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PREDICĂ LA RADIO LUXEMBURG 
 

      ianuarie – martie 1968 

 

Vă salut pe toţi cordial, în preţiosul Nume al Domnului Isus 

Hristos, prin aceste cuvinte ale proorocului Habacuc: “Domnul mi-a 

răspuns şi a zis: “Scrie prorocia şi sapă-o pe table, ca să se poată citi 

uşor! Căci este o prorocie, a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de 

împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteaptă-o, căci va veni şi 

se va împlini negreşit.”(Habacuc 2:2-3)” 

Toate promisiunile lui Dumnezeu nu întârzie să se împlinească; 

astfel citim în Iosua 21:45 : “Din toate vorbele bune pe care le 

spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită, 

toate s-au împlinit.” 

Cum ar putea fi altfel? Cine ar putea să împiedice împlinirea 

scopurilor lui Dumnezeu? Toate se desfăşoară după voinţa Sa, căci 

El este Atotputernicul şi coordonatorul întregului univers. Satana 

este absolut neputincios, dacă Dumnezeu nu-i dă consimţământul 

Său. Noi nu trebuie să subestimăm victoria dobândită de Dumnezeu 

la cruce asupra Satanei. Pentru aceasta să citim Coloseni 2:15: “A 

dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea 

lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” 

Cine se mai poate îndoi mult timp de întreaga victorie a lui 

Dumnezeu în Isus Hristos asupra lui satana? Această victorie nu a 

fost obţinută prin justiţie, dar este o victorie minunată, totală şi 

absolută. Cel ce vede aceasta prin credinţă, poate să proclame ca şi 

apostolul Ioan: “Ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa 

noastră.”(1 Ioan 5:4) 

Apostolul Pavel exaltă, exprimând această credinţă prin cuvintele: 

“Făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt “da”; 

de aceea şi “Amin”, pe care-l spunem noi prin El, este spre slava lui 

Dumnezeu.”(2 Cor.1:20) 

Noi trebuie să privim la El, plinătatea lui Dumnezeu. De aceea el 

a scris: “Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii.” 

(Col. 2:9) Este minunat că acest text nu se opreşte, ci el continuă 
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prin aceste cuvinte: “Voi aveţi totul deplin în El, care este capul 

oricărei domnii şi stăpâniri.”(Col. 2:10) 

Aceasta este Evanghelia, vestea bună. Pe atât de sigur este că 

toată plinătatea lui Dumnezeu a fost manifestată în Hristos, la fel 

este de sigur că noi posedăm această plinătate în El.  

ESTE TOTUL SIMPLU DE A MERGE CU DUMNEZEU PRIN 

CREDINŢĂ, ASCULTARE ŞI SUPUNERE; şi astfel vom intra în 

posesia tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. Dar necredinţa şi 

neascultarea ascund binecuvântările. Samuel, marele prooroc al lui 

Dumnezeu a spus: “Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca 

ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea 

la idoli şi la terafimi.”(1 Samuel 15:23) Noi constatăm din 

convorbirea lui Samuel cu Saul, că acesta din urmă îşi imagina-

credea că este în regulă faţă de Dumnezeu, căci el a declarat lui 

Samuel: “Am păzit cuvântul Domnului.”(1 Samuel 15:13) 

La fel este astăzi. Mulţi gândesc că ar fi executat porunca 

Domnului, bineânţeles că este vorba de ceea ce li se pare că ar fi 

bine. Oh, binecuvântat să fie Dumnezeu că a creat în aleşii Săi o 

deplină încredere a credinţei! În toate timpurile Dumnezeu şi-a 

manifestat voinţa Sa. Cu siguranţă că El aşteaptă ca noi să-L credem 

şi să împlinim în supunere, ceea ce El ne spune.  

Este esenţial ca noi să înţelegem modul de a împlini voia lui 

Dumnezeu. Astfel, cei răi nu au recunoscut voia lui Dumnezeu în 

timpul lor. Astfel, ei predică despre ceea ce El a făcut, nu despre 

ceea ce face El la ora actuală. Ce promisiuni a dat Dumnezeu, 

pentru timpul nostru? Ce trebuie să se întâmple? Ce va precede 

întoarcerea Sa? În Luca 17:26-23 Domnul vorbeşte de ceea ce se 

întâmplă în timpul nostru şi spune: “Ce s-a întâmplat în zilele lui 

Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului.” 

Noi cunoaştem toate aceste texte, totuşi am recunoscut adâncimea 

semnificaţiei duhovniceşti a acestor cuvinte? Dacă examinăm cadrul 

exterior al acestui timp, vom lua atunci seama la aceste cuvinte: 

“oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau.” 
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Totuşi, ceea ce na interesează mai mult este aspectul relaţiilor 

duhovniceşti ale acestui timp. Noi trebuie să recunoaştem ceea ce a 

făcut Dumnezeu în acel timp. 

Ceea ce au făcut oamenii, a fac şi astăzi. Dar Dumnezeu vorbeşte 

de asemenea chiar de zilele noastre, ca de timpul lui Noe. Se pare că 

trebuie ca aceste cuvinte ale Domnului să fie spuse puternic de 

Duhul şi să fie săpate adânc în fiecare inimă. Zilele premergătoare 

potopului au fost marcate de descoperirea voii Domnului 

proorocului Său Noe; Domnul i-a spus ce trebuie să se întâmple si i-

a dat cu aceeaşi ocazie sarcinile pe care trebuie să le urmeze. 

Cine nu se îndoieşte de pasajele Scripturii n-are nevoie de nici o 

interpretare particulară, căci Dumnezeu a îndeplinit simplu tot ceea 

ce a spus. Chiar şi în zilele3 noastre Dumnezeu a descoperit voinţa 

Sa slujitorului şi proorocului Său-William Branham, spunându-i 

ceea ce are de făcut. Căci trebuie să fie în timpul nostru ca în timpul 

lui Noe, după cum declară cuvintele Domnului. Scriptura s-a 

împlinit sub ochii noştri. Amin. Totuşi cine a recunoscut-o? 

În timpul lui Noe, Dumnezeu nu a descoperit voia Sa-planul Său 

unui grup de oameni sau la mai mulţi prooroci, ci doar unuia singur. 

La fel ar trebui să fie şi în zilele noastre. Cel ce contrazice metoda 

lui Dumnezeu, batjocoreşte Cuvântul şi se leapădă de Domnul.  

Dar în acelaşi timp, cei care aparţin lui Dumnezeu se amestecă cu 

linia umană în loc să asculte cuvântul proorocului lui Dumnezeu şi 

se îndepărtează. Aşa este astăzi. Nu ar fi preferabil ca ei să 

recunoască cu o inimă sinceră ultimul avertisment pe care Domnul 

îl adresează prin gura proorocului Său? Ce au făcut ei? 

Cele două descendenţe-urmaşi, au început să se amestece din ce 

în ce mai mult(Geneza 6) şi fii lui Dumnezeu nu s-au lăsat călăuziţi 

de Domnul. Nu-i aşa că la fel este în zilele noastre? Amestecul cel 

mai mare din toate timpurile se petrece sub ochii noştri. Copii lui 

Dumnezeu nu cred că Duhul Sfânt a vorbit încă o dată şi că El a 

trimis un mesaj proorocului Său. Ei participă la amestecul universal 

al celor ce se numesc creştini. 

Scriptura nu poate fi anulată, totul trebuie să se împlinească. 

Odinioară fii lui Dumnezeu se abăteau de la proorocul lui 



Predica la Radio Luxemburg (2) ian-mart ’68 – Ewald Frank 

 4 

Dumnezeu şi nu-l credeau, la fel ca cei necredincioşi. Dar preaiubiţi 

copii ai lui Dumnezeu ascultaţi avertismentul, luaţi aminte serios la 

Cuvânt şi rugaţi pe Domnul să vă deschidă auzul pentru Sfintele 

Scripturi, căci timpul este foarte aproape. Toţi cei ce nu au crezut pe 

Noe au pierit. Ce credeţi că are să se întâmple cu cei care îşi bat joc 

de fratele Branham şi nu cred că Dumnezeu l-a trimis? Oare zilele 

noastre sunt diferite de cele de atunci? Nicidecum. Noi o afirmăm 

pe baza acestui Cuvânt al lui Dumnezeu. Nu vă înşelaţi, nu vă bateţi 

joc de Dumnezeu.! Am putea aduna încă multe argumente, dar toate 

ar contribui în final la întunecarea planului prin discursuri fără rost. 

Ospunem simplu: “CINE ARE URECHI, SĂ ASCULTE”, că aşa 

cum s-au desfăşurat evenimentele timpului lui Noe, aşa trebuie să 

fie şi astăzi. Cu siguranţă fii lui Dumnezeu aveau convingerea că 

dacă Dumnezeu vrea să vorbească, acaesta ar fi normal. Oare să 

difere astăzi? Peste tot auzim această exclamaţie: “O, dacă 

Dumnezeu vrea să ne vorbească, ne va vorbi personal.” Totuşi 

Dumnezeu a vorbit totdeauna prin prooroci, iar prin ei mesajul a 

fost trimis poporului. În Matei 23:37 Domnul zice: “Ierusalime, 

Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietrele pe cei trimişi 

la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copii tăi cum îşi strânge 

găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!” Şi în versetul 34 citim: “De aceea 

iată vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari.” Vedem că Domnul se 

serveşte de prooroci Săi, nu numai în Vechiul Testament, dar la fel 

şi în Noul Testament. 

Unul dintre cei mai mari prooroci a exclamat: “Cine a crezut în 

ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?”(Isaia 53) 

Noi putem spune: braţul Domnului a descoperit pe toţi cei care cred. 

Toţi cei ce l-au crezut pe Noe, au crezut în realitate pe Dumnezeu 

care vorbise prin gura lui Noe. Aceasta este adevărat chiar pentru 

toţi proorocii care au vorbit în Numele Domnului. Totruşi, toţi acei 

care nu înţeleg modul de a vorbi al lui Dumnezeu, manifestă intrigi; 

însă cei ce au recunoscut binefacerile lui Dumnezeu urmează pe 

omul trimis de Dumnezeu. Este ca şi cum am zice că în zilele lui 

Moise poporul evreu urma un om, dar în realitate urmau pe Domnul 
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Dumnezeu care trimisese un prooroc. Cel care ne reproşează că 

urmăm un om ar face bine să-şi măsoare cuvintele. 

În adevăr, noi am recunoscut ceea ce Dumnezeu face în zilele 

noastre, şi este Dumnezeu singur pe care-L urmăm. 

Ce importanţă are judecata oamenilor; aceasta nu va schimba 

nimic. Cel care a recunoscut clar voinţa lui Dumnezeu se va 

desăvârşi fără îndoială pe deplin şi în supunere fără ca cineva să-l 

poată reţină. 

Să examinăm acum parte a doua a expunerii noastre. Este minunat 

că Domnul nu ne-a lăsat în incertitudine în ce priveşte timpul 

nostru. Oare El s-a descoperit în zilele după potopul cu foc al 

Sodomei sau înainte? Din punctul de vedere al acestei întâmplări 

noi citim: ei plantau, construiau, etc., dar de o mare importanţă este 

să analizăm ceea ce s-a petrecut pe plan spiritual. Cum s-a 

descoperit Domnul în acele zile trimisului Său? Căci este acelaşi 

lucru pentru timpul nostru ca şi pentru acel timp. 

Să fim foarte atenţi, căci dacă noi nu recunoaştem ceea ce a făcut 

Dumnezeu în zilele lui Lot, nu vom înţelege modul Lui de a vorbi în 

timpul nostru. 

Mai întâi să reţinem acest lucru: înainte să înceapă judecata 

Domnului, El a vizitat pe proorocul Său Avraam însoţit de doi 

îngeri.(Geneza 18) Cei doi îngeri s-au îndreptat spre Sodoma, dar 

Avraam stătea tot înaintea Domnului. Apoi Domnul i-a spus (vers. 

17): “Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?” În acest cuvânt 

se găseşte taina. Înainte ca să cadă judecata Domnului, El se 

descoperă proorocului, arătându-i ceea ce urma să se întâmple. 

Şi acum aceste fapte se succed la fel ca în acele zile. Dumnezeu se 

ţine de Cuvântul Său. El nu face nimic fără să avertizeze omenirea. 

Este scris în Amos 3:7- “Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără 

să nu-şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.” Nicidecum, 

dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii 

mincinoşi. Căci El nu se poate schimba şi nici întoarce de la 

Cuvântul Său. Nu se găseşte scris nicăieri că Dumnezeu descoperă 

tainele Sale păstorilor, evangheliştilor sau într-o şcoală biblică. Dar 

El le descoperă proorocilor Săi! Amin. 
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Fiecare cuvânt trebuie să rămână la locul său. Cel ce a sosit 

înaintea distrugerii Sodomei şi Gomorei, va sosi de asemenea şi în 

timpul nostru. 

Domnul Dumnezeu descoperă slujitorului Său, Avraam, ceea ce 

trebuie să se întâmple şi îi dădu un semn. Avraam adusese apă să 

spele picioarele prăfuite ale acelor bărbaţi: “Îngăduie să se aducă 

puţină apă ca să vi se spele picioarele şi odihniţi-vă sub copacul 

acela.”(Geneza 18:4) 

Avraam făcu să se pregătească o masă pentru Cel ce hrăneşte 

toată suflarea de viaţă. Sara care era în cort, în spatele lui, ascultă şi 

râse la cele auzite. Râsese pentru că ei erau bătrâni, iar Sarei nu-i 

mai venea rânduiala femeilor. Ea râsese în cortul său, însă Cel ce 

cunoaşte inimile a zis lui Avraam: “Pentru ce a râs Sara?” Ea zisese: 

“Cu adevărat să mai pot avea eu copil, care sunt bătrână?” 

Remarcaţi desfăşurarea evenimentelor din Geneza 18:9-15. Pentru 

aleşii acestui timp, ultimul semn a fost că gândurile ascunse ale 

iniilor au fost dezvăluite. De atunci de când Însuşi Domnul mergea 

printre oameni, El descoperea oamenilor tainele vieţii lor. El zicea 

lui Petru, care este numele lui şi al tatălui său.(Ioan 1:48) Lui 

Natanael îi spusese; “Iată cu adevărat un israelit în care nu este 

vicleşug.(Ioan 1:47) La fel de minunate sunt şi cuvintele ce 

urmează. Natanael i-a spus: “De unde mă cunoşti? Drept răspuns 

Isus i-a zis: “Te-am văzut mai înainte să te cheme Filip, când erai 

sub smochin.”(Ioan 1:48) 

În acelaşi mod a descoperit El samaritencei, care era viaţa ei 

ascunsă.(Ioan 4:7-42) Aş reda numai versetul 29: “Mulţi samariteni 

din cetate au crezut în Isus din pricina femeii care zicea: “Mi-a spus 

tot ce am făcut.”” 

Toţi cei cărora El le-a descoperit tainele ascunse, au recunoscut în 

El pe Mesia. Alţii dimpotrivă, L-au urât, considerându-L Belzebub, 

respingând mesajul Lui. 

Aşa cum atunci s-a văzut o despărţire între cei ce credeau şi cei ce 

nu credeau, la fel se manifestă şi astăzi. Dumnezeu a descoperit 

totul înaintea urgiei. La fel se descoperă Domnul astăzi ca fiind fiul 

omului, exact cum a făcut-o în zilel3e dinaintea distrugerii Sodomei 
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şi Gomorei. Noi ne aflăm la sfârşitul epocii noastre şi Domnul 

vorbeşte la fel. Cel ce a asistat la adunările fratelui Branham ştie 

cum Domnul a descoperit tainele inimilor. Fratele Branham, a 

subliniat întotdeauna că ne aflăm în timpul din urmă, la fel ca în 

timpul lui Lot. 

Milioane de oameni din lumea întreagă pot să dovedească că 

Dumnezeu nu s-a înşelat niciodată. Cuvântul Său din gura 

proorocului a spus întotdeauna numai adevărul. Aleşii au recunoscut 

că acelaşi Domn care vorbise cu Avraam, era de asemenea Cel care 

vorbise cu ai Săi când păşea pe pământ. 

Modul Lui de a vorbi a fost la fel cu cel arătat lui Noe şi lui 

Avraam. L-am înţeles noi? În adevăr Isus Hristos este acelaşi. 

Ferice de omul pentru care Isus nu este o pricină de poticnire.  

Eu sper că nimeni nu are impresia că noi apărăm pe fratele 

Branham; vă rog să înţelegeţi, este vorba de Dumnezeu şi de 

poporul Său, de desăvârşirea Scripturilor. Cel care a fost în zilele lui 

Noe şi Lot, este acelaşi care se descoperă şi azi. Dumnezeu s-a 

servit de proorocul Său William Branham în acelaşi mod cum s-a 

servit odinioară de Noe sau de Avraam. Căci ceea ce a fost altădată, 

trebuie să se repete şi în zilele noastre. Nu se poate pune sub obroc 

lumina dată de Dumnezeu. Din contră, locul ei este pe sfeşnic şi 

sfeşnicul este biserica. Cel care respinge vizita lui Dumnezeu, când 

vine cu dragoste şi bunăvoinţă şi nu rămâne în cele date de El, va 

murmura când va veni Dumnezeu pentru judecată. Nimeni nu ar 

trebui să se lase pradă nervilor pentru că noi facem cunoscut ceea ce 

Dumnezeu a făcut în zilele noastre. 

Iată şi o dovadă pe care o dă fratele Plotto, în revista “Der 

Spatregen hat begonen”, pag. 32. El a văzut cu proprii lui ochi într-o 

adunare a fratelui Branahm cum aproximativ 50 de surdo-muţi au 

fost perfect vindecaţi. 

O, dar cine poate trece indiferent faţă de astfel de lucrări ale lui 

Dumnezeu? Desigur numai acel om a cărui inimă este mai tare ca 

diamantul poate trece şi să nu bage în seamă lucrarea Domnului. 

Din aceştia sunt aceia care nu-I ştiu nici Numele, prezic şi 

inventează multe după înţelepciunea lor, în Cuvântul lui Dumnezeu. 
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Găsim în Matei 7:21-23 persoane care au proorocit în Numele 

Domnului, au scos draci în Numele Domnului Isus, şi au făcut alte 

minuni, dar totuşi în ziua Domnului aceştia vor primi cuvintele: 

“Niciodată nu v-am cunoscut, depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care 

lucraţi fărădelege.” Aceste cuvinte sunt tulburătoare şi cel care nu 

ascultă cuvântul pe care Dumnezeu l-a descoperit în zilele noastre 

poate să proorocească, să scoată draci, poate să aducă toate 

acuzaţiile posibile împotriva proorocului lui Dumnezeu, pe care El 

l-a trimis, căci ei vor primi o răsplătire după Matei 7:21-23. Fără 

nici o îndoială, aici este vorba mai mult de predicatori, căci cine alţii 

poruncesc şi izgonesc duhurile rele? 

Cum se face că Domnul îi numeşte nedrepţi, pe ei care erau cei 

mai avansaţi credincioşi, care prooroceau şi scoteau draci? Nu i-am 

considerat noi cei mai binecuvântaţi de Dumnezeu? Ei puteau să 

arate succesele lor! Dumnezeu vede lucrurile mai profund! Ce este 

nedrept? Este acela care vorbeşte împotriva adevărului, care 

vorbeşte nejust în necunoştinţă de cauză. Primul dintre păcate este 

neâncrederea şi nesupunerea. În zilele noastre Dumnezeu a 

descoperit adevărul despre dumnezeire, despre botez, cină şi despre 

toate tainele Sfintelor Scripturi, prin Duhul Său. Cel care nu le 

primeşte păcătuieşte intenţionat, din orgoliu, punând la picioare 

preţiosul tezaur care este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. 

În dragoste mi-ar plăcea să revin la cazul celor 50 de surdo-muţi 

vindecaţi de Domnul, punând întrebare: au fost vindecaţi, în 

ansamblul predicatorilor din întreaga Europă, 50 de surdo-muţi? 

Sau s-a făcut aceasta în 50 de ani? Din partea mea eu nu cunosc nici 

un caz. 

Cine sunt aceia care cu voce înaltă se îndreaptă împotriva unui 

prooroc, adeverit de Dumnezeu într-un mod cum n-a mai fost 

înainte? Atotputernicia lui Dumnezeu nu constă din cuvinte, ci din 

putere! 

O, Dumnezeule mare, ai milă de poporul Tău şi fă ca binefacerea 

Ta să nu fie acoperită de ruşine! 

Fratele Branham spunea că o predică de două ore nu-l obosea atât 

ca o singură viziune. El sublinia că corpul nostru nu poate suporta 
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marea putere în care o viziune poate să se transpună. Totuşi se 

întâmpla că fratele Branham vedea o serie de viziuni într-o singură 

seară şi de acest corpul său era foarte zdruncinat. Vă amintesc că 

Daniel a făcut aceiaşi experienţă ca urmare unei viziuni.(Daniel 

8:15-18) Fiecare om care are cea mai mică experienţă în acest 

domeniu ştie prin el însuşi ce poate simţi corpul uman. Cine însă va 

putea trece indiferent prin faţa cuvântului vorbit şi desăvârşit al 

Domnului şi să se retragă fără să suporte consecinţe dezastruoase? 

Să luăm avertismentul în serios ca nimeni să nu se împietrească la 

inimă când Domnul vorbeşte, căci este scris: “Azi dacă auziţi glasul 

Său să nu vă împietriţi inimile.” 

Acest avertisment ne este destinat pentru totdeauna. Astfel, în 

fiecare timp când Dumnezeu vorbeşte poporului Său, el trebuie să  

asculte, căci ceea ce a fost în zilele dinaintea potopului, trebuie să se 

întâmple din nou în zilele noastre. Nimeni nu are dreptul să 

interpreteze Scriptura după fantezia sa, ci noi trebuie să fim atenţi la 

împlinirea Scripturilor, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nimeni nu 

poate contrazice Scripturile, căci Însuşi Domnul a zis că El va fi 

acelaşi în ziua fiului omului. 

Nimeni nu poate să împiedice faptul că Dumnezeu a îndeplinit 

Cuvântul Său astăzi, la sfârşitul timpului nostru. El a trimis un 

prooroc după planul pe care şi-l alcătuise. O, recunoaşteţi că 

Domnul conduce în mod minunat pe ai Săi! Oare vrea cineva să se 

înşele singur, faţă de ceea ce a făcut Dumnezeu? Cu ce drept, pentru 

care scop vrea el s-o facă? Cine va risca să înşele pe alţii în legătură 

cu Cuvântul pe care Dumnezeu l-a desăvârşit deja? Cu mare bucurie 

putem să dăm dovada că mulţi de-a lungul întregii Europe sunt 

mulţumitori pentru trimişii lui Dumnezeu şi sunt atenţi la lucrurile 

pe care Domnul le-a pregătit pentru poporul Său. Ei cred pe Domnul 

şi se supun descoperirilor pe care El le-a dat prin Cuvântul Său. 

 

 
          - AMIN- 


