
      Predica de la Krefeld 

Duminică, 3 februarie 2019, ora 1030

                                                                                          Fr. Frank

Cuvântul de introducere din Ier. 33:2-3: ...”.

Îi mulţumim Domnului din inimă că ne putem strânge împreună
ca să ascultăm Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Noi preţuim că voi
veniţi să ascultaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi ne bucurăm de mărturiile
pe care le auzim. Pe întregul pământ Cuvântul îşi atinge scopul pentru
care a fost trimis.

Pentru că ne amintim de limba portugheză. Închipuiţi-vă, ieri a
venit o soră care o perioadă de timp n-a putut veni la adunări; astăzi ea
este în mijlocul nostru. Şi după adunarea de ieri a întrebat: „Unde este
fratele Helmut Miskys? Eu nu l-am văzut”. Când ea a auzit că el a fost
chemat Acasă a început să plângă în hohote. Noi suntem mulţumitori
pentru  slujba  fratelui  Helmut  Miskys.  Putem  vedea  ce  a  însemnat
pentru fraţii şi surorile noastre slujba fratelui Miskys. El s-a îngrijit de
toţi. Suntem mulţumitori pentru fraţii care dau mai departe în alte limbi
ceea ce ne-a încredinţat Domnul.

Este  cel  mai  bun  timp  în  care  putem  trăi  ca  să-I  slujim
Domnului.  Dumnezeu  să  binecuvânteze  pe  toţi  fraţii.  Haideţi  să
începem cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.

2 Pet. 3:9:  „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui,
cum cred unii;  ci  are o îndelungă răbdare pentru voi  şi  doreşte  ca
niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă”.

Fraţi şi surori, aşa cum a fost amintit şi ieri, acum 85 de ani a
fost dată însărcinarea ca mesajul să fie adus înaintea celei de-a doua
veniri a lui Hristos. Astăzi am adus cu mine cele trei citate care au fost
exprimate după deschiderea peceţilor. 

Primul  citat:  „Aşa  cum  Ioan  Botezătorul  a  fost  trimis  să
premeargă prima venire a lui Hristos aşa mesajul dat ţie va premerge
cea de-a doua venire a lui Hristos, pe întregul pământ” (12.04.1964).
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Al doilea citat: „O voce a spus: Aşa cum Ioan Botezătorul a fost
trimis să premeargă prima venire a lui Hristos tot aşa mesajul tău va
premerge cea de-a doua venire, pe întregul pământ”(19.02.1965).

Al treilea citat: „Poate că nu eu voi face. Dar acest mesaj Îl va
prezenta lumii pe Isus Hristos. Căci aşa cum Ioan Botezătorul a fost
trimis  şi  a  premers  prima  venire  a  lui  Hristos  aşa  eşti  trimis  tu  cu
mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Eu ştiu, eu
știu,  eu  știu  că  va  fi  aşa  cum  El  a  spus-o:  mesajul  va  premerge”
(29.12.1963 seara).

Dragii mei fraţi şi surori, acum suntem la sfârşit. Noi nu suntem
la  începutul  timpului  de  sfârşit,  ci  suntem  la  sfârşitul  timpului  de
sfârşit.  Din  anul  1933  au  trecut  85  de  ani  de  când  a  dat  Domnul
însărcinarea, o poruncă directă în legătură cu planul de mântuire al lui
Dumnezeu, în legătură cu revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Cine
citeşte  Mat.  24  acela  va  şti  ceea  ce  este  scris  direct  de  la  vers.  1.
Domnul  nostru  a  învăţat  în  Templu  şi  apoi  a  venit  cu ucenicii  Săi;
ucenicii  I-au  îndreptat  privirea  spre  Templu  care  era  împodobit  cu
pietre frumoase şi daruri. Iar Domnul le-a zis:  „Vor veni zile când nu
va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată”. Apoi ei I-au
pus  trei  întrebări,  una  după  cealaltă:  „Când  se  vor  întâmpla  toate
aceste  lucruri?  Şi  care  va  fi  semnul  venirii  Tale  şi  al  sfârşitului
veacului acestuia?”. Trei întrebări, trei răspunsuri. 

Noi  ne ocupăm acum cu a  doua întrebare:  Care este  semnul
revenirii Lui? Noi am amintit că Domnul S-a îngrijit ca înaintea celei
de-a  doua  Lui  veniri  să  fie  dat  un  mesaj  al  restituirii,  un  mesaj  al
corecturii:  înapoi  la  Dumnezeu,  înapoi  la  Cuvântul  Său,  înapoi  la
început. Cât de mulţumitori putem fi că în timpul nostru se împlineşte:
„Strânge-Mi pe poporul Meu!”. Atunci când Moise a strâns poporul a
fost un mesaj: „Lasă pe poporul Meu să plece! Lasă pe întâiul Meu
născut  să  plece,  ca  să-Mi  slujească!”.  Aşadar  nu  doar  un  mesaj,  ci
chemarea afară din robie.

Noi nu judecăm pe nimeni. Dar în toată creştinătatea oamenii
sunt duşi în rătăcire. Noi trăim într-un timp când în Suedia s-a declarat
că „Dumnezeu nu este de gen masculin”. Şi se caută pentru Dumnezeu
un al treilea gen, nu bărbat, nu femeie. Ce este El atunci? Închipuiţi-vă
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odată, biserica din Anglia a făcut la fel. Şi ei spun: „Cine ştie, de unde
știm noi cine şi cum este Dumnezeu?”. Dumnezeule din cer! Cât de
departe  poate  merge  omenirea,  bătându-şi  joc  de  Dumnezeu  într-un
astfel de mod! Am ajuns atât de departe încât copiii de la şcoală sunt
întrebaţi: „Eşti de gen masculin sau feminin? Eşti băiat sau fetiţă? Ce
eşti tu?”. Unde am ajuns? Dragii mei fraţi şi surori, este o stare cum n-a
mai  fost  niciodată  pe  pământ.  Trece  peste  tot  ce  a  fost  în  Sodoma,
întrece tot ce a fost până acum. Acum intrăm în subiect.

Aşa cum noi nu suntem înţeleşi de alţii tot aşa noi nu-i putem
înţelege pe ei, că ei rămân în tradiţiile lor. Toate bisericile şi bisericile
libere, toate cele 349 de denominaţii creştine rămân ceea ce sunt, dar
toţi se adună împreună, toate bisericile fiice se întorc înapoi în poala
mamei  lor.  Aceasta  trebuie  s-o  vezi  odată  aşa.  Dar  apoi  răsună
chemarea: „Voi poporul Meu, despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă
atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi”. Peste tot au loc aniversări
deosebite,  programe  peste  programe.  Dar  Dumnezeu  are  un  plan
veşnic, şi de aceea poporul Său este strâns împreună. „Strânge-Mi pe
poporul  Meu,  pe  toţi  aceia  care  au  încheiat  cu  Mine  un  legământ
confirmat prin Jertfă. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi. Aşa a
spus Domnul nostru în Mat. 26, clar şi desluşit:  „acesta este sângele
Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre
iertarea păcatelor” (vers. 28).

Aşa cum există toate bisericile, tot aşa Domnul Dumnezeu are
Biserica Lui pe pământ. Alţii nu înţeleg, dacă de pildă citim ceea ce
spune Dumnezeu surorilor sau ceea ce spune bărbaţilor. Aşa cum am
citit ieri, atunci toţi se supără: „O, asta a fost odată. Acum este un alt
timp”. Este un alt timp, dar pentru Biserica Dumnezeului celui viu este
valabil doar ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu
trebuie să se enerveze, să se agite. Toţi pot face mai departe ca până
acum. Dar cei chemaţi afară, cei aleşi de Dumnezeu înaintea întemeierii
lumii,  care  sunt  hotărâţi  să  fie  în  slava  lui  Dumnezeu  nu rămân în
tradiţiile  obişnuite,  ci  se supun lui  Dumnezeu şi  Cuvântului  Său.  Şi
dacă în 1 Cor. 11:14-15 sfânta Scriptură spune: „este ruşine pentru un
bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să
poarte  părul  lung.  Pentru  că  părul  i-a  fost  dat  ca  învelitoare  a
capului”, atunci ce poţi spune împotriva acestuia? Aşa este normal. Tot
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ce a spus Dumnezeu este un lucru normal, are un sens. Poţi urmări şi
vedea că are un sens. Dar toţi care nu se supun lui Dumnezeu, critică
spunând:  „Pavel  a  fost  unul  care  a  urât  femeile”.  Dumnezeule!  Noi
respectăm  Cuvântul  sfânt  al  lui  Dumnezeu.  Numai  cine  este  din
Dumnezeu va respecta Cuvântul.

Privitor  la  revenirea  Domnului,  noi  am  citit  că  Domnul  nu
întârzie în împlinirea făgăduinţei pe care a dat-o. Cu toate că am putea
avea impresia că durează mult, durează prea mult. Dar permiteţi-mi să
vă spun: noi suntem atât de aproape de revenirea Domnului, de aceea
mereu rugămintea să rămânem normali, lucizi în cuvinte, în fapte, în
domeniul duhovnicesc şi în domeniul pământesc. Pentru ca nicio ocară
și nicio rușine să nu vină asupra Numelui Domnului şi asupra Bisericii.
Ci  aşa  cum  am  spus  deseori,  toţi,  în  inimile  noastre  să  fim  într-o
legătură  cu  Dumnezeu,  dar  în  acelaşi  timp  să  rămânem cu  ambele
picioare pe pământ.

Aici în 2 Pet. 3:9, Petru scrie foarte clar şi desluşit: „Domnul nu
întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă
răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la
pocăinţă”,  are  îndelungă  răbdare  până  când  ultimii  vor  fi  chemaţi.
Dacă noi auzim ce mărturii aduc fraţii noştri! Cu adevărat ultimii sunt
scoşi ca din foc, sunt smulşi afară, chemaţi, şi numărul va fi deplin pe
cât de sigur a făgăduit Domnul acest lucru.

Mergem mai departe la vers. 10: „Ziua Domnului însă va veni
ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet...”.

Aici  avem făgăduinţa  că  ziua  Domnului  va  veni  şi  ce  se  va
întâmpla atunci. Ceea ce se va întâmpla noi o putem citi fie din Is. 13,
fie în Ioel, fie în proroci. Putem citi şi aici ce se va întâmpla când ziua
Domnului va începe. Apoi, înainte de a veni ziua Domnului aceea mare
şi înfricoşătoare, Domnul Dumnezeu a dat făgăduinţa că va trimite un
proroc ca Ilie ca să aducă înapoi  totul în starea originală corectă,  o
restituire deplină a lucrurilor care au fost în Biserică la început.

Citim mai departe în vers. 14: „De aceea, preaiubiţilor, fiindcă
aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană,
fără vină şi în pace”.
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Nu doar să vorbeşti despre revenirea Domnului. Ci aici avem un
îndemn  serios  adresat  credincioşilor:  „De  aceea  preaiubiţilor  fiţi  în
aşteptarea  acestor  lucruri,  siliţi-vă  să  fiţi  găsiţi  înaintea  Lui  fără
prihană,  fără  vină,  şi  în  pace.  Fără  prihană,  fără  pete,  fără  vină”.
Pedeapsa a fost pusă asupra Lui pentru ca noi să avem pace. Prin rănile
Lui noi am fost vindecaţi. Fie ca toţi să primească că vina şi pedeapsa
pe care noi am fi primit-o pentru vina noastră au fost puse pe Mielul lui
Dumnezeu. Vina şi pedeapsa pentru păcatele şi încălcările noastre au
fost puse asupra Lui pentru ca noi să avem pace, şi prin rănile Lui noi
suntem vindecaţi. Vă rog frumos acceptaţi-o şi primiţi-o prin credinţă,
că  noi  am  primit  împăcarea  şi  iertarea  deplină.  Citiţi  încă  o  dată
Cuvântul  din prorocul  Is.  53:  „Pedeapsa care  ne dă pacea a căzut
peste  El,  şi  prin  rănile  Lui  suntem  tămăduiţi”.  Aşadar  nu  doar  un
mesaj, ci trăirile mântuitoare ale iertării, harului, înnoirii, naşterii din
nou până la botez şi botezul cu Duhul Sfânt. Aşa încât tot ceea ce a
dăruit şi a făcut Dumnezeu la început s-o facă încă o dată la sfârşit, prin
har.

Dar şi la acest lucru s-a referit fratele Branham şi a spus: „Va fi
doar  o scurtă  perioadă  de timp în  care  puterea  lui  Dumnezeu va  fi
manifestată înaintea revenirii lui Isus Hristos”. Noi credem şi suntem
convinşi că Domnul va începe cu noi toţi timpul de înviorare. Noi ne-
am pus încrederea în El. Fie ca astăzi toţi să accepte şi să primească
iertarea deplină prin credinţă, pur şi simplu să nu plece din acest loc. Şi
peste tot  pe întregul pământ unde acum se ascultă Cuvântul,  vă rog
frumos veniţi la Dumnezeu prin credinţă, primiţi că ceea ce este scris în
Is. 53 şi ceea ce este scris în Ps. 103, ce a fost făgăduit în diferite locuri
din Vechiul Testament a devenit o realitate divină în Domnul nostru
Isus Hristos, pe pământ, în Noul Testament. Noi vom mai vedea o dată
rănile Lui. Ce i-a spus El lui Toma? „Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te
la  mâinile  Mele;  şi  adu-ţi  mâna şi  pune-o  în  coasta  Mea;  şi  nu  fi
necredincios, ci credincios”(Ioan 20:27). Voi ştiţi că El a fost pironit pe
cruce, El a murit, Sângele Lui a curs. Sângele n-a curs în pământ, nu.
Cu propriul Său Sânge, ca Mare Preot, El a intrat în Locul Preasfânt
ceresc.  Iar  dacă acum se întâmplă  ceva,  noi  putem veni  la  Domnul
pentru  că  Sângele  încă  mai  este  pe  chivotul  legământului,  în  Locul
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preasfânt ceresc. De fiecare dată noi putem accepta şi primi iertarea şi
harul şi Îi putem mulţumi Domnului din inimă pentru aceasta.

Aşadar, în legătură cu ultimul mesaj, noi suntem pregătiţi să fim
fără pată, fără prihană, fără vină, găsiţi în pace înaintea Domnului când
El  va  reveni.  Spălaţi  în  Sângele  Mielului,  sfinţiţi  în  Cuvântul  lui
Dumnezeu, nicio împotrivire. Acceptăm şi primim fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu.

Ieri am citit Cuvântul pe care Pavel l-a adresat lui Timotei, din 1
Tim. 6:14: „Tu să păzeşti porunca („să-ţi împlineşti însărcinarea” – lb.
germ.),  fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru
Isus Hristos”.

Îi putem da cinste Dumnezeului nostru că El a vegheat asupra
noastră,  că  noi  am  dat  mai  departe  doar  scumpul  şi  preţiosul  Său
Cuvânt, aşa cum este scris aici. Multor fraţi le face greutăţi, că iubitul
nostru Domn şi Răscumpărător a fost descris în diferitele Sale atribute:
ca Domn, ca  Fiu al  Omului,  ca  Fiu al  lui  Dumnezeu,  ca Fiu al  lui
David, ca Mare Preot,  etc.  Trebuie să iei  în considerare toate aceste
descoperiri care fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu pe
care Domnul a trebuit să le împlinească. De ce spune El aici: „Eu şi
Tatăl una suntem”, de ce în altă parte spune: „Tatăl este mai mare decât
Mine”. Cu adevărat trebuie să citeşti şi să vezi contextul şi să înţelegi
despre ce este vorba. Nu este nicio confuzie. 

Fraţii  mei,  dacă  aţi  şti  ce  bucurie  mă  umple  când  citesc
Cuvântul  lui  Dumnezeu!  Totul  este  viu,  totul  este  descoperit.  Îi
mulţumim Domnului din inimă că El ne-a dat o privire generală asupra
fiecărei  teme:  dumnezeire,  botez  sau  orice  temă  ar  fi,  Domnul
Dumnezeu a dăruit har şi încă o dată har. 

De pildă, aşa este scris Cuvântul deosebit din 1 Tim. 3:15: „Dar
dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu,
care  este  Biserica  Dumnezeului  celui  viu,  stâlpul  şi  temelia
adevărului”. Puternic! 

Dacă se pare că revenirea Domnului  întârzie,  sau cum spune
Pavel aici „dacă avea să zăbovească”. Cuvântul ne este adresat nouă.
Accentul de aici  este pus pe cum trebuie să te comporţi  în Biserica
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Dumnezeului Celui viu, în Biserica reaşezată, unde totul a fost adus
înapoi în starea corectă, în care nu există interpretări, tălmăciri şi nicio
învăţătură falsă, ci rămâne valabil doar Cuvântul sfânt şi preţios al lui
Dumnezeu. „Pentru ca tu să ştii  cum trebuie să te comporţi în Casa
Dumnezeului  Celui  viu,  care  este  Biserica  Lui,  stâlpul  şi  temelia
adevărului”. Lăudat şi cinstit să fie Domnul nostru!

Ne uităm la toţi anii care au trecut. Nu ne uităm doar la 85 de
ani.  Ieri  am amintit  acest  lucru.  Ne  uităm la  ceea  ce  i-a  fost  spus
scumpului nostru frate în 7 mai 1946, când el a primit ca îndemn pe
drum 2 Tim. 4:  „Propovăduieşte Cuvântul”. Şi pe lângă aceasta el a
mai  spus  că  Domnul  i-a  dat  însărcinarea  ca  să  aducă  Cuvântul,  să
slujească ca evanghelist înainte să fie descoperită slujba profetică. Dar
despre ce este vorba în 2 Tim. 4?  „propovăduieşte Cuvântul, stăruie
asupra lui la timp şi nelatimp”. Iar aici în 2 Tim. 3:15 Pavel accentuat
și a scris acest lucru încă o dată: „Dacă voi zăbovi ție să-ți fie clar cum
trebuie să te comporţi în Casa lui Dumnezeu”. 

Mai întâi propovăduitorului trebuie să-i  fie clar că nu se află
într-o biserică oarecare, ci se află în Biserica Dumnezeului Celui viu şi
să-i fie clar cum să vestească Cuvântul veşnic valabil al lui Dumnezeu.
Acest lucru s-a întâmplat aici. Cuvântul Domnului nu se va întoarce gol
înapoi, ci va împlini scopul pentru care a fost trimis.

Dragii mei fraţi şi surori, permiteţi-mi să spun acest lucru într-
un  mod  amabil.  Câteodată  fratele  Branham a  spus  unele  lucruri  în
grabă,  fără  să  se  gândească  prea  mult.  El  a  spus:  „Moise  a  fost
Cuvântul pentru timpul său”. El ar fi trebuit să spună: „Moise a avut
Cuvântul  pentru  timpul  său”.  Dar  unii  fraţii,  pur  şi  simplu  au  dat
drumul fanteziilor lor şi au mers mai departe, au folosit greşit Apoc. 10
şi au declarat că el este glasul lui Dumnezeu din Apoc. 10:7. Dintr-o
singură afirmaţie care n-a fost exprimată foarte exact, ei au interpretat-
o şi  au  făcut  o  învăţătură.  Ce s-a  întâmplat  cu  fraţii?  Şi-au  pierdut
mintea sănătoasă, şi-au pierdut respectul faţă de Dumnezeu şi Cuvântul
Său  sfânt.  Ei  vin  cu  învăţături  despre  cele  şapte  tunete  şi  cu  toate
celelalte  învăţături.  Domnul  Dumnezeu  să  dăruiască  har  ca  să
înţelegem şi să respectăm că Biserica Dumnezeului Celui viu este doar
stâlpul şi temelia adevărului. Nicio singură interpretare, ci aşa cum este
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scris. La început a fost Cuvântul. Domnul nostru a fost Cuvântul, este
Cuvântul şi va rămâne Cuvântul în vecii vecilor. Şi pentru aceasta Îi
suntem mulţumitori Domnului, că afirmaţiile fratelui Branham care au
fost  exprimate  în  grabă  le  putem  aduce  înapoi  în  Scriptură,  putem
cerceta şi vedea că aşa a spus-o Domnul Dumnezeu şi de fapt aşa a vrut
s-o exprime şi fratele Branham.

Citim  mai  departe  din  2  Tim.  3:16:  „Toată  Scriptura  este
insuflată de Dumnezeu...”.  Amin. Toată Scriptura a fost  inspirată  de
Duhul lui Dumnezeu. Aici este scris: „Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi  de folos ca să înveţe,  să mustre,  să îndrepte...”.  Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre,
să îndrepte.

Dragii  mei  fraţi  şi  surori,  să-I  mulţumim Domnului.  Aceeaşi
inspiraţie a Duhului Sfânt care s-a odihnit asupra prorocilor, s-a odihnit
asupra  apostolilor,  este  astăzi  asupra  noastră.  Acelaşi  Duh  Sfânt  ne
călăuzeşte în tot Adevărul, iar noi înţelegem ceea ce au prorocit şi ne-
au lăsat ei nouă, şi prin același Duh care a insuflat Cuvântul ne-a fost și
descoperit.

Acum mă gândesc la  o  afirmaţie  deosebită  a  iubitului  nostru
frate Urs Graf din Elveţia, care deseori amintea versetul din Daniel 9,
când îngerul Gavril i-a spus lui Daniel: „Ia aminte la Cuvânt pentru ca
tu să înţelegi descoperirea pe deplin”. Ce să spui la aceasta? Dă atenţie/
ia aminte la ceea ce este scris în Cuvânt pentru ca să înţelegi exact
descoperirea. Dumnezeu a pus aceasta în inimile noastre. Dă atenţie/ia
aminte  la  Cuvânt!  Cerurile  şi  pământul  vor  trece,  dar  Cuvântul  lui
Dumnezeu rămâne veşnic.  Fratele Alfred Borg a citit  că Domnul va
descoperi şi va arăta lucruri nemaipomenite. Ia aminte la Cuvânt pentru
ca tu să înţelegi exact descoperirea.

Dragii mei fraţi şi surori, referitor la ceea ce s-a întâmplat cu
deschiderea  peceţilor,  ceea  ce  Domnul  Dumnezeu a  făcut  în  timpul
nostru.  Ce  am făcut  noi?  Noi  am luat  în  serios  Cuvântul,  i-am dat
atenţie, ne-am adâncit în Cuvânt. O mai spunem o dată. Nu este voinţa
şi putinţa noastră, ci este acelaşi Duh Sfânt. Scumpii mei fraţi şi surori,
la  o  chemare  divină nimeni  nu trebuie să  se  forţeze.  La  o chemare
divină acestea vin pe deasupra. Aşa ceva nu-ţi poţi însuşi. Aparţine de

8



însărcinarea divină ca să respectăm Cuvântul şi ceea ce este scris în
Cuvânt și să ne fie descoperit de Dumnezeu.

Aici este scris: că să fim înfăţişaţi Domnului fără prihană şi fără
vină. Dragii mei fraţi şi surori, Îi mulţumesc Dumnezeului meu. Ca cel
mai neînsemnat dintre toţi oamenii, pot da mărturie de harul, trimiterea
şi de ceea ce mi-a poruncit Domnul şi pot spune că Domnul a dăruit har
în  toţi  anii.  Vă  rog  gândiţi-vă  şi  la  timpurile  când  Domnul  a  dat
călăuziri  directe.  Aici  avem  mai  mulţi  fraţi  de  pretutindeni,  fratele
nostru din India este aici. Dar să n-o repetăm de fiecare dată. Dar ce
credeţi  voi  că  înseamnă  pentru  mine  astăzi,  când  în  acea  zi  de  12
octombrie 1976, şedeam în micul birou de pe strada Lech, nr. 7 şi dintr-
o dată vocea mi-a spus: „Robul Meu anulează călătoria în India!”. Daţi-
vă seama, eu nu ştiusem nimic; tocmai îmi ridicasem tichetul de zbor
de la agenţia de călătorii şi cu tichetul în mână m-am aşezat pe scaun; şi
deodată vocea Domnului a răsunat cu un ton poruncitor: „Robul Meu,
anulează călătoria în India!”. Ce am făcut eu apoi? Am luat maşina şi
am mers în pădurea din apropierea Krefeldului, în Fortswald, unde am
plâns,  m-am  rugat  şi  I-am  spus:  „Doamne,  toate  adunările  sunt
anunţate.  Oamenii  vor  veni  să asculte  Cuvântul”.  Era 11 şi  un sfert
când tocmai mă aşezasem din nou la birou, şi de aceasta mai puternic a
răsunat  vocea  şi  n-a  mai  fost:  „Robul  Meu...”,  ci  direct  porunca
„Anulează călătoria în India!”. Atunci am ştiut ce am avut de făcut.
Dacă mă gândesc la toate aceste călăuziri pe care mi le-a dat Domnul!
Dragii  mei fraţi,  aşa ceva n-a mai existat  pe pământ,  că în decursul
tuturor anilor Domnul a vorbit mereu şi mereu şi a dat călăuziri. Dar şi
încercările au fost pe măsură.

Şi una din călăuziri a fost o cursă pentru mine. Dar pentru ca
voi să ştiţi v-o spun. Pe când şedeam în birou de aici, în acea sâmbătă
înainte  de  masă,  aşa  cum  auziţi  voi  vocea  mea  mi-au  fost  spuse
cuvintele:  „Robul  Meu,  cercetează  Faptele  apostolilor  şi  vezi  dacă
vreodată un bărbat a fost chemat la slujbă împreună cu nevasta lui”. De
fiecare  dată  în  astfel  de  situaţii  mă  prăbuşesc.  Nimeni  nu-şi  poate
închipui ce se petrece în astfel de clipe. Nu mi-a rămas nimic altceva de
făcut decât să citesc Faptele apostolilor. Şi apoi să-i spun sorei care a
adus prorocia  „ca eu să-i  dedic pe Rut  şi  Klaus  în  slujbă”.  –  Eu şi
făcusem acel lucru pentru că la acea prorocie fusese exprimat «AŞA
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VORBEŞTE DOMNUL»” –  Iar  acum a  trebuit  să-i  spun:  „Ascultă
soră, această prorocie n-a fost din partea lui Dumnezeu”. În acea clipă
aproape că aş fi spus că mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să nu mi-o fi spus
niciodată, fiindcă ceea ce a urmat după aceea n-a mai fost vreodată pe
pământ. Nu doresc să intru în toate amănuntele, dar acea clipă a fost
momentul  care  a  declanşat  tot  restul,  şi  tot  iadul  s-a  ridicat  să  mă
nimicească pe mine şi Biserica Domnului.

Dar  Îi  mulţumim Domnului.  Chiar  dacă auzi  învinuirile:  „Tu
eşti Antihristul”, „Tu eşti amăgitorul Miresei”, „Tu eşti...”, „Tu eşti...”,
dacă auzi aceste lucruri cu urechile tale şi din pricina acestor lucruri
nimeni dintre ai tăi nu mai are voie să mănânce cu tine la aceeaşi masă
şi  n-are  voie  să  te  salute  din  pricina  acestor  învinuiri  „Tu  eşti
Antihristul  din  combină”,  „Tu eşti  amăgitorul  Miresei”...  Dacă  auzi
aceste învinuiri care au fost exprimate după acea sâmbătă... Nu toate
deodată, ci pe rând, dar s-a văzut. În acea clipă când credincioşii nu
primesc o corectare şi nu se lasă îndreptaţi de Dumnezeu, în acea clipă
este deja prea târziu. De aceea fraţi şi surori, haideţi ca de fiecare dată
când noi auzim Cuvântul lui Dumnezeu să primim corectarea. Atunci s-
a motivat că eu „n-am nicio chemare, că slujba fratelui Branham s-a
încheiat, că mesajul a premers cea de-a doua venire a lui Hristos”. 

Dar  dacă  mă  uit  în  urmă,  se  poate  vedea  că  Dumnezeu  a
împlinit Cuvântul Său, căci în acel timp mesajul încă nu ajunsese în
Europa, nu ajunsese în Africa şi nici pe întregul pământ. Dumnezeu a
dăruit har pentru aceasta, ca după plecarea Acasă a fratelui Branham,
aşa cum am citit noi de trei ori, după deschiderea peceţilor, nu fratele
Branham, ci  mesajul Cuvântului descoperit  avea să fie vestit  şi  este
vestit pe întregul pământ: chemarea afară, separarea, pregătirea. Satan a
vrut să nimicească această chemare divină, s-o facă de necrezut. Dar
Domnul Dumnezeu a dăruit har pentru aceasta.

Au trecut 40 de ani de atunci. Eu Îl rog pe Domnul ca în acest al
40-lea an să aducă o schimbare, să se întâmple ceva ce nu s-a întâmplat
niciodată pe faţa pământului, ca Domnul să-Şi descopere prezenţa Lui
sfântă în mijlocul nostru şi să confirme că noi am purtat mesajul Lui
adevărat şi că slujba pe care noi o facem este infailibilă; trebuie să fie
fără prihană şi fără vină, pentru ca Biserica Mireasă chemată afară să
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fie fără pată, fără zbârcitură, fără vină, aşa cum este scris. La revenirea
Domnului nostru Isus Hristos să fie o realitate divină că Mireasa este
pregătită.

Să  cuprindem  despre  ce  este  vorba  astăzi.  Domnul  Îşi  are
Biserica Lui pe pământ. Toţi credincioşii din toate bisericile pot crede
mai departe ceea ce ei cred. Pe noi Dumnezeu ne-a întors la Cuvântul
Său original. Noi am înţeles şi prin credinţă am primit că noi am fost
aduşi înapoi la temelia străveche, la învăţătura apostolilor şi prorocilor.
Când a vorbit despre Apoc. 12, fratele Branham a spus: „Biserica este
încununată cu învăţătura celor doisprezece apostoli”. Aşa cum am citit,
noi suntem zidiţi pe această temelie, cea mai sfântă temelie. Dumnezeu
a dăruit  har  că  noi  personal  am putut-o  trăi  şi  că  putem purta  mai
departe  acest  mesaj  divin.  Iar  acum,  ca  Biserică,  suntem  purtători,
suntem stâlpul şi temelia Adevărului, nicio singură rătăcire nu este aici.
Ci  Dumnezeu  ne  corectează,  ne-a  putut  îndrepta,  aşa  că  noi  ne-am
plecat sub braţul Său puternic. Nicio cale proprie, nicio voie proprie,
doar Tu singur să hotărăşti – aceasta-i rugăciunea şi dorinţa noastră.

Puteţi merge la diferite versete biblice. Dumnezeu S-a îngrijit
pentru tot. Lui Îi aducem cinstea. Fie ca toţi fraţii şi surorile din toate
popoarele,  limbile  şi  naţiunile  să  recunoască  ziua  cercetării  lui
Dumnezeu. Fie ca prin credinţă toţi să accepte şi să primească că acesta
este ultimul mesaj definitiv înaintea revenirii lui Isus Hristos. Fie ca noi
toţi care ascultăm Cuvântul Său acum să avem trăirile mântuitoare cu
Dumnezeu: pocăinţa, căinţa, iertarea, să trăim totul prin har pentru ca
totul să fie nou. În Vechiul Testament a fost dată făgăduinţa: „Eu voi
încheia un legământ nou cu voi. Vă voi da o inimă nouă, vă voi da un
duh nou”, iar  în Noul Testament a devenit  o realitate divină aici  pe
pământ.  Domnul  şi  Răscumpărătorul  nostru  a  murit  pe  cruce,  El  a
strigat: „S-a isprăvit!”.

Mai spunem încă o dată acest lucru şi îl accentuăm ca o realitate
divină.  În rănile Lui noi suntem vindecaţi,  am primit iertarea, harul.
Harul  lui  Dumnezeu  a  fost  descoperit  în  viaţa  noastră:  iertarea,
împăcarea, mântuirea deplină care ne-au fost dăruite. Fie ca toţi aceia
care încă nu şi-au dedicat pe deplin viaţa lor Domnului, fie ca să se
întâmple.  Fraţi  şi  surori,  la  revenirea  Domnului  doar  cei  spălaţi  în
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Sângele Mielului, spălaţi în Cuvântul Adevărului şi pecetluiţi cu Duhul
Sfânt, doar o astfel de Mireasă Îl va întâmpina pe Mire. 

Noi  avem  siguranţa  şi  absolutul  Dumnezeului  nostru  că  toţi
aceia care acum ascultă mesajul divin, îl cred şi se lasă botezaţi biblic
au dreptul să primească puterea Duhului Sfânt. Şi doar după aceea se
poate împlini: „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi
locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi
trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în
voi” (Rom. 8:11).

Dragii  mei  fraţi  şi  surori,  ultimele  zile  înaintea  revenirii
Domnului vor fi foarte puternice. Noi toţi vom fi prezenţi atunci, şi toţi
de  pe  întregul  pământ  vor  avea  parte,  indiferent  de  unde ascultă  ei
vestirea  acum.  Şi  acest  lucru  îl  mai  spunem  o  dată  spre  lauda  lui
Dumnezeu. Din 172 de ţări poporul lui Dumnezeu ascultă vestirea în
direct.  Fratele  Taty care este  aici  se îngrijeşte  ca toţi  de pe întregul
pământ să fie echipaţi cu tehnica necesară pentru ca ei să poată urmări
transmisia  adunărilor.  Înaintea  Feţei  lui  Dumnezeu  putem spune  că
făgăduinţa este împlinită în faţa ochilor noştri: ultimul mesaj premerge
revenirea lui  Hristos,  până  la  marginile  pământului  –  aceasta  este  o
realitate divină în timpul nostru. Cum s-a bucurat fratele Branham că
atunci erau câţiva care ascultau în direct prin telefon transmisiile din
Statele Unite! Unii din Statele Unite ascultau prin telefon transmisia
adunărilor din Jeffersonville şi apoi primeau predicile prin poştă. Ce ar
spune astăzi bărbatul lui Dumnezeu dacă el ar vedea şi auzi ceea ce a
pregătit Domnul Dumnezeu şi cum S-a îngrijit El pentru tot?

Domnul Îşi încheie lucrarea harului cu aleşii Săi. Şi cine este
născut  din  Dumnezeu  ascultă  Cuvântul  lui  Dumnezeu.  În  Ioan  8
Domnul nostru le-a spus cărturarilor: „Voi n-ascultaţi şi nici măcar nu
sunteţi în stare să ascultaţi ceea ce vă spun”. Ei nici nu erau în stare să
asculte ceea ce a avut Domnul de spus. Apoi Domnul dă explicaţia:
„Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu”(vers. 47). Şi
astăzi,  toţi  din  toate  denominaţiile  ascultă  ceea  ce  spun  cărturarii
educaţi în seminariile biblice şi tot ce au învăţat preoţii. Toate bisericile
îşi au învăţătorii lor şi şcolile lor.
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Dar o mai spunem o dată. Biserica Dumnezeului celui viu n-are
nicio învăţătură proprie.  Ci nouă ne-a fost  adusă din nou învăţătura
biblică, iar noi, în toate domeniile, putem crede aşa cum zice Scriptura
şi putem avea parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent, prin har. Lui,
Singurului Dumnezeu, Îi aducem cinstea şi lauda. Se va fi meritat să
faci  călătorii  lungi,  să  vii  în  acest  loc,  să  asculţi  Cuvântul  lui
Dumnezeu, să-l crezi şi personal să trăieşti aşa cum Domnul Îşi aduce
la desăvârşire lucrarea Lui în timpul nostru prin har. Fie ca toţi din toate
popoarele şi din toate limbile să fie binecuvântaţi. Fie ca toţi care au o
ureche să audă să asculte Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu curat,
sfânt şi preţios. Şi aşa cum este scris: „Aleşii nu pot fi amăgiţi”. Aleşii
cred că de la plecarea Acasă a fratelui Branham ultimul mesaj a fost
purtat pe întregul pământ. Ultima chemare a răsunat, şi acum ultimii
sunt chemaţi afară. 

Fie ca toţi fraţii din toate ţările şi din toate limbile să primească
trecere înaintea lui  Dumnezeu,  să  predice doar  ceea ce este  scris  în
Cuvânt.  Domnul Îşi  va confirma Cuvântul Său în vieţile noastre ale
tuturor  care  îl  credem  din  inimă.  Stâlpul  şi  temelia  adevărului.  Îi
aducem mulţumire Domnului Dumnezeului nostru pentru lucrarea de
răscumpărare isprăvită. Îi mulţumim pentru Sângele vărsat pe Golgota,
Îi  mulţumim  pentru  iertare,  pentru  împăcare.  Blestemul  a  fost  dat
deoparte,  iar  noi  putem  fi  neprihăniţi  prin  credinţa  în  lucrarea  de
răscumpărare isprăvită, tot ceea ce noi putem accepta şi primi, prin har.
Fie ca nimeni să nu părăsească acest loc fără a fi mântuit, niciunul să
nu  plece  din  acest  loc  robit  mai  departe  de  unele  lucruri.  Duhul
Domnului se odihneşte asupra noastră pentru ca să vestim celor robiţi
că ei sunt eliberaţi, să vestim celor pierduţi că ei sunt mântuiţi şi celor
bolnavi se le vestim că ei sunt vindecaţi.  De aceea suntem astăzi în
acest loc ca noi să propovăduim mântuirea deplină, Evanghelia deplină
a Domnului nostru Isus Hristos.

Mai spunem acest lucru încă o dată. Toţi din toate bisericile pot
crede mai departe ce vor ei, pot învăţa mai departe ceea ce învaţă. Dar
pe noi Dumnezeu ne-a adus înapoi la început,  aşa cum este scris în
Mal. 4:6b: „el va întoarce inima copiilor înapoi la credinţa părinţilor” –
iar  acest  lucru  s-a  întâmplat.  Aşa  cum  a  fost  spus  atunci  că  Ioan
Botezătorul  a  pregătit  un popor  bine  gătit  Domnului,  tot  aşa  putem

13



spune noi la sfârşit: Domnului Îi este pregătit un popor bine gătit, fără
pată,  fără  zbârcitură,  fără  vină,  fără  prihană.  Cuvântul  acesta  este
adevărat şi tot atât de adevărat noi care credem Cuvântul lui Dumnezeu
suntem neprihăniţi prin Sânge şi spălaţi prin baia de apă a Cuvântului şi
prin  har,  suntem  găsiți  fără  vină,  fără  prihană  înaintea  Feţei  lui
Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi în Numele
sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin.

Doamne atotputernicule Dumnezeu, binecuvântează-i pe toţi cei
ce au venit în faţă. Fie ca ei să primească ceea ce Tu le-ai dăruit lor:
iertarea deplină a păcatelor lor, dezlegare de toate legăturile, eliberare
după duh, trup şi suflet. Acceptaţi şi primiţi ceea ce Domnul Dumnezeu
v-a dăruit prin har prin Sângele vărsat pe crucea Golgotei: mântuirea
deplină.  Fiţi  binecuvântaţi  cu  binecuvântarea  Dumnezeului
atotputernic, în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin.

Chiar dacă sunt bătrân şi slab şi nu mai pot călători până acum,
Dumnezeu S-a îngrijit ca scumpul şi preţiosul Său Cuvânt să fie auzit
pretutindeni. Îi sunt mulţumitor lui Dumnezeu că voi veniţi la aceste
adunări.  Întreaga lume poate vedea că noi nu predicăm unor scaune
goale, ci poporul lui Dumnezeu se strânge împreună. „Strânge-Mi pe
poporul Meu, pe toţi aceia care au încheiat un legământ cu Mine prin
Jertfă”. Întreaga lume vede că noi ne strângem împreună de aproape şi
de departe, din întreaga Europă şi mulţi de peste Ocean. Fie ca Domnul
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi fraţii de pe întregul pământ şi să-
Şi  desăvârşească  lucrarea  Lui  cu  noi  toţi,  pentru  ziua  glorioasă  a
revenirii Domnului nostru Isus Hristos.

Dragi fraţi şi surori, Îi mulţumim Domnului. În Mat. 17:2 este
scris că: „..hainele I s-au făcut albe, strălucitoare, ca lumina”. Aşa vor
fi hainele noastre, albe strălucitoare (Apoc. 19:8) – eu am văzut acest
lucru. Lăudat şi cinstit să fie Domnul nostru.

Sumar video - februarie 2019 
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Iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din
Centrul  Internațional  de  Misiune  din  Krefeld,  Germania.  Privim  în
urmă la un sfârșit de săptămână binecuvântat. Au venit mulți, din 22 de
națiuni, pentru a ni se alătura, ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi,
desigur, mai multe mii din 172 de țări au fost conectați pentru a auzi
adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu.

Iubiților, aș dori să împărtășesc cu voi, din nou, versetele din 1
Timotei 3:15-16. Acest text este adresat fraților slujitori. Și eu cred că,
mai întâi noi, ca frați slujitori, trebuie să ne găsim locul nostru – slujba
rânduită de Dumnezeu pentru a sluji poporul lui Dumnezeu, astfel încât
fiecare să-și poată găsi apoi locul lui în Împărăția lui Dumnezeu. 

Aici citim: „Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți
în  Casa  lui  Dumnezeu,  care  este  Biserica  Dumnezeului  celui  Viu,
Stâlpul  și  Temelia  adevărului” –  temelia,  temelia  adevărului,
fundamentul,  baza,  stâlpul  care  poartă  adevăratul  Cuvânt  al  lui
Dumnezeu. Puteți citi mai departe ceea ce este spus în versetul următor.

Iubiților, a sosit un timp foarte serios! Privim în urmă la 85 de
ani. Pe 11 iunie 1933, fratelui Branham i-a fost dată însărcinarea divină
că  mesajul  dat  lui  va  premerge  a  doua  venire  a  lui  Hristos.  Acum
privim în urmă la atât de mulți ani. Și oricine este întreg la minte va
înțelege că revenirea lui Hristos este pe cale de a avea loc. 

Ne întoarcem, de asemenea, și la ziua de 24 decembrie 1965 –
este și ziua mea de naștere – atunci când Domnul l-a luat în slavă pe
slujitorul Său care a adus mesajul.

Iubiți  frați  și  surori,  dacă  eu  aș  ști  doar  ceea  ce  a  făcut
Dumnezeu din 1933 până în 1965, dacă nu aș cunoaște ceea ce a făcut
Dumnezeu de atunci încoace, mi-aș închide Biblia, aș merge acasă și
mi-aș  închide  gura.  Dar  prin  harul  lui  Dumnezeu,  noi  înțelegem că
Domnul nostru are un plan de mântuire. Și acest plan a fost făcut de
cunoscut prorocilor, apostolilor, iar în zilele noastre, acest plan al lui
Dumnezeu  a  fost  făcut  de  cunoscut  slujitorului  și  prorocului  lui
Dumnezeu, William Branham, pe care l-am cunoscut timp de 10 ani. 

Dar,  întorcându-ne  rapid  la  începutul  Noului  Testament,  în
Matei  3  a  fost  confirmat  faptul  că  slujba  lui  Ioan  Botezătorul  este
împlinirea lui Isaia 40:3, că acesta este bărbatul, glasul care strigă în
pustie.  În  Matei  11,  Domnul  nostru  a  confirmat  slujba  lui  Ioan
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Botezătorul  conform Maleahi  3:1a,  doar  prima parte  a  versetului  1:
„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”.

Iubiților,  este  atât  de  important  să  dai  atenție  Cuvântului  lui
Dumnezeu și să înțelegi și să respecți faptul că nicio prorocie biblică nu
permite  o  interpretare  proprie!  Aceasta  este  „AȘA  VORBEȘTE
DOMNUL” în Cuvântul Său! 

Așadar  înțelegem că,  acum,  suntem foarte  foarte  aproape  de
revenirea lui Hristos. Și ca să spun ceva despre 24 decembrie 1965…
Mulți  frați  mi-au trimis salutări  pentru ziua mea de naștere și mi-au
reamintit de Iosua 1, pentru a prinde curaj, să continui să duc mesajul
până la marginile pământului. Iar unii au mers chiar până la capitolul
14 și au învățat că Iosua a privit în urmă, atunci când avea 85 de ani.
Dar acela nu era Iosua, ci Caleb. Caleb, care era împreună cu Iosua,
putea privi în urmă la slujba pe care i-a dat-o Moise, aceea de a merge
ca să iscodească țara. După aceea, fratele a spus: „Frate Frank, acum tu
ai 85 de ani și vom vedea ce va face Dumnezeu”. Iubiților, nu priviți la
mine!  Acum a  sosit  timpul  ca  să  priviți  la  Domnul,  nu  la  William
Branham, nu la fratele Frank, ci să așteptați  ca Domnul să confirme
mesajul pe care l-a adus William Branham și pe care fratele Frank l-a
putut duce până la marginile pământului!

Și eu cred,  iubiților,  că  voi toți  sunteți  familiarizați  cu textul
corect al însărcinării. Și vă dau datele, iar voi puteți verifica. Am notat
patru afirmații de pe buzele lui William Branham:

- prima, de pe 10 februarie 1960
- a doua, de pe 29 decembrie 1963
- a treia, de pe 14 iunie 1963
- a patra, de pe 19 februarie 1965.
     Și în toate aceste afirmații, William Branham spune că nu el, ci

mesajul  dat  lui  va  premerge  a  doua  venire  a  lui  Hristos.  Vă  rog,
respectați ceea ce a spus glasul din norul supranatural! Și dați uitării
falsificarea în care se spune doar: „Așa cum Ioan Botezătorul  a fost
trimis ca să premeargă întâia venire a lui Hristos, tu ești trimis ca să
premergi a doua venire a lui Hristos”. Aceasta este o minciună! Aceasta
este o falsificare pentru a induce oamenii în eroare! 

De aceea, aici sunt afirmațiile! Le puteți citi, le puteți auzi! Fratele
Branham ne face de cunoscut însărcinarea directă  dată  lui  din norul
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supranatural. Permiteți-mi să citesc una dintre afirmații: „Așa cum l-am
trimis pe Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos,
mesajul tău va premerge a doua venire a lui Hristos până la marginile
pământului”. Atunci când citim în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a
Împărăției  va  fi  propovăduită  în  toată  lumea,  ca  să  slujească  de
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul”. Așadar, omul
lui Dumnezeu a primit mesajul care va merge la toate națiunile, înaintea
celei de-a doua veniri a lui Hristos. William Branham a adus mesajul și
apoi a fost luat în slavă. După anul 1963, el niciodată nu a mai făcut
vreo călătorie în vreo altă țară de pe pământ pentru a duce mesajul. Și
atunci când a mers în Africa de Sud, în pașaportul său avea o ștampilă:
„Nu  poate  participa  la  întâlniri  religioase.  Viză  valabilă  doar  la
vânătoare”. 

Așadar, cine a dus mesajul dăruit de Dumnezeu în timpul nostru
prorocului său William Branham tuturor țărilor de pe pământ?! Cine?!
Și acest lucru a avut loc datorită unei însărcinări divine pe care mi-a
dat-o Domnul. Cine sunt eu? Pot să spun așa cum este scris în Iacov 5:
„Ilie era un om ca și noi”. Și William Branham a fost un om ca tine și
ca mine. Dar el a fost un proroc rânduit de Dumnezeu pentru un scop
deosebit,  ca  să  ne  aducă  înapoi,  ca  să  ne  așeze  din  nou,  ca  să  ne
întoarcem înapoi  la  aceeași  temelie  pe  care  au  pus-o  și  apostolii  și
prorocii. Noi trăim în timpul așezării din nou. Și nu doar vorbim despre
mesaj,  ci  vom vedea mesajul  în realitate,  în restituire,  prin harul lui
Dumnezeu. 

Așadar,  noi  înțelegem  responsabilitatea  noastră  de  a  duce
adevăratul  Cuvânt  al  lui  Dumnezeu  până  la  marginile  pământului.
Astfel, prin harul lui Dumnezeu, încă de la începutul anului 1966, ca să
fiu mai precis, după ce fratele Branham a fost înmormântat, în aprilie
1966, fratele Frank a dus mesajul până la marginile pământului. Privim
în  urmă  la  toți  acești  mulți  ani.  Acum  suntem  foarte  aproape  de
împlinirea ultimelor făgăduințe ale lui Dumnezeu. Noi credem din toată
inima  noastră  că  William  Branham  a  fost  trimis  cu  mesajul  care
premerge a doua venire a lui Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, acest
lucru are loc acum pe întregul pământ. 

Iubiților, eu nu sunt aici ca să vorbesc despre mine. Cine sunt
eu?! Dar nu eu L-am chemat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu m-a chemat
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pe mine. Nu eu am vorbit Domnului, ci Domnul mi-a vorbit mie cu glas
audibil pe care l-am auzit cu urechile mele, nu cu inima. El a vorbit de
mii  de  ori  inimii  mele  prin  Cuvântul  Său.  Dar  eu  am auzit  glasul
Domnului Dumnezeului Atotputernic cu aceste urechi. După cum știți,
prima oară a fost pe 2 aprilie 1962, chiar înainte de răsăritul soarelui:
„Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând.
Te voi trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu!” Acestea au
fost  primele  cuvinte  ale  însărcinării  divine  pe  care  am  primit-o.
Iubiților, voi știți ce mi-a fost spus după aceasta, că trebuie să depozitez
hrană. Voi cunoașteți mărturia mea. 

Iubiților,  nu priviți  la fratele Frank! Priviți  la ceea ce a făcut
Dumnezeu în timpul nostru! Nu doar mii, ci milioane de oameni ascultă
acum ultimul mesaj dinaintea revenirii Domnului nostru Isus Hristos. 

Prin  harul  lui  Dumnezeu,  am  făcut  ceea  ce  m-a  însărcinat
Domnul  să  fac.  Iubiților,  cum  să  poți  face  ceva  în  Împărăția  lui
Dumnezeu  dacă  nu  ai  primit  o  însărcinare?!  Așa  cum  știți,  fratele
Branham a vorbit despre „a face o slujbă lui Dumnezeu fără a fi voia
Sa”. 

Încă  o  afirmație  în  legătură  cu  împărțirea  hranei:  aici  sunt
aproape 200 de predici  pe  care  le-am tradus  foarte  repede în  limba
germană, deoarece mi-au fost trimise toate predicile ținute de William
Branham în anii  ’50 și ’60. Astfel,  prin harul lui  Dumnezeu nu este
nevoie ca altcineva să mai traducă predici ale fratelui Branham în limba
germană. Unde este dată o altă însărcinare? Cui i-a fost spus să facă
acest lucru?

Iubiților, așa cum am citit în versetul de început, noi trebuie să
înțelegem și să știm cum să ne purtăm în Biserica Dumnezeului celui
Viu! Nu poți să faci ce vrei, nu poți să-ți faci voia ta! Găsește-ți locul în
Dumnezeu! Primește mai întâi o însărcinare, înainte de a face ceva în
Împărăția lui Dumnezeu! 

În concluzie, trebuie să spun că, prin harul lui Dumnezeu, eu am
făcut ceea ce m-a însărcinat Domnul să fac. Iar nouă frați, din România,
Germania,  Franța  și  Belgia  au  făcut  o  călătorie  la  Jeffersonville  în
timpul în care mai trăia fratele Sothmann. Și aceștia au auzit mărturia
de pe buzele lui, din gura lui, despre vizita fratelui Frank acolo, atunci
când fratele Branham mi-a spus ceea ce îmi vorbise Domnul. Gândiți-
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vă o clipă! El a repetat în limba engleză cuvintele pe care mi le vorbise
Domnul în limba germană. Apoi a spus: „Tu ai înțeles greșit! Ai crezut
că  va  veni  o  foamete  naturală  și  ai  depozitat  hrană  naturală.  Dar
Dumnezeu va trimite o foamete după auzirea cuvintelor Lui și hrana pe
care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru
această  zi!”  Aceasta  este  „AȘA VORBEȘTE DOMNUL” spus  prin
buzele lui William Branham pe 3 decembrie 1962. Iubiților, ce altceva
aș mai putea să fac? Eu mi-am făcut partea. 

Desigur, începând din 1979, s-a ridicat un semn de întrebare:
„Este  el  chemat  cu  adevărat?  A primit  el  o  însărcinare?”,  deoarece
Satan era pe cale să distrugă ceea ce făcuse Dumnezeu. Dar prin harul
lui Dumnezeu, Isus Hristos a biruit toate puterile satanice și le-a închis
gura, iar mesajul ceasului a putut fi dus mai departe în toată lumea. 

Fie ca toți frații să înțeleagă că Matei 24:45 este împlinit, acum.
Eu am împărtășit Cuvântul prețios al lui Dumnezeu, descoperit și dăruit
lui William Branham, tot planul lui Dumnezeu, toate învățăturile de la
Geneza 1 la Apocalipsa 22. Toți frații din toate țările împărtășesc acum
aceeași hrană, același Cuvânt descoperit al lui Dumnezeu și rămân în
limitele  Scripturii.  Ei  nu  dau  nicio  interpretare,  nici  măcar  despre
Apocalipsa 10. Ei respectă Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că nicio
prorocie biblică nu admite o interpretare proprie. Cine vă credeți voi ca
să vă dați propria voastră interpretare despre cele șapte tunete, despre
una sau cealaltă?! Cine vă credeți voi?! Ar trebui să vă rușinați în fața
Atotputernicului Dumnezeu pentru că rătăciți poporul! 

Acesta  este  timpul  lui  Dumnezeu  pentru  ca  poporul  lui
Dumnezeu să se întoarcă la Cuvântul  lui  Dumnezeu și să primească
descoperire  divină  ca  să  umble  cu  Domnul  și  să  fie  astfel  pregătit
pentru apropiata revenire a iubitului nostru Domn Isus Hristos. Eu cred
că acum ultimul mesaj îi ajunge pe ultimii, până la capătul pământului.
Iar  revenirea Domnului  este  iminentă,  este chiar  la  uși,  iar  noi vom
vedea toate prezicerile și prorociile biblice împlinite în timpul nostru,
cu Israelul, cu națiunile. În toate domeniile vedem că se întâmplă tot
ceea ce a prezis și prorocit Domnul nostru. 

Iată, vine Mirele! Ieșiți-I în întâmpinare! 
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! În Numele sfânt

al lui Isus. Amin. 
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