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 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi într-un mod 

deosebit. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână de binecuvântări 

deosebite. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat de pretutindeni din Europa - au fost 

fraţi care au venit cu maşina chiar din Marea Britanie. În felul acesta înţelegem că 

Dumnezeu a trimis o foamete după auzirea cuvintelor Sale şi, prin harul lui 

Dumnezeu, înţelegem slujba rânduită şi făgăduită pentru timpul nostru.  

 Noi am recunoscut armonia din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu - Vechiul şi 

Noul Testament - şi, de asemenea, slujba lui Ioan Botezătorul la prima venire a lui 

Hristos, care făcea legătura între Vechiul şi Noul Testament: Luca 16:16. Iar 

acum, în vremea noastră, Domnul Dumnezeu şi-a ţinut Cuvântul şi şi-a împlinit 

făgăduinţa trimiţând pe cineva ca Ilie, spre a reaşeza toate lucrurile, spre a ne 

readuce la Dumnezeu, departe de toate tâlcuirile şi tradiţiile omeneşti, aducându-

ne la adevăratele învăţături apostolice. Eu o voi spune întruna: primul mesaj şi 

ultimul mesaj trebuie să fie identice. Deci, prin harul lui Dumnezeu, noi respectăm 

ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său: „vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte 

de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”, confirmat apoi în Noul 

Testament de către Domnul nostru Însuşi, în Mat. 17:11 şi Marcu 9:12.  

 Eu, fratele Frank, trebuie să fiu recunoscător Domnului pentru totdeauna: 

chiar dacă locuiesc în Germania, Domnul a condus lucrurile în aşa fel încât l-am 

întâlnit pe fratele Branham, fie în adunările ţinute de el în Germania, fie în SUA, 

chiar în decembrie 1962, în ianuarie 1963 când el se muta în Tucson. El mi-a spus 

despre viziunea pe care i-a arătat-o Domnul. Dragi prieteni, Domnul Însuşi a făcut 

ca noi să luăm legătura unul cu celălalt, dar de asemenea, să fim în legătură cu 

Domnul. Şi nu mai este nimeni pe pământ care a putut să aprecieze slujba aceea 

mai mult decât o apreciez eu.  

 Un scump frate din Africa ne-a trimis sâmbătă un e-mail în care face o 

afirmaţie pe care aş dori să v-o citesc: „Suntem recunoscători că Domnul ne-a dat 

ochi să ne vedem învăţătorii - Isa. 30:20 - şi înţelegerea corectă, conform Mat. 

13:51 şi Luca 24:45. Cu adevărat este cel mai mare har să fii o parte din ceea ce 

face Dumnezeu pe pământ şi să fii în stare să aşezi în armonie versetele şi toate 

afirmaţiile fratelui Branham”. Da, în armonie! Laudă Dumnezeului Atotputernic! 

Nu există nicio neînţelegere, totul este clar, descoperit prin Duhul Sfânt.  

 Aşa că Îi suntem mulţumitori Dumnezeului Atotputernic că am recunoscut 

timpul în care trăim, făgăduinţa pentru timpul nostru şi avem parte de ceea ce face 

Dumnezeu acum. Eu niciodată n-am crezut vreo tâlcuire omenească, vreo tâlcuire 

despre tunete sau despre tragerea a treia sau vreo altă răstălmăcire. Niciodată nu 

voi face aşa ceva! Pentru că Domnul Însuşi m-a chemat să predic Cuvântul Său, 

nu gânduri sau închipuiri sau răstălmăciri.  
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 Am în faţa mea textul din 2 Pet. 1:16, „nu întemeindu-ne pe nişte basme 

meşteşugit alcătuite”. Eu nu ştiu vreun basm din limba germană, nu ştiu niciun 

basm: de ce aş împărtăşi vreun basm? Nu! Noi vă împărtăşim Cuvântul original al 

lui Dumnezeu. Şi totul, chiar şi a doua venire a lui Hristos, va avea loc aşa cum 

spune Scriptura. Iar cei care pretind că Domnul a părăsit deja scaunul îndurării şi 

se coboară din 1963 - vă rog să mă iertaţi c-o spun - trebuie să-şi facă analizele la 

cap şi la inimă. Trebuie să-şi facă analizele la ambele. Pentru că Scriptura spune în 

mod direct ce se va întâmpla când va reveni Domnul: morţii în Hristos vor învia şi 

noi vom fi schimbaţi şi împreună vom fi răpiţi ca să fim împreună cu Domnul în 

slavă.  

 Următorul verset este v. 20 din 2 Pet. 1: „Fiindca mai întâi de toate, să ştiţi 

că nici o prorocie...” - niciuna, nicio prorocie, nicio afirmaţie făcută de William 

Branham nu poate fi tâlcuită într-un mod particular. Trebuie să duceţi totul înapoi 

în Cuvântul lui Dumnezeu; numai atunci aveţi pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 

Numai atunci aveţi pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL!  

 Spre exemplu, când apostolul Pavel a afirmat în 1 Tes. 4, „Iată, în adevăr, 

ce vă spunem prin Cuvântul Domnului...” atunci aceasta trebuie să se găsească în 

Scripturi. Dacă nu se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, nu este Cuvântul. 

Trebuie să se găsească în Cuvântul Domnului. Cerul şi pământul vor trece, dar 

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.  

 Eu sunt recunoscător mai ales pentru adunările pe care le-am avut în Cuba. 

Dumnezeu a deschis uşile în multe denominaţii şi s-au strâns laolaltă predicatori 

ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, ultima chemare răsună, iar cei rânduiţi 

la viaţa veşnică vor crede; cei rânduiţi să facă parte din Mireasa lui Hristos vor 

recunoaşte şi ceea ce este scris în Apoc. 1:3: „Ferice de cine citeşte şi de cei ce 

ascultă cuvintele acestei prorocii” - „şi de cei ce ascultă cuvintele acestei 

prorocii!”. Dragilor, de la deschiderea celor şapte peceţi, noi nu numai că citim ci 

şi ascultăm cuvintele prorociei acestei cărţi. Toate lucrurile au fost descoperite 

prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin slujba fratelui Branham.  

 Aşa că nu vor exista descoperiri în plus - este imposibil! Totul este 

descoperit, totul este complet şi acum noi nu numai că citim, ci şi ascultăm 

cuvintele prorociei acestei cărţi. Toate cele 22 de capitole sunt descoperite şi nu 

există nicio parte în privinţa căreia să trebuiască să ne facem griji. Prin harul lui 

Dumnezeu, întregul plan de mântuire ne este descoperit în vremea aceasta.  

 Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi. Mai ales pe 

fraţii lucrători vă rog - vă rog rămâneţi în Cuvântul lui Dumnezeu! Numai dacă 

sunteţi în Cuvântul lui Dumnezeu puteţi fi sfinţiţi. Numai dacă sunteţi în Cuvântul 

lui Dumnezeu puteţi fi în voia lui Dumnezeu. Binecuvântările Domnului nostru să 

fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.  


