
1 
 

 

SUMAR VIDEO – APRILIE 2016 

 

 Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul 

Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.  

 Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru adunările pe care le-am avut la sfârșitul acesta 

de săptămână care a trecut. Au venit credincioși din întreaga Europă, din Statele 

Unite ale Americii, din diferite țări din Africa. Și Domnul ne-a binecuvântat din nou, 

iar Cuvântul Său prețios nu se va întoarce niciodată gol, ci va împlini scopul pentru 

care a fost trimis. 

 Așa cum știu toți, revenirea lui Hristos, a doua venire a Domnului nostru, este 

subiectul principal despre care predicăm și pregătirea noastră spre a fi gata când El 

va reveni, spre a-L întâlni – așa cum zice Scriptura – în văzduh, iar apoi să fim cu El 

pentru totdeauna.  

 În 1 Ioan 2:28 citim: 

 “Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, 

să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.” 

 Noi numim venirea Domnului nostru, “a doua venire a lui Hristos”. Sunt multe 

„veniri”, dar pentru credincioși, a doua venire a lui Hristos, este revenirea lui Hristos, 

așa cum a promis El în Ioan 14: “Eu Mă duc să pregătesc locul și apoi Mă voi întoarce 

– Mă voi întoarce - și vă voi lua ca să fiți acolo unde sunt Eu.” Și conform Scripturii, 

fie că este Luca 24 sau Fapte 1, Domnul nostru a mers în slavă în trupul Său, în trupul 

Său înviat și conform Luca 24:50 și 51 El chiar Și-a ridicat mâinile binecuvântându-i 

pe ucenici și a fost luat în slavă din fața ochilor lor. Apoi făgăduința din Fapte 1:9-11: 

“Același Isus care a fost înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel.” Slavă 

Dumnezeului atotputernic! Va veni în același fel! El S-a înălțat în trup, El va veni în 

trup și orice altă învățătură nu este conform Scripturii.  

 Apoi avem făgăduința că înaintea revenirii Sale, va exista un mesaj pentru a 

chema afară poporul lui Dumnezeu și a-l întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu. De 

aceea, trebuie să înțelegem slujba fratelui Branham. A fost împlinirea textului din 

Maleahi 4... Domnul Însuși a spus: “Eu vi-l voi trimite pe prorocul Ilie, înainte – 

înainte – de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului.” Așadar, la sfârșitul 

timpului de har, la sfârșitul zilei mântuirii, înaintea venirii zilei Domnului, Dumnezeu 

a făgăduit să trimită pe cineva ca Ilie ca să ne aducă înapoi la Cuvânt, înapoi la 

început, înapoi la vechea temelie așezată de apostoli și proroci. Astfel, preaiubiților, 

înțelegem însărcinarea primită de fratele Branham pe 11 iunie 1933 și, de asemenea, 

aceasta îmi aduce aminte de chemarea directă la slujbă, din 2 aprilie 1962.  

L-am întâlnit pe fratele Branham acum 60 de ani. Aveam 22 de ani atunci. 

Acum, 60 de ani mai târziu, am 82 de ani, dar prin harul lui Dumnezeu, de la prima 
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adunare am fost cumva unit în Duh și Cuvânt, recunoscând prin harul lui Dumnezeu, 

din primul serviciu, că acesta este un om trimis de Dumnezeu. De-a lungul anilor am 

fost în legătură cu fratele Branham, am chiar 23 de scrisori, am vorbit la telefon, l-am 

vizitat. Sunt recunoscător Domnului pentru că a adus în legătură slujbele.  

 Preaiubiților, astăzi aș dori să vă arăt ceva ce mi-a sfâșiat inima de multe ori în 

ultimii 50 de ani. Am lucrurile scrise aici, în Biblia mea, ce i-a fost spus, de fapt, 

fratelui Branham, cuvânt cu cuvânt... și repetat. După cum puteți vedea, ce este scris 

aici unde am subliniat, comparați cu ce este scris dedesubt. Aici este ceea ce a repetat 

fratele Branham, ceea ce a auzit din lumina supranaturală, iar dincoace este ceea ce 

găsiți în multe cărți publicate pentru a reda tâlcuiri personale ale cuiva. Și vă citesc, 

nu tot textul, ci numai ceea ce aparține însărcinării primite de fratele Branham. ,,Așa 

cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, 

mesajul care îți este dat ție va premerge a doua venire a lui Hristos.” “Nu că eu voi fi 

un premergător, ci mesajul va premerge.” (10 februarie 1960) 

 Fratele Branham a repetat de 18 ori, cu precizie, cuvintele care i-au fost spuse 

când a primit însărcinarea divină. Apoi găsiți textul foarte scurt care nu conține deloc 

cuvântul “mesaj”. Vă citesc: “Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă 

întâia venire a Domnului, tot așa ești tu trimis ca să premergi cea de-a doua venire a 

Sa.” (Cartea “Faptele Profetului”, pagina 154) Acesta este un lucru criminal! Este ceva 

mortal! Eu n-o înțeleg! De câte ori a spus fratele Branham că dacă adăugați un singur 

cuvânt, dacă scoateți un singur cuvânt, dacă schimbați un singur cuvânt va fi scoasă 

partea voastră din Cartea Vieții!? Iar aici – aici – s-a făcut schimbarea! Vă puteți 

închipui cum mă simt? Eu am petrecut 50 de ani în slujbă. Și prin harul lui 

Dumnezeu, nu numai că am auzit glasul extraordinar, pătrunzător și poruncitor al 

Domnului pentru prima dată pe 2 aprilie 1962, când Domnul Însuși a spus: “Robul 

Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi trimite în alte orașe 

ca să predici Cuvântul Meu!” Nu intru în detalii, dar William Branham, prorocul lui 

Dumnezeu pentru epoca noastră, pe 3 decembrie a repetat în limba engleză cuvintele 

pe care mi le-a vorbit Domnul în limba germană. Apoi a spus: “Frate Frank, tu ai 

înțeles greșit. Ai crezut că va fi o foamete naturală și ai depozitat hrană naturală, dar 

Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor Sale, iar hrana pe care 

trebuie s-o depozitezi tu este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru timpul 

acesta.”  

 Preaiubiților, eu nu spun povești! Eu nu vin din Texas! Eu vă spun adevărul! 

Iar fratele Branham chiar a spus: “Frate Frank, așteaptă cu împărțirea hranei, până 

vei primi și restul din aceasta!”  

Așadar, de-a lungul tuturor anilor, din anii ’50 și până la ultima predică ținută 

în 12 decembrie 1965, fiecare predică ținută de fratele Branham mi-a fost trimisă în 

Germania. La un interval de trei săptămâni eu aveam predica. Și am ascultat predicile 

nu doar o dată, ci de două ori. Așadar am cunoscut slujba fratelui Branham din 1955, 
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am ascultat fiecare predică ținută de el și am fost în adunările lui din Germania și din 

Statele Unite ale Americii.  

Apoi, falsificarea de aici, v-o recitesc: “Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis 

ca să premeargă întâia venire a Domnului, tot așa ești tu trimis ca să premergi cea de-

a doua venire.” Și preaiubiților, acum avem tragedia: fiecare așteaptă ca William 

Branham să se întoarcă. Și o spun cu o inimă zdrobită: chiar și fratele nostru 

preaiubit [Pearry Green-n.tr.] a scris anumite lucruri în cartea sa - că atunci când se 

va produce cutremurul, va avea loc învierea, va avea loc slujba din cort, va avea loc 

tragerea a treia, vor fi cele șapte tunete... El a tot spus multe, multe lucruri! Dar ce 

spune Biblia? Toate lucrurile care aparțin de slujba fratelui Branham, fie că este 

vorba de slujba din cort, tragerea a treia, orice altceva – cele șapte tunete, sau 

indiferent ce altceva, toate lucrurile care aparțin de slujba fratelui Branham, lăsați-le 

– vă rog - lăsați-le între Dumnezeu și William Branham! Predicați Cuvântul lui 

Dumnezeu și lăsați-L pe Domnul să aibă grijă de restul!  

 Dar iată care este subiectul principal: din cauza acestei afirmații, cum că fratele 

Branham ar premerge a doua venire a Domnului, se spune: “Fratele Frank nu are nici 

un drept să pretindă că a avut o chemare directă și o însărcinare pentru că totul s-a 

încheiat odată cu fratele Branham, sau este la viitor.”  

Dați-mi voie să spun aceasta în dragoste: în ultimii 50 de ani, noi am răspândit 

Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul făgăduit, mesajul acestui ceas, noi am informat 

întregul pământ, nu numai una sau două țări, ci toate țările de pe pământ. Chiar dacă 

eu am vizitat personal numai 155 de țări, dar Cuvântul lui Dumnezeu a mers mai 

departe, în restul țărilor. Și pe întregul pământ, poporul lui Dumnezeu știe despre 

însărcinarea primită de William Branham. De asemenea, ei respectă faptul că lui i-a 

fost spus: “Mesajul dat ție va premerge a doua venire.” Așadar, acela este adevărul! și 

orice altceva este o minciună! Dumnezeu a luat mesagerul, dar mesajul rămâne cu noi 

și Mesajul este Cuvântul Lui Dumnezeu, nu diferitele învățături care circulă acum, 

despre cele șapte tunete, și una sau alta ...! Uitați-o! Întoarceți-vă la Cuvântul lui 

Dumnezeu și credeți-L pe Isus Hristos! Și credeți ceea ce a spus William Branham: 

“Nu că eu voi fi premergătorul!” Asta a spus el!!! De ce nu respectați? De ce nu 

respectați ce a spus prorocul? Veți continua cu propriile voastre gânduri și păreri? 

Sau Dumnezeu vă va acorda harul să vă întoarceți și să cercetați și să vedeți și să 

credeți ceea ce a fost spus în realitate?  

Preaiubiților, revenirea lui Hristos, a doua venire a lui Hristos este atât de 

aproape! Toate Scripturile s-au împlinit, cu Israelul și națiunile... EL este la ușă! EL 

este la ușă! Vă rog să nu pierdeți timp deloc! Folosiți timpul, recunoașteți că 

Dumnezeu Și-a luat robul și prorocul, dar tot mesajul pe care el ni l-a adus este 

împărtășit acum tuturor națiunilor și poporul lui Dumnezeu din fiecare țară și 

națiune crede Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp.  

Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este rugăciunea mea! În Numele 

sfânt al lui Isus. Amin.  


