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Fratele Miskis: 2 Tesaloniceni 2, de la v. 13: „Noi însă, fraţi 

preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu 
pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în 
sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, 
prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus 
Hristos. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care 
le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Şi Însuşi 
Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a 
iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună 
nădejde, să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi 
cuvânt bun!” 

Fratele Frank: Luaţi loc. Mulţumiri Domnului din toată 
inima pentru prioritatea minunată pe care o avem ca să ne putem 
aduna, să ascultăm Cuvântul. Şi Domnul ne dăruieşte credinţa 
necesară şi anume, credinţă conform Scripturii. Iar în ce priveşte  
Cuvântul care ne-a fost citit, mai târziu vom intra în câteva detalii. 
Dar prima dată doresc să transmit saluturile. Nu ştiu unde să încep şi 
unde să termin. [...]  

Noi suntem uniţi cu [fraţi din] toată lumea, cu toţi aceia care 
au primit harul lui Dumnezeu astfel ca în acest timp să asculte şi să 
primească tot ce ne-a pregătit Domnul. Este un har deosebit ca în ziua 
mântuirii să auzim mesajul de salvare pentru acest timp, să-l credem 
şi să avem parte de ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru prezent. 
Nu să ne jucăm de-a religia, ci să fi primit har înaintea lui Dumnezeu, 
să credem făgăduinţele pe care le-a dat El şi după aceea să vedem şi să 
trăim împlinirile acestora. 

În ultimele două luni, la sfârşiturile de săptămâna am avut o 
prioritate deosebită ca să fiu în Bruxelles, în Paris, în Praga, în 
Bratislava şi ultima dată am fost şi în Turcia. Este ceva puternic să 
vedem şi să trăim ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru. Nu putem 
să intrăm în toate detaliile, dar un lucru putem să spunem: Dumnezeu 
Îşi are pretutindeni slujitorii Lui, care împart hrana. El Îşi are poporul 
Lui care are la dispoziţie o masă pregătită, astfel încât toţi să se 
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hrănească cu mana proaspătă, cu Cuvântul descoperit.  

Am auzit că până şi ţările vecine au fost incluse, până în 
Afganistan şi, de partea cealaltă, până în Georgia, de unde era şi 
fratele nostru care ne-a vizitat cu câteva luni în urmă. Acum, 
aproximativ două sute de persoane doresc să fie botezate biblic în 
Georgia. Fratele Schmidt sau fratele Kolea pot să mărturisească 
despre ceea ce face Dumnezeu acolo, fie în Uzbekistan sau în orice alt 
loc. Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceste multe 
limbi pe care ni le-a dăruit El în acest loc, astfel încât să putem da mai 
departe ceea ce ne-a încredinţat Dumnezeu nouă. 

Astăzi nu doresc să uit să spun un bun venit tuturor acelora 
care sunt în mijlocul nostru pentru prima dată. Cine este astăzi pentru 
prima dată în mijlocul nostru? Ridicaţi-vă în picioare, să vă spunem 
un bun venit deosebit! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să 
vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulţumiri 
Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi la balcon! Noi suntem 
mulţumitori lui Dumnezeu.  

De asemenea, am aflat că vin fraţi şi surori din Ungaria. Ştiţi 
cu toţii, Ungaria este o ţară cu probleme. Aşa a fost în trecut. Nicăieri, 
evreii n-au atâtea probleme ca în Ungaria. Dar Dumnezeu dăruieşte 
harul Său în toate situaţiile. Nu putem să intrăm în toate detaliile. 
Domnul Îşi are poporul Lui în toate popoarele, în toate limbile şi noi 
putem să-I mulţumim Lui pentru faptul că are loc chemarea afară. 

Noi, în ultima adunare, în Istambul, am trăit pentru prima 
dată după mulţi ani, că, fără să fie chemaţi într-un mod special, după 
„Amin” au venit toţi în faţă. Eu cred că au fost cel puţin o sută 
cincizeci de persoane care au venit în faţă: tineri şi în etate, mici şi 
mari. Şi o femeie a spus: „Eu sunt în islam, dar doresc să vă rugaţi 
pentru mine”. Domnul a dăruit har şi a binecuvântat. Noi am simţit 
că, Cuvântul a împlinit scopul pentru care a fost trimis. Eu sper din 
toată inima mea, că şi voi vă puteţi bucura împreună cu mine. Am 
auzit un „Amin!” din partea fratelui Gilbert.  

În Paris, cred că au fost adunaţi aproximativ două mii de 
oameni ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul cheamă afară. 
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Avem invitaţii din lumea întreagă, ca să dăm ultima chemare. Noi 
suntem mulţumitori, de asemenea, pentru faptul că în toată lumea 
oamenii au posibilitatea să asculte, să vadă şi să trăiască împreună cu 
noi lucrurile pe care le face Dumnezeu acum pe pământ. Frumos ar fi 
ca ei nu doar să asculte şi să privească, ci să experimenteze cum are 
loc chemarea afară şi pregătirea, prin harul Său. 

Cu privire la Israel, nu putem intra în detalii, dar cu toţii ştim 
că totul a fost spus deja dinainte. Chiar şi faptul că Gaza nu va mai 
exista, ci va deveni un deşert. 43 km lungime şi 15 km lăţime, a făcut 
mult necaz în Israel. În final, această fâşie Gaza nu va mai exista. Dar 
să lăsăm totul în mâinile lui Dumnezeu. Aşa trebuie să vină. Profeţia 
biblică se împlineşte în toate sferele.  

De asemenea, a trebuit să mă gândesc, în special la Israel - 
poporul ALES de Dumnezeu. Dar şi alegerea aceasta trebuie să fie 
acceptată. Şi alegerii îi aparţine şi credinţa şi ascultarea. Fără credinţă 
şi ascultare, nu există nicio alegere, ci oamenii doar îşi închipuie că ar 
fi aleşi dinainte.  

O vedeţi în Israel… fie că este vorba despre declaraţia din 1896 
şi alte declaraţii care au mai urmat în decursul anilor. Fie 1917, 
declaraţia de la Balfour1, când ministrul de externe din Marea Britanie 
a spus că „poporul Israel are o patrie în Palestina şi noi vom avea grijă 
să devină realitate”. Există aceste declaraţii din toţi anii aceştia. Dar, 

                                                 
1 Declarația Balfour din 2 noiembrie 1917 a fost o declarație oficială de politică extenă a guvernului 
Regatului Unit prin care se afirma că: „Guvernul Majestății Sale privește favorabil stabilirea în Palestina a 

unui Cămin național pentru poporul evreu și își va folosi bunele oficii pentru a facilita atingerea acestui 

obiectiv; este de înțeles că nu se va face nimic ce ar putea prejudicia drepturile civile și religioase ale 
comunităților neevreiești existente în Palestina, sau drepturile și statutul politic obținut de evrei în alte 

țări”. Declarația a fost făcută într-o scrisoare a secretarului pentru afacerile externe Arthur James Balfour 

către baronul Lionel Walter Rothschild, unul dintre liderii comunității evreiești britanice, declarație care 
urma să fie transmisă „Federației Sioniste a Marii Britanii și Irlandei”, o organizație sionistă britanică. 

Declarația reflecta poziția cabinetului britanic, stabilită în ședința guvernului din 31 octombrie 

1917. În declarație se mai afirma că este vorba de un act de „… simpatie pentru aspirațiile evreiești 
sioniste”. Declarația a fost și rezultatul eforturilor politice ale liderilor sioniștilor londonezi Chaim 

Weizmann și Nahum Sokolow. Ei ceruseră reconstituirea Palestinei ca singurul cămin național evreiesc. 

Declarația Balfour s-a situat din punctul lor de vedere mult sub așteptările sioniștilor. Declarația Balfour a 
fost mai târziu incorporată printre prevederile Tratatului de la Sèvres dintre puterile aliate învingătoare și 

Imperiul Otoman și în Mandatului britanic pentru Palestina. Originalul documentului este păstrat la 

British Library. 
Ziua de 2 noiembrie este comemorată cu fast în Israel și în diaspora evreiască ca „Ziua 

Balfour”. Aceeași zi este amintită cu tristețe în toate statele arabe moderne. 
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de asemenea, mai există şi un 14 mai 1948, când statul Israel a fost 
proclamat de către Ben Gurion. Atunci s-a împlinit: „când veţi vedea 
că smochinul înfrăgezeşte”. Atunci au început să se împlinească 
făgăduinţele că Dumnezeu va aduna rămăşiţa poporului Său din toate 
popoarele şi naţiunile şi le va duce acasă, în Israel. 

Noi nu suntem în posesia Sfintei Scripturi doar ca să o citim ca 
o carte oarecare, ci suntem introduşi în planul de mântuire al 
Dumnezeului nostru, împreună cu toţi aceia care Îl cred pe Domnul, 
care se încred în El şi care cred fiecare fiecare Cuvânt scris în această 
Scriptură, care-l iau în serios şi rămân în acesta.  

De asemenea vedem ce se întâmplă şi la Vatican. Am urmărit 
evenimentele... vizita în Israel şi pe aceşti doi domni la Vatican. Noi 
am urmărit totul… Apoi o declaraţie scrisă cu litere mari: „UNITATE 
ÎN DIVERSITATE”. Totul este decorat într-un mod creştin. Ioan 17 
este folosit într-un scop fals. Dar cine citeşte Ioan 17 cu sinceritate, îşi 
dă seama că acolo sunt nişte expresii importante, care ne arată ceea ce 
a vrut să spună Domnul. 

Înainte să mergem la alt Cuvânt, doresc să citesc câteva 
versete din Ioan 17, ca să ştim despre cine a vorbit Domnul. Nu o 
unitate oarecare în diversitate, o unificare religioasă sub nişte lideri 
religioşi ci aşa cum este scris în Ioan 17:6: „Am făcut cunoscut 
Numele Tău, oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume”. Nu cuiva 
oarecare, ci „poporului Meu”, „fiilor şi fiicelor Mele”. „Ei au păzit 
Cuvântul Tău”. Şi a doua parte din vers. 8: „Şi au cunoscut cu 
adevărat că am ieşit de la Tine” – nu că „am fost lângă Tine”, ci „am 
ieşit de la Tine” – „şi au crezut că Tu M-ai trimis”. 

A doua parte a vers. 11: „Sfinte Tată, păzeşte în Numele Tău 
pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să poată fi una cum suntem 
şi Noi”. Vers. 14: „Le-am dat Cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru 
că ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume”. Mai întâi 
„Eu le-am descoperit Numele Tău” şi după aceea, „Eu le-am dat 
Cuvântul Tău”. Astfel, Cuvântul a devenit lumina picioarelor noastre. 
Vers. 17: „Sfinţeste-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul”. 
Aleluia! Amin, amin!  
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Vers. 18: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am 
trimis şi Eu pe ei în lume”. Vers 19: „Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru 
ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr”. Vers. 23: „Eu în ei şi Tu în Mine 
ca ei să ajungă la unitate desăvârşită2” - nu religii, nu „unitate în 
diversitate”, ci „Eu în ei şi Tu în Mine ca ei să ajungă la unitate 
desăvârşită”. Şi vers. 26: „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi-L 
voi mai face cunoscut!”  

Doar ca informaţie dumnezeiască pentru voi: nu o unitate 
făcută de un om, ci poporul lui Dumnezeu unit în Isus Hristos, 
Domnul nostru, ca un singur popor, printr-un singur Duh, botezaţi 
într-un singur Trup. 

S-o spunem clar: dacă este scris aici: „Eu Le-am descoperit 
Cuvântul Tău”, fiecare verset, inclusiv Matei 28, Domnul ni l-a 
descoperit. Dacă mergem la cele 349 de denominaţii şi părtăşii 
creştine, unite în Consiliul Mondial al Bisericilor, toate au învăţătura 
trinitară şi folosesc botezul trinitar. Dar această învăţătură trinitară 
nu există nicăieri în Biblie şi, de asemenea, nu există nicio practică 
trinitară. Ceea ce fac oamenii aceştia este o unificare nebiblică. Nu 
este o unificare sub Hristos, Capul Bisericii.  

Dar noi ştim cu toţii că trebuie să se întâmple aşa. Pe de altă 
parte, înţelegem seriozitatea acestui ceas: „Voi, poporul Meu, ieşiţi 
afară, despărţiţi-vă, nu vă atingeţi de nimic necurat. Atunci vă voi 
primi” şi după aceea se împlineşte „voi Îmi veţi fi fii şi fiice, iar Eu voi 
fi Dumnezeul vostru”. 

Fraţi şi surori, este un har de nedescris pe care ni l-a dăruit 
Dumnezeu, ca în acest timp să recunoaştem făgăduinţa că El va 
trimite un profet. Eu m-am gândit la situaţia din 11 iunie 1933. Mulţi 
ani au venit şi au trecut, de când Domnul, cu voce puternică, a rostit 
cuvintele: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă 
prima venire a lui Hristos, tot astfel eşti tu trimis cu un mesaj care va 
premerge cea de-a doua venire a lui Hristos”. Anii au venit şi au 

                                                 
2 Sau: „Eu în ei şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie făcuţi desăvârşiţi spre a fi una” (Biblia București 2001); 

sau: „ca să fie desăvârșiți într-o unitate” (NT – trad. fidelă Arad 2011); sau: „pentru ca ei să fie pe deplin 

una” (N.T.R.); sau: „Eu în ei şi tu în mine, pentru ca ei să fie făcuţi desăvârşiţi în unul” (Fidela revizuită, 
Cluj-Napoca 2011) – n.tr. 
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trecut. Eu m-am gândit şi la acea zi deosebită de 28 februarie 1963 
când norul supranatural s-a coborât şi a fost fotografiat de fotografi 
lumeşti, de la o distanţă de 400 mile. În revistele „Science”, „Life” s-a 
scris despre aceast nor inexplicabil de deasupra Arizonei, pe muntele 
Sunset. Şi acolo fratele Branham a auzit şi a primit a primit porunca: 
„Întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit timpul să fie deschise cele 
şapte peceţi”. 

Fraţi şi surori, au existat nişte zile deosebite în vieţile 
slujitorilor lui Dumnezeu. Au existat zile deosebite în viaţa Israelului 
şi în viaţa Bisericii şi chiar şi în timpul nostru. Încă o zi deosebită a 
fost 7 mai 1946, când îngerul Domnului a venit în încăpere. Lumina 
supranaturală a strălucit pe pardoseală şi îngerul Domnului s-a 
coborât în această lumină şi a spus fratelui Branham: „Eu sunt trimis 
din prezenţa lui Dumnezeu la tine, ca să-ţi dau însărcinarea”. Voi cu 
toţii cunoaşteţi această mărturie a fratelui Branham. 

În timpul nostru au existat nişte zile deosebite în legătură cu 
planul de mântuire al Dumnezeului nostru. De aceea, noi suntem 
mulţumitori din toată inima pentru că putem crede ceea ce a făgăduit 
Dumnezeu pentru timpul nostru – pentru că am putut primi şi 
accepta faptul că revenirea Domnului este foarte aproape şi că 
înaintea revenirii Sale, a trebuit să răsune această chemare de trezire. 
Cine citeşte în Matei 25, va ajunge şi la versetul 5: „au aţipit toate şi 
au adormit”. Toate au adormit - fie înţelepte, fie neînţelepte, toate au 
adormit. Şi după aceea a venit această chemare de trezire. Această 
chemare de trezire răsună acum şi merge în toată lumea şi toţi care au 
urechi de auzit, să asculte ceea ce spune Duhul. Acum este important 
ca noi să auzim această chemare de trezire şi să nu trecem pe lângă 
aceasta. 

Am putea să citim multe versete şi să spunem: „O! 
Dumnezeule, Tu Te-ai ostenit atât de mult şi ne-ai inclus în planul 
Tău de mântuire, ne-ai descoperit pas cu pas Cuvântul Tău şi 
făgăduinţele Tale”. De asemenea avem şi expresiile fratelui Branham, 
pe care le apreciem şi ştim că trebuie să le readucem în Sfânta 
Scriptură, ca să ştim 100% că într-adevăr am înţeles corect cele spuse. 
Desigur, totul trebuie să fie bazat pe două sau trei versete. 



7 

 

Şi ştiţi la ce m-am gândit? În Vechiul Testament era chivotul 
legământului. Chivotul era lucrul cel mai important, fiindcă ceea ce a 
poruncit Dumnezeu a fost pus în chivot. Acesta era purtat pe umerii 
preoţilor. Şi Dumnezeu a confirmat tot ce a făgăduit, prin harul Său. 
La fel este situaţia şi în timpul nostru: nu în afara Cuvântului. 

Noi am făcut efortul, ieri şi am citit despre o temă deosebită. 
De peste 300 de ori, fratele Branham a amintit „Urim şi Tumim”. Ştiţi 
cu toţii ce este aceasta. Eu mi-am notat aceste versete biblice: Exod 
25, Exod 28, Levitic 48, 1 Samuel 28, Neemia 7:65. Eu mi-am notat 
toate aceste versete biblice. Şi ştiţi ce? Eu am adus cu mine - a fost 
„lumină şi desăvârşire”. „Lumină şi desăvârşire”. Nu a fost doar 
chivotul legământului, ci Domnul Dumnezeu, într-un mod 
supranatural a confirmat „lumina şi desăvârşirea”.  

Dacă cineva venea şi povestea un vis sau altceva, dacă era 
corect atunci lumina strălucea într-un mod supranatural. Aaron a 
purtat acest pieptar şi, după Aaron, l-au purtat şi preoţii. Altfel ei nu 
puteau veni înaintea poporului. Şi fratele Branham a spus-o de peste 
300: „pentru noi, pieptarul, lumina şi desăvârşirea, este Biblia, 
Cuvântul lui Dumnezeu şi totul trebuie să fie în concordanţă cu 
Scriptura” – aşa cum Dumnezeu a mărturisit într-un mod 
supranatural în Vechiul Testament despre ceea ce era corect, lăsând 
ca lumina să strălucească... Şi dacă lumina nu strălucea, atunci nu era 
corect, atunci nimeni nu trebuia să îşi facă probleme.  

Şi fratele Branham a accentuat acest lucru de peste 300 de ori, 
vorbind despre acest Urim şi Tumim, „lumină şi desăvârşire”. Şi 
Biblia este Urim şi Tumim al nostru. Aici ne este spus ce este corect şi 
atunci străluceşte lumina şi noi putem să umblăm în această lumină 
prin harul Domnului. Noi am primit mult din partea lui Dumnezeu. 
De asemenea, mult ni se va cere, la revenirea Lui.  

Haideţi să ne întoarcem la ceea ce ne-a fost citit din 2 
Tesaloniceni. Am citit de la versetul 13. Dar fiţi atenţi despre ce este 
vorba în tot capitolul. Este vorba despre ziua Domnului, despre omul 
păcatului, al fărădelegii. Este vorba despre „potrivnicul care se înalţă 
mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau de ce este vrednic de 
închinare”. Noi trebuie să citim totul în context, ca să ştim despre ce 
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este vorba.  

Şi după aceea, în 2 Tesaloniceni cap. 2 în a doua parte din 
versetul 10 este scris: „Pentru că n-au primit dragostea adevărului 
ca să fie mântuiţi, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 
de rătăcire”. Ei n-au permis Cuvântului să le vorbească, n-au 
respectat Cuvântul, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare 
de rătăcire, să creadă o minciună. 

Fraţi şi surori, este extraordinar! Dumnezeu a despărţit 
lumina de întuneric, a despărţit adevărul de minciună. De aceea este 
important pentru noi. Toţi ceilalţi pot să meargă pe căile lor, să creadă 
ce doresc să creadă, dar pentru noi, care ne-am întors la Cuvântul lui 
Dumnezeu, noi credem din toate inimile noastre ce este scris în 
Scriptură şi cum o spune Scriptura.  

Şi versetul 12 trebuie adăugat: „Pentru ca toţi cei ce n-au 
crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi”. 
Apoi vine şi versetul 13: „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul…”. Pe 
de o parte, sunt toţi cei care n-au primit adevărul, care n-au avut 
dragostea adevărului şi vor fi osândiţi atunci. Dar după aceea, 
Cuvântul ne adresat nouă: „Noi însă, fraţi preaiubiţi, trebuie să 
mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi”. Dar care este datoria 
noastră? Nu doar vestirea, ci să mulţumim lui Dumnezeu pentru toţi 
cei care au crezut vestirea. Şi abia după aceea, Cuvântul împlineşte 
scopul pentru care a fost trimis. „Căci de la început Dumnezeu v-a 
ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului”. 
„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul  vă va elibera”. 

Fiecare temă biblică este importantă. Şi s-o spunem clar: totul 
începe cu Dumnezeirea. Eu repet: toate aceste 349 de denominaţii 
creştine au doar primele paragrafe din crezul lor asupra cărora sunt 
de acord, restul este deosebit între ele. Dar credinţa în trinitate şi 
credinţa în botezul trinitar, acestea sunt două lucruri comune tuturor, 
indiferent cine sunt ei. Şi tocmai aceste două puncte principale sunt 
foarte importante. Noi să ştim: Isus Hristos este Dumnezeu 
descoperit în trup, îndreptăţit în Duhul, vestit printre Neamuri, 
primit în slava. Bineînţeles, când a devenit om, El a trebuit să fie 
toate: Mielul lui Dumnezeu, Mijlocitorul, Avocatul, trebuia să fie 
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totul. Şi când va veni sfârşitul, atunci Dumnezeu va fi din nou totul în 
toţi şi în toate.  

Eu amintesc lucrul acesta pentru că toţi au în comun  această 
temelie falsă. Este ceva zidit pe nisip, nu pe descoperirea lui Isus 
Hristos. Ei se pot împodobi cu tot felul de versete biblice, din cap 
până în picioare – dar totul este fals, de la început. De aceea, noi 
trebuie să spunem: ce har am primit, ca să putem crede aşa cum au 
crezut şi fraţii noştri de la început. 

Acesta este şi mesajul timpului prezent: înapoi la început, 
înapoi la învăţătura apostolilor, înapoi la fundamentul original. 
Înapoi şi din nou înapoi. De aceea, îi suntem mulţumitori lui 
Dumnezeu pentru faptul că am recunoscut ceasul cercetării lui 
Dumnezeu şi ştim că Dumnezeu a făgăduit: „Eu vă trimit pe prorocul 
Ilie, înainte să vină ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului”. El a 
făcut-o. Cu ce scop? Astfel ca inimile copiilor lui Dumnezeu să fie 
readuse la credinţa părinţilor. Aceasta este făgăduinţa. De aceea, 
înapoi la Cuvânt. Nicio descoperire care vine de la Dumnezeu nu este 
în afara Cuvântului. De la Dumnezeu vin doar descoperiri care sunt în 
cadrul Cuvântului.  

Săptămâna trecută am făcut efortul să citesc ultimele două 
scrisori circulare, fiindcă mulţi fraţi spun că ei cred mesajul şi totuşi 
au învăţăturile despre cele şapte tunete, care sunt diferite între ele. 
Există probabil nouă învăţături diferite despre tunete. Aici am 
afirmaţia principală a fratelui Branham, în circulara din martie 2013. 
Când cineva a venit la fratelui Branham şi i-a zis: „Când vor răsuna  
vocile celor şapte tunete, va fi ceva ce nu este scris în Biblie?” Voi toţi 
puteţi să citiţi acest alineat. Eu citesc doar ultimele trei rânduri: 
„Totul este descoperit aici, iar cele şapte peceţi sunt descoperite şi ne 
arată ce a fost descoperirea”. Şi trebuie s-o spunem clar aşa cum am şi 
făcut-o de multe ori. Atunci când fratele Branham a venit la acest 
munte Sunset, au răsunat şapte tunete şi tot pământul a fost 
cutremurat. De aceea el s-a referit deseori la aceste şapte tunete.  

Mai departe continuă: „Vedeţi voi, El este încă Cuvântul. Voi 
nu puteţi ieşi din acest Cuvânt. Duhul lui Dumnezeu nu va părăsi 
niciodată acest Cuvânt. El va rămâne mereu cu Cuvântul Său...”. Se 
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poate reciti pe pagina 22 din scrisoarea circulară din martie 2013. 

De ce trebuie să o spunem de atâtea ori? Vă spun şi motivul. 
Fiindcă există atâtea învăţături nebiblice în afara mesajului. Aţi auzit 
bine? Nu în cadrul mesajului, ci în afara mesajului. În cadrul 
mesajului, Cuvântul lui Dumnezeu este valabil. Acolo este valabil doar 
ceea ce a spus Domnul în Cuvântul Lui şi niciun fel de răstălmăcire nu 
este valabilă, ci doar „Aşa vorbeşte Domnul în sfântul Său Cuvânt”. 
Cine spune „Amin”?. Amin. Aşa este. Aşa ne-a fost lăsat acest Cuvânt 
şi aşa îl şi credem din toată inima noastră.  

În Filipeni, omul lui Dumnezeu a scris credincioşilor să 
rămână credincioşi celor auzite, căci Domnul Îşi va desăvârşi lucrarea 
Lui în ai Săi, până în ziua revenirii Domnului nostru, Isus Hristos. 
Astfel este scris în Filipeni cap.1, în vers. 6. Filipeni 1:6: „Sunt 
încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va 
isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”. Dar mai întâi trebuie să fie 
făcut acest început.  

Dacă mă gândesc mai ales la tinerii noştri şi la toţi aceia care 
încă n-au avut o trăire directă a mântuirii, cu Dumnezeu, peste care 
Duhul lui Dumnezeu încă n-a venit, fie ca El să îi conducă pe toţi la 
pocăinţă, căci astfel este scris: „recunoaşteţi că Duhul lui Dumnezeu 
vă conduce la pocăinţă”. Noi trebuie să vestim pocăinţa. „Pocăiţi-vă!” 
Dar cine poate să se pocăiască? Doar acela care îşi recunoaşte 
păcatele, cu care nu poate să se arate înaintea lui Dumnezeu. Să 
vesteşti pocăinţa este uşor, dar după aceea trebuie să vină şi 
rezultatul. Ioan a predicat pocăinţa, Domnul nostru a predicat 
pocăinţa şi oamenii şi-au mărturisit păcatele şi au fost botezaţi. 
Recunoaşteţi că Duhul lui Dumnezeu vă conduce la pocăinţă.  

Fraţi şi surori, noi nu vrem ca vreunul dintre cei care ascultă 
acum Cuvântul lui Dumnezeu, să rămână în urmă – ci dorim ca toţi să 
facă parte din rândul fecioarelor înţelepte şi să fie dovedit vinovat de 
către Duhul lui Dumnezeu în ce priveşte lucrurile care nu pot rezista 
înaintea lui Dumnezeu şi să se pocăiască de aceasta, să o aducă 
Domnului şi apoi să trăiască şi să primească siguranţa mântuirii. Cum 
zice cântarea: „La fel de sigur cum soarele este pe cer, am primit eu 
mântuirea”.  
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Fraţi şi surori, un om care a trăit cu adevărat mântuirea, este 
bucuros, jubilează şi-L laudă pe Domnul din toată inima lui. Nimeni 
nu trebuie să fie rugat ca să se roage. Nu, ci laude şi mulţumiri vor 
veni din inimă şi se vor înălţa la tronul lui Dumnezeu, ca mulţumire 
pentru ceea ce a făcut Domnul. 

În acest loc, noi nu vestim doar mesajul… În acest loc este 
vestit tot planul lui Dumnezeu. Într-adevăr, în prima predică a fost 
spus: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat...”. Pocăinţa are loc 
înaintea botezului – omul se bate în pieptul său şi spune: „Oh, viaţa 
mea este plină de păcate. Eu mă întorc la Tine, Doamne şi Te rog să 
mă ierţi!” Vă spun, ziua cea mai frumoasă în vieţile noastre este când 
noi primim siguranţa credinţei că păcatele noastre sunt iertate. „Eu 
sunt liber! Eu sunt liber! Isus mi-a dăruit viaţa! Eu sunt liber!”  

Vă rog, înţelegeţi corect. Eu doresc să vă văd pe toţi acolo la 
Domnul. Dar nu se poate vorbi despre desăvârşire, dacă nu a fost 
făcut un început. Mai întâi vine începutul, aşa am citit: „Acela care a 
început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus 
Hristos”. Deci, începutul trebuie să fie făcut. Eu mi-aş dori ca Duhul 
lui Dumnezeu să coboare peste noi toţi şi noi cu toţii să ne pocăim 
încă odată. Să ne umilim înaintea lui Dumnezeu şi să spunem: 
„Doamne, unele lucruri n-au fost aşa cum ar fi trebuit să fie! Fie-Ţi 
milă de mine. Dăruieşte-mi eliberarea!” Mai sunt unele lucruri ici şi 
colo… spuneţi: „Doamne, aşa cum sunt, aşa vin la Tine! Tu să mă 
eliberezi”. Căci este încă scris: „Cine este eliberat de către Fiul, acela 
este liber”. De aceea noi putem şi trebuie să vestim mântuirea 
deplină, astfel încât să fim pregătiţi la revenirea Domnului şi să 
putem merge cu El în slavă.  

Următorul verset, 10, ne spune - Filipeni 1:10: „ca să deosebiţi 
lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în 
ziua venirii lui Hristos”. Câteodată stăm înaintea unor decizii şi 
atunci omul lui Dumnezeu scrie: „să deosebiţi lucrurile alese”. Şi 
tinerii trebuie să decidă, fie pentru o profesie sau altceva. Domnul să 
vă pună în inimile voastre. Spuneţi-I: „Doamne, Tu să decizi pentru 
Mine! Fie-Ţi milă de mine, astfel încât deciziile mele să fie în voia Ta”. 
„Să deosebiţi lucrurile alese”, nu ici şi colo, ci când este vorba de o 
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decizie, noi să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să ajute ca această decizie 
să fie corectă. „Ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua 
venirii lui Hristos”. 

Pavel a scris mai departe în Filipeni cap. 2 în vers. 16: „ţinând 
sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-
am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar”. Amin. Vă daţi seama 
despre ce este vorba aici? Omul lui Dumnezeu a vrut să fie la Domnul 
împreună cu toţi aceia cărora le-a vestit Cuvântul lui Dumnezeu. A 
vrut să fie gata împreună cu toţi aceia care au auzit Cuvântul din gura 
lui, astfel ca şi ei să fie pregătiţi pentru ziua revenirii Domnului nostru 
Isus Hristos. Aceasta este şi dorinţa noastră. Fiţi sinceri. Noi dorim ca 
toţi aceia care sunt adunaţi aici şi toţi aceia care ascultă în toată lumea 
să fie prezenţi la răpire, să nu lipsească niciunul; cu toţii să ne 
revedem în slavă la Domnul.  

Eu sunt convins că acesta este timpul pregătirii. Şi eu sunt 
convins că nu există nicio împotrivire în inimile voastre. Voi spuneţi 
DA la Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă uneori mai slab, dar totuşi 
spuneţi: „Doamne, fie-Ţi milă de mine, ajută-mă să pot sta înaintea 
Ta cu deciziile mele”.  

Şi în cap.2, vers.13: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează 
în voi şi vă dă, după plăcerea Lui şi voinţa şi înfăptuirea”. Ceea ce 
este în plăcerea lui Dumnezeu, El lucrează în voi, pune în inima 
voastră această dorinţă şi apoi El o şi împlineşte. El face ambele 
lucruri: prima dată El pune dorinţa aceasta în inimile noastre, ceea ce 
Îi este plăcut Lui şi după aceea El ne dăruieşte şi puterea ca să o 
putem face conform voii şi plăcerii Sale. Dumnezeu nu pune un jug 
peste noi şi nu face sclavi din noi, ci El ne-a dăruit libertatea Lui prin 
harul Său. Şi oricine intră în această libertate dumnezeiască se va 
simţi bine. Pentru că aşa a rânduit-o Dumnezeu pentru noi.  

Haideţi să cuprindem despre ce a fost vorba astăzi. „Astăzi, 
dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile”. Eu nu cred că vin aici 
în Krefeld, oameni din România, sau din Suedia, sau din Franţa, sau 
din Italia, şofând 1650 de km, fiindcă au prea mulţi bani sau prea 
mult timp, ci pentru că Dumnezeu le-a pus în inimi dorinţa să asculte 
Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel şi este scris:  „Dumnezeu va trimite o 
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foamete, nu după pâine şi sete după apă, ci după ascultarea cuvintelor 
lui Dumnezeu!” De aceea este pus pe sfeşnic Cuvântul lui Dumnezeu. 
De aceea, Dumnezeu lucrează în timpul acesta într-un mod 
supranatural în toţi aceia care au primit Cuvântul.  

Deci, nu doar în Vechiul Testament a fost pus Cuvântul în 
chivot şi a fost pus pe umerii preoţilor, ci acest Cuvânt trebuie să fie 
pus în inimile noastre. „Eu voi încheia un Legământ nou cu voi! Voi 
pune cuvintele Mele în inimile voastre, le voi scrie în voi!” Acesta este 
harul minunat: nu doar pe umerii preoţilor să fie chivotul, ci să auzim 
aceste cuvinte vii ale Dumnezeului viu, să le primim, să le credem, să 
ne fie descoperite şi astfel să fim puşi în voia directă a lui Dumnezeu. 

Înapoi la 2 Tesaloniceni. Toţi aceia care n-au crezut adevărul, 
fără excepţie, toţi vor fi osândiţi, fără excepţie. Nu noi vom judeca pe 
cineva, ci Domnul. Dar astfel este scris: „toţi aceia care n-au crezut 
adevărul”. Adevărul despre Dumnezeire... Închipuiţi-vă de câte ori 
este scris în Biblie despre singurul Dumnezeu, despre Domnul 
Dumnezeul nostru. Şi doar fiindcă ei i-au urât pe evrei şi i-au numit 
ucigaşi ai lui Hristos, au inventat învăţătura aceasta trinitară, din 
păgânism. Ar trebui să vă uitaţi în cartea aceasta unde sunt arătate 
toate aceste trinităţi. Oamenii aceştia din biserică, la începutul 
secolului al-IV-lea au inventat trinitatea fiindcă au vrut să-i 
pedepsească pe evrei. Din sinagogi au făcut coteţe de porci. În numele 
trinităţii au fost rostite multe blesteme.  

Şi astăzi, toţi sunt uniţi în această trinitate. După cum am 
spus, nicio singură dată n-a fost descris în Biblie vreun act făcut sub 
formula trinitara. Nici măcar o singură dată. Iar Matei 28 a fost 
înţeles greşit de către aceşti bărbaţi religioşi, care n-au avut nicio 
chemare, care habar n-au avut unde locuieşte Dumnezeu, care habar 
n-aveau despre Vechiul Testament sau Noul Testament. Ei au 
inventat o religie şi aşa a şi rămas până în ziua de astăzi.  

Şi fiţi sinceri: chiar şi toate denominaţiile libere, sunt o parte 
sau au rămas în această formulă trinitară şi botezul trinitar – fie 
penticostali, fie baptişti, fie metodişti – toţi au rămas în aceasta. Dar 
Dumnezeu a trimis pe profetul Lui şi i-a spus că tot ce are loc sub 
această formulă este o practică satanică. Această formulă nu a fost 
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folosită niciodată în Scriptură, ci doar Numele în care Dumnezeu S-a 
descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. 

Fraţi şi surori, toţi aceia care încă nu sunt botezaţi în Numele 
Domnului Isus Hristos, vă rog folosiţi această ocazie şi lăsaţi în urma 
voastră trecutul vostru religios. În 1948 şi eu am fost botezat de un 
predicator baptist, în formula trinitară, dar în acel moment când eu l-
am auzit pe profetul lui Dumnezeu... El a făcut o afirmaţie foarte 
dură: „Toţi aceia care sunt botezaţi în formula trinitară, aparţin de 
fapt bisericii romano-catolice”. Acest lucru m-a lovit profund în inima 
mea. Fratele Alfred Borg, fratele Helmut Frank, unii mai sunt prezenţi 
aici - foarte repede am găsit calea spre Rinn şi noi cu toţii ne-am 
botezat reciproc, biblic în Numele Domnului Isus Hristos. 

Fraţi şi surori, acesta este timpul deciziei. Să nu amânăm, ci să 
spunem: „Doamne! Chivotul este deschis, Cuvântul a fost descoperit!” 
Înapoi la credinţa originală a apostolilor şi profeţilor! Şi trebuie spus 
şi acest lucru: Faptele Apostolilor 2:42: „Ei stăruiau în învăţătura 
apostolilor, în legătura frăţească şi în frângerea pâinii şi în rugăciuni”. 
Totul trebuie să se întoarcă la original... Nu este nevoie de nicio 
discuţie. Doar să credem şi să ascultăm. Restul o va face Dumnezeu cu 
noi şi prin noi. Toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt DA şi AMIN şi 
toate făgăduinţele vor fi împlinite. Şi noi vom vedea împlinit tot ce am 
crezut.  

Dumnezeu nostru este un Dumnezeu credincios. Eu o spun în 
Numele Domnului: la fel de sigur cum Dumnezeu ne-a descoperit 
Cuvântul Lui prin harul Său şi la fel de sigur cum noi l-am primit prin 
credinţă şi prin ascultare de credinţa îl urmăm, la fel de sigur vom 
vedea împlinirea ultimelor făgăduinţe, prin harul lui Dumnezeu. Ce a 
început Dumnezeu, El o va duce şi la bun sfârşit. Cum am citit, „până 
în ziua revenirii Domnului nostru Isus Hristos”. 

Eu mi-aş dori să vină corul în faţă şi să cânte „O, ce zi”. Ce zi 
va fi când Domnul nostru va reveni şi ne va lua din acest trup 
pământesc şi apoi vom fi împreună cu El tot timpul. Vă mai citesc 
încă un cuvânt pe care să-l luăm acasă. Tot din Filipeni. Filipeni 3:20. 
„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca 
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos”. Amin. Noi Îl aşteptam. Noi Îl 
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aşteptăm pe El. „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va 
face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o 
are de a-Şi supune toate lucrurile”. La revenirea Sa, Domnul nostru, 
cu puterea Sa, va rosti un cuvânt şi toate trupurile muritoare vor fi 
nemuritoare. Toţi cei în vârstă vor fi tineri. Dumnezeu a chemat la 
existenţă tot universul. N-a fost nimic acolo, El a zis şi s-a făcut. A zis 
şi s-a făcut. Şi când va reveni, El va rosti din nou şi se va împlini. Şi 
noi Îl vom întâmpina pe Domnul nostru în văzduh. Atunci nu vom 
mai îmbătrâni, nu vom mai fi bolnavi. Cele vechi vor rămânea în 
trecut pentru totdeauna.  

Şi trupul nostru va fi un trup nou, va fi ca trupul slavei Sale, 
un trup de înviere, pe care l-a avut şi Domnul nostru. Un astfel de 
trup ne va fi dăruit şi nouă tuturor. Atunci cu toţii vom striga: 
„Moarte, unde este boldul tău? Locuinţă a morţilor, unde este biruinţa 
ta? Mulţumiri lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dăruit biruinţa prin Isus 
Hristos, Domnul nostru!”  

Totul este în legătură cu realitatea. Dumnezeu a trimis 
mesajul, noi am auzit ultima chemare, am ieşit afară şi acestea sunt 
ceasuri de pregătire, ca să credem din toate inimile noastre şi să fim 
ascultători şi astfel să ne trăim pregătirea. Vă spun, vă rog, fiţi de 
acord în inimile voastre cu fiecare Cuvânt a lui Dumnezeu! Să nu fie 
nici cea mai mică împotrivire, ci un acord deplin! Credeţi aşa cum este 
scris în Scriptură şi apoi o vom vedea împlinită. 

Dumnezeului nostru care S-a preocupat atât timp cu noi şi a 
făcut atât efort, vorbindu-ne cu noi... Iar astăzi ne-am adunat aici din 
est, vest, nord şi sud, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat şi ne-a rânduit, 
astfel ca ultimul mesaj să ajungă până la marginile pământului.  

Toţi să fie binecuvântaţi, de la răsăritul soarelui până la apusul 
lui şi de la apusul până la răsăritul lui, pe toate continentele, în toate 
popoarele şi limbile. Acesta este timpul cel mai frumos şi cel mai 
minunat din tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a 
dat această prioritate, ca noi să trăim toate acestea şi să avem parte de 
această lucrare. El Îşi va desăvârşi lucrarea cu noi toţi, până în ziua 
revenirii Sale. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin!  
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Haideţi să ne ridicăm. M-aş bucura dacă corul ar cânta un 
cântec potrivit. Cântăm „Ei vin din est şi din vest, vin din sud şi nord”. 
[...] Amin. [...] 

Mulţumesc întregului cor. Preaiubiţilor, eu sunt mişcat în 
inima mea. Sunt convins că aceasta este ziua în care Dumnezeu a 
vorbit cu noi. Şi în special tinerii, sau oricine doreşte, dacă voi simţiţi 
că doriţi să dedicaţi vieţile voastre din nou Domnului, puteţi să veniţi 
în faţă. Şi noi cântăm „Aşa cum sunt...”. Puteţi să veniţi toţi în faţă. 
[...]  

Domnul nostru a spus clar: „pe cel ce vine la Mine, nu-l voi 
izgoni afară”. Foarte tare a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”. La fel, este scris în Evanghelia 
după Ioan în cap. 1: „tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred 
în Numele Lui, le-a dat dreptul (puterea) să se facă copii ai lui 
Dumnezeu”. Voi cu toţii credeţi din toată inima voastră. Domnul 
nostru pe crucea de pe Golgota Şi-a vărsat sângele. Atunci s-a 
împlinit: „Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea cu Sine”, prin 
faptul că a luat asupra Lui toate fărădelegile noastre şi iertându-ne. El 
a plătit tot preţul. Totul a pus pe Mielul lui Dumnezeu: „Iată Mielul 
lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii!” Şi atunci s-a împlinit: „De 
vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; 
de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna”.  

Vă rog, credeţi astăzi din toată inima, că aceasta este ziua pe 
care a făcut-o Domnul pentru fiecare dintre voi! Şi toţi aceia care au 
venit la Domnul nostru, pe aceia i-a primit şi a spus: „Păcate tale sunt 
iertate! Du-te şi nu mai păcătui!” Credeţi acum! Credeţi acum! 
„Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea cu Sine”. A luat asupra 
Lui toate păcatele. „Iată Mielul lui Dumnezeu!”  

Aş putea să citez multe versete biblice. Haideţi să mai cântăm 
încă o dată „Aşa cum sunt”. [...]  

Fiecare să spună Domnului: „Iubite Domn, vin la Tine. Eu 
primesc răscumpărarea, mântuirea, iertarea, primesc din partea Ta 
tot ce mi-ai dăruit Tu. Fie-Ţi milă de mine. Iartă-mă, primeşte-mă. Eu 
doresc să fiu tot timpul proprietatea Ta. Salvează sufletul meu”. 
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Rugaţi-vă aşa cum a pus Dumnezeu în inima voastră. Acesta este 
ceasul pe care Domnul l-a făcut pentru voi. 

Iubite Domn, eu Ţi-i dedic pe toţi aceştia care au venit la Tine. 
Primeşte-i, primeşte-i o Doamne. Dăruieşte iertare, eliberare, har şi 
mântuire. Îţi mulţumesc pentru această zi pe care Tu ai făcut-o pentru 
noi toţi, Tu ai făcut-o. Îţi mulţumesc fiindcă i-ai iertat pe toţi şi toţi au 
primit împăcarea. Şi Tu le dăruieşti acum credinţa absolută în 
iertarea deplină şi împăcarea desăvârşită. Şi nimic nu a mai rămas, ci 
zapisul este rupt şi toţi sunt liberi. Prin harul Tău au fost 
răscumpăraţi, au primit iertarea. 

Dragi fraţi şi surori, toţi cei care aţi venit în faţă şi toţi aceia 
care sunt conectaţi pretutindeni pe acest pământ, aceasta este ziua pe 
care Domnul a făcut-o pentru voi toţi. Acesta este un început nou 
pentru voi. Începând de astăzi Domnul vă va conduce mai departe, 
până când noi, cu toţii, vom ajunge la ţintă şi vom vedea împlinit tot 
ce am crezut. Voi sunteţi dedicaţi lui Dumnezeu, răscumpăraţi deplin, 
sunteţi eliberaţi şi dedicaţi lui Dumnezeu. Haideţi să mai spunem încă 
o dată ce a spus şi Domnul nostru: „pe cel ce vine la Mine, nu-l voi 
izgoni afară”. El ne-a primit. Puteţi s-o credeţi? Spuneţi „Amin” din 
toată inima.  

Frate Schmidt vino şi roagă-te împreună cu noi:  

Fratele Schmidt: Dumnezeul cel mare, cu toţii venim la 
Tine, împreună, în acest ceas, în acest loc, în acest moment. Noi ne 
aflăm în prezenţa Ta. Tu ai dat această chemare: „Ieşiţi afară şi nu vă 
atingeţi de nimic necurat!” Doamne, Îţi mulţumim pentru faptul că, 
Cuvântul Tău este astăzi acelaşi şi nu se întoarce fără rod. La fel şi noi, 
ca Biserică, venim fiecare în parte, cu copiii noştri şi cu copiii copiilor 
noştri. Doamne, venim în prezenţa Ta, o Dumnezeule! Atinge Tu 
fiecare inimă. A fost deja spus: începând de astăzi, începând din acest 
moment, Tu i-ai eliberat. Dăruieşte harul Tău, să înainteze pe drumul 
Tău, să Te urmeze pe Tine, căci Tu ai mers înaintea noastră. Îţi 
mulţumim. Doamne Isuse, binecuvântează din bogăţia harului Tău 
cel mare şi să-I însoţeşti. Tu să îndepărtezi tot ce nu-Ţi este plăcut. 
Dăruieşte harul Tău şi ajută să fie confirmată credinţa noastră şi 
întăreşte credinţa. Binecuvântează, spre slava Numelui Tău. Amin. 
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[…] 

Fratele Frank: Amin. Ştiţi la ce mă gândesc acum? La 
trăirea minunată când am fost luat din trupul meu şi am trăit răpirea. 
Întotdeauna am ezitat să desenez Ierusalimul cel nou. Vă spun şi de 
ce: fiindcă este scris că lungimea şi lăţimea şi înălţimea sunt identice. 
Când l-am auzit pe fratele Branham predicând (mi-am notat data şi 
predica), el a spus că Ierusalimul cel nou nu este un cub. Poate nu ar 
fi trebuit s-o spun, poate voi aveţi propriile gânduri despre acesta - 
într-adevăr este ceva minunat! Nu este ca o piramidă [cuburi puse 
unul peste altul], ci este ca un fel de con, ca un pavilion. Înălţimea, 
lăţimea şi lungimea. Am văzut cum s-a coborât Ierusalimul cel nou. 
Lucrul minunat este că noi, cu toţii vom fi acolo. Eu nu pot să fiu răpit 
fără voi. Este imposibil. Enoh a putut să fie răpit, Ilie a putut să fie 
răpit, dar nu eu. Eu doresc să fiu răpit împreună cu voi. Amin. 
Conform credinţei noastre se va întâmpla. Mai cântăm încă o cântare. 
[…]. Amin.  

  


