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 Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în Numele scump al 

Domnului şi Mântuitorului nostru. Pur şi simplu sunt copleşit de 

lucrurile făcute de Domnul, mai ales în luna iulie, iar acum, de asemenea 

în adunările noastre de aici, de la Centrul de Misiune. A fost minunat să 

vedem aşa de mulţi oameni din Europa de Est sau de Vest, din Africa, 

din America de Sud, de pretutindeni au venit fraţi ca să asculte şi să 

împărtăşească împreună cu noi Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Îi dau lui Dumnezeu cinstea, mai ales pentru ceea ce s-a petrecut în 

ultimii 36 de ani, pe continentul african. De fapt din 1970 am început 

slujba împreună cu Sidney Jackson, un vechi prieten al fratelui 

Branham, un vechi prieten al fratelui Frank. Noi am început împreună 

slujba în mesajul vremii sfârşitului pe continentul african. Privesc în 

urmă mai ales la ţările vorbitoare de limba germană, care l-au primit pe 

fratele Frank ca pe un om rânduit, chemat şi trimis de Domnul. De data 

aceasta am văzut roada slujbei, care a apărut în decursul anilor. Am avut 

unsprezece întâlniri în şapte oraşe, cea mai mică adunare fiind de peste 

trei mii de oameni, iar cea mai numeroasă, de peste optsprezece mii. 

Dragii noştri fraţi au închiriat stadioane de fotbal, ca să cheme laolaltă 

poporul lui Dumnezeu.  

Preaiubiţilor, nu vom uita niciodată, zilele acelea... n-au fost numai 

între şaizeci şi şaptezeci de mii de fraţi şi surori ale noastre, care cred 

mesajul vremii sfârşitului, care cred că fratele Branham a fost prorocul 

făgăduit pentru timpul nostru, care au fost botezaţi cu toţii în Numele 

Domnului Isus Hristos şi care au participat personal la aceste adunări, ci 

s-a transmis şi prin televiziune. Milioane de oameni au avut ocazia să 

audă Cuvântul lui Dumnezeu pentru vremea aceasta.  

Multe s-ar putea spune, dar venind acum la timpul în care trăim 

noi, după cum ştim cu toţii s-au împlinit optzeci de ani, pe 11 iunie, de 

când preaiubitului nostru frate Branham i-a fost spus că mesajul dat lui 

va premerge a doua venire a lui Hristos. Noi vedem, acum, ce s-a 

întâmplat de când a fost luat fratele Branham la Domnul: acela a fost de 

fapt timpul de când mesajul a fost dus la toate ţările pământului. Şi nu 

numai că am avut ocazia să împărtăşesc personal Cuvântul lui 
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Dumnezeu în 157 de ţări, ci acum, prin intermediul internetului ajungem 

până la marginile pământului – toate ţările ni se pot alătura să asculte 

adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.  

Apoi, de asemenea, am citit din 1 Tesaloniceni 5, unde se spune: 

„Când vor zice: «Pace şi linişte!» atunci o prăpădenie neaşteptată va 

veni peste ei...” Acum avem cu toţii internet, putem verifica ştirile şi am 

verificat ştirile internaţionale şi aceste două cuvinte sunt pretutindeni: 

„Acum ajungem la pace şi linişte”. Aceste două cuvinte sunt prezente în 

multe declaraţii cu privire la Ierusalim, cu privire la legământul care va 

fi încheiat, la tratatul care va fi încheiat. Acum se vorbeşte despre „luni”, 

nu despre „ani”... S-a afirmat că „acum s-ar putea să fie nevoie doar de 

nouă luni spre a încheia toate punctele asupra cărora se negociază, astfel 

încât tratatul să poată fi semnat”. Şi pentru prima dată în istoria statului 

Israel, pe 1 august, cele două steaguri au fost în knesset – parlamentul de 

la Ierusalim – şi se poate vedea fotografia cu steagul evreu, cu steagul 

palestinian
1
, îi puteţi vedea pe cei trei bărbaţi stând la masa 

negocierilor... A sosit timpul, iar revenirea Domnului nostru este 

iminentă. Dacă El ar fi astăzi aici, El ar repeta: „Acum vedem! Acum 

Scriptura s-a împlinit!” Profeţiile Bibliei se împlinesc. Cuvântul lui 

Dumnezeu, adevărata Evanghelie a lui Isus Hristos este predicată, cum 

spunea Domnul nostru în Matei 24 şi apoi, de asemenea, desigur, Matei 

25: „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat 

uşa”.  

Preaiubiţi fraţi şi surori, nu permiteţi ca timpul să vă fie furat cu 

învăţături străine despre tunete, sau despre una sau alta! Pregătiţi-vă! 

                                                 
1
 http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Palestinian-flag-out-in-honor-as-PA-officials-visit-Knesset-321637 
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Pregătiţi-vă! Fiţi gata pentru revenirea lui Isus Hristos, Domnul şi 

Mântuitorul nostru. Şi fiţi siguri că – o spun în Numele Domnului – 

PECETLUIREA... PECETLUIREA cu Duhul Sfânt poate să aibă loc 

dacă noi am primit adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu (Efeseni 1.13)  

Şi cum a afirmat fratele Branham, mulţi sunt botezaţi cu Duhul 

Sfânt în al doilea domeniu, dar ei nici măcar nu sunt născuţi din nou în 

sufletul lor. Cu toţii am auzit despre mişcările penticostale, care există 

de mai bine de o sută de ani – şi ce s-a întâmplat? Toţi au fost botezaţi în 

Duhul Sfânt, toţi au prorocit, toţi au vorbit în limbi, au tălmăcit, dar care 

este rezultatul acestor lucruri astăzi? Care? Care? Toţi merg în propriile 

lor direcţii, în învăţătura trinitară, în botezul trinitar, fără să le pese de 

făgăduinţa dată de Dumnezeu pentru timpul acesta, fără să aibă parte de 

ceea ce face Dumnezeu chiar acum; însă au muzica lor, adunările lor în 

care-L laudă pe Dumnezeu, iar Domnul a spus: „Degeaba Mă cinstesc 

ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti”.  

Dar acum, de la deschiderea celor şapte peceţi, înţelegem 

importanţa Cuvântului lui Dumnezeu şi de aceea nu trebuie să facem 

vreodată compromis, nu trebuie să încercăm vreodată să amestecăm 

adevărul cu interpretarea... „Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi 

oamenii să fie găsiţi mincinoşi”! Cuvântul lui Dumnezeu să fie găsit 

adevărat şi fiecare interpretare să fie găsită mincinoasă!  

Preaiubiţilor, nu vă înşelaţi singuri, fiţi gata să primiţi Cuvântul 

original al lui Dumnezeu şi duceţi toate lucrurile spuse de fratele 

Branham înapoi în Cuvânt şi atunci aveţi răspunsul şi umblaţi smeriţi cu 

Domnul şi rămâneţi în Cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, 

cu o inimă legată de Domnul – nu cunoştinţă în capetele noastre, ci 

descoperire, descoperirea lui Isus Hristos în inima noastră!  

Preaiubiţilor, binecuvântările lui Dumnezeu, făgăduite pentru acest 

timp să fie asupra voastră. Să aveţi parte de ceea ce face Dumnezeu de 

când Şi-a luat prorocul acasă, în slavă. Să aveţi parte de slujbă, de ultima 

chemare, de împărţirea întregului plan al lui Dumnezeu. Dragul Domn 

să vă binecuvânteze pe toţi, indiferent unde v-aţi afla! Cu voia lui 

Dumnezeu, în curând Îl vom întâlni pe Domnul nostru, când El revine. 

Fiţi binecuvântaţi, fiţi gata, în Numele sfânt al lui Isus. Amin! 


