
1 

 

Predica de la 

Zürich, 28 august 2005 

Ewald Frank 

 

 

Laudă şi mulţumire îi aducem DOMNULUI. Am cântat cu toţii împreună, în 

credinţă. Vă spun din inimă „bine aţi venit!”, Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

Haideţi să începem cu cântarea 343 „Eu sunt al tău, o, Doamne / Am auzit Cuvântul 
Tău / Dragostea Ta locuieşte în mine”.  

Îţi mulţumesc frate Schmidt, acum putem continua cu mărturia a ceea ce face 
Dumnezeu în întreaga lume. Am fost împreună cu fratele Schmidt în Ucraina, la 

poalele Carpaţilor. Unii au auzit doar despre munţii Carpaţi, noi i-am şi văzut. Am 

străbătut aproximativ 80 km de-a lungul lor, dar important este că am întâlnit fraţi 
din diferite oraşe acolo: predicatori, chiar şi trei doctori, o doctoriţă, oameni din 

fiecare nivel social. Unul dintre aceşti doctori ne-a spus la despărţire: „Fraţilor, pe 
mine m-a mişcat doar un singur gând. Atunci când am auzit că veţi veni, m-am 

hotărât să merg şi eu şi să ascult ceea ce veţi spune; dacă veţi vorbi de la voi despre 

planurile şi părerile voastre sau dacă veţi propovădui Cuvântul lui Dumnezeu”. 
Aceasta ne-a spus el la despărţire, lângă maşină, şi lacrimile au început să-i curgă pe 

obraz... mai mult n-am putut asculta. Eu am auzit Cuvântul lui Dumnezeu şi am 

plecat binecuvântat din acel loc.  

Este minunat că nu ne întemeiem aceste mărturii pe basme, pentru că 

propovăduim Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Acolo au fost botezate 14 persoane, 
sub binecuvântarea vizibilă a lui Dumnezeu – pentru aceasta Îi suntem într-adevăr 

mulţumitori. 

Şi fratele Barillier a adus o mărturie din călătoria lui de pe Coasta de Fildeş. 
Peste tot vin oameni, de aproape şi de departe, ca să asculte Cuvântul şi să primească 

descoperire şi călăuzire din Cuvânt. De aceasta avem nevoie cu adevărat – de 

Cuvânt, şi nu de răstălmăciri. Scriptura este pentru noi singura unitate de măsură.  

Ar mai fi multe lucruri de spus şi am mai putea aduce multe mărturii, dar noi îi 

suntem mulţumitori lui Dumnezeu şi în ceea ce priveşte transmisiile radio şi TV, pe 
care le avem în mai multe ţări în limba engleză – cunoscută în întreaga lume, pe care 

o înţeleg oamenii de aproape şi de departe. Îi mulţumesc DOMNULUI din inimă 

pentru toţi fraţii care traduc în diferite limbi, astfel încât Cuvântului lui Dumnezeu 
să-şi facă lucrarea. La ora actuală ei traduc şi publică în 16 limbi, între care se numără 

cele de circulaţie internaţională pe care trag nădejde că le înţeleg şi fraţi cărora nu le 
este tradus în limba maternă. Dumnezeu să-l binecuvânteze în mod special pe fratele 

Barillier. Ridică-te, frate, pentru ca toţi să te cunoască. Dumnezeu să te 

binecuvânteze!  
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Eu nu voi uita niciodată şi am mai amintit acest lucru cu puţin timp în urmă, şi 
anume felul în care fratele Barillier, la Lausanne, a organizat împreună cu alţi câţiva 

fraţi toate predicile din adunările fratelui Branham, pe care le-a ascultat şi le-a trăit, 
efectiv. Ne gândim şi la fratele Etienne Genton. Este minunat că mai avem martori 

care pot spune că au fost acolo [în adunările fratelui Branham], care au văzut şi au 

trăit ce a făcut şi face Dumnezeu în timpul nostru.  

Luna aceasta au avut loc multe evenimente, dar vreau să le amintesc numai pe 

cele mai importante, pe scurt. În timpul vizitei papei la Köln, 300.000 de oameni i 

s-au adresat în cor cu numele de „sfânt părinte”, cerându-i binecuvântarea. Vă puteţi 
închipui, în ţara în care a început Reforma, în care acum 482 de ani a trăit ultimul 

papă german, totul pare să fi fost degeaba. Toţi se întorc la sânul bisericii-mamă, 
protestanţi şi catolici laolaltă, slăvind un om. Nu este oare scris în toate bibliile, în 

Matei 42:8-9 „«Tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este 

Tatăl vostru: Acela care este în ceruri”? Noi nu ne rugăm: „Tatăl nostru, care eşti 
în Roma”, pentru că pur şi simplu nu se poate.  

În această broşură am scris, şi nu ştiu cât timp vom mai putea scrie şi 

propovădui Cuvântul în felul acesta, dar după cum a spus şi fratele Keller, sunt multe 
distracţii, multe evenimente mondene, dar unde este Cuvântul lui Dumnezeu, care 

rămâne în veci? De aceea noi punem preţ numai pe propovăduirea curată, divină, aşa 
cum a fost la început. Numai cui îi deschide Dumnezeu ochii îi este dată descoperirea 

şi numai cine poate primi adevărul din inimă, care poartă în el dragostea după adevăr, 

va primi Cuvântul descoperit. Peste toţi ceilalţi va veni osânda, după cuvântul din 
2Tesaloniceni 2 „Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca 

să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere 
în nelegiuire, să fie osîndiţi”. La sfârşitul zilelor, Cuvântul va fi pus încă o dată pe 

sfeşnic, pentru ca toţi cei ce sunt din Adevăr să asculte cuvântul Adevărului.  

În Matei 4:19 DOMNUL le spune ucenicilor „Veniţi după Mine, şi vă voi face 
pescari de oameni”. Aceasta are mare însemnătate, pentru că toţi cei ce cred trebuie 

să fie aduşi în Împărăţia lui Dumnezeu. Unii vor înţelege altfel, dar trebuie s-o lăsăm 

aşa pentru că ambele seminţe trebuie să aducă roadă şi să se coacă. Biserica celor 
întâi născuţi, al cărei cap este Hristos, se uneşte, dar şi ceilalţi trebuie să se unească. 

Amândouă ajung la coacere, şi aceasta în zilele noastre.  

Următorul mare eveniment, ca pregătire pentru timpul de sfârşit, a avut loc luna 

aceasta când China şi Rusia au desfăşurat o manevră militară comună – pentru prima 

oară în istorie – sub pretextul cooperării împotriva terorismului. Eu am notat două 
versete, unul din Ezechiel 38:6, în care este vorba despre nordul îndepărtat. 

Vladivostok-ul este unul dintre cele mai îndepărtate oraşe ale Rusiei, în apropierea 
graniţei cu China, şi acolo au avut loc aceste manevre. Puteţi citi versetele în legătură 

cu împăraţii din est, din Apocalipsa 16:12, şi apoi din cap. 9:13-19. Eu pomenesc 

aceste lucruri pentru ca să vă arăt că pregătirile pentru evenimentele care se vor 
întâmpla după răpire au deja loc. Cât de aproape trebuie să fie atunci revenirea 

DOMNULUI nostru Isus Hristos?  
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În ceea ce priveşte evacuarea Fâşiei Gaza, asupra acesteia ne vom opri puţin 
mai mult. Vom citi câteva versete biblice, mai întâi din Ţefania 2, de la vers.4. Aici 

este scris că „Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Aşdod va fi 
izgonit ziua namiaza mare, şi Ecronul va fi smuls din rădăcini”. Mai departe, până 

la vers.7, se spune că după distrugere ea va cădea iarăşi în mâna Israelului, dar 

aceasta numai după distrugere.  

Gaza nu a fost niciodată o parte a ţării făgăduite, iar israeliţilor nu le-a fost nici 

măcar îngăduit să se aşeze acolo. Am să citesc din Iosua pe scurt cum vede 

Dumnezeu aceste lucruri şi ce spune Sfânta Scriptură cu privire la acest eveniment 
pe care-l trăim cu toţii. Iosua 13:1 „Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a 

zis atunci: ‚Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, şi ţara care-ţi mai rămâne de 
supus este foarte mare’”. Acesta este un punct important pentru tine şi pentru mine, 

pentru că Dumnezeu a dat nişte făgăduinţe. În Iosua 1, DOMNUL îi spune „Orice loc 

pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise”. Este 
scris: orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru. După moartea lui Iosua mai 

rămăsese o fâşie care nu a fost cucerită şi aceasta a devenit o mare problemă, până 

în ziua de azi. Noi trebuie să înţelegem că cele mai mari făgăduinţe nu ajută la nimic 
dacă noi, dacă piciorul nostru nu-l punem acolo unde spune El. Să spunem atunci: 

Doamne, avem făgăduinţa, eu o cred şi primesc ceea ce Tu ai făgăduit.  

În vers.2 citim: „Iată ţara care mai rămâne: toate ţinuturile Filistenilor şi tot 

ţinutul Gheşuriţilor, de la Şihor, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul 

Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept cananit, şi care este 
stăpânit de cei cinci domnitori ai Filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din 

Ascalon, cel din Gat şi cel din Ecron, şi de Aviţi;  începând de la miazăzi, toată ţara 
Canaaniţilor, şi Meara, care este a Sidoniţilor, până la Afec, până la hotarul 

Amoriţilor”. Afec este deasemenea un oraş. Eu nu ştiu dacă aveţi cu toţii o hartă, dar 

în bibliile voastre puteţi găsi geografia Israelului şi aici este Gaza. Afec apare scris 
şi întreaga fâşie pe care o cunoaştem sub numele de Gaza, în jur de 70 km lungime 

şi 15 lăţime.  

Dumnezeu ne-a dăruit harul ca să pricepem cât de importante sunt făgăduinţele 
pe care ni le-a dat, pentru ca să ajungem în posesia tuturor lucrurilor pe care ni le-a 

făgăduit. Altfel, ele pot deveni o piedică pentru noi, cum este Gaza care n-a fost 
cucerită şi care a ajuns ca un ghimpe pentru Israel. Citiţi şi cuvântul din Judecători 

2, de la vers.1: „Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim şi a zis: ‚Eu v-am 

scos din Egipt, şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. 
Am zis: ‚Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi; şi voi să nu încheiaţi 

legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi altarele.’ Dar voi n-aţi 
ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta? Am zis atunci: ‚Nu-i voi 

izgoni dinaintea voastră; ci vă vor sta în coaste, şi dumnezeii lor vă vor fi o cursă’”. 

Acolo trebuia să se schimbe ceva; ţara făgăduită trebuia curăţită de toţi idolii aceia 
şi dedicată lui Dumnezeu. Poporul nu putea locui o ţară aflată în neorânduială, căci 

altarele trebuiau dărâmate şi ţara să fie dedicată Dumnezeului lui Israel. La ce ajută 

să spună DOMNUL că nu va rupe în veci legământul Său cu Israel, dacă Israel nu 
împlineşte porunca Lui şi credinţa nu îi urmează ascultării? La ce folos este cucerirea 
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ţării, dacă totul rămâne cum a fost mai înainte? Ce mai este pocăinţa noastră dacă 
totul rămâne neschimbat? Trebuie să aibă loc o schimbare...  

În vers.4 citim: „După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor 
copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plâns. Au pus locului aceluia numele 

Bochim (Cei ce plâng); şi au adus jertfe Domnului acolo”.  

Fraţi şi surori, Dumnezeu i-a dăruit Bisericii de la sfârşitul timpului de har un 
mare privilegiu: ascultarea Cuvântului Său. Dacă mai suntem încă amestecaţi în 

învăţăturile nebiblice ale trinităţii, ale botezului trinitar, atunci trebuie să ne 

întoarcem la ascultarea Cuvântului Său. E imposibil să rămânem în Împărăţia lui 
Dumnezeu cu toate aceste lucruri nerezolvate. Poporul lui Israel a fost legat de 

Cuvântul lui Dumnezeu şi de fiecare dată când nu au urmat poruncile Lui, duşmanii 
au devenit o cursă pentru ei. Până şi idolii lor au devenit o capcană, iar poporul a 

slujit dumnezeului Neamurilor până când mânia lui Dumnezeu a venit peste ei. Nu 

că ar vrea el să fie deosebit, dar poporul lui Dumnezeu nu se potriveşte în mijlocul 
nici unui alt popor, iar Biserica Dumnezeului celui Viu nu poate ţine de nici o altă 

biserică. Noi suntem un popor chemat afară, dedicat şi sfânt înaintea lui Dumnezeu. 

Pe noi El ne-a ales în veci să-i fim copii.  

În Judecători 2 de la vers. 20 este scris: „Atunci Domnul S-a aprins de mânie 

împotriva lui Israel şi a zis: ‚Fiindcă neamul acesta a călcat legământul Meu pe 
care-l poruncisem părinţilor lor, şi fiindcă n-au ascultat de glasul Meu, nu voi mai 

izgoni dinaintea lor nici unul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit’”.  

Neascultarea poporului la sfârşitul celor 40 de ani şi apoi, după moartea lui 
Iosua, a fost descoperită. Dumnezeu nu a mai izgonit popoarele şi împăraţii care 

rămăseseră după cucerire pentru că poporul, în chiar ţara pe care a cucerit-o, nu a 
trăit după rânduiala lui Dumnezeu, ci a lăsat lucrurile aşa cum le-a găsit. Aici trebuie 

să privim lucrurile în amănunt. Asta nu a fost scris doar aşa, ca o povestire, ci pentru 

învăţătura noastră – şi Pavel spune asta. Cursul Bisericii noutestamentare a fost astfel 
preumbrit. Martin Luther a vorbit despre robia babiloniană a Bisericii lui Isus Hristos 

şi chiar despre întoarcerea înapoi. Noi vorbim acum nu doar despre această 

întoarcere, ci şi despre reaşezarea tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit 
pentru sfârşitul timpului de har.      

Dragi fraţi şi surori, cu mâna pe inimă credem că suntem copii ai făgăduinţei, 
care au primit Cuvântul făgăduit. Întrebarea este: ce s-a întâmplat mai pe urmă cu 

noi? Mă repet, dar trebuie să întreb: mai avem între noi învăţături care nu sunt 

biblice? Mai lăsăm ca ele să ne călăuzească? Nu suntem fanatici, dar asta aşa trebuie 
să fie: Biserica lui Isus Hristos trebuie să se întoarcă înapoi la Cuvântul original în toate 

privinţele. Nu ne putem aştepta ca tot ce ne-a fost făgăduit să cadă sub talpa 
picioarelor noastre, dacă nu facem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit în Cuvântul Lui. 

EL a dat făgăduinţa şi a spus că o va ţine în veci, şi legământul Lui El nu îl va rupe. 

Făgăduinţa rămâne astfel în picioare, dar trebuie să o urmeze ascultarea noastră în 
credinţă pentru ca ea să devină realitate.  
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În Judecători 16 vedem că Samson a trăit o experienţă proprie cu Gaza. Când a 
ajuns el acolo, i-a găsit pe filisteni – şi ei sunt acolo şi în ziua de azi. Cursa lui era 

pregătită în acea ţară, rămasă necucerită din timpul lui Iosua, şi pentru el ea a devenit 
curând o nenorocire. El s-a încrezut în puterea dată lui de la Dumnezeu, dar pletele 

i-au fost tăiate şi puterea a plecat. Nu doar atât, dar şi ochii i-au fost scoşi afară. Fraţi 

şi surori, aici primim o lecţie după alta. Ceea ce trebuie să observăm este biruinţa lui 
Dumnezeu. EL biruieşte atunci când făgăduinţele Lui sunt ascultate şi crezute. Cum 

a spus El în Iosua 1, „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau”. El 

îţi va aparţine ţie şi toţi duşmanii tăi vor fi biruiţi, altarele vor fi dărâmate şi 
stăpânirea dumnezeilor, dată la o parte. „Eu voi fi Dumnezeul vostru!”. Dar vedem 

ce s-a întâmplat mai târziu: neascultarea a fost pedepsită şi ţara care nu a fost cucerită 
a devenit o cursă.  

Într-un fel sau altul, trebuie să ne întrebăm: la ce le ajută iudeilor să ţină Tora 

sus, atât timp cât sunt în Gaza? Ei îşi apără sinagogile într-o ţară străină. La ce le 
ajută oamenilor să ţină o biblie în mână, dacă rămân încă în Babilon? Este dureros, 

dar sinagogile trebuie să rămână doar acolo unde este locul lor, şi Templul acolo 

unde a spus Dumnezeu. EL trebuie să reinstaureze o ordine divină în Israel şi pentru 
asta Îi suntem mulţumitori. Putem gândi aşa cum vrem, dar Cuvântul lui Dumnezeu 

are ceva de spus. Unii pot spune că Sharon este brutal, dar nu trebuie ca iudeii să 
aibă parte de această distrugere care vine peste Gaza, de aceea ei vor fi scoşi afară.  

Este cu Biserica altfel? Citim despre distrugerea Babilonului şi prin asta 

cunoaştem că Dumnezeu ne cheamă afară. De ce o face? Pentru ca noi să nu fim 
părtaşi nelegiuirilor lor şi pentru ca osânda să nu vină şi peste noi. Pentru asta trebuie 

să fim scoşi afară. Noi nu aparţinem de Conciliul mondial al bisericilor, nici de 
ecumenism, nici de Roma, căci suntem răscumpăraţi de Dumnezeu pentru timp şi 

veşnicie. Cine aparţine de Biserică nu poate face nici un compromis, spunând de 

pildă că aşa a fost botezat şi botezul este botez... Sfânta Scriptură vorbeşte despre un 
Domn, o credinţă, un botez. Dacă avem personal mărturia lui Dumnezeu, atunci 

ascultăm porunca Lui: „Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara 

Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine”.  

Dumnezeu este unul singur, descoperit în Fiul său, singurul născut, pentru ca 

să ne fie dată înfierea şi să fim aduşi în starea originală, de fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu. Dumnezeu nu S-a ‚împărţit’ în mai multe persoane, ci s-a descoperit 

personal în Isus Hristos, după cum este scris „Cine Mă vede pe Mine, vede pe Tatăl”. 

Noi trebuie să cercetăm aceste lucruri, şi în ceea ce priveşte denumirea de „Fiu”, 
trebuie să fim foarte atenţi. În Evrei 10, de la vers.11 este scris că răscumpărătorul 

nostru va sta la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot. Acesta este un lucru foarte 
important: „Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori 

aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus 

o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu 
şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci 

printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce Sunt sfinţiţi. 

Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: ‚Iată legământul 
pe care-l voi face cu ei după acele zile, zice Domnul’”. Avem aici însemnătatea 
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morţii lui Isus Hristos la Golgota, ca Miel şi ca Fiu al lui Dumnezeu, prin sângele pe 
care şi l-a dat pentru fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Astfel a putut El spune în Ioan 

20:17 „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul 
vostru”.  

Aşa cum marele preot intra, o dată pe an, cu sângele împăcării în Locul 

Preasfânt şi-l aducea acolo ca jertfă, iar Dumnezeu se uita prin har la popor, la fel a 
intrat Domnul şi Răscumpărătorul nostru ca mare preot, cu sângele Său sfânt, în 

Locul preasfânt ceresc şi a săvârşit răscumpărarea, odată pentru totdeauna. Totul este 

la locul potrivit. Aici nu este scris că un fiu al lui Dumnezeu va sta la dreapta lui 
Dumnezeu ca o a doua persoană, ci aşa cum este scris în Psalmul 110, pe care am 

putea să-l citim în întregime: „Domnul a zis Domnului meu: ‚Şezi la dreapta Mea, 
până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale’ (...) Domnul a jurat, şi nu-I va 

părea rău: ‚Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec’”. Îl vedem aici pe Domnul 

nostru ca mare preot care, după ce a intrat în Locul preasfânt ceresc, aşteaptă. Dar 
El mai trebuie să stăpânească, ca împărat, până când toţi duşmanii vor fi puşi sub 

aşternutul picioarelor Lui.  

În paralel cu Vechiul Testament, să mergem la epistola lui Pavel către Tit: 
„Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa 

aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care este potrivit cu evlavia, în 
nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu 

poate să mintă, ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care 

mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru”.  

Aici nu este vorba de o evanghelizare, ci de desăvârşirea Bisericii lui Isus 

Hristos. Am spus-o de multe ori, este vorba de chemarea afară din ceea ce nu este în 
conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ar mai putea apărea o întrebare – poate că 

este cineva aici care se gândeşte la aceasta – în legătură de Matei 28:19 „...faceţi 

ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh”. Mai întâi trebuie să ne întrebăm care este acest Nume, în care Dumnezeu s-a 

descoperit ca Tată, în Fiul, prin Duhul Sfânt. Repetarea acestui verset ajută la fel de 

puţin ca şi repetarea cuvântului din Geneza 1:26-28 „Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră”. Cine are dreptul să răstălmăcească aceste 

versete, arătând mai multe persoane?  

Arătaţi-mi unde se poate găsi o faptă – sau orice ar fi – de la Geneza 1 până la 

Apocalipsa 22, care să fi fost făcută în formularea „Tată, Fiu şi Duh Sfânt”? Nici o 

singură dată! Nu în această carte – poate în cartea Nicodim, pe care eu n-am citit-o 
şi n-o cunosc, sau în alte cărţi, dar aici nu există nici măcar o singură faptă, nici o 

rugăciune pentru bolnavi, nici un botez, nimic care să fi fost făcut în această 
formulare. Vaticanul spune că aceasta este mărturia de botez romană. Ce am eu de a 

face cu o mărturie de botez romană? Eu, ca propovăduitor al adevărului biblic, sau 

voi, ca Biserică a Dumnezeului celui Viu, ce avem noi a face cu această mărturie 
romană? Noi avem mărturia de botez din timpul apostolilor. Din Fapte 2 până la 

epistolele lui Pavel am căpătat învăţătura cu privire la botez, dumnezeire şi toate 

celelalte lucruri. Totul trebuie spus clar şi fără patimă. Cine este născut din nou cu 
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adevărat, prin Duhul adevărului, va ieşi din tot ce este nebiblic, tradiţional sau 
răstălmăcit.  

Eu am o rugăminte astăzi, la sfârşitul timpului de har: să cucerim întreaga ţară, 
fiecare petec de pământ, pentru ca să nu rămână nici un loc în care duşmanul s-ar 

mai putea ridica o dată să spună: „Eu mai sunt aici!”. El este biruit şi este scris că 

Isus Hristos a biruit la Golgota şi a triumfat peste puterea duşmanului. Vedem 
aceasta acum, când ne sprijinim piciorul pe fiecare făgăduinţă. Vremea 

compromisurilor a trecut. Dacă mai stă cineva în cumpănă, duşmanul are tot dreptul 

să-şi ceară partea. Dar atunci când stăm, prin credinţă, cu picioarele pe ceea ce ne-a 
fost făgăduit, duşmanul nu poate face absolut nimic – el trebuie să se recunoască 

biruit. 

Câţi dintre voi cred cuvântul din Filipeni, care spune că Dumnezeu a fost în 

Hristos şi prin El potrivnicul a fost dezbrăcat de putere şi pus la picioarele 

DOMNULUI nostru? Dumnezeu a triumfat prin Hristos peste toată puterea 
duşmanului. Amin!  

Ceea ce noi nu cucerim prin credinţă, va deveni cândva o cursă pentru noi. Mai 

târziu vom avea o luptă de dus împotriva unui asemenea lucru. De aceea, chemarea 
afară şi despărţirea de lucrurile care nu aparţin de Împărăţia lui Dumnezeu trebuie 

să fie completă. Noi nu vrem să avem Biblia în mână şi totuşi să fim găsiţi în nişte 
învăţături străine. Trebuie să stăm în picioare pe cuvântul biblic şi să observăm cum 

Dumnezeu îşi ridică dreapta Lui şi aduce biruinţa. Acesta este acum un lucru foarte 

important, fraţi şi surori, şi pentru mine a fost o mare lecţie. Făgăduinţa este un lucru, 
iar cucerirea celor făgăduite este cu totul altceva.  

Noi suntem în această clipă atât de avansaţi în timpul de har încât putem fi 
siguri de cucerirea ţării pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin făgăduinţă. Dumnezeu a 

dat făgăduinţe şi eu asta trebuie s-o repet în fiecare predică pentru că este un lucru 

pe lângă care nu se poate trece.  

Dumnezeu a avut în toate timpurile prooroci prin care ne-a vorbit. Un prooroc 

nu rămâne niciodată sub influenţa unei denominaţiuni şi nu este însărcinat să fie 

vocea vreunei biserici, pentru că el are doar pe „aşa vorbeşte DOMNUL”, şi acesta 
este Cuvântul lui Dumnezeu. EL ne-a trimis un prooroc la sfârşitul timpului de har, 

un prooroc făgăduit în Maleahi 4 şi confirmat în Matei 17 şi Marcu 9. Mai există 
încă oameni care vin şi spun „Frate Frank, numele acestui prooroc trebuia să fie scris 

în Biblie”. Mie îmi este de ajuns făgăduinţa prin care Dumnezeu avea să ne trimită 

un prooroc; numele lui mie îmi este indiferent. Important era ca el să vină, pentru că 
Dumnezeu l-a făgăduit; şi mai important este ce are Dumnezeu să ne spună prin el. 

Acum ajungem din nou la situaţia în care cel care nu crede că Dumnezeu a 
făgăduit un prooroc, începe să argumenteze şi duşmanul este din nou în lucrare, ca 

în grădina Eden cu Eva: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat?”. Dumnezeu a spus-o 

şi s-a şi întâmplat. Dacă noi primim făgăduinţa şi o credem ca venind din partea lui 
Dumnezeu, atunci putem asculta liniştiţi orice batjocură: „cine râde la urmă, râde 

mai bine”, spune un proverb. Plânsul nostru se va transforma în bucurie, iar râsul 
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celorlalţi va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Adevăraţii binecuvântaţi ai DOMNULUI 

sunt aceia care iau batjocura asupra lor şi apucă pe Calea cea îngustă prin ascultarea 

de credinţă, călcând din făgăduinţă în făgăduinţă. 

Gândiţi-vă numai la toate bisericile care au apărut. Ei au găsit de fiecare dată 

argumente, pentru că nu au luat în serios făgăduinţa pentru acest timp şi nu pot sau 

nu vor să o creadă. Oricum ar fi, credeţi că pentru mine este o bucurie să spun că 
marii evanghelişti de azi nu au recunoscut ceasul vizitei prin har a lui Dumnezeu? 

Eu nu mă bucur şi v-aş putea spune mai multe despre asta, pentru că eu îi cunosc pe 

mulţi dintre ei de prin anii ′50 sau ′60. Am tradus chiar pentru unii, iar cu David du 
Plessis am fost împreună – dar ei s-au uitat în urmă la programele lor, şi-au căutat 

un renume iar pe acel bărbat pe care l-a trimis Dumnezeu l-au folosit pentru a se urca 
pe podium şi a-şi începe o slujbă proprie. Dar nu pentru aceasta l-a trimis Dumnezeu 

pe fratele Branham! La fel cum Ioan botezătorul a fost trimis să pregătească venirea 

DOMNULUI, să anunţe o restituire, noi suntem însărcinaţi să punem piciorul pe 
fiecare făgăduinţă dată şi Dumnezeu are responsabilitatea împlinirii ei, pentru ca 

totul să fie adus din nou în starea de la început.  

Să cuprindem aceste lucruri încă o dată. În prezent au loc multe evenimente: 
Elveţia, Austria, Bavaria sunt inundate şi asta nu se întâmplă în fiecare zi. Fâşia Gaza 

a fost evacuată, şi pentru asta îi aducem mulţumire lui Dumnezeu. În legătură cu 
extremul Orient, conform Ezechiel 38, v-aş ruga să observaţi pe hartă unde se află 

Sankt Petersburg şi unde este Vladivostok. Avem fraţi care au servit în armata rusă, 

în Vladivostok. Aşa cum este scris în această carte, aşa se întâmplă cu privire la 
nordul îndepărtat şi la Orient. Au loc exerciţii militare, se fac pregătiri, iar ursul rus 

şi dragonul chinezesc se întâlnesc... ce aş putea să vă mai spun?! Doar un singur 
lucru: timpul de sfârşit este acum iar venirea Lui este aproape.  

De fapt, acum opt săptămâni eu am avut o discuţie cu Lech Walensa1 aici, la 

Zürich, şi el a spus: „Noi i-am scos ursului rus dinţii afară”. Am avut această 
întrevedere cu el în aeroportul din Zürich, iar fiii lui erau uimiţi că eu vorbesc limba 

poloneză fără accent.  

O mai spun încă o dată, cu durere dar şi cu mulţumire în inima mea: luaţi în 
serios avertizarea pe care a dat-o DOMNUL şi în timpul lui Iosua! Dumnezeu a 

făgăduit totul, dar numai ce a fost cucerit conform făgăduinţei a putut trece în 
proprietatea lui Israel. Acolo unde au pus ei piciorul, a fost şi Dumnezeu cu ei. EL a 

dat deoparte pe duşman pentru ca ei să poată intra biruitori. Zidurile Ierihonului n-

au căzut pentru că nişte ostaşi au strigat, ci pentru că cetatea a fost înconjurată de 
câte şapte ori, după porunca lui Dumnezeu. Fără o forţare din partea noastră, 

Dumnezeu îşi va confirma Cuvântul Lui dacă noi vom umbla în ascultare de credinţă 
şi vom face ceea ce El ne-a poruncit să facem. Responsabilitatea e a Lui! Gândiţi-vă 

la aceasta.  

Ceea ce nu cucerim prin credinţă, într-o bună zi va deveni o cursă pentru noi. De 
aceea, după cuvântul din epistola lui Iuda, vers.3: „vă îndemn să luptaţi pentru 

                                                 

1 Preşedinte al Poloniei între 1990-1995, laureat al premiului Nobel în oct. 1983  
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credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna”, credinţa în Isus Hristos 
în care toate făgăduinţele sunt „da şi amin!”. Aş vrea s-o mai spun o dată: copiii 

făgăduinţei cred Cuvântul făgăduinţei şi primesc Duhul făgăduinţei, care călăuzeşte 
în tot adevărul. Cine crede făgăduinţele, va fi întărit prin credinţă, şi curajul lui nu 

va mai avea nici un cuvânt de spus, ci doar credinţa care vine prin predică, din 

Cuvânt, şi care ne vorbeşte: „Iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul 
veacului”, pentru ca, chemarea afară, pregătirea şi desăvârşirea să fie împlinite cu 

voi. Primiţi totul prin credinţă! Talpa piciorului vostru să calce fără şovăire, în 

credinţă!  

Aceste lucruri privesc vindecarea, eliberarea, răscumpărarea –   totul – inclusiv 

restituirea totală, a tuturor lucrurilor.  

Mă gândesc la timpul care a fost cu 40 de ani în urmă, în 1965, când fratele 

Branham a fost chemat acasă. Noi nu ştim cum împarte Dumnezeu timpul de sfârşit, 

dar vedem, pe baza lucrurilor care au loc, că profeţia biblică se împlineşte. Atunci 
putem să ne ridicăm capetele şi să spunem: „vino în curând, Doamne Isuse!”. Noi 

credem din inimă lucrul acesta, nu o spunem doar cu gura. Noi credem că DOMNUL 

va veni în timpul nostru, iar noi vom avea privilegiul de a fi transformaţi. Fratele 
Branham, în smerenia lui, a spus: „dacă eu nu voi mai trăi, sunt totuşi alţii aici care 

o vor trăi”. Noi nu cunoaştem ziua şi ceasul acela, dar DOMNUL nostru a spus că 
atunci „când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă 

ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” [Luca 21:28].  

Pregătirea ţine de chemarea afară şi ascultarea, de această pregătire. Astfel, 
toată râvna noastră trebuie să fie prin citirea din Sfânta Scriptură, ca mai apoi să 

putem spune: „Iubitule Domn, tot ceea ce ne-ai dăruit nouă – fiecare făgăduinţă – eu 
o cred şi o primesc prin credinţă”. Călcaţi cu talpa credinţei voastre pe aceasta şi 

împotrivitorii vor trebui să fugă, biruiţi prin Isus Hristos la Golgota, pentru că El 

singur a putut spune: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”.  

Fie ca această cercetare a Cuvântului să ne meargă la inimă şi să mişte ceva 

acolo, în noi. Făgăduinţele sunt bune, dar să vezi împlinirea lor este mai bine. Prin 

ascultarea de credinţă trebuie să le luăm în posesie, pentru ca la sfârşit să trăim şi 
cucerirea ultimei fâşii, aşa cum Gaza – potrivit Cuvântului lui Dumnezeu – va fi 

desfiinţată înaintea proclamării Împărăţiei de o mie de ani. Vor mai rămâne doar 
nişte ruine, între care Israel îşi va paşte turmele.  

La fel, ultima fâşie rămasă până la timpul de sfârşit, ultimele lucruri pe care 

încă nu am pus stăpânire, trebuie să cadă sub talpa piciorului nostru pentru ca prin 
credinţă să primim totul, iar chemarea afară, pregătirea şi desăvârşirea noastră să le 

putem trăi.  

Dacă mai sunt nou-veniţi în mijlocul nostru, eu pot doar să vă îndemn să citiţi 

predicile fratelui Branham. Citiţi şi încetaţi să vă mai sfătuiţi cu carnea şi sângele, ci 

primiţi Cuvântul lui Dumnezeu, luaţi-L în serios şi El va veghea asupra împlinirii 
lui. Toate cele ce ţin de Israel şi de Biserică, El le va împlini până la capăt. El îşi va 

împlini cu putere voia în Biserică şi toate se vor întâmpla conform Cuvântului Său. 
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Noi vom trăi biruinţa lui Dumnezeu şi vom cânta „Dreapta DOMNULUI este ridicată 
/ Dreapta Lui menţine biruinţa”. Putem spune acest lucru chiar astăzi. Lăudat şi 

cinstit să fie DOMNUL şi Dumnezeul nostru în veci! Amin.  

Să ne ridicăm şi să-I mulţumim împreună. Mai cântăm două cântări înainte să 

ne rugăm.  

Eu aş vrea să întreb dacă suntem cu toţii conştienţi că aici nu este vorba doar 
de o evanghelizare, de o slujbă evlavioasă sau de un serviciu religios, ci aşa cum i-a 

scris Pavel lui Tit, „...potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa 

adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai 
înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a descoperit Cuvântul 

la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui 
Dumnezeu, mântuitorul nostru”.  

Fratelui Branham i-a fost încredinţat un mesaj pe care noi îl purtăm mai departe; 

el a fost bărbatul făgăduit şi chemat de Dumnezeu, un prooroc trimis cu un mesaj 
pentru poporul lui Dumnezeu, în acest timp. Ceea ce Dumnezeu le-a dăruit 

proorocilor, lui Pavel şi fratelui Branham, dăm şi noi mai departe, prin har. Suntem 

chemaţi să propovăduim acelaşi Cuvânt şi mesajul timpului de sfârşit, până la 
capătul pământului.  

Scumpi fraţi şi surori, aici nu este vorba de o religie, de o muzică sau altceva 
asemănător, ci de Cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat şi care rămâne în 

veci. Aşa cum am spus-o deseori, aici este vorba despre făgăduinţele lui Dumnezeu.  

Fie ca noi toţi şi întregul popor al lui Dumnezeu, de pe întreg pământul, să 
devenim conştienţi de planul de mântuire pe care Dumnezeu îl aduce la îndeplinire 

acum, şi de desăvârşirea noastră pe care o vom trăi prin har. Eu vă rog doar atât: 
lăsaţi-vă împăcaţi cu Dumnezeu pentru ca voia Lui să se reflecte în viaţa voastră, şi 

veţi vedea cum dreapta DOMNULUI va dărui şi va menţine biruinţa, spre cinstea lui 

Dumnezeu şi ca o confirmare a Cuvântului Său. Aleluia! 

Ne mai aplecăm o dată capetele şi înainte să ne rugăm, lăsaţi-mă să vă mai 

întreb ceva. Este un număr mare de tineri în mijlocul nostru, aşa că, iubiţilor, vrem 

să vă adresăm acest cuvânt vouă, în mod deosebit, şi tuturor celor care au crescut în 
familii credincioase. Există o exprimare a fratelui Branham pe care a preluat-o de la 

David du Plessis: „Dumnezeu nu are nepoţi, ci numai fii şi fiice”. Toţi aceia care s-
au născut şi au crescut în familii credincioase trebuie să aibă trăirea lor personală cu 

Dumnezeu, să fie născuţi din nou într-o nădejde vie şi să primească Cuvântul şi 

Duhul, care vine peste Cuvânt.  

Astăzi dorim în mod deosebit ca tinerii să-i fie dedicaţi lui Dumnezeu; nu este 

nimic mai frumos decât să-I dedici DOMNULUI viaţa ta, înainte s-o fi trăit. O viaţă 
care nu a fost trăită în DOMNUL este o viaţă care nu are o valoare. Dumnezeu să ne 

ajute! 

Acum îmi vine în inimă ultima zi de miercuri, în timpul amiezii, când la Krefeld 
a venit un domn care a intrat la mine în birou când nimeni nu era acolo. Eu m-am 

gândit la mine şi l-am întrebat dacă nu ar fi fost mai bine dacă s-ar fi anunţat înainte 
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să vină, pentru că avem acolo şi un telefon. El şi-a cerut scuze şi a vrut să plece, dar 
i-am spus să rămână. Pe urmă, m-am uitat la el şi l-am întrebat ce legătură are el cu 

Dumnezeu. El s-a uitat la mine şi mi-a spus că nu are nici o legătură cu biserica, iar 
eu i-am răspuns că acesta este un lucru foarte bun. Apoi l-am întrebat dacă nu vrea 

să ne rugăm împreună, iar acest bărbat pe care cu doar 5 minute înainte vroiam să-l 

scot afară pentru că nu s-a nimerit acolo la timpul potrivit, era în faţa mea şi eu mi-
am cerut iertare, mi-am pus mâinile asupra lui şi m-am rugat pentru el. Dumnezeu l-

a binecuvântat, iar acel domn mi-a spus: „Domnule Frank, eu voi mai reveni. Aşa 

ceva nu am mai trăit niciodată”.  

Ce am vrut să spun e că Dumnezeu rămâne cu noi şi în situaţii în care, pe 

moment, putem uita de noi înşine. Dar dacă ne reîntoarcem spre Dumnezeu şi ne 
rugăm, totul va fi bine. Câţi dintre voi îşi doresc o viaţă cu DOMNUL? Cu siguranţă, 

toţi. Amin.  

Haideţi să ne rugăm. 

Tatăl nostru ceresc, Dumnezeule care dai har şi mângâiere, noi îţi mulţumim 

din toată inima pentru Vechiul şi Noul Testament. Îţi mulţumim pentru Calea Ta cu 

poporul Tău, că ne-ai arătat astăzi că făgăduinţele numai atunci au valoare când sunt 
crezute şi prin ascultare sunt primite. Numai aşa biruieşti Tu toţi duşmanii dinaintea 

noastră, numai aşa dreapta Ta va rămâne ridicată şi biruinţa Ta ne va fi dăruită.  

Iubitule DOMN, eu îţi mulţumesc pentru călăuzirea pe care am primit-o din 

Cuvântul Tău, pentru Biserica noutestamentară şi pentru desăvârşirea ei. 

Credinciosule Dumnezeu, ne rugăm Ţie în mod deosebit pentru toţi tinerii, dăruieşte-
le har, atrage-i de partea Ta, pentru că nimeni nu poate veni la Tine dacă Tatăl nu îl 

cheamă mai întâi. Vorbeşte astăzi, lucrează astăzi şi fie ca să nu se întoarcă înapoi 
gol Cuvântul Tău. Tineri şi bătrâni, să primească şi să creadă ei făgăduinţele Tale.  

Iubitule DOMN, tu te uiţi şi în familiile noastre, în casele noastre şi la locurile 

noastre de lucru: Tu ne vezi peste tot. Dumnezeule, eu te rog pentru Biserica Ta, 
pentru poporul Tău, dăruieşte har şi înţelepciune. Ţine departe de noi orice fanatism. 

Fie ca orice mărturie să fie făcută în dragoste, pentru ca oamenii să ştie că noi nu ne 

punem mai presus de alţii, ba chiar să judecăm toate lucrurile nebiblice, dar nu pe 
oameni.  

O, iubitule DOMN, tu să ai Calea Ta cu noi, cu toţii! Binecuvântează în mod 
deosebit pe iubiţii noştri fraţi care sunt în slujba Ta. Binecuvântează-l şi pe Alexis 

Barillier, care deja are o vârstă înaintată şi totuşi mai ţine slujba în care Tu l-ai 

chemat. Binecuvântează-l şi pe fratele Genton şi pe toţi fraţii. Îţi mulţumim pentru 
fratele Graf, pentru fratele Schmidt şi fratele Russ, pentru toţi fraţii din toate limbile 

şi naţiunile. Te rugăm, binecuvântează în toate popoarele şi cheamă Biserica Ta 
afară.  

Iubite DOMN şi Răscumpărător, Tu ţi-ai vărsat sângele Tău până la ultimul strop 

şi ne-ai răscumpărat. Toţi duşmanii i-ai pus sub aşternutul picioarelor Tale, dar acest 
lucru trebuie să fie şi va fi descoperit. Noi îţi mulţumim pentru aceasta. Dăruieşte-

ne credinţă şi bucurie şi uită-te la noi toţi prin har. Binecuvântează proprietatea Ta 
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în mod vizibil. Dă-le tuturora claritate totală, prin Cuvântul şi Duhul Tău, pentru 
orice temă biblică, prin har, pentru ca în poporul Tău să fie unitate până când vom 

trăi împreună desăvârşirea.  

Ţie, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul lui Israel, care ai 

devenit Tatăl nostru, prin Isus Hristos, DOMNUL nostru. Ţie, singurului Dumnezeu, 

îţi aducem cinste şi laudă, mărire şi închinare pentru toate lucrurile şi în mod deosebit 
pentru faptul că acum, la sfârşitul timpului de sfârşit, putem trăi Cuvântul profetic 

pe care îl avem ca o călăuzire prin care recunoaştem în ce timp ne aflăm. 

Binecuvântează pe poporul Tău, Israel, cu pace! Binecuvântează conducerea din 
Ierusalim! Binecuvântează-ne pe noi toţi, pentru ca nimeni să nu lipsească în ziua 

când Tu îi vei chema pe ai Tăi.  

Închinare şi cinste îţi aducem Ţie, Atotputernicule Dumnezeu, în Numele sfânt 

al lui Isus. Aleluia! Amin.  

Vă rog să ne pomeniţi în rugăciunile voastre. Eu voi merge din nou în Africa şi 
cred că şi fraţii au planurile lor. DOMNUL-Dumnezeu să vă binecuvânteze! Pomeniţi-

mă în rugăciunile voastre şi pe toţi fraţii care sunt în slujba DOMNULUI. Ne ridicăm 

în picioare pentru rugăciunea de sfârşit. 

Tatăl nostru ceresc, din toată inima îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău scump 

şi sfânt. Cu adevărat, toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi dată pentru 
învăţătură, pentru ca omul lui Dumnezeu să devină desăvârşit, în stare să facă o 

lucrare bună. Iubitule DOMN, dăruieşte har ca să învăţăm această lecţie valabilă 

pentru întreaga Biserică – făgăduinţele trebuie să fie cucerite şi trăite; nu scrise doar 
în carte, ci şi în viaţa noastră.  

Iubite DOMN, eu îţi mulţumesc pentru Cuvântul Tău, pentru profeţia biblică şi 
pentru pregătirea din acest timp de sfârşit. Îţi mulţumesc în mod deosebit pentru 

poporul Tău, Israel, pe care Tu îl aduni în graniţele biblice. Te rugăm, nu aşa-zisa 

foaie de parcurs, ci ordinea divină să fie reaşezată în Israel. Şi ea va fi restituită 
înainte ca Tu să preiei stăpânirea. Aleluia! Preia-o acum Doamne, noi dorim aceasta. 

Tu să ai Calea Ta, cu noi cu toţii!  

Îţi mulţumim pentru slujba profetică şi pentru toată învăţătura. Cuvântul Tău 
cuprinde totul – Tu n-ai uitat nimic. Totul este scris.  

Atenţia noastră Tu o conduci prin Duhul tău în împlinirea profeţiei biblice în 
timpul nostru. Lăudat şi cinstit să fii, o, Doamne, Dumnezeul nostru!  

Acelaşi duh care s-a odihnit peste prooroci şi apostoli, se odihneşte astăzi peste 

noi şi ne călăuzeşte în tot adevărul. Lăudat şi binecuvântat fii Tu, împreună cu 
poporul Noului Legământ! Dăruieşte har şi credinţă pentru cucerirea tuturor 

lucrurilor pe care ni le-ai făgăduit.  

Spunem DOMNULUI şi Dumnezeului nostru aleluia şi amin! 

Aleluia! Aleluia! DOMNUL a vorbit prin Cuvântul Lui. Este bine pentru aceia 

care L-au primit în viaţa lor. Aleluia! Amin. 
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În mod deosebit să fie binecuvântaţi tinerii. Cu binecuvântarea Atotputernicului 
Dumnezeu, întreaga familie Viechter şi toţi copilaşii care sunt aici să fie 

binecuvântaţi în Numele sfânt al DOMNULUI Isus.  

Aleluia! Amin.  

 


