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           Predica de la Krefeld  

Duminică, 2 octombrie 2016, ora 10
30

 

 

                                                                                          Fr. Frank 

 

  Cuvântul de introducere din Col. 2:9-10: „Căci în El locuieşte 

trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care 

este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”. În Efes. 1:3 Pavel spune că 

noi suntem binecuvântaţi cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în 

locurile cereşti, în Hristos. Credinciosul Dumnezeu să împlinească în 

noi tot ceea ce am cântat şi citit. Să se împlinească, să se adeverească în 

vieţile noastre: Isus este aici. 

 Trebuie să mai spunem că doar credinţa este cea care biruie 

lumea. Când Domnul nostru a umblat pe acest pământ, este scris că n-a 

putut face multe minuni din pricina necredinţei lor (Mat. 13:58). 

Credinţa este necesară chiar dacă Domnul este prezent în mijlocul 

nostru. Dacă ne gândim la Evrei 11, credinţa este o încredere neclintită, 

o puternică siguranță că ceea ce a spus şi a făgăduit Dumnezeu în 

Cuvântul Său trebuie să se împlinească fiindcă Dumnezeu a spus-o. 

Fraţi şi surori, credinţa nu este forţarea ta sau forţarea mea, ci credinţa 

este un cadou al lui Dumnezeu. Credinţa vine în urma auzirii 

propovăduirii, iar propovăduirea trebuie să vină din Cuvântul lui 

Dumnezeu. Lăudat și slăvit să fie Domnul şi Dumnezeul nostru. 

Suntem mulţumitori că putem crede din toată inima aşa cum o spune 

Scriptura şi cum este scris în ea. Noi suntem convinşi din adâncul 

inimii că nu jucăm puţină religie, ci acum noi trăim în ultima perioadă a 

timpului de har. Cu toţii o vedem în împlinirea profeţiei biblice. 

 Ultima călătorie misionară a fost scurtă, dar minunată. 

Preşedintele ţării ne-a spus bun venit şi ne-a rugat să ne rugăm pentru 

el. Nu doar mii se adună ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, ci chiar 

toată ţara urmăreşte şi vede această transmisie. Ce har minunat ne-a 

dăruit Dumnezeu nouă! Fratele Taty a amintit că toţi aceia care au 

însoțit ziariştii au venit în faţă şi au spus: „Roagă-te pentru noi. Pune 

mâinile peste noi”. Aceasta a fost tipărit pe prima pagină a ziarelor. Şi 
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cu întrebarea despre Apocalipsa. Noi ştim ce înseamnă „apocalipsa”. 

Este noţiunea grecească pentru descoperire. Descoperirea este o 

dezvăluire. Noi am scris despre lucrul acesta. 

 Un titlu: „Cine este acest apostol Ewald Frank care a venit la 

Abu Dhabi? Cine este acest bărbat al lui Dumnezeu? Ce poruncă i-a 

fost dată? Ce i-a fost spus în 2 aprilie 1962?”. Totul este tipărit pe 

prima pagină, despre 2 aprilie 1962 şi despre trimiterea pe care Domnul 

Dumnezeu a dăruit-o. Eu am spus atunci: „O, Doamne, ei nu mă vor 

asculta. Ei au totul din belșug”. Şi care a fost răspunsul? „Va veni 

timpul când ei te vor asculta”. Nu mă vor asculta pe mine, ci vor 

asculta mesajul dumnezeiesc pe care noi şi eu îl port. 

 Dragi fraţi şi surori, am accentuat-o: aici nu este proslăvit un 

om, ci noi suntem doar purtători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Dar 

Domnul nostru este Cuvântul devenit trup. El care a fost la început este 

acelaşi şi la sfârşit şi rămâne acelaşi în vecii vecilor. Eu sunt foarte 

bucuros de lucrurile pe care le-au văzut ochii mei în cele cinci decenii 

care au trecut. S-a meritat să fi vestit Cuvântul în toate popoarele de pe 

pământ. Voi ştiţi, ţara noastră a fost împărţită, Berlinul a fost împărţit. 

Şi cine a vrut să meargă de aici în Est nu a avut voie să părăsească 

autostrada, trebuia să rămână pe autostradă. Fie că vroia să meargă în 

Cehia, Slovacia, Polonia el a avut voie să circule doar pe această 

autostradă. Şi ce a făcut fratele Frank? El a părăsit autostrada şi s-a dus 

la Erzgebirge. Poliţia m-a întrebat: „Ce căutaţi aici?”. Eu am spus: „eu 

fac o vizită”. Şi ei mi-au urat toate cele bune. Noi am trăit aceste 

perioade din trecut. Atunci când încă exista Cortina de Fier şi aceasta 

era închisă. Dar Domnul a spus: „Atunci când uşile vor fi deschise, 

când divizarea va avea un sfârşit, atunci Domnul va chema afară 

Biserica Mireasă din Europa de Est”. În acea viziune am văzut cum toți 

au venit şi sala s-a umplut. Dumnezeu cheamă din toată lumea.  

Astăzi vom citi câteva versete biblice care vor cădea în inimile 

noastre şi ne vor arăta că Dumnezeu a spus lui Avraam în Gen. 12:3: 

„toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine”. Iar Pavel a 

spus în Fapte 13:46-47 „Iată că ne întoarcem spre Neamuri. Căci aşa 

ne-a poruncit Domnul: «Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor...»”, 

cum a spus-o Dumnezeu în prorocul Isaia. 
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 Dacă citim în Vechiul Testament, vedem cum toate detaliile au 

fost relatate de bărbaţii lui Dumnezeu care n-au trăit să le vadă 

împlinite. Ne gândim apoi cum au fost scrise toate scrisorile în Noul 

Testament. Care este situaţia? Toate temele au fost tratate. Când am 

cântat aici cântarea despre Stâncă, ochii şi urechile mele s-au îndreptat 

spre un singur punct: Domnul i-a zis lui Moise: „Iată un loc lângă 

Mine;... te voi pune în crăpătura stâncii. Şi când va trece slava Mea 

Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea”. Şi Domnul 

a făcut să treacă pe dinaintea lui Moise toată frumuseţea Lui. Dar 

Moise stătea în stâncă şi Dumnezeu l-a acoperit în mod ocrotitor cu 

Mâna Lui (Ex. 33). 

 Dacă citim în 1 Cor. 10 vedem că Stânca a fost Hristos care a 

însoţit poporul Israel. Şi din această Stâncă a ieşit apa necesară. Acelaşi 

Domn care S-a descoperit ca Stâncă, S-a descoperit şi în Stâlpul de foc 

şi în stâlpul de nor. În Stâncă era în mijlocul lor, în norul de foc era 

deasupra lor. Mă puteți înțelege ce simt eu? Citim în Apoc. că Ioan a 

fost pe insula Patmos şi lui i-au fost spuse toate detaliile. El a scris tot 

ceea ce a văzut. Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu că Cel 

atotputernic ne-a dăruit harul ca să fim şi să rămânem în acelaşi Duh şi 

să ţinem pasul cu tot ce a descoperit Dumnezeu slujitorilor şi prorocilor 

Săi. Noi s-o putem primi şi s-o putem crede şi de asemenea Domnul să 

ne-o şi descopere, la fel cum le-a fost arătat şi prorocilor din partea 

Domnului. Eu sunt foarte bucuros că noi trăim încă în zilele Bibliei. 

Isus Hristos încă este acelaşi, ieri, astăzi şi în vecii vecilor. El umblă 

încă în mijlocul celor şapte sfeşnice. 

 Ceea ce îmi crează probleme este că oamenii se referă la fratele 

Branham, dar modifică ceea ce a spus el şi fac din afirmațiile lui nişte 

învăţături. Fratele Branham a spus: „La revenirea lui Isus Hristos 

nimeni nu va observa că Isus a revenit”. Cei din America au făcut o 

învăţătură din această afirmaţie că „Domnul a venit deja până în 1963 

şi nimeni n-a observat aceasta”. Este fals, cu totul fals. Când Domnul 

va reveni atunci doi vor fi într-un un pat, unul va fi luat, celălalt va 

rămâne în urmă; doi vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat. 

Lumea nu o va vedea, dar cei credincioşi îşi vor da seama că sunt răpiţi, 

fiindcă răpirea va fi o realitate dumnezeiască. Eu nu pot suporta aceste 
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răstălmăciri arbitrare; mi se face rău. Vă rog pe toţi în Numele lui Isus 

Hristos: nu credeţi şi nu răspândiţi răstălmăciri! Ci credeţi doar ceea ce 

este scris în Scriptură. 

 Astăzi este în mijlocul nostru un frate care s-a întors din 

Jeffersonville. El mi-a arătat înregistrările pe iPhonul său. Ţi se rupe 

inima când vezi aşa ceva. Cămaşa, pantofii şi toate lucrurile fratelui 

Branham sunt prezentate ca într-un muzeu. Aşa ceva nu se poate! Este 

idolatrie. Dumnezeu a trimis pe prorocul Său ca să ne readucă la 

Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ca să se facă un cult din el. Nu şi iarăşi nu! 

Noi Îi aducem cinstea doar Domnului şi Dumnezeului nostru pentru 

faptul că ne-a lăsat şi ne-a păstrat o minte sănătoasă şi noi să-I putem 

da cinstea doar Dumnezeului nostru. Noi spunem cu o inimă cinstită, 

dacă Dumnezeu n-ar fi trimis pe prorocul Său cu un mesaj atunci noi n-

am fi avut niciun mesaj. Dumnezeu l-a trimis pe iubitul nostru frate 

Branham ca să ne fie descoperit tot planul lui Dumnezeu şi noi să fim 

readuşi la început, la fundamentul original care a fost pus de apostoli, 

unde Însuşi Isus Hristos este Piatra din capul unghiului. Noi suntem 

mulţumitori pentru că cei aleşi nu pot fi duşi în eroare. 

 Cei aleşi nu sunt niciun fel de amestec, ci sunt o sămânţă curată 

a lui Dumnezeu. Şi despre această sămânţă a lui Dumnezeu este scris în 

Is. 53:10 şi Ps. 22:30: „şi sămânţa Lui Îi va sluji”. Eu cred din toată 

inima mea că noi suntem sămânța aleasă. Ieri am auzit-o şi în 

rugăciunile noastre, în special în rugăciunea fratelui Kukačka; noi toţi 

suntem bucuroşi pentru Cuvântul lui Dumnezeu care a lucrat in inimile 

noastre și a împlinit scopul pentru care l-a trimis Dumnezeu. Noi nu 

trebuie să-i mulţumim unui proroc sau unui apostol. Noi Îi aducem 

mulţumirile noastre Dumnezeului nostru. Îi suntem mulţumitori şi 

pentru proroci, dar mulţumirea I se cuvine doar Dumnezeului nostru. 

Eu Îi sunt mulţumitor şi pentru slujba fratelui Branham. În 15 august s-

au împlinit 61 de ani, când într-o zi de luni, după primele două adunări, 

eu n-am mai putut altfel, şi dis de dimineaţă m-am dus la recepţia 

hotelului „Trei tei” ca să-l salut şi să-i dau mâna fratelui Branham. Noi 

toţi am fost bucuroşi de lucrurile pe care le-am văzut şi auzit. Este o 

mare deosebire dacă doar auzi despre cele întâmplate sau dacă ai fost 

martor ocular. Îi mulţumesc Domnului Dumnezeu pentru toate 
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posibilităţile pe care le-am avut de a fi prezent în adunările fratelui 

Branham şi să văd acest dar al descoperirii în acțiune. Domnul îi arăta 

fratelui Branham totul în vedenii, şi ceea ce îi era arătat, el trebuia s-o 

spună. Îngerul Domnului stătea la dreapta lui. Şi fratele Branham a zis: 

„Aşa cum auziţi ceea ce spun acum, le fel ascult eu ceea ce îmi spune 

Îngerul şi eu doar o dau mai departe sub ungerea şi inspirația Duhului 

Sfânt”. Acest bărbat al lui Dumnezeu a spus tot ceea ce a auzit şi i-a 

fost arătat prin vedenii din partea Domnului Dumnezeului nostru. A 

fost un dar desăvârşit pe care l-a avut şi Domnul nostru Isus când a 

umblat pe acest pământ. Prin acest dar atenţia noastră trebuia să fie 

îndreptată înspre mesajul vestit. De asemenea fratele Branham a spus-o 

în toate oraşele în care a fost: „Eu nu pot vesti totul”. După aceea i-a 

fost dată porunca: „Nu te duce în Elveţia, ci întoarce-te în Jeffersonville 

şi acolo să depozitezi toată hrana”. Tot ceea ce i-a fost arătat din partea 

lui Dumnezeu el a putut-o spune şi vesti liber în acel loc. Acest lucru n-

ar fi fost posibil în alte locuri, în alte adunări. 

 Noi suntem mulţumitori fiindcă Dumnezeu a trimis pe acest 

mesager, iar noi am primit această Evanghelie minunată, ca ultim 

mesaj, și noi o putem vesti şi da mai departe. Cum am spus-o deseori, 

prima şi ultima predică trebuie să fie identice, primul şi ultimul botez 

trebuie să fie identice. Tot ceea ce a făcut Dumnezeu și a pus în 

Biserica de la început trebuie să se descopere şi în ultima perioadă de 

timp a Bisericii. În aceasta sunt incluse şi darurile Duhului Sfânt. Când 

eram cu fratele Branham într-o parcare, înainte de a urca în maşină, am 

avut pe inimă să-l întreb: „Va asculta Dumnezeu şi rugăciunile mele 

pentru cei bolnavi?”. Fratele Branham a spus: „Toţi aceia care au fost 

chemaţi să vestească Evanghelia sunt chemaţi să se roage şi pentru 

bolnavi. Şi tu de asemenea”. Aceasta mi-a spus-o în parcare înainte de a 

urca în maşină. A fost o dorinţă pe inima mea ca să întreb dacă am şi eu 

dreptul ca să mă rog pentru bolnavi. Eu am văzut cum el s-a rugat 

pentru bolnavi şi cum Dumnezeu a răspuns şi a binecuvântat. 

 Fraţi şi surori, este un lucru minunat că Dumnezeu S-a 

preocupat în mod deosebit ca să ne dea indicaţii şi să ne descopere totul 

pentru ca noi să putem înainta prin credinţă şi să ştim în Cine şi pe Cine 
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credem. Noi credem în Domnul şi Mântuitorul nostru iubit şi în toate 

punctele credem aşa cum este scris în Scriptură. 

 Înainte de toate doresc să citesc câteva versete biblice care să ne 

ajute să aprofundăm tot ceea ce am auzit deja, să fim întăriţi în credinţa 

noastră, să fim cuprinşi în inimile noastre şi să înţelegem că nu un om a 

a spus lucrul acesta, ci Domnul Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul 

Său. 

 Citim ceea ce a fost citit din Col. 2:9-10: „Căci în El locuieşte 

trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care 

este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”. 

 După învierea Sa, după ce a învins moartea, iadul şi pe Satan, 

Domnul nostru a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 

pământ” (Mat. 28:18). Şi ceea ce este scris în Luca 4:18: „Duhul 

Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor 

Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să 

propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea 

vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al 

Domnului”. Acelaşi Duh al lui Dumnezeu este şi în mijlocul nostru. 

 Când mi-am amintit de această trăire pe care a relatat-o fratele 

Branham: „Fiecare bărbat care a fost chemat de Domnul ca să 

vestească Evanghelia este chemat şi să se roage pentru cei bolnavi”. 

Domnul nostru a făcut ambele lucruri: El a vestit Cuvântul lui 

Dumnezeu, a dat vederea orbilor şi a vindecat pe cei şchiopi, pe cei 

surzi. Când vom fi noi în situaţia aceasta? Când va fi Biserica lui 

Dumnezeu în situaţia aceasta, astfel ca prezenţa lui Dumnezeu să se 

poată descoperi în mijlocul nostru, aşa cum a făcut-o Dumnezeu şi în 

Biserica de la început, prin harul Său? 

 Am citit ce scris în Col. 2:10: „Voi aveţi totul deplin în El, care 

este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”. Şi mai trebuie să citim şi Col. 

2:15: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară 

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

 Începând de azi n-ar mai trebui să vorbim despre puterea 

Satanei, ci despre puterea lui Dumnezeu care ne-a fost descoperită şi 

dată prin eliberarea care a avut loc pentru noi pe crucea de pe Golgota. 
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Toţi aceia care nu se pot ajuta, care au nevoie de rugăciune, noi dorim 

să vă sprijinim în rugăciune, să ne rugăm cu voi şi pentru voi. Astfel ca 

toţi aceia care simt că ceva încă îi împiedică în vieţile lor şi nu este aşa 

cum o doreşte Dumnezeu, indiferent ce legătură şi piedică este, haideţi 

să aducem totul prin credinţă înaintea Domnului. Nimeni să nu plece 

din acest loc aşa cum a venit. 

 Citim şi din Col. 2:2: „pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să 

fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, 

ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos”. Să capete 

toate bogăţiile plinătăţii de pricepere. 

 Voi aveţi toată plinătatea în El. În Hristos a locuit toată 

plinătatea lui Dumnezeu. În ziua Cincizecimii Duhul Sfânt a fost turnat 

peste turma răscumpărată prin Sânge, astfel încât puterea lui 

Dumnezeu, viaţa lui Isus Hristos să se descopere în Biserică şi prin 

Biserică, prin harul lui Dumnezeu. Biserica nu este o formă moartă, ci 

este un Organism viu. Noi suntem mădulare în Trupul lui Isus Hristos. 

 Duminica trecută un frate mi-a spus că s-a plimbat prin vie şi s-

a gândit: „Ce rost a avut toată lucrarea în vie din cursul anului?”. Tot  

ce se lucrează în vie este doar pentru recoltarea rodului. Ca să crească 

mlădiţele adevărate, nu cele false. Ce a spus Domnul nostru în Ioan 

15:5? „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”. 

 Fraţi şi surori, haideţi ca noi să primim totul prin credinţă. 

Aceeaşi viaţă dumnezeiască care a fost în Mântuitorul nostru este şi în 

Biserică. „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” (Ioan 15:1, 5). Apoi: „Pe 

orice mlădiţă care este în Mine și aduce rod o curăţ ca să aducă şi mai 

mult rod” (Ioan 15:2). Şi astăzi să se împlinească lucrul acesta astfel ca 

Domnul să îndepărteze toate mlădiţele neroditoare care se hrănesc 

inutil din seva Viţei. Noi să aducem mult rod pentru Dumnezeul nostru. 

 De asemenea m-au preocupat şi cuvintele din Apocalipsa. 

Doresc să citesc doar trei, patru versete despre ceea ce se va întâmpla şi  

i-a fost arătat lui Ioan pe ostrovul Patmos. Voi ştiţi că în anul 1980 sau 

1981 am fost şi eu pe această insulă şi am petrecut acolo câteva zile. Eu 

L-am rugat pe Dumnezeu ca acelaşi Duh Sfânt care a fost cu Ioan şi 

peste Ioan când i-a fost arătat totul, acelaşi Duh Sfânt care a fost peste 

fratele Branham când a vorbit despre Apocalipsa, acelaşi Duh Sfânt să 
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vină peste mine şi peste noi toţi. Astfel ca noi să înţelegem totul aşa 

cum este scris în Apocalipsa. 

 Citim Apoc. 5:9-10: „Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: 

«Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat 

şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice 

seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.....»”. Amin! 

 Astăzi toate popoarele, din toate seminţiile, din toate limbile de 

pe tot pământul ascultă Cuvântul acesta sfânt şi scump al lui 

Dumnezeu. Şi noi suntem hotărâţi să credem aşa cum este scris. 

„Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile”. Noi deseori am 

cântat: „Doar Tu eşti vrednic, Tu meriți”. În ce legătură este scris 

aceasta? Este scris în legătură cu deschiderea celor şapte peceţi. Aici 

este cântarea celor douăzeci şi patru de bătrâni care cântau din alăută şi 

aveau potire de aur. 

 În vers. 10 este scris: „Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi 

pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”. 

 Fraţi şi surori, pe ce poziţie minunată, înaltă, ne-a pus 

Dumnezeu pe noi! Dacă noi toţi ne uităm la noi: cine suntem noi? Ce 

suntem noi? Noi n-avem nimic de adus, dar totuşi putem spune: „O, 

Doamne, Tu eşti totul. Noi n-am adus nimic de la noi înşine, ci Tu, o, 

Doamne, ne-ai dăruit totul, prin harul Tău”. Înaintea tronului lui 

Dumnezeu sunt cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni 

care au potire de aur şi cântă din alăute; această cântare nouă o vom 

cânta şi noi după răpire. 

 Citim din Apoc. 14 începând cu vers. 3: „Cântau o cântare 

nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi 

înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei 

o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe 

pământ”. 

 Fraţi şi surori, ceata celor răscumpărați este în cer. Şi cântarea 

se aude pe pământ. Şi nimeni nu poate învăţa această cântare, afară de 

cei o sută patruzeci şi patru de mii, care vor fi răscumpăraţi de pe 

pământ din cele douăsprezece seminţii ale Israelului în timpul slujbei 

celor doi proroci. În cer este ceata care nu se poate număra care cântă 
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spre lauda şi cinstea lui Dumnezeu, iar pe pământ sunt cei care vor fi 

adăugaţi la acest număr. Atunci va fi trecut timpul nostru pe pământ. 

Atunci Cuvântul Se va îndrepta din nou spre Israel şi cei doi proroci 

vor vesti pe pământ, aşa cum este scris deja în prorocul Zaharia 4 unde 

cei doi proroci sunt arătaţi în afara sfeşnicului. Nu în cadrul timpului de 

har pentru Biserică, ci în afara acestei perioade. Domnul Dumnezeu are 

un plan de mântuire cu Biserica Lui şi cu poporul Său ales, Israel. 

 În Apoc. 15 noi citim şi despre ceata biruitorilor. Fraţi şi surori, 

eu cred, sunt convins că toţi aceia care acum cred din toată inima, sunt 

de acord cu mesajul lui Dumnezeu, îl cred din toată inima şi ştiu că este 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care este vestit şi se împlineşte în 

timpul nostru. Noi am primit o legătură directă în planul şi cu planul 

Dumnezeului nostru. Fraţi şi surori, această perioadă este mai 

importantă decât perioada în care a trăit fratele nostru Branham. Acum 

se va decide totul, acum se va decide totul. Dacă noi am crezut din 

toată inima mesajul lui Dumnezeu sau dacă ne mai abatem puţin, 

crezând răstălmăciri după placul cuiva. Cine este din Dumnezeu ascultă 

doar Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. 

 Citim din Apoc. 15:2-3: „Şi am văzut ca o mare de sticlă 

amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în 

mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei. 

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea 

Mielului. Şi ziceau: «Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne 

Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, 

Împărate al Neamurilor!»”. 

 Mai întâi cântarea este cântată de cei douăzeci şi patru de 

bătrâni, apoi de biruitori în cer. Cântarea cântată în cer se aude pe 

pământ şi toţi sunt uniţi pe această mare ca de cristal. Fraţi şi surori, ce 

n-a văzut niciun ochi, ce n-a auzit nicio ureche aceste lucruri le-a 

pregătit Dumnezeu tuturor celor ce-L iubesc pe El. 

 Noi o spunem de repetate ori: de cine Se îndură Dumnezeu 

aceluia El i se descoperă. Descoperirea lui Isus Hristos, taina lui 

Dumnezeu ne-a fost descoperită. Există un Singur Dumnezeu veşnic, 

dar acest Singur Dumnezeu veşnic S-a descoperit. Noi toţi ştim că în 

zilele apostolilor n-a avut loc nicio singură discuţie despre dumnezeire, 
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nicio singură discuţie despre botezul biblic corect, nicio singură 

discuţie despre Cina Domnului, nicio singură discuţie despre vreo altă 

temă biblică. Ei toţi au fost învăţaţi de Dumnezeu şi prin Duhul lui 

Dumnezeu au fost introduşi în tot Adevărul lui Dumnezeu. Dar ce s-a 

întâmplat aproximativ trei sute de ani mai târziu când au venit aceşti 

filozofi care au încercat să-L explice pe Dumnezeu? Nu putem intra în 

detaliile care au fost spuse şi scrise atunci. 

 Fraţi şi surori, Îi mulţumim Dumnezeului atotputernic că până 

astăzi în mijlocul nostru n-a avut loc niciun fel de discuţie despre vreo 

temă scrisă în Scriptură sau pe care a spus-o prorocul. De ce? Fiindcă, 

prin Duhul lui Dumnezeu, noi suntem introduşi şi călăuziţi în Cuvântul 

lui Dumnezeu şi Dumnezeu ne-a deschis înțelegerea ca să înţelegem 

totul corect. Aceasta a spus-o şi Domnul nostru. În patruzeci de pilde 

Domnul nostru a prezentat Împărăţia lui Dumnezeu. După aceea El a 

întrebat: „Aţi înţeles voi totul corect?”. Apoi le-a spus: „«Vouă», le-a 

zis El, «v-a fost dat să înțelegeți tainele Împărăţiei lui Dumnezeu; dar 

pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt 

înfăţişate în pilde»”, aşa cum este scris şi în Psalmi. 

 Tot astfel este situaţia şi astăzi. Noi vedem cum au fost călăuziţi 

bărbaţii lui Dumnezeu din Noul Testament. Două, trei pilde din Vechiul 

Testament, unde este vorba despre ziua înfricoşătoare. În Noul 

Testament, în Fapte 2:20, Petru vorbeşte despre o zi minunată, 

strălucită. De ce? Ambele lucruri sunt adevărate şi ambele sunt foarte 

aproape una de cealaltă. Ziua minunată şi strălucită este pentru 

credincioşii adevăraţi, este ziua învierii, ziua transformării trupurilor, 

este ziua răpirii, este ziua minunată şi strălucită pe care noi o așteptăm. 

Dar în următorul moment este deja ziua înfricoşătoare care va arde cu 

foc şi toţi cei necredincioşi vor fi arşi ca paiele. Eu sunt bucuros pentru 

felul cum Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit pe apostoli care au putut 

prezenta ambele zile. Pavel vorbeşte şi despre ziua lui Isus Hristos pe 

care noi o aşteptăm şi pentru care toţi trebuie să fim pregătiţi, aşa cum 

este scris şi în Filipeni. Noi am putea să recitim aceste versete minunate 

şi să le scoatem din nou în evidenţă. 

 De la adunarea din Zürich am în mod deosebit două versete 

biblice în inima mea. Unul din acestea este 1 Ioan 2:28. Fraţi şi surori, 



11 

 

în mod normal ar trebui să ne ridicăm în picioare şi să-L rugăm pe 

Dumnezeu ca acest verset biblic să se împlinească în noi toţi. 

 Haideţi să citim împreună din 1 Ioan 2:28: „Şi chiar acum, 

copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să 

avem îndrăzneală („o îndrăzneală veselă” – lb. germ.) şi, la revenirea 

Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El”. Amin. 

 Spune-o în inima ta: „O, iubite Domn, Te rog dăruieşte-mi harul 

Tău, ca la revenirea Ta să nu rămân pe acest pământ, ci eu să fac parte 

din ceata răpită, aşa cum este scris şi aici:  atunci când Se va arăta El, 

să avem îndrăzneală („o îndrăzneală veselă” – lb. germ.) şi, la 

revenirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El pe acest 

pământ”. Ce se va întâmpla cu fecioarele nechibzuite? 

 În vers. 29 este scris: „Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi 

că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El”. 

 Apoi cuvântul de avertizare foarte bine cunoscut din Evrei 4:1-

2: „Să luăm, dar, bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare 

făgăduinţa intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se 

pomenească venit prea târziu..”. 

 O, Dumnezeule atotputernic Tu ai dat această poruncă: mesajul 

pe care l-ai dat prorocului Tău, acest Cuvânt descoperit. Noi Îţi 

mulţumim că trăim în acest timp, că credem şi avem parte de lucrarea 

Ta. Eu mă rog pentru toţi aceia care sunt astăzi aici şi cei din toată 

lumea care ascultă această vestire ca ei să nu rămână pe acest pământ. 

Ci toţi aceia care Îl cred pe Dumnezeu acum să aibă parte de răpire 

atunci când Domnul va reveni să-i ia Acasă pe ai Săi. Îţi mulţumesc 

pentru făgăduinţa din Ioan 14: „Eu Mă duc să vă pregătesc vouă un loc, 

vouă celor care auziţi şi credeţi cuvintele Mele şi aţi ascultat ultima 

chemare. Eu merg înaintea voastră ca să vă pregătesc un loc minunat şi 

voi reveni ca să vă iau la Mine”. 

 Iubite Domn, mă rog încă o dată ca rezultatul vestirii acestui 

mesaj dumnezeiesc în acest timp să fie această ceată aleasă, biruitorii, 

şi noi să avem parte de răpire la revenirea Ta. Noi împreună să fim 

schimbaţi şi noi toţi, împreună cu cei înviaţi să fim transformaţi şi 

răpiţi. Noi îi  pretindem pentru Tine pe toţi răscumpăraţii prin Sângele 
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Tău din toată lumea ca ei să fie de faţă, să se descopere că toţi pot crede 

din toată inima lor şi să li se descopere tuturor. 

 Iubite Domn, mai am o rugăminte. Noi ştim că plinătatea 

dumnezeirii a locuit în Mântuitorul nostru. Dar iubite Domn, permite să 

se descopere plinătatea dumnezeirii acum, ca Tu să-Ţi atingi scopul 

Tău în Biserica Ta. Îţi mulţumim din toată inima. În mod deosebit Te 

rugăm pentru toţi din toate limbile, din toate ţările de pe pământ, 

binecuvântează-i pe toţi traducătorii noştri, binecuvântează-i pe toţi 

aceia care acum cred şi se încred în Tine, care ştiu şi cred că făgăduinţa 

Ta se va împlini: Tu vei reveni ca să ne iei ca să fim împreună cu Tine. 

Ţie, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru să-Ţi fie dedicată ceata Ta 

răscumpărată prin Sângele Tău, ceata botezată cu Duhul Sfânt. Aceasta 

este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi, este un an de bucurie, 

o zi de bucurie. Toţi cei legaţi să fie eliberaţi prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Toţi cei ce încă nu sunt 

mântuiţi vă rog primiţi mântuirea minunată! Isus Hristos vă iartă toate 

păcatele şi fărădelegile voastre. 

 Iubite Domn, Îţi mulţumim pentru Cuvântul Tău scump şi 

descoperit, Îţi mulţumim pentru trimiterea slujitorului şi prorocului Tău 

în generaţia noastră. Îţi mulţumim fiindcă Tu ai condus totul în acest 

mod ca noi să putem vesti şi purta acest mesaj în toată lumea şi 

pregătirea să aibă loc. Binecuvântează-ne pe toţi în Numele sfânt al lui 

Isus. Amin. 

 Fraţi şi surori, Îi mulţumim Domnului Dumnezeului nostru din 

toată inima noastră. Noi suntem conştienţi că ne aflăm în prezenţa lui 

Dumnezeu. V-o spun încă o dată: nu vă uitaţi la voi înşivă şi la situaţiile 

din jurul vostru, nu vă uitaţi la ceea ce spun şi fac oamenii, ci uitaţi-vă 

la Domnul care este Începutul şi Desăvârşitorul credinţei noastre. El 

este Biruitorul de pe Golgota. Aşa cum am auzit-o şi aseară din Mat. 

12, El Îşi va desăvârşi lucrarea în mod biruitor iar noi putem fi de faţă 

şi să avem parte de această biruinţă. Doar cu El şi în El putem birui şi 

vom face parte din această ceată biruitoare. 

 Din nou doresc să accentuez: credinţa noastră, descoperirea 

Cuvântului lui Dumnezeu în vieţile noastre, credinţa noastră adevărată 

în Dumnezeul adevărat, în Domnul nostru iubit, este cea care a biruit 
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lumea. Ieri am spus ceea ce a spus şi Martin Luther: că el n-are ce 

discuta cu Satana, ci doar cu Dumnezeu. Şi dacă am făcut vreo greşeală 

atunci noi avem un Mare Preot şi Dumnezeu îndurător care a zis: „El 

îţi iartă toate păcatele tale”, care ne-a dăruit o împăcare deplină şi o 

neprihănire prin credinţă. Noi toţi vom fi îmbrăcaţi în haine albe când 

ne vom înfăţişa înaintea Domnului. Nu întreba cum se va întâmpla şi 

cum se va împlini, nu-ţi face probleme. Dumnezeu a spus-o şi El o 

face. În Ef. 5:27 este scris că: „înaintea Domnului nostru va fi înfăţişată 

o Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul 

acesta, ci sfântă şi fără prihană”. Noi să fim eliberaţi de toate petele 

duhului şi trupului. Noi punem aceste două sfere sub conducerea 

dumnezeiască. Noi să nu trăim o viaţă dublă, lumească şi divină. 

Domnul Dumnezeu să-Şi atingă ţinta Lui în noi. Eu sunt convins de 

faptul că Domnul Îşi va desăvârşi lucrarea Lui în zilele noastre. Lui să-I 

fie adusă cinstea în vecii vecilor. Amin. 

 Suntem mulţumitori din toate inimile noastre. Vă rugăm ca şi 

voi să vă rugaţi pentru noi pentru următoarea călătorie misionară care 

va fi una dintre cele mai grele călătorii. Vom pleca în Johannesburg, 

Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Pretoria, apoi la Harare, la Beira, 

în Mozambic. Noi punem totul în mâinile Domnului. El cunoaşte şi 

vârsta mea şi Domnul ştie că puterile mele nu mai sunt ca în tinereţea 

mea. Dar aşa cum am spus-o în ultima adunare în Abuja, după adunare 

a trebuit să mă aşez, dar sute de oameni au dat năvală în faţă; cei mai 

mulţi au îngenunchiat, au plâns şi L-au proslăvit pe Dumnezeu. Am pus 

mâinile peste ei şi binecuvântarea Dumnezeului atotputernic a fost 

vizibilă. Îi urăm binecuvântarea fratelui Etiene Genton care va pleca în 

Armenia unde vor veni și fraţi din Iran. Noi am fost deja acolo şi dacă 

va vrea Dumnezeu mă voi duce şi eu încă o dată acolo. Frate Etiene 

Genton îţi transmitem saluturi din toată inima noastră. Tu să verifici 

dacă se poate aranja cumva ca toţi aceia care doresc să poată asculta 

aceste adunări lunare. Aceasta este dorinţa noastră principală: ca toţi 

credincioşii, indiferent unde trăiesc ei, indiferent de ţara lor şi de 

situaţiile politice din acel loc, ei să poată asculta Cuvântul lui 

Dumnezeu, iar pentru aceasta noi dorim să-i sprijinim. 
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 Încă un gând pe care l-a exprimat fratele nostru. Evanghelia 

deplină, mântuirea deplină trebuie să fie vestită tuturor popoarelor ca 

mărturie şi după aceea va veni sfârşitul. Fraţi şi surori, când s-a mai 

întâmplat ce se întâmplă în timpul nostru? Acum 10 ani n-a fost posibil 

ceea ce este posibil astăzi. Mulţi fraţi de pretutindeni au iPodul în mâna 

lor şi pot asculta adunările care sunt predicate în Abuja sau în alt loc de 

pe pământ. Cu toate că am predicat în Africa au fost conectaţi oameni 

din 26 de naţiuni. 

 Acesta este ultimul mesaj, ultima chemare: „Voi poporul Meu, 

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

de ce este necurat, şi vă voi primi. După aceea Eu vă voi fi Tată, şi voi 

Îmi veţi fi fiii şi fiicele Mele”. Noi am auzit mesajul, l-am înţeles, am 

ieşit afară din toate bisericile religioase, din toate grupările religioase 

am dat dreptate lui Dumnezeu, stăm de partea Lui şi vom face parte din 

ceata mare care vor cânta din alăutele lui Dumnezeu. Şi toţi aceia care 

acum nu au un dar muzical, atunci vor putea cânta cu alăuta. Acolo 

întreaga ceată biruitoare va putea cânta. Fraţi şi surori, cu siguranţă s-a 

meritat că L-aţi crezut pe Domnul, că aţi primit Cuvântul Său. 

 Încă un cuvânt adresat tuturor acelora care doresc să-şi dedice 

vieţile Domnului. Folosiţi această ocazie favorabilă, şi toţi cei ce nu 

sunt botezaţi biblic printr-o singură scufundare în apă în Numele 

Domnului Isus Hristos, vă rog frumos lăsaţi-vă botezaţi biblic. Există 

doar un singur Domn, un singur botez. Nu sunt doi Domni, nu sunt 

două botezuri şi nici două feluri de credinţă. Există un singur Domn, o 

singură credinţă şi un singur botez, aşa este scris şi în Efeseni şi aşa 

rămâne. Noi ştim că oamenii au multe botezuri diferite, dar pe noi nu 

ne interesează lucrul acesta. Noi ne-am întors la Dumnezeu. Toţi să 

facă ce vor ei, să creadă ce vor ei, dar noi Îl credem pe Dumnezeu, noi 

credem Cuvântul Lui sfânt şi scump şi respectăm rânduiala 

dumnezeiască pe care El a dat-o Bisericii Sale pe acest drum cu El.  

 Suntem mulţumitori Domnului din toată inima şi pentru cor, 

pentru cei ce cântă fie cu vocea, fie cu instrumente şi toţi de pe tot 

pământul sunt binecuvântaţi. Am fi dorit să putem cânta în toate 

limbile, dar Dumnezeu înţelege toate limbile şi voi în inimile voastre 

puteţi cânta împreună cu corul. Laude şi mulţumiri Domnului. 
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 Fratele Branham a repetat de sute de ori Cuvântul din Evrei 

13:8: „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”. Ceea ce a făcut 

ieri El o poate face şi o face şi astăzi. Haideţi ca noi s-o credem şi s-o 

primim prin credinţă, ca şi ultimul să fie adăugat la numărul celor 

mântuiţi. Dacă este cineva în mijlocul nostru care doreşte să fie botezat 

atunci vă rog ridicaţi scurt mâna voastră. Una, două, trei, patru. Da, 

direct după adunare va avea loc botezul. 

 Transmitem saluturile noastre tuturor din toate popoarele, 

limbile şi naţiunile, tuturor celor ce sunt astăzi aici. Luaţi saluturi în 

Canada, în Statele Unite, în întreaga Africă. Toţi să fie şi să rămână 

binecuvântaţi din şi prin harul lui Dumnezeu. Este minunat! Şi prin 

aceste cântări Îi putem aduce cinstea Domnului nostru. În aceste texte 

de cântare la fel ca şi în Psalmi este proslăvit Domnul nostru şi tot ceea 

ce a făcut El pentru noi. Ce s-a întâmplat cu acel bărbat care a cântat: 

„Eu mă rog pentru puterea dragostei care s-a descoperit în Isus Hristos, 

Domnul nostru”. Când Fanny Crosby a compus cântările ea era oarbă, 

dar totuşi ea a zis: „Când voi fi la Domnul, atunci eu Îl voi vedea. Nu-L 

voi atinge doar, ci Îl voi şi vedea”. 

 Noi toţi Îl vom vedea pe Domnul nostru aşa cum este. În înviere 

nu va mai fi nicio urmă de păcat, de boală sau de alte necazuri. Domnul 

Dumnezeul nostru Însuşi ne va şterge ultimele lacrimi şi noi toţi vom fi 

împreună cu El în vecii vecilor. Eu am văzut răpirea. Toţi erau tineri în 

vârstă de 17, 18 ani, toţi erau îmbrăcaţi în haine albe; noi toţi am fost 

răpiţi. Nu ca o rachetă, ci într-un mod maiestuos. Fraţi şi surori, totul va 

fi o realitate. La fel de sigur cum noi credem ceea ce a spus Bisericilor 

Duhul şi noi am ascultat aceste cuvinte, la fel de sigur prin credinţă noi 

putem mărturisi: toţi aceia care ascultă acum glasul Lui, vor auzi glasul 

Lui atunci când El va reveni să ne ia la El Acasă. În curând, cât de 

frumos. Şi noi toţi vom intra bucuroşi în slavă. Nimeni nu va mai fi 

trist, toţi vom fi bucuroşi în vecii vecilor. 

 Noi dorim să-I mulţumim Domnului Dumnezeului nostru din 

toată inima fiindcă Dumnezeu a condus totul în acest mod minunat. 

Domnul a dăruit mult har. Nu mă întrebaţi cum au avut loc şi au fost 

făcute aceste contacte. Ci mulţumiţi-I Domnului Dumnezeu care S-a 

îngrijit de toate astfel ca totul să se împlinească la timpul potrivit. Harul 
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lui Dumnezeu să fie cu noi toţi, de la răsăritul soarelui la apus. Toţi de 

pe tot pământul să fie binecuvântaţi în Numele Domnului nostru Isus 

Hristos. Rugaţi-vă pentru mine, pentru noi toţi. Domnul să-mi 

dăruiască zilnic putere nouă pentru ca Cuvântul Său minunat să fie 

vestit. 

 Acum îi rugăm să vină în față pe toți cei ce doresc să fie 

botezați. Voi care aţi venit în faţă voi credeţi din toată inima voastră în 

Isus Hristos Mântuitorul vostru, că El v-a iertat toate păcatele voastre şi 

că voi L-aţi primit ca Mântuitorul vostru personal. După învierea Sa, 

Domnul şi Mântuitorul nostru a dat şi această poruncă misionară ca să 

mergem în toate popoarele şi să vestim Evanghelia şi toţi cei ce cred şi 

se vor boteza vor fi mântuiţi. Unde rămân cei ce nu cred? Cei ce nu 

cred nu se lasă botezaţi, cei ce nu cred resping oferta, darul lui 

Dumnezeu. Dar cei ce cred din toată inima lor primesc şi sunt 

ascultători. Credinţa şi ascultarea formează o unitate. Oricine crede 

biblic va fi şi botezat biblic. 

 Fraţi şi surori, toţi aceia care mai au un necaz sau vreo boală, 

toţi tinerii care doresc să-şi dedice vieţile Domnului, veniţi în faţă şi noi 

ne vom ruga împreună cu voi. 

 Puteţi face şi o fotografie pentru ca toată lumea să vadă că 

Duhul lui Dumnezeu încă lucrează. Toată lumea să vadă şi să afle că 

noi am recunoscut ceasul timpului prezent şi am găsit har înaintea lui 

Dumnezeu. Aşa cum a cântat şi corul şi cum este scris în Evrei 13:8, El 

este acelaşi ieri, azi şi în veci. Iubiţi fraţi, vă rog spuneţi-mi a mai 

existat vreun timp în care Isus Hristos S-a descoperit într-un mod atât 

de minunat aşa ca în timpul nostru? Oare n-a făcut El acelaşi lucru prin 

slujba fratelui Branham? A fost doar o vestire sau Dumnezeu a dovedit 

Cuvântul Său în fiecare adunare? Aceeaşi slujbă s-a repetat în timpul 

nostru. Dumnezeu foloseşte vase. Şi aşa cum cântă un poet de cântare: 

„O, Stăpâne sfânt, suntem doar nişte vase, dar umplute cu puterea Ta”. 

Voi toţi care aţi venit în faţă, toţi care ne aflăm în această încăpere şi 

toţi din toată lumea care ascultă, noi toți venim la Domnul aşa cum 

suntem fiindcă noi credem că El a desăvârşit întreaga eliberare. Voi 

puteţi pleca de aici cu binecuvântarea deplină a lui Dumnezeu. Acest 

sfârşit de săptămână s-a meritat. Nu mai vorbiţi despre ispitele sau 
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problemele voastre, ci credeţi. Aşa cum am spus-o deja din Evrei 11, 

credinţa are o încredere neclintită, are o siguranţă, credinţa care este 

ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu este ancorată în Dumnezeu. Toate 

făgăduinţele au fost date de Dumnezeu. Acum ne rugăm şi credem 

împreună. 

 O, Doamne Dumnezeule atotputernic, Tu eşti prezent prin 

Cuvântul Tău, prin Duhul Tău, prin puterea Sângelui Tău. Tu l-ai învins 

pe Satan, Tu ne-ai eliberat, Tu ne-ai binecuvântat. Îţi mulţumim din 

toată inima şi din tot sufletul nostru pentru biruinţa de pe Golgota. 

Biruinţa Ta este biruinţa noastră. Noi Îţi mulţumim fiindcă astăzi noi 

putem crede şi avea aceleaşi trăiri ca la început. Primiţi de la 

Dumnezeu tot ceea ce aveţi nevoie. Oricine a venit la Domnul, fie că a 

fost orb, şchiop sau lepros, toţi au fost vindecaţi pe loc. Astăzi noi 

venim la Domnul. Fiţi vindecaţi la faţa locului prin puterea 

Dumnezeului atotputernic! Isus Hristos este Acelaşi ieri, astăzi şi în 

vecii vecilor. Lăudat şi slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru. Toţi cei  

pierduţi sunt mântuiţi, toţi cei bolnavi sunt vindecaţi, toţi cei legaţi sunt 

eliberaţi. Noi Îţi mulţumim pentru biruinţa de pe Golgota. Aleluia! Tot 

poporul să spună „Amin”. 

 Acum la încheiere, fiindcă noi credem că Dumnezeu Şi-a 

împlinit Cuvântul Său şi a trimis pe prorocul Său şi a deschis peceţile 

haideţi să ridicăm mâinile şi să cântăm împreună cântarea „Tu meriţi, 

Tu meriţi”. Amin. 


