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PREDICĂ LA RADIO LUXEMBURG 
 

       aprilie – iunie 1968 
 

Vă salut din toată inima în preţiosul Nume al Domnului Isus 

Hristos. Tot ceea ce El a descoperit aparţine pentru totdeauna 

poporului Său. Tot ceea ce face Dumnezeu, este făcut pentru veci 

şi El nu revine asupra lor. Hotărârile Sale nu necesită nici o 

corecţie, căci ele sunt perfecte. 

Tot ceea ce este necesar este să primim înţelepciunea şi 

cunoştinţa dumnezeiască pentru a înţelege modul Său de a lucra. 

Singura credinţă în Dumnezeu este începutul înţelepciunii 

(Psalmul 111:10): “Frica  Domnului este începutul 

înţelepciunii.”, la fel şi începutul cunoaşterii divine. Totuşi El ne-

a lăsat să cunoaştem gândurile Sale şi voinţa Sa prin Cuvântul 

Său. Acesta nu se întoarce la El fără ca să nu fi împlinit scopul 

pentru care a fost trimis. 

În aceste zile noi am avut de asemenea prilejul de a trăi acest 

Cuvânt. Noi avem mai mult de 1000 de scrisori adresate nouă 

după ultima emisiune, mesajele fr. Branham găsind un ecou 

nemaipomenit în toată Europa. Nimeni nu ar trebui să se mire că 

Dumnezeu Însuşi a descoperit Cuvântul Său şi l-a confirmat 

puternic prin semne şi minuni. 

După epoca apostolilor, Domnul n-a făcut niciodată atâtea 

minuni ca în zilele noastre. Eu vă întreb astăzi:  “Ce ar fi putut 

face mai mult?” O, cum am vrea să strigăm ca proorocul: “Când 

am auzit, Doamne ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţeşte-Ţi 

lucrarea în cursul anilor, Doamne!” (Habacuc 3:2) 

În timpul primei veniri a Domnului cei ce construiau, L-au 

recunoscut? Este scris: “El a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au 

primit” (Ioan 1:11). Este acelaşi tablou care se prezintă astăzi 

ochilor noştri. Domnul este de asemenea piatra din capul 

unghiului. Onoare, onoare Lui! Da, Domnul este Primul şi 

Ultimul, El este piatra de temelie şi piatra din capul unghiului, 

Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. 
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În acest timp edificiul divin începe să fie construit, fiind deja pe 

terminate. Niciodată oamenii nu au trăit într-o stare de păcat cum 

părea cea de la prima venire a Domnului. Ei blestemau împotriva 

lui Dumnezeu, iar pe cei cu adevărat credincioşi îi omorau. Şi din 

acel timp până în zilele noastre nici o generaţie parcă nu a atins o 

astfel de proporţie a păcatului ca această generaţie a noastră. Dar 

la fel Dumnezeu nu s-a manifestat niciodată aşa de puternic ca în 

acest timp, ca în această generaţie. 

O, dacă noi am putea recunoaşte timpul din viaţa divină! 

Domnul spune în Ieremia 8:7 :”Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte 

vremea pe ceruri; turturea, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea 

venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului!” 

Nu este aceasta o dovadă de ruşine pentru poporul lui 

Dumnezeu sau cineva vrea să insinueze că Cuvântul lui 

Dumnezeu nu este exact? În ce poziţie se află poporul lui 

Dumnezeu astăzi? Va fi el antrenat la pieire sau va fi ridicat şi 

pregătit pentru ziua glorioasă a venirii în putere a Domnului Isus 

Hristos? 

Sigur că cei răi vor cădea, dar cei aleşi vor fi conduşi şi puşi de 

o parte, căci ei vor auzi Cuvântul Domnului şi vor reveni la El. 

Ascultaţi această chemare a Domnului: “De la preot până la 

prooroc, toţi folosesc înşelătoria.” (Ieremia 8:10) Reproşul pe 

care-l face Domnul mai marilor poporului, este pentru faptul că ei 

nu vor să însănătoşească rănile poporului Său. Ei promit 

vindecare, dar acolo unde trebuie,  nu o dau. 

Toţi pot vorbi de mesaj şi totuşi aceste cuvinte nu vor să le 

primească, acest Cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dat. 

Apoi proorocul exclamă: “Sunt zdrobit de durerea fiicei 

poporului meu, mă doare, mă apucă groaza.” (Ieremia 8:21) 

Poporul lui Dumnezeu are tot dreptul să cunoască situaţia sa. 

Noi trebuie să cunoaştem de la ce înălţime am căzut. Da, într-

adevăr, râvna unui mare număr s-a răcit, lipsa de hrană şi lenea s-

au infiltrat. Totuşi noi ferm să recunoaştem că a venit timpul să 

întâmpinăm pe Domnul. Cel care s-a născut din Dumnezeu 

ascultă vocea Sa, cel care este al adevărului, acceptă adevărul. 
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Acceptăm deci această învăţătură căci aleşii aparţin înţelepţilor 

care ştiu să tacă ascultând ceea ce Domnul vrea să le spună. În 

zilele noastre sunt pronunţate multe cuvinte, dar câte sunt atât de 

vagi. . . 

Noi trebuie să credem fiecare Cuvânt din Scriptură, aşa cum 

este scris, fără chiar să mai adăugăm cel mai mic lucru. Dacă 

Domnul ne-a vorbit real, atunci noi nu vom fi prea orgolioşi ca să 

ne opunem judecând. 

Da, noi vom merge mai departe cu un real discernământ ce va 

urma unei rele căinţe. Cel care râde de mesajul încredinţat de 

Dumnezeu proorocului Său William Branham, dispreţuind astfel 

adevărata cunoştinţă despre Dumnezeu, huleşte pe Dumnezeu. 

Cel ce batjocoreşte adevărurile biblice, simplu pentru că nu poate 

să le claseze după logica umană, îşi bate joc de darul lui 

Dumnezeu şi crucifică din nou pe Fiul lui Dumnezeu, expunându-

l ruşinii. Dumnezeu nu se lasă aşa de uşor batjocorit. Niciodată 

din timpurile apostolilor, Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost 

anunţat aşa de clar şi cu atâta putere ca azi. 

Cine vrea să pretindă că ceea ce a făcut Dumnezeu azi,  să vină 

la noi, nu este Cuvântul Său? Cei ce blestemă lucrarea aceasta nu 

se fac vinovaţi oare de hulă împotriva Duhului Sfânt? 

Dragi fraţi şi  surori, dragi prieteni, aici nu este vorba de un om. 

Este vorba de Dumnezeu şi de Cuvântul Său, pe care El l-a pus în 

gura servitorului Său proorocul, pentru poporul Său de astăzi. 

Cine vrea să pretindă că el cunoaşte mai bine Cuvântul lui 

Dumnezeu, decât un prooroc al lui Dumnezeu, căruia Domnul i-a 

vorbit despre aceste lucruri din copilărie?    

Fratele Branham a anunţat Cuvântul lui Dumnezeu după 

adevăr. Biserica Noului  

Testament ne oferă aceiaşi imagine pe care poporul Israel ne-a 

oferit-o altădată. Pavel scrie în Romani 11:7 “Deci, ce urmează? 

Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe 

când ceilalţi au fost împietriţi.” 

Într-adevăr, deşi tot poporul Israel dorea să cucerească, numai 

aleşii au reuşit. Astăzi este acelaşi lucru: “Mulţi sunt chemaţi, dar 
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puţini sunt aleşi.” Aceste cuvinte le-a spus Domnul nostru Isus 

Hristos. Aproape două milioane au ieşit din Egipt şi au avut parte 

de binecuvântări, toţi au băut din stânca care-i însoţea şi care era 

Hristos. 

Noi am fi zis: “Dar totul este în ordine”, şi totuşi ei au pierit pe 

drum în ciuda tuturor binecuvântărilor vizibile pe care le-a dat 

Dumnezeu în mijlocul lor. Să citim la acest subiect  1Corinteni 

10: 1-6 :”Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost 

sub nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în 

mare pentru Moise; toţi au mâncat aceiaşi mâncare 

duhovnicească şi toţi au băut aceiaşi băutură duhovnicească, 

pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei; şi 

stânca era Hristos. Totuşi cei mai mulţi dintre ei nu au fost plăcuţi 

lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Şi aceste lucruri s-au 

întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu 

poftim după lucruri rele cum au poftit ei.” 

Toate aceste evenimente sunt pentru noi tot atâtea exemple 

pentru a ne avertiza. Cel ce nu  a fost ales de la întemeierea lumii 

îşi va împietri inima în ciuda tuturor binecuvântărilor primite şi 

va respinge Cuvântul pe care l-a descoperit. Aleşii, din contră, fac 

parte din biruitorii menţionaţi în fiecare scrisoare către biserici 

din Apocalipsa. 

Atotputernicul Dumnezeu al lui Avraam, Isaac şi Iacov, 

Dumnezeul tuturor profeţilor, da singurul Dumnezeu adevărat, 

Dumnezeul veşniciilor care s-a descoperit în mijlocul nostru în 

Isus Hristos, Fiul Său unic şi care locuieşte în noi prin Duhul Său, 

a trimis proorocul şi servitorul Său cu ultimul mesaj care cheamă 

afară mireasa Sa din toate organizaţiile, pentru a o pregăti, pentru 

a o pune de o parte şi a o desăvârşi. Să ne păzim să nu dispreţuim 

pe Cel care vorbeşte. Ansamblul evenimentelor din această lume 

ne indică apropiata întoarcere a Domnului. 

Noi vrem să ne îndreptăm privirile noastre în mod special spre 

Israel şi să deosebim corect toate celelalte semne ale timpului. 
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Ierusalimul nu mai este călcat în picioare de neamuri şi poporul 

Israel nu mai este risipit. Totul se pregăteşte în Palestina pentru 

ziua cea mare şi decisivă. 

În toată umilinţa pot să spun că am parte de unul din cele mai 

mari privilegii pe care un om le poate avea în acest timp. Am 

auzit aproape 200 de predici ale fratelui Branham şi am putut să-

mi dau seama de slujba sa, chemarea şi modul lui de a învăţa 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

Acum când el este aproape de Domnul să depunem flori pe 

mormântul lui. Dar în privinţa mea, din invidie şi răutate ei sunt 

gata să mă chinuie şi să mă persecute pentru că împart cu 

fidelitate adevărurile biblice primite. Totuşi cu bucurie îmi dau 

viaţa pentru Dumnezeu, dacă aceasta este voia Lui. 

Cel care gândeşte că eu adaug ceva la cuvântul mesajului lui 

Dumnezeu, îi dau libertatea de a-mi sta înainte cu orice problemă 

biblică pe care el ar vrea să o dezbată. 

 

     Din însărcinarea lui Dumnezeu 
       fr. Ewald Frank 


