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Sumar video septembrie 2013 

 

 
 Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urmă adunări 

minunate; prezența Domnului a fost cu noi și Cuvântul scump al lui 

Dumnezeu a vorbit cu atâta îndurare inimilor noastre, iar Duhul Sfânt 

ne-a descoperit tuturor adevărul. S-a estimat că s-au strâns între 850 – 

900 de persoane din întreaga Europă și, de asemenea, din câteva țări de 

peste ocean.  

Înțelegem, prin harul lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu 

că trăim acum foarte, foarte aproape de revenirea binecuvântatului 

nostru Domn și Mântuitor. De asemenea, s-a citit din 1 Petru 4, de la v. 

7: „Dar sfârşitul tuturor lucrurilor s-a apropiat…”. Cunoașteți bine 

acest verset și eu cred că niciodată mai înainte n-a putut fi subliniat ca 

astăzi. Noi vedem cu adevărat că lucrurile se îndreaptă spre sfârșit. Mai 

ales în Israel, negocierile între Vatican și Ierusalim… Pentru prima oară, 

anul acesta pe 1 august, în knesset, la Ierusalim, steagul palestinienilor și 

steagul Israelului au fost laolaltă. Chiar acolo sunt în plină derulare 

negocierile și persoana cea mai importantă a spus: „Acum nu va mai 

dura ani, ci doar luni, înainte de a cădea de acord și de a putea să 

anunțăm pace și siguranță”. Eu v-aș putea arăta un număr de afirmații 

preluate de pe Internet, în care sunt scrise cele două cuvinte „pace și 

siguranță”, de către politicieni, de către aceia care negociază pentru pace 

și siguranță. Iar apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni cap. 5 a spus: „Când 

vor spune «pace și siguranță», atunci va veni peste ei, deodată, pieirea”.  
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Nu vrem să folosim mult timp ca să vorbim despre aceasta, de fapt 

toți sunt informați prin știrile zilnice… Pe inima mea este următorul 

lucru: ca Mireasa lui Hristos să fie pregătită pentru revenirea Mirelui. 

Fratele Branham a spus că legământul va fi făcut aproximativ în același 

timp cu răpirea. Preaiubiții mei frați și surori, vă rog înțelegeți că până și 

vremea sfârșitului se apropie de sfârșit, iar noi trebuie să înțelegem ce a 

spus Domnul nostru de mai multe ori: „Când veți vedea toate aceste 

lucruri întâmplându-se, atunci știți că este aproape, chiar la ușă”.  

Astfel, înțelegem din Scripturile profetice că lucrurile se îndreaptă 

spre acel moment când va fi încheiat legământul, conform [cu cele scrise 

în cartea] profetului Daniel, între Vatican și Israel.  

Apoi, ca să subliniem ce scria apostolul Petru în 2 Petru 1 de la v. 

19 și anume că avem Cuvântul profetic și mai întărit, apoi în v. 20, „mai 

întâi de toate, să știți ca nicio profeție din Scriptură nu se interpretează 

după părerea fiecăruia”
1
. Vă rog, fie ca toți frații care slujesc cu 

Cuvântul să ia aceasta în inima și în gura lor. „…nicio profeție din 

Scriptură nu se interpretează după părerea fiecăruia.” Dumnezeu face 

promisiuni, El a avut profeți care să spună mai dinainte ce urma să se 

întâmple, apoi apostolii au scris în Noul Testament ceea ce urma să 

devină o parte din planul salvării.  

Acum, un alt punct, având în vedere că ne dăm seama de situația 

din Orientul Mijlociu și în mod deosebit din jurul Siriei: lucrurile 

înaintează… Și ar trebui să știm că dacă ne uităm la harta aceasta
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vedem râul Eufrat, care pornește din Turcia, înaintează în jos până la 

Bashra, care înseamnă Paradis și până în Golful Persic… Bagdad. Și 

Biblia spune în Apocalipsa cap. 9 de la v. 13 că acei patru îngeri ai 

judecății sunt legați la râul Eufrat. Iar când ziua, anul, ceasul va sosi, 

atunci a treia parte a omenirii nu va mai fi. Astfel, noi înțelegem chiar 

prin lucrurile care ies acum la suprafață și din știrile pe care le vedem.  

Preaiubiților, în toate direcțiile – politică, spirituală, cu Israelul, cu 

Biserica, cu națiunile – ne aflăm la sfârșitul vremii sfârșitului. Iar noi, 

care credem mesajul acestui ceas, care credem că William Branham a 

fost profetul promis pentru timpul acesta, însărcinat să aducă un mesaj 

care va premerge a doua venire a lui Hristos, trebuie să luăm seama ca 

                                                 
1
 Adaptare după traducerea BOR 1988, care este mai exactă în punctul acesta – n.tr. 

2
 Fratele Frank arata o hartă – n.ed. 
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să înțelegem și ca lucrurile să ne fie descoperite prin Duhul Sfânt, ca să 

fim pregătiți. Și numai aceia care fac parte din Mireasă se vor pregăti 

pentru Mire; pentru că ei au promisiunea, ei cred promisiunea: „Eu mă 

duc să pregătesc locul, apoi Mă voi întoarce și vă voi lua unde sunt și 

Eu”. Apoi, mai ales Matei 25.10: „cele care erau gata au intrat cu el la 

nuntă şi uşa a fost închisă”. Vă pregătiți voi? Sunteți implicați în 

discuții sau sunteți gata să-L întâlniți pe Mire? Oriunde au loc discuții, 

nu este nicio descoperire. Dacă este descoperire divină, nu mai este 

nevoie de nicio discuție.  

Apoi, un alt punct care este foarte important pentru mine: există 

niște predicatori în cadrul mesajului care spun că nu mai este sânge pe 

scaunul harului și că Mielul ar fi părăsit scaunul harului. Preaiubiților, 

[în imaginea aceasta vedeți] 

chivotul legământului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și dacă citiți în Exod 25, în Levitic 16 și mai departe, veți ști cu 

exactitate unde se află locul preasfânt [sfânta sfintelor]; veți cunoaște 

Evrei 9, unde [scrie că] Domnul nostru, ca Mare Preot, a intrat cu 

sângele Său ca să-l pună pe scaunul harului. Aici, în chivotul 

legământului era Cuvântul dat de Dumnezeu Israelului, apoi sângele era 

stropit pe scaunul harului, iar Domnul Dumnezeu vorbea exact de acolo.  

Dacă cineva învață că nu mai este har și chiar că Îngerul 

legământului ar fi coborât, preaiubiților, acest lucru nu este adevărat. Cât 

timp trăim pe pământ, avem nevoie de sânge, avem nevoie de iertare, 
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avem nevoie de împăcare, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și chiar 

după ce suntem luați în slavă, cei care vor trece prin necazul cel mare își 

vor spăla robele în sângele Mielului.  

Vă rog să înțelegeți că Domnul m-a chemat ca să predic Cuvântul 

Său. Eu nu pot suporta nicio învățătură greșită. Nu pot! Nu o voi face! 

Nu pot! Orice învățătură greșită vine de la un duh rău, este o sămânță 

străină și oricine este o sămânță străină, ce este? Nu este sămânța bună. 

Sămânța bună este Cuvântul lui Dumnezeu! Și oricine crede o 

răstălmăcire, este o sămânță străină! Și în punctul acesta vedem 

deosebirea. Vă rog: credeți Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și  

luați-L în serios!  Nicio profeție biblică nu vă permite s-o interpretați 

după părerea voastră.  

Fie ca harul lui Dumnezeu, în acest ceas crucial, să fie cu voi, să vă 

regăsiți calea înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvânt și fie ca noi toți să 

fim pregătiți pentru apropiata revenire a Domnului și Mântuitorului 

nostru, Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mi-ar plăcea să vă 

văd când revine Domnul și vom fi luați să-l întâlnim în văzduh și să fim 

cu El la ospățul de nuntă și pentru totdeauna. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.   


