăduința Ta, ai trimis pe prorocul Ilie și ai reașezat toate 

lucrurile. Îți mulțumim că am putut purta acest mesaj divin până la 

marginile pământului, Îți mulțumim că Tu Îți vei desăvârși lucrarea Ta 

în Adunarea Ta, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 


