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Doamnelor şi domnilor, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt
fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din
Krefeld, Germania.
Considerăm că ni s-a acordat un mare privilegiu, acela de a
împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu cu voi. De fapt noi numim acest
mesaj, mesajul Biblic al timpului de sfârşit, care conţine făgăduinţele
pentru acest timp, aşa cum şi apostolul Pavel a scris că el a predicat
întreg planul lui Dumnezeu. Aceasta este şi dorinţa mea: să
împărtăşesc cu voi întreg planul lui Dumnezeu, începând cu mântuirea
sufletului nostru, cu iertarea păcatelor noastre, cu neprihănirea prin
credinţa în sângele lui Hristos care a fost vărsat pe crucea de la
Golgota.
Vă rog, înţelegeţi acest lucru: fiecare trăire pe care o avem cu
Domnul este legată de Cuvântul lui Dumnezeu. Şi fiecare Cuvânt al
lui Dumnezeu este o făgăduinţă dată în legătură cu o trăire.
De exemplu, dacă astăzi am auzi învăţătura despre cum să fim
născuţi din nou şi nu am avea cu adevărat trăirea naşterii din nou,
atunci nu avea decât un cuvânt, un slogan, dar nu adevărata trăire a
naşterii din nou.
Dacă mergem la 2 Corinteni cap. 5, vers. 17, acolo scrie:
,,Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă”. Socotiţi
neprihăniţi, sfinţiţi şi călcând pe urmele Învăţătorului în ascultare de
Cuvântul Lui.
Prieteni, nu este un secret faptul că există sute şi mii de
denominaţii şi biserici – dar este doar o singură Biserică a celor întâi
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născuţi, doar o singură Biserică a lui Isus Hristos, o singură Mireasă
care acum se pregăteşte ca să-L întâlnească pe Mire.
Şi aceasta nu este o denominaţie, ci este formată din toţi
adevăraţii credincioşi. Şi vă rog, puneţi-vă la inimă următorul lucru:
un adevărat credincios rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum
Avraam a primit făgăduinţa, a crezut făgăduinţa şi a fost socotit
neprihănit şi a văzut apoi făgăduinţa împlinită.
La fel este cu noi, ca sămânţă a lui Avraam, sămânţă a lui
Hristos, care este numit în Matei cap. 1, vers. 1 ,,fiul lui Avraam”,
,,fiul lui David”. Întotdeauna este o legătură spirituală între textele
profetice din Scriptură.
Astăzi aş dori să împărtăşesc cu voi câteva lucruri din Evrei.
Mai întâi un verset din cap. 4, vers. 12: ,,Căci Cuvântul lui
Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două
tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii”.
Cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu pentru cei
ce Îl cred. Pentru cei ce Îl cred. Nu aş vrea s-o spun de fiecare dată,
dar mă gândesc din nou la ceea ce a spus fratele Branham. Vă rog,
scuzaţi-mă că amintesc numele lui. Am menţionat pe Pavel, pe
prorocii din Vechiul Testament, pe apostolii din Noul Testament şi alţi
bărbaţi ai lui Dumnezeu, oameni marcanţi din istoria Bisericii. De ce
nu aş menţiona un bărbat trimis de Dumnezeu în timpul nostru?
Predica sa cu titlul ,,Unşii din timpul sfârşitului” mi-a atins inima în
mod deosebit. Şi m-am gândit la Matei cap. 24, unde Domnul nostru a
vorbit despre hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi care înşeală pe
mulţi. Şi apoi fratele Branham spune: ,,Sunt mulţi cei unşi cu Duhul Sfânt,
dar ei sunt greşiţi în învăţătura şi calea lor”. Prieteni, acest lucru mi-a atins
inima foarte mult.
Mai departe fratele Branham a spus – referindu-se la cele trei
cercuri din care este format omul: cercul exterior cu cele cinci simţuri,
apoi cercul interior şi el cu cinci simţuri, iar apoi interiorul
interiorului, sufletul. Şi aici nu poate sta decât un singur lucru: fie
crezi şi ai viaţa veşnică, sau nu crezi şi nu ai viaţa veşnică. Dacă noi
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nu-L credem pe Dumnezeu – fraţi şi surori, dragi prieteni, să nu vă
minţiţi pe voi înşivă. Dacă voi nu-L credeţi pe Dumnezeu, asta
însemnând că nu credeţi Cuvântul Lui – căci Dumnezeu nu Se va
coborî din cer ca să-ţi vorbească ţie personal, El deja S-a coborât din
cer în Isus Hristos, ne-a răscumpărat şi ne-a lăsat Cuvântul Lui, de la
Geneza până la Apocalipsa. Cu siguranţă, dacă nu poţi crede fiecare
Cuvânt al lui Dumnezeu, ceva nu este încă în ordine în sufletul tău.
Doar în momentul în care descoperirea divină ajunge în inima
ta, după ce ai primit Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, crezând şi
respectând ceea ce spune El, abia atunci vine descoperirea în inima ta.
Dacă nu se întâmplă aşa, tu poţi să te cerţi, tu poţi să discuţi despre
anumite versete – o poţi face până treci din viaţă – dar în momentul
când ceva se întâmplă în interiorul interiorului fiinţei tale, în sufletul
tău, tu eşti în legătură cu Dumnezeu însuşi, prin Duhul Sfânt care a
inspirat Cuvântul pe care astăzi Îl avem cu noi.
Ca să fiu sincer, fiecare slujitor, fiecare biserică, fiecare
denominaţie explică Cuvântul lui Dumnezeu în moduri diferite şi
fiecare spune: ,,Noi avem adevărul, la noi e adevărul”. Dar unde, din toate
acestea şi sub ce formă?
Noi trebuie să ne cercetăm pe noi înşine, să ne întoarcem la
Scriptură şi să facem ca ucenicii din Berea, care cercetau Cuvântul lui
Dumnezeu ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.
Noi am citit că: ,,...Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi
lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri”. El taie în
ambele sensuri – sabie cu două tăişuri. ,,pătrunde” – străpunge până
în adâncul sufletului, ,,până acolo că desparte sufletul şi duhul”.
Aici, în al doilea cerc avem domeniul spiritual, iar în interiorul
interiorului avem sufletul.
O, preaiubiţilor, ce minunat este să ai o trăire a Cuvântului lui
Dumnezeu aşa cum este exprimată în acest verset! Da, da eu o pot
pretinde pentru mine prin harul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt al lui
Dumnezeu mi-a străpuns sufletul, acest Cuvânt al lui Dumnezeu este
totul pentru mine.
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Când Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, în acea zi de luni,
înainte de răsăritul soarelui, şi mi-a spus cu o voce puternică, audibilă:
,,Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va încheia în curând. Te
voi trimite în alte oraşe ca să propovăduieşti Cuvântul Meu”. Iubiţilor,
aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca şi fiecare cuvânt din această
Carte.
Aşa că eu privesc în urmă la aceşti mulţi ani în care am mers
din ţară în ţară, din oraş în oraş, împărtăşind Cuvântul lui Dumnezeu.
Eu pot să-mi aduc aminte de anul 1958 când William Branham mi-a
spus în Dallas, Texas, la convenţia ,,Glasul vindecării”: ,,Frate Frank,
tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”. Şi apoi, desigur în 1962
a avut loc chemarea adresată mie personal din partea Celui
Atotputernic de a merge din oraş în oraş ca să predic Cuvântul Lui. Şi
acest lucru sunt angajat şi hotărât să-l fac.
Şi acum, vă rog, nu daţi uitării Cuvântul lui Dumnezeu. Nu
poţi să fii şlefuit şi să nu deranjezi pe nimeni, nu! Dacă citeşti cum s-a
adresat Domnul nostru cărturarilor şi fariseilor – a fost întotdeauna
foarte tăios. O dată chiar, în Ioan cap. 8, El a spus: ,,Voi sunteţi de la
tatăl vostru, diavolul”.
Iubiţilor, nu se poate face niciun compromis. Eşti ori nu eşti un
fiu al lui Dumnezeu. Eşti sau nu eşti o fiică a lui Dumnezeu. Eşti
înăuntrul Împărăţiei lui Dumnezeu sau eşti în afara ei. Ai sau nu ai
viaţa veşnică. Eşti sau nu eşti ascultător şi supus Cuvântului. Eşti sau
nu eşti în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poţi fi şi nu
poţi avea ambele lucruri în acelaşi timp. Este imposibil. Este
imposibil.
Domnul nostru a spus în Matei cap. 7: ,,Intraţi pe poarta cea
strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă care duce în slavă”. Noi
trebuie să ne lepădăm de noi înşine, să murim faţă de noi înşine cu
Hristos, astfel ca Hristos să poată trăi în noi.
Ne întoarcem la Evrei cap. 2. Aici avem câteva afirmaţii foarte
puternice în Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei cap. 2, vers. 11: ,,Căci Cel
ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I
este ruşine să-i numească „fraţi”. Aşa cum El, Mântuitorul nostru S4

a rugat ,,Tatăl nostru”, noi suntem învăţaţi să ne rugăm în acelaşi fel.
El este Fiul lui Dumnezeu, noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu. El
este Sămânţa lui Dumnezeu, la singular. Noi suntem sămânţa lui
Dumnezeu, la plural.
Aici ni se spune că: ,,Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi
sunt dintr-unul”. Ce mare eşti şi ce măreţ este planul Tău de
mântuire! O, Dumnezeule veşnic cât de mult bine ai vrut Tu pentru
această omenire! Tu nu ne ne-ai lăsat nemântuiţi, fără nădejde, Tu ai
venit la noi, ne-ai răscumpărat şi ne-ai adus înapoi în părtăşie cu Tine.
Evrei cap. 3, vers. 7 şi 8: ,,De aceea, cum zice Duhul Sfânt:
„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui...” A cui glas îl ascultaţi voi? Este
glasul unui predicator, glasul unei biserici – a cui glas îl ascultaţi voi?
Să citim încă o dată: ,,De aceea, cum zice Duhul Sfânt –
foarte important, nu cum zice un evanghelist sau oricine altcineva, ci
cum zice Duhul Sfânt – „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui nu vă
împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu”.
Prieteni, astăzi Dumnezeu ne vorbeşte şi noi numim această
vorbire a lui Dumnezeu ,,mesajul acestui timp, Cuvântul lui
Dumnezeu reaşezat”, aşa cum ne este făgăduit în Vechiul Testament,
în Maleahi cap. 4, vers. 5 şi 6: ,,Vă voi trimite pe prorocul Ilie,
înainte să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată”. Făgăduinţă
confirmată de Domnul nostru în Matei cap. 17, vers. 11: ,,Este
adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate
lucrurile”. La fel găsim scrisă această confirmare şi în Marcu cap. 9,
vers. 12.
Ai auzit tu vreodată despre făgăduinţa pentru timpul nostru? Ai
auzit tu vreodată despre lucrările supranaturale care s-au petrecut în
timpul nostru? Prieteni, eu trebuie să spun şi să repet: eu l-am
menţionat pe fratele Branham nu pentru că îmi face plăcere s-o fac,
nu, ci o fac pentru că el a avut o chemare deosebită, o însărcinare
deosebită pe care Dumnezeu a confirmat-o.
Eu v-am arătat deja o fotografie, iar astăzi vă voi arăta o altă
fotografie. Prieteni, eu l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10
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ani. Eu am auzit, eu am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul
nostru.
În 22 decembrie 1962, el a avut o viziune în care s-a arătat un
nor supranatural. Aceasta s-a împlinit în 28 februarie 1963. Priviţi cu
atenţie fotografia, iar aici aveţi revista ,,Science (Ştiinţa)” şi dacă
întoarceţi fotografia vedeţi norul supranatural. Aceasta a fost publicată
în revista ,,Science (Ştiinţa)”. Aici aveţi revista ,,Life (Viaţa)”,
împărtăşind cu toată omenirea, lucrurile supranaturale care s-au
petrecut în timpul nostru. Aici putem citi: ,,Un cerc tainic la mare
înălţime”. La o înălţime de 26 de km, acolo unde nu se formează nori,
acolo a apărut acest nor supranatural.
Şi fratele Branham a fost luat în acea constelaţie şi i s-a spus:
,,Întoarce-te la Jeffersonvile, căci a sosit vremea pentru deschiderea celor
şapte peceţi”. Aceasta s-a petrecut din 17 până în 24 martie anul 1963,
când fratele Branham a vorbit despre cele şapte peceţi.
Prieteni, ne întoarcem la Evrei cap. 3: „Astăzi, dacă auziţi
glasul Lui – de aceea, Duhul Sfânt spune – de ce spune Scriptura:
,,Cine are urechi de auzit să asculte ce zice Duhul”? Şi aici nouă ni se
spune: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui nu vă împietriţi inimile”.
Iubiţilor, eu vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte
aproape. Lucruri supranaturale s-au petrecut în timpul nostru şi
ultimul mesaj al aşezării din nou a tuturor lucrurilor, prin care toate
lucrurile sunt readuse la starea în care erau chiar la început, înainte ca
aşa-zişii ,,părinţi ai bisericii” să înceapă cu schimbările astfel că s-a
ajuns ca în biserica Romei să nu mai fie nimic din ceea ce a fost în
biserica de la început din Ierusalim. Totul a fost schimbat şi până
astăzi totul a rămas schimbat.
Şi toate denominaţiile care au ieşit din acea biserică de stat,
trebuie să se verifice pe ele însele şi să-şi dea seama că nu este de
ajuns să ai doar o cunoştinţă sau învăţătură deosebită ici şi colo, ci noi
trebuie să avem un nou început, pentru că Biblia spune în prorocul
Ieremia cap. 51, vers. 9: ,,Am voit să vindecăm Babilonul”. Nimeni
nu va putea vindeca vreodată Babilonul. De aceea Scriptura spune în 2
Corinteni cap. 6, vers. 17-18 şi Apocalipsa cap. 18, vers. 4: ,,Ieşiţi din
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mijlocul lor poporul Meu şi despărţiţi-vă de ei. Eu vă voi primi şi voi Îmi
veţi fi fii şi fiice”.
Prieteni, vindecarea spirituală, în sufletul vostru, în planul de
mântuire şi în voia lui Dumnezeu, poate avea loc numai conform
Cuvântului lui Dumnezeu.
Vă rog, spuneţi-mi, vă putem fi de ajutor în Numele lui Isus
Hristos? Putem împărtăşi cu voi Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit
pentru acest timp? Vă rog, nu vă aşteptaţi ca fratele Frank să nege
ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu! Eu trebuie să
împărtăşesc cu voi aceste lucruri! Şi noi o spunem din nou: ,,De
aceea, cum zice Duhul - „Astăzi...” Această zi este ,,astăzi” al nostru.
Acesta este timpul nostru, este timpul pentru tine.
Iubiţi fraţi şi surori, acesta este timpul nostru, dar acest timp se
va încheia şi va avea loc revenirea lui Hristos.
Eu mă aştept să ne vedem pe pământ cu ocazia viitoarei
călătorii. Dar desigur, eu mă aştept să vă întâlnesc atunci când
Domnul se întoarce şi noi Îl vom întâlni în văzduh. Dumnezeu să vă
binecuvânteze şi să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus.
*
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