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  Predica de la Krefeld (Zürich) 

   Duminică, 31 mai 2020, ora 1400 
  
                                                                                              Fr. Frank 
 
 Din adâncul inimii vă salut salut pe toți în Numele Domnului, 
îndeosebi pe cei din Elveția. Îi salutăm și pe toți din toată lumea. I-am 
rugat pe frații din Elveția să spună/scrie un cuvânt pentru introducere, 
iar fratele Baumgartner ne-a trimis un Cuvânt pentru introducere pe 
care doresc să-l citească acum iubitul nostru frate Alfred Borg. 
Cuvântul de introducere din 1Tes. 5:23-24, 28: „...”. 
 Mulțumesc foarte frumos! Noi suntem uniți în Domnul cu cei 
din toate popoarele, limbile și națiunile. Cu privire la timpul în care am 
ajuns. Într-adevăr noi am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Profeția 
biblică se împlinește așa cum a spus-o Domnul nostru mai dinainte, că 
vor veni ciume/epidemii, iar noi vedem că aceste lucruri sunt în 
desfășurare. Încălzirea globală, schimbarea climei, toate lucrurile au 
loc așa cum a fost spus mai dinainte. Dacă ne uităm și în Israel vedem 
că și acolo totul decurge așa cum ne-a fost spus în profeția biblică. 
 Cu privire la adunări. Iubiți frați și surori, nu vorbim despre 
aceste decizii luate de conducerea țării, dar știm că noi nu putem avea 
niște adunări în care frații și surorile să fie plasați la o distanță de 2 
metri unul față de altul, purtând o mască pe față; așa ceva nu este 
posibil. Există niște rânduieli biblice care nu pot fi îndeplinite la aceste 
distanțe impuse. Dacă ne gândim la binecuvântarea celor doi la o 
căsătorie, știm că nu poți face aceasta și nu poți binecuvânta de la o 
distanță de 2 metri. Dacă are loc o binecuvântare de copii știm ce este 
scris, că Domnul nostru a luat copiii în brațele Sale și i-a binecuvântat, 
dar nu păstrând o distanță de 2 metri. Dacă ne gândim la botez, știm că 
în Fapte 8:38 este scris: „s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a 
botezat pe famen”. Și dacă ne referim la Cina Domnului, știm că la 
Cină toți iau și dau mai departe pâinea și beau dintr-un pahar, și toți 
participă. Dar deocamdată situația este așa, iar noi vom respecta toate 
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legile, dar știm că ceea ce a hotărât Dumnezeu în Cuvântul Său este 
deasupra tuturor hotărârilor omenești. Noi ne încredem în Domnul că 
în următoarele trei luni se va schimba totul, ne vom putea aduna din 
nou, vom avea părtășie și vom putea cânta cântările noastre, ne vom 
putea ruga împreună, vom asculta Cuvântul împreună și vom trăi din 
nou prezența lui Dumnezeu. 
 Toți traducătorii să fie binecuvântați în mod deosebit. Îi 
mulțumim Domnului pentru faptul că Cuvântul Lui, acest ultim mesaj, 
această ultimă chemare este vestită în toată lumea. Spre cinstea lui 
Dumnezeu putem spune că 174 din 193 de țări existente pe pământ sunt 
conectate, văd, ascultă și trăiesc tot ceea ce face Dumnezeu în timpul 
prezent, prin harul Său. Voi toți care sunteți legați cu această slujbă știți 
ceea ce am spus deja la sfârșitul anului trecut. Pentru acest an n-a mai 
fost planificată nicio călătorie. Ci eu am spus ceea ce a spus și Simeon: 
„Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul 
Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta”. Ochii mei au văzut, 
urechile mele au auzit Cuvântul vestit. Toată lumea a auzit-o, dar eu am 
putut trăi cum pretutindeni Domnul Dumnezeu a deschis toate ușile și 
inimile. Noi credem că tot restul țărilor care au mai rămas vor fi și ele 
adăugate la cele 174. Domnul cheamă afară din toate popoarele, limbile 
și națiunile.  
 Eu mi-am îndeplinit partea mea. Și eu am îmbătrânit și I-am 
spus Domnului: acum Îți predau totul. Tu să-Ți desăvârșești lucrarea  
cu ceata Ta răscumpărată cu Sângele sfânt. De repetate ori am spus-o 
Domnului: este Adunarea Ta, sunt credincioșii Tăi. Tu păzești asupra 
Cuvântului Tău. Tot ce ai hotărât pentru această perioadă Tu ai spus-o 
dinainte și totul a fost vestit dinainte. În timpul nostru Tu ai trimis pe 
robul și prorocul Tău cu acest ultim mesaj care a fost vestit pentru a 
ajunge în toată lumea. Noi vestim acest mesaj în continuare, conform 
poruncii lui Dumnezeu. Noi știm că totul va fi și trebuie să fie restituit 
și readus așa cum a fost la început. Îi mulțumim Domnului că El S-a 
îngrijit și Se va îngriji pentru aceasta. 
 Frați și surori, cu mare durere îmi aduc aminte de ceea ce s-a 
întâmplat în creștinism. În toate bisericile și bisericile libere, astăzi ei 
citesc Fapte 2. Astăzi este o amintire a Cincizecimii, a turnării Duhului 
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Sfânt care a avut loc la început, când a fost zidită această Adunare nou 
testamentară. În ziua Cincizecimii a fost vestit și învățat ce trebuia 
învățat în continuare din gura unor bărbați aleși de Dumnezeu. Noi știm 
că Petru a fost acela căruia Domnul i-a spus: „Îţi voi da cheile 
Împărăţiei cerurilor”(Mat. 16:19). Întotdeauna au existat proroci și 
apostoli care au vestit acest Cuvânt. 
 Să ne gândim la faptul că toată creștinătatea sărbătorește 
Rusaliile, Vinerea Mare și Paștile, dar ei trec pe lângă ceea ce s-a 
întâmplat în realitate în Vinerea Mare, de Paști și în ziua Cincizecimii. 
Frați și surori, o astfel de durere pe care o am în ultimele săptămâni și 
zile n-o pot explica cuiva. Totul a început în interiorul meu când m-am 
gândit la Israel. Am recitit cele patru evanghelii despre calea Domnului 
nostru din Ghetsimani la Golgota. În biblie, marii preoți sunt reamintiți 
de 44 de ori, și vedem că întotdeauna ei au avut ceva de criticat. 
Învățații, fariseii și saducheii sunt reamintiți de 84 de ori. Aceștia citeau 
Tora, citeau Vechiul Testament, cântau psalmii. Și conform Lc. 19, 
citim că Domnul S-a uitat peste Ierusalim și a plâns cu amar. El a 
trebuit să spună: „Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi recunoscut şi tu, 
măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dacă ai fi 
recunoscut ce profeții biblice s-au împlinit acum, dar acum, ele sunt 
ascunse de ochii tăi”. O, acest fapt doare foarte tare! N-o pot explica 
cuiva. Domnul a venit la proprietatea Lui, dar ai Săi nu L-au primit. 
 În Vechiul Testament marele preot intra o dată pe an cu sângele 
de jertfă în locul preasfânt și îl stropea pe chivot. În Noul Testament, 
Însuși Domnul și Mântuitorul nostru este Marele Preot care a intrat cu 
propriul Său Sânge în locul preasfânt ceresc ca să confirme, chiar și în 
cer, această eliberare, mântuire, răscumpărare. 
 Permiteți-mi să reamintesc încă ceva. În primii 500 de ani după 
ce a avut loc această mântuire, rabinii din Iudeea au citit și scris mai 
departe, au scris Mișna și Ghemara, Talmudul din Ierusalim, Talmudul 
din Babilon, dar tot ce au scris ei era pe lângă Dumnezeu. Cine poate 
înțelege acest lucru? Eu n-o pot înțelege, în niciun caz. 
 Frați și surori, dacă privim la primii 500 de ani la ce s-a petrecut 
în acest creștinism, cum s-au format și cristalizat aceste direcții. 
Biserica ortodoxă este constituită din 13 biserici ortodoxe. Apoi s-a 
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format și biserica romană. Parcurgem acești ani și ajungem la anii 310, 
318 și 325, ani care au o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea așa 
zisului creștinism. Toți își aveau dogmele și crezurile lor. Dar în 
Cuvântul lui Dumnezeu este hotărât și scris odată pentru totdeauna ce 
trebuie învățat, cum trebuie botezat, cum trebuie ținută Cina, în această 
Carte este scris totul. Laude și mulțumiri Domnului! În acest Testament 
dumnezeiesc este conținut totul. Nu este permis ca un testament să fie 
modificat, nu este permis să-i mai adaugi sau să scoți ceva din el, ci el 
este valabil odată pentru totdeauna. De aceea Domnul nostru a putut 
spune: „acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou...”. 
Dumnezeu a încheiat un legământ.  
 Eu doresc s-o spun foarte clar. Noi trăim în acest timp în care 
Dumnezeu ne-a scos afară din toată robia și confuzia babiloniană și ne 
readuce înapoi la început, căci așa este scris în prorocul Ioel și în Mica 
4:2: „Căci din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalim, Cuvântul 
Domnului”. Același Cuvânt care a fost pus la început pe sfeșnic, care a 
fost vestit,  practicat și dovedit de Dumnezeu, același Cuvânt îl vestim 
și noi astăzi. Un Domn, o credință, un botez. Noi ne depărtăm de toate 
practicile religioase. La ora actuală sunt peste 350 de biserici creștine 
unite în Biserica mondială unită. Dar Dumnezeu are o singură Adunare, 
o ceată răscumpărată prin Sângele Lui care este Mireasa Mielului. De 
aceea noi trebuie să credem ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul 
Său și să primim prin credință ceea ce a făcut El. 
 Încă o observație cu referire la această temă. Cuvântul „babel” 
înseamnă „poarta lui Dumnezeu”. Apoi, din Babel s-a făcut Babilon, 
iar „babilon” înseamnă confuzie, încurcătură. Dar Dumnezeu a readus 
poporul Său la Cuvântul Său, iar noi ne putem aprofunda în acest 
Cuvânt. În această legătură doresc să citesc câteva versete din Fapte 
cap. 1 și 2 ca să vă îmbărbătez în acest timp, ca noi să ne păstrăm 
poziția. Noi știm că timpul nostru durează foarte puțin. Toți cunoaștem 
Cuvântul profetic, îndeosebi cuvintele pe care Domnul le-a spus: 
„Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri atunci ridicați-vă 
capetele fiindcă voi știți că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. Îi 
mulțumim Domnului că El ne-a deschis ochii și o putem vedea. În 
Fapte 1 citim cum după învierea Sa, Domnul a fost cu ucenicii Săi, și 
conform Lc. 24, a vorbit cu ei despre Împărăția lui Dumnezeu, zicând: 
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„Nu trebuia se împlinească tot ce a spus Dumnezeu prin Moise, prin 
toți prorocii și ce este scris în Psalmi?”. Tot ce a fost cu referire la El și 
a fost prorocit și scris mai dinainte s-a împlinit cu Mântuitorul nostru. 
 Citim în Fapte 1:2-3: „de la început până în ziua în care S-a 
înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale 
apostolilor pe care-i alesese. După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin 
multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi 
vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu”. 
 Toți cunoaștem Faptele apostolilor și știm ce este scris. Am 
putea citi mai departe și restul versetelor. 
 Citim Fapte 1:4b-5: „ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui «pe 
care», le-a zis El, «aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, 
dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt»”. 
 Vedem cum Domnul și Mântuitorul nostru S-a referit mereu la 
profeția biblică și la ceea ce a vestit și Ioan Botezătorul. Ioan a zis: 
„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă, dar Cel ce vine 
după mine, El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”(Mat. 3:11). 
 Citim în continuare în Fapte 1:7: „El le-a răspuns: «Nu este 
treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a 
păstrat sub stăpânirea Sa»”. Totul a fost hotărât. Acum urmează vers. 
8: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la 
marginile pământului”. 
 Lăudat și slăvit să fie Domnul nostru! După învierea Sa, El S-a 
dovedit ca viu, a fost împreună cu ai Săi, a vorbit cu ei, li S-a 
descoperit și le-a dat indicații exacte. 
 Citim vers. 10-11: „Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, 
pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi 
au zis: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?”. Laude și 
mulțumiri lui Dumnezeu! „Acest Isus, care S-a înălţat la cer din 
mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la 
cer.»”. Ce Cuvânt minunat! 
 Există niște oameni care spun: „Domnul a revenit deja”. Dar în 
evanghelii, când a vorbit despre timpul sfârșitului, Mântuitorul și 
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Răscumpărătorul nostru a dat această avertizare: „Băgaţi de seamă să 
nu vă înşele/amăgească cineva”. Puteți citi aceasta în Mat. 24:4, Mar. 
13:5, Lc. 21:8. Nu și iarăși nu! Această înșelăciune/amăgire nu ne poate 
ajunge fiindcă noi credem așa cum este scris în Scriptură. 
 Pe când eram în Statele Unite un frate mi-a spus: „Credința este 
o descoperire. Iar cui îi este dată descoperirea despre revenirea 
Domnului nostru și despre răpire, acela a trăit-o deja”.  
 Frați și surori, noi n-avem nevoie de niciun fel de zicale 
religioase, ci dorim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. Însuși 
Domnul nostru a spus că El va reveni în același mod cum a fost înălțat 
la cer. Tot ce  are să se întâmple la revenirea Lui a fost și este deja scris 
în Cuvântul Său. Noi o știm exact, fie că este 1Tes. 4 sau 1Cor. 15, 
pretutindeni avem descrierea exactă a ceea ce se va întâmpla atunci 
când va reveni Domnul nostru. Dacă cineva spune că Domnul Se tot 
coboară de la deschiderea peceților, atunci să se știe că așa ceva nu este 
adevărat și nici corect. De la deschiderea peceților noi am înțeles foarte 
clar că Domnul are pe pământ o Mireasă, și El, ca Mielul lui 
Dumnezeu, are o pretenție asupra Miresei Sale. Din acest motiv, acest 
ultim mesaj al Mirelui ceresc este adresat Miresei pământești: Iată vine 
Mirele! Pregătiți-vă să-L întâmpinați! După aceea Mat. 25: „Toate cele 
ce erau gata au intrat cu El la ospățul de nuntă și ușa a fost încuiată”. 
Eu nu pot suporta nicio învățătură falsă, nu pot. Pot suporta doar ceea 
ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. Domnul a dăruit harul Său. Nicio 
singură dată eu n-am vestit ceva ce nu este biblic. 
 Frați și surori, acum doresc să revin foarte repede la ceea ce s-a 
întâmplat la Cincizecime. Toți știm că acum trăim înaintea celei mai 
mari revărsări a Duhului. La fel cum Adunarea nou testamentară a venit 
la viață prin turnarea Duhului Sfânt și prin puterea lui Dumnezeu a fost 
împuternicită și pusă în această lucrare, tot la fel Adunarea nou 
testamentară va fi desăvârșită într-un mod cu totul deosebit cum n-a 
mai existat vreodată; acest lucru se va întâmpla în toată lumea. Nu 
trebuie să mergem în Ierusalim sau să venim cu toții la Krefeld sau la 
Zürich. Noi putem rămâne acolo unde locuim, acolo unde auzim 
Cuvântul lui Dumnezeu și făgăduințele pentru timpul acesta, acolo 
unde am auzit și crezut acest ultim mesaj și stăm de partea lui 
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Dumnezeu. La fel de sigur ultima lucrare a lui Dumnezeu va avea loc 
în toată lumea. 
 Frați și surori, de aceea a fost absolut necesar ca prin internet 
toți din toate popoarele, limbile și țările să asculte, să vadă și să trăiască 
ceea ce trebuie să premeargă desăvârșirea. Fratele Branham a primit 
porunca din partea lui Dumnezeu. Voi toți cunoașteți trimiterea lui: 
„Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui 
Hristos tot așa vei fi trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a 
doua venire a lui Hristos”. 
 Frați și surori, astăzi o spun foarte clar în Numele Domnului. 
Așa cum este scris în Ioan 1, Ioan Botezătorul s-a referit la scriptura 
din Is. 40:3; el a fost întrebat: „Ești tu Hristosul?”. El a zis: «Nu sunt!» 
Dar cine eşti? Eşti Ilie?» Şi el a zis: «Nu sunt!» «Eşti Prorocul care 
trebuie să vină?» Şi el a răspuns: «Nu!» Atunci i-au zis: «Dar cine eşti, 
ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine 
însuţi?» «Eu», a zis el, «sunt glasul celui ce strigă în pustie: «Neteziţi 
calea Domnului», cum a zis prorocul Isaia”. 
 La fel și fratele Branham a putut să se refere la Cuvântul sfânt al 
lui Dumnezeu, la ultimele versete din Mal. 4: „Iată, vă voi trimite pe 
prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşătoare”(vers. 5). 
 Astăzi doresc să v-o spun foarte clar. În urmă cu două mii de ani 
apostolul Petru trebuia să repete: „soarele se va preface în întuneric, şi 
luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
strălucită”(Fap. 2:20). 
 Dumnezeu n-a uitat absolut nimic. Fratele Branham s-a putut 
referi și la Mat. 17:11 unde este scris că Domnul S-a arătat pe Muntele 
schimbării la Față împreună cu Moise și Ilie. Apoi, El le-a putut da un 
răspuns întrebării pe care ucenicii I-au pus-o: „Drept răspuns, Isus le-a 
zis: «Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate 
lucrurile»”. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru această conducere și 
descoperire a Duhului Sfânt care ne călăuzește în tot Adevărul. Așa 
cum toți bărbații lui Dumnezeu s-au referit la astfel de versete biblice, 
îndeosebi privitor la Domnul și Mântuitorul nostru, tot astfel și noi ne 
putem referi la versetele biblice potrivite care se referă la timpul nostru. 
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 Apostolul Petru a putut spune, că erau o sută două zeci adunați, 
„În ziua Cincizecimii erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a 
venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată 
casa unde şedeau ei. ... Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început 
să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească”. 
 Gândiți-vă, astăzi avem 15 traducători. Când va avea loc 
desăvârșirea nu vom avea nevoie de niciun traducător. De Cincizecime, 
atunci când a avut loc turnarea Duhului Sfânt, acolo erau adunați 
oameni din 16, 17 națiuni și ei „toți se mirau, se minunau şi ziceau unii 
către alţii: «Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi 
auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am 
născut?»”. Unul vorbea în altă limbă și toți ceilalți au înțeles tot ce a 
fost spus în limba lor maternă, fără traducător. 
 Dovada Duhului Sfânt este faptul că lucrurile spuse ne sunt 
descoperite în limba noastră maternă. În alte limbi ai nevoie de 
traducere. Dar dacă Dumnezeu Își dovedește Cuvântul Său și turnarea 
Duhului Sfânt are loc atunci fiecare va înțelege în limba lui maternă tot 
ce spune Duhul. V-o spun încă o dată: această lucrare va avea loc în 
toată lumea, și anume Duhul Sfânt va cădea peste toți aceia care fac 
parte din Adunarea Mireasă. Aceasta va fi cea mai minunată și mai 
mare lucrare. Aceasta nu va avea loc „nici prin putere, nici prin tărie, 
ci prin Duhul Meu – zice Domnul oștirilor!”, ci așa cum a avut loc la 
începutul Adunării lui Dumnezeu tot așa va fi și desăvârșirea acestei 
Adunări a lui Dumnezeu. Va fi lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. 
Noi putem vesti acest mesaj, dar confirmarea trebuie s-o dea 
Dumnezeu, prin harul Său. Puteți reciti ce este scris aici și ce s-a 
întâmplat. 
 Citim din Fapte 2:14: „Atunci, Petru s-a sculat în picioare, cu 
cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: «Bărbaţi iudei şi voi toţi cei 
care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele 
mele!»”. Și acest lucru este important, ca cuvintele lui Dumnezeu să fie 
ascultate. „Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu 
este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin 
prorocul Ioel:  «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din 
Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor 
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proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa 
visuri!»”(vers. 15-17).  
 Citim și vers. 20 pe care înainte l-am reamintit foarte pe scurt: 
„soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină 
ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită”. 
 Ziua aceasta are o dublă semnificație: pentru cei credincioși este 
ziua strălucită, ziua revenirii Domnului Isus Hristos; dar pentru toți 
ceilalți este ziua mâniei, ziua înfricoșătoare. 
 Citim mai departe în vers. 33: „Şi acum, odată ce S-a înălţat 
prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului 
Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi”. Ei au văzut și au și auzit, au fost 
ambele. 
 Acum ajungem la vers. 37-41: „După ce au auzit aceste 
cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi 
apostoli: «Fraţilor, ce să facem?» «Pocăiţi-vă», le-a zis Petru, «şi 
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa 
aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt 
departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul 
Dumnezeul nostru.» Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi 
zicea: «...» ...”. 
 Frați și surori, s-o spun încă o dată. Și astăzi este valabilă 
aceeași vestire, aceeași învățătură, un Domn, o credință, un botez. 
Mergeți astăzi dintr-o biserică în alta și veți vedea că toți botează într-o 
formulă oarecare care nu este scrisă nici o singură dată în Scriptură. 
 Nu pot intra în mai multe detalii, dar accentul este pus pe faptul 
că acolo unde cade Duhul lui Dumnezeu, unde oamenii văd și aud, 
acolo Dumnezeu Se descoperă, acolo există și respect față de Cuvântul 
lui Dumnezeu. Astăzi noi auzim același Cuvânt și aceeași Evanghelie 
veșnic valabilă. Dumnezeu este Unul singur, din veșnicie în veșnicie, și 
El S-a descoperit pentru eliberarea noastră: ca Tată în cer, în Fiul pe 
pământ, și în noi, prin Duhul Sfânt, ca să ne dăruiască înfierea în Fiul 
Său, și astfel noi să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Acesta este 
planul de mântuire, de eliberare al Dumnezeului nostru în care noi am 
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fost incluși și introduși. Îi mulțumesc Domnului nostru că nicio singură 
dată în toată viața mea n-am botezat altfel decât în Numele Domnului 
nostru Isus Hristos. N-am botezat și n-am vestit niciodată o trinitate. Ci 
am pus pe sfeșnic doar Adevărul dumnezeiesc. 
 Haideți s-o spunem încă o dată ca un cuprins. Fratele Branham 
a primit această poruncă dumnezeiască să vestească mesajul care va 
premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Iar noi Îi mulțumim lui 
Dumnezeu că fratele Branham a adus acest mesaj. În predica despre 
prima pecete din martie 1963 fratele Branham a putut spune: „Eu am 
vestit acest mesaj atât cât mi-a fost dat mie din partea Domnului”. Voi 
știți ce a mai spus el după aceea, îndeosebi acele cuvinte: „Acest mesaj 
va fi vestit pe tot pământul”. În toate popoarele și în toate limbile 
Domnul Își are aleșii Lui. Aceasta este făgăduința dată lui Avraam și 
aceasta rămâne valabilă: „toate familiile pământului/popoarele 
pământului vor fi binecuvântate în tine”(Gen. 12:3).   
 Toate semințiile, toate limbile, toate popoarele, toți cei ce au 
ascultat astăzi, de pe toate continentele, de toate rasele, de toate limbile 
să fie binecuvântați. Toți să primească siguranța interioară că ei sunt o 
parte a Adunării, dacă mesajul v-a fost descoperit, și prin credință și 
ascultare trăiți conform acestei credințe. La fel de sigur toți aceștia vor 
avea parte de răpire când Domnul va reveni ca să ne ia Acasă la El. 
 Așa cum am spus mai înainte, Cel ce are Mireasă este Mire, iar 
Mireasa ascultă glasul Mirelui. Noi nu ascultăm niciun alt glas, ci doar 
singurul glas al Mirelui. Există un singur glas care este corect și acesta 
este glasul lui Dumnezeu, este Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iar noi 
avem respect sfânt față de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiți cu toții 
binecuvântați în această duminică. Domnul să facă realitate în noi 
Cuvântul Său descoperit. Noi toți vom fi de față, vom auzi și vom 
vedea că Domnul Își desăvârșește lucrarea în mod minunat prin puterea 
Duhului Sfânt. Noi vom fi de față.  

La fel cum eu am trăit răpirea vă pot da asigurarea tuturor că 
toți cei ce cred din toată inima lor și primesc fiecare Cuvânt așa cum 
este scris în Scriptură și se lasă botezați biblic, vor primi și botezul cu 
Duhul Sfânt, într-un mod biblic. Căci așa am citit-o:  «Pocăiţi-vă, şi 
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
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păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa 
aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt 
departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul 
Dumnezeul nostru.»”. 
 La fel de sigur cum Domnul te-a chemat și tu I-ai răspuns cu un 
«Da» din inima ta, la fel de sigur cum ai venit la fel de sigur se va 
întâmpla și cu tine. Cine are urechi să asculte ceea ce spune Adunărilor 
Duhul. Dumnezeu să-i binecuvânteze deosebit pe toți frații noștri din 
Elveția, Austria, Germania, pe toți din toate popoarele, limbile și 
națiunile. Fiți binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului 
atotputernic. Noi, ca adevărați copii ai lui Dumnezeu, vom trăi tot ce s-
a întâmplat de Vinerea Mare, de Paști și la Cincizecime, noi vom trăi 
toată realitatea dumnezeiască în viețile noastre. Dumnezeului nostru să-
I fie adusă cinstea în vecii vecilor, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
 Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, 
binecuvântează în toată lumea, în toate popoarele și în toate limbile, 
dăruiește descoperirea Cuvântului Tău și a voii Tale, Tu să-Ți 
desăvârșești lucrarea Ta și să revii curând. Iubite Domn, noi așteptăm 
revenirea Ta în timpul nostru. Lăudat și slăvit să fie Numele Tău sfânt 
și scump! Amin. 
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