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  Predica de la Krefeld  

Duminică, 2 iunie 2019, ora 10
30

 

 

                                                                                          Fr. Frank 

  

 Cuvântul de introducere din 1 Tes. 2:13: „...”. 

 El, verbal, ne-a dat făgăduinţa: „ Eu sunt cu voi în toate zilele, 

până la sfârşitul veacului”(Mat. 28:20). Noi ne-am pus încrederea în 

El şi ştim că El este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre, este 

Alfa şi Omega, El este Primul şi Ultimul. Îi mulţumim că El a pus din 

nou Cuvântul Său pe sfeşnic. 

 Doresc să redau ceea ce mi-a spus fratele Michael ieri. 

Dumnezeu S-a îngrijit ca adunările din Pakistan să fie conectate şi 

astăzi, acum, în întreaga ţară toţi ascultă. Dumnezeu face lucruri mari; 

în ultimul sfârşit de săptămână, în Rawalpindi 27 de persoane au fost 

botezate în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Dumnezeu face lucruri 

mari. Cei ce au vrut ca fratelui nostru din Pakistan să-i intenteze un 

proces n-au putut-o face, fiindcă n-au găsit niciun punct de acuzaţie. Îi 

suntem mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru. 

 Mai întâi doresc să citesc Cuvântul din Tim. 1:12 şi 17 unde 

Pavel scrie: „Mulţumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a 

întărit, că m-a socotit vrednic de încredere şi m-a pus în slujba Lui”. 

„A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului 

Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin”. 

 Niciun bărbat al lui Dumnezeu nu şi-a însuşit slava şi lauda Lui. 

Toţi au făcut ceea ce le-a poruncit Domnul să facă. Fie ca toţi fraţii 

slujitori de pe întreg pământul astăzi să asculte. Dacă un bărbat al lui 

Dumnezeu nu reuşeşte prin propovăduire să-i aducă pe oameni într-o 

legătură cu Dumnezeu atunci ceva nu este corect. Singurul scop şi sens 

al propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu, al întregului Său plan de 

mântuire este ca poporul lui Dumnezeu să fie adus într-o legătură cu 

Dumnezeu, cu ceea ce a făgăduit Dumnezeu şi cu ceea ce face 

Dumnezeu în prezent. 
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 Din păcate, cu o mare durere trebuie să spunem că după 

plecarea Acasă a fratelui Branham fanaticii l-au pus pe bărbatul lui 

Dumnezeu în locul lui Dumnezeu şi legătura o au doar cu bărbatul lui 

Dumnezeu şi cu ceea ce a spus el. Ei au închis Biblia, au pus-o 

deoparte şi propovăduiesc învăţături rătăcitoare şi mereu se referă la 

proroc. Ei n-au prezentat nimic altceva decât neînţelegeri. 

 Dar noi Îi aducem mulţumirea Domnului Dumnezeului nostru. 

Adevărata Biserică Mireasă va asculta doar de glasul Mirelui. Fratele 

Branham a fost trimis pentru ca, prin el, Dumnezeu să descopere tot 

ceea ce a fost ascuns în Cuvânt. El n-a fost trimis ca să înfiinţeze o 

nouă religie; aceasta a făcut-o toţi ceilalţi: metodiştii, baptiştii, 

penticostalii, toţi fondatorii diferitelor denominaţii. William Branham a 

fost trimis pentru ca toate lucrurile din Biserică să fie aduse înapoi în 

starea originală de la început; el a fost acela care a spus: „Să nu spuneţi 

nimic ce nu este scris în Biblie. Spuneţi doar ceea ce este scris în 

Cuvântul lui Dumnezeu”. Iar noi Îi suntem mulţumitori Domnului din 

toată inima pentru aceasta.  

 O spun cu o mare durere, când vezi tot ce se întâmplă în cadrul 

mesajului; atunci nu-i suficient să dai din cap, aceasta îţi rupe inima. Ei 

au mers atât de departe până acolo că în Jeffersonville au publicat o 

Biblie cu observaţia: „Voce of God recordings, Apoc. 10:7 (Vocea lui 

Dumnezeu înregistrată)”. Apoi fotografie, după fotografie, pentru ca 

mai întâi oamenii să vadă această fotografie. Daţi-vă seama, au publicat 

o biblie în care au pus ce au vrut; Apoi au mai plasat o fotografie a lui 

Hoffmann care a vrut să ştie cum a arătat Domnul nostru. Au pus toate 

acestea în Biblia pe care au publicat-o şi au trimis-o tuturor. 

 Scumpii mei fraţi şi surori, ce să spunem noi la aceasta? Noi nu 

publicăm niciun caiet de cântări, nu publicăm nicio biblie, ci Îi 

mulţumim Domnului Dumnezeului nostru că în ziua mântuirii El ne-a 

ajutat. 

 Scumpii mei fraţi şi surori, în ultima lor învăţătură rătăcitoare 

îngrozitoare este propovăduit că „Domnul a coborât, iar acum El 

sărbătoreşte nunta împreună cu Mireasa. Iar la răpire va avea loc 

ospăţul nunţii din cer”. Ei se referă la o singură afirmaţie pe care fratele 
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Branham a făcut-o cu privire la perioada de timp dintre nuntă şi ospăţul 

nunţii.  

 Acum doresc să citesc Cuvântul din Sfânta Scriptură pentru că 

ceea ce dau ei mai departe nu este doar o învăţătură greşită, ci este 

anticreştină. Cine afirmă că „Domnul a venit deja în mod spiritual, ca 

El să ridice pretenţia asupra celor răscumpăraţi şi că Sângele nu mai 

este pe scaunul harului, ci doar în cei răscumpăraţi pe pământ mai este 

har; că nimeni nu mai poate fi adăugat şi că acum El sărbătoreşte nunta 

cu ai Săi”, acela învaţă învăţături anticreştine. De ce toate acestea? 

 Aceasta s-o audă toţi fraţii şi fraţii din Abidjan. De ce în Mat. 

25:1 este scris: „Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece 

fecioare”? Nu cu zece femei căsătorite! „Atunci Împărăţia cerurilor”. 

Noi am accentuat acest lucru aici. Mai întâi se întâmplă cele scrise în 

Mat. 24: împărţirea hranei pe care Dumnezeu a dăruit-o, prin har. Apoi: 

„Atunci, în acea perioadă de timp când hrana sfântă şi curată, hrana 

ascunsă, Cuvântul preţios al lui Dumnezeu este pe masa Domnului, 

atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare”. O mai 

spunem o dată: nu va fi asemenea cu zece femei căsătorite! Ci 

Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, din care, jumătate 

vor fi pregătite la revenirea Domnului. Cinci dintre ele vor avea 

untdelemn în candele şi în vase. 

 Eu îi întreb pe aceşti fraţi: unde rămâne respectul faţă de 

Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă Pavel scrie corintenilor în 2 Cor. 11:2: 

„eu doresc să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară 

curată/ca nişte fecioare curate”. Fie ca ei să citească încă o dată 

Cuvântul, şi nu citatele fratelui Branham pe care ei le tălmăcesc/sucesc 

spre nenorocirea lor. Aşa a scris Petru, referindu-se la cei ce nu înţeleg 

epistolele lui Pavel: „În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care 

cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, 

spre pierzarea lor”(2Pet. 3:16). Cei ce nu sunt ancoraţi le răstălmăcesc 

spre pierzarea lor. 

 Scumpii mei fraţi, slujitori ai Cuvântului, dacă voi sunteţi 

chemaţi pentru a sluji cu Cuvântul, aşa cum a scris Pavel lui Timotei: 

„propovăduieşte Cuvântul”(2 Tim. 4), atunci voi aţi fost chemaţi să 

propovăduiţi Cuvântul. Cine a fost chemat cu adevărat de Dumnezeu 
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acela a fost chemat să propovăduiască Cuvântul. Aceasta o pot 

confirma din propria mea experienţă. Atunci când Domnul m-a chemat 

acestea au fost primele cuvinte pe care Domnul mi le-a spus: „Eu te voi 

trimite în alte oraşe ca să propovăduieşti Cuvântul Meu”. Dar nu să 

sucesc citate, ca să nenorocesc, ci să propovăduiesc Cuvântul sfânt şi 

curat. Pentru că noi suntem o Mireasă a Cuvântului, şi tot ceea ce este 

scris în Cuvânt îşi găseşte împlinirea prin har cu noi toţi care credem 

din toată inima.  

 Aici în Cuvântul lui Dumnezeu găsim un indiciu. Citim în 2 

Ioan 1:7 şi 10: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori (învăţători 

mincinoşi), care nu mărturisesc că Isus Hristos vine/Se va arăta în 

trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!”. Cine nu-L mărturiseşte pe Isus 

Hristos aşa cum zice Sfânta Scriptură – adică că El a înviat trupeşte, în 

trup, a fost împreună cu ucenicii Lui timp de patruzeci de zile, în trup, 

în faţa ochilor lor a fost înălţat la cer şi că acelaşi Isus va reveni în 

acelaşi fel cum L-au văzut ucenicii înălţându-Se la cer – acela este 

amăgitorul, acela este Antihristul.  

 Cu o mânie sfântă, eu îi întreb pe toţi cei ce învaţă învăţături 

rătăcitoare: Unde există vreun verset biblic care să spună că între timp 

Domnul va veni duhovniceşte? Nu, nu, nu! Acest gând este un gând 

anticreştin, este o învăţătură antihristă. Domnul a trimis ultimul mesaj 

pentru a chema afară şi a ne pregăti pentru ziua glorioasă a revenirii lui 

Isus Hristos, Domnul nostru. Fie ca toţi frații care sunt cuprinşi de 

această învăţătură anticreştină să se pocăiască. 

 Daţi-vă seama, dacă o biserică cu trei mii de suflete aude 

această învăţătură anticreştină şi sunt introduşi în aceasta, atunci ce să 

mai spui? Eu trebuie să ridic vocea, trebuie să-i dau dreptate 

Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu ca fiind singurul valabil. 

 Citim încă o dată vers. 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi 

amăgitori, mulţi învăţături, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine/Se 

va arăta în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!”. Apoi vers. 10: 

„Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta (:că Isus 

Hristos va veni în trup), să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: «Bun 

venit!»”. Să nu-l salutaţi! La Dumnezeu nu există compromis. Aşa este 

scris şi aşa o credem. 
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 Dacă ne întoarcem la cele ce au fost spuse ieri seară, spunem: 

acesta, Cartea aceasta, este Certificatul nostru. Noi avem Cuvântul 

sfânt al lui Dumnezeu şi noi credem din toată inima că acum am ajuns 

şi trăim în ultima perioadă de timp înaintea revenirii lui Isus Hristos. 

Noi nu ne putem preocupa de toate învăţăturile greşite şi de amăgitori. 

Noi trebuie să ne preocupăm cu ceea ce este necesar pentru pregătirea 

noastră, pentru că noi dorim ca la revenirea iubitului nostru Domn, El 

să ne găsească pregătiți pentru a fi răpiţi, prin har. 

 Pe lângă textul din Tesaloniceni trebuie să mai spunem ceva 

pentru că fraţii se referă la acest text, spunând că „Domnul coboară în 

mesaj”. Ei se referă la predica fratelui Branham intitulată „Răpirea”. 

Scumpii mei fraţi şi surori, dar şi în acest punct trebuie să ne întoarcem 

la Cuvânt. 1 Tes. 4 n-are absolut nimic de-a face cu mesajul, ci cu 

revenirea lui Isus Hristos. Toţi care citesc acest text trebuie – nu că pot 

să înceapă – ci trebuie să înceapă cu vers. 13, şi nu cu vers. 15 sau 16, 

ci cu 1 Tes. 4:13. Pentru că în vers. 13 ne este spus despre ce este 

vorba, adică, mai întâi despre cei adormiţi în Hristos. Aici nu mai este 

vorba de un mesaj care trebuie purtat până la marginile pământului, ci 

este vorba de cei adormiţi în Hristos, iar apoi despre cei ce trăiesc în 

Hristos la revenirea lui Isus Hristos. Revenirea Domnului nu va avea 

loc într-o perioadă de timp, ci va fi aşa cum este scris: „Cum iese 

fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi la revenirea 

Domnului nostru”. Nu se va putea spune: „El este aici. El este acolo. El 

este în pustie. Este în odăiţa de sus”, nu şi încă o dată nu! Când El va 

reveni, mai întâi este vorba de cei adormiţi în Hristos. 

 Permiteţi să citim acest text cu respect înaintea Feţei sfinte a lui 

Dumnezeu. 1 Tes. 4:13: „Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă 

despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au 

nădejde”. Aşadar, mai întâi este vorba de cei adormiţi în Hristos. 

 Apoi vers. 14: „Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, 

credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au 

adormit în El”. Aşa este scris aici: „Dumnezeu va aduce înapoi, 

împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El”, atunci când va reveni El 

pentru a-i lua Acasă pe ai Săi. 
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 Apoi vers. 15: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul 

Domnului: noi cei vii..”. Noi care trăim astăzi, tu şi eu, noi, aici este 

vorba de noi. „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: 

noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o 

înaintea celor adormiţi”. Aşadar nu este vorba de mesajul, care este 

vestit pe întregul pământ, ci este vorba de revenirea Domnului şi 

Răscumpărătorului nostru. 

 Apoi vers. 16: „Căci însuşi Domnul...”. Nu în Duhul, nu ca o 

învăţătură. „Căci însuşi Domnul care a fost înălţat la cer”. „Căci 

însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa 

lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în 

Hristos”. Aleluia! 

Învierea Lui este garanţia pentru învierea noastră. Iar noi care 

trăim acum şi vom rămâne în viaţa până la revenirea Domnului, n-o 

vom lua înaintea celor ce au adormit în Hristos, fiindcă ei vor învia mai 

întâi şi apoi noi vom fi schimbaţi, şi împreună Îl vom întâmpina pe 

Domnul în văzduh, şi apoi vom fi la Domnul pentru totdeauna. 

 Aici fraţii fac o greşeală. Fratele Branham a cântat o cântare 

veche pe care o cânta cu mare plăcere: „Isus Se va întoarce din nou pe 

pământ”. Doar din cauză că el a cântat deseori această cântare „Isus Se 

va întoarce pe pământ” ei se referă la aceasta şi propagă o astfel de 

învăţătură greşită. Noi vedem din Apoc. 10, că atunci când Domnul Se 

va întoarce şi va pune „piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe 

pământ”, El Se va întoarce ca Înger al legământului, prin aceasta 

împlinindu-se a doua parte din Mal. 3:1: „Şi deodată va intra în 

Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Îngerul legământului pe care-L 

doriţi”.  

 Noi ştim că Dumnezeu i-a pus pe inimă fratelui Branham să 

vorbească îndeosebi cu privire la timpul serii. De 228 de ori fratele 

Branham s-a referit la Zah. 14:7-8: „Va fi o zi deosebită, cunoscută de 

Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta 

lumina”. Acest verset biblic, acest Cuvânt profetic sfânt se va împlini 

literar cu Israelul. Cine citeşte Zah. 14:9: „Şi Domnul va fi Împărat 

peste tot pământul”, cine citeşte Zah. 14 de la vers. 1, acela nu mai 
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trebuie să întrebe pe nimeni unde aparţine, fiindcă el o citeşte, o vede, 

acela este călăuzit. 

 Fratele Branham s-a referit doar la un singur verset pentru că 

pentru el era cel mai important: „în timpul serii”. Nu la miezul nopţii, 

ci în timpul serii va fi lumină. Pentru el a fost atât de important că 

Dumnezeu a dăruit lumină. Întunericul acoperă pământul, şi negură 

mare popoarele, dar peste noi a răsărit lumina. Dumnezeu l-a putut 

folosi pe fratele Branham ca să descopere toate tainele, tot ce a fost 

ascuns, începând cu Gen. 1:1 şi până la Apo. 22. Dar este absolut 

necesar ca să luăm citatele şi să le introducem în Sfânta Scriptură. Iar 

cuvintele profetice pot avea o dublă însemnătate. Noi Îi suntem 

mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru. 

 Voi ştiţi că pentru Domnul Dumnezeu timpul serii a avut o 

însemnătate deosebită. În timpul serii Domnul a venit în Grădina Eden. 

Avraam îşi aducea jertfele în timpul serii. În Israel există două seri, de 

la apusul soarelui până la începutul nopţii. În această perioadă de timp 

din timpul serii erau aduse jertfele. Dacă fratele Branham a folosit acest 

verset biblic în legătură cu slujba lui, exact aşa cum a folosit Apoc. 

10:7, atunci noi ştim că el n-a fost al şaptelea înger cu trâmbiţa, ci a 

fost al şaptelea înger pentru a şaptea epocă a Bisericii în care noi trăim 

acum, în care Domnul Dumnezeu, în timpul serii, a dăruit lumină. 

 Spuneţi-mi vă rog care verset biblic mai este ascuns, care este 

acoperit? Totul este descoperit, s-a făcut lumină. Cum am accentuat ieri 

seară, în Vechiul Testament chivotul legământului avea o mare 

însemnătate. Iosua le-a spus leviților, preoților, care trebuiau să poate 

chivotul, ca să ia chivotul pe umerii lor. Fără chivot nici nu s-au mişcat, 

n-au plecat. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu trebuia purtat de ei. Iar 

ei prin Cuvânt au fost purtaţi şi Dumnezeu Şi-a confirmat prezenţa Lui.  

 Apoi cine citeşte în Ezra şi Neemia, ce a făcut poporul Israel 

când au fost chemaţi înapoi? S-au întors înapoi la Ierusalim, au curăţat 

vechea temelie a Templului şi au rezidit al doilea Templu pe vechea 

temelie. Ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru? Certificatul nostru este 

deja în Fapte 2, fondarea Bisericii nou testamentare prin lucrarea 

supranaturală a Duhului Sfânt. Gloata răscumpărată prin Sânge a fost 

strânsă împreună cu un singur gând. Făgăduinţa pe care Domnul le-a 
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dat-o o aveau în inimile lor şi înaintea ochilor lor, că ceea ce Domnul 

le-a spus verbal s-a întâmplat cu ei acolo. Aşa a fost, exact aşa trebuie 

să fie şi cu noi. Corul a cântat cântarea minunată despre ploaia târzie, 

că ploaia târzie să cadă peste sămânţa care a fost însămânţată. 

 Eu spun acest lucru în prezenţa lui Dumnezeu. Atunci când 

fratele Branham a văzut lanul de grâu el a văzut multă neghină, multă 

buruiană. Ambele, atât grâul cât şi neghina suspinau după ploaie. Apoi 

el a văzut cum a venit ploaia, şi atât grâul cât şi neghina s-au trezit la 

viaţă. Fratele Branham a spus că ambele strigau şi ziceau: Slavă 

Domnului! Slavă Domnului! 

 Dragii mei fraţi şi surori, Dumnezeu îmi este martor. Când eu 

am văzut lanul de grâu am văzut imediat că nu era nicio neghină, nicio 

buruiană. În Duhul lucrurile sunt atât de prezente. Aici în viaţa naturală 

trebuie să te uiţi mai bine, dar în Duhul o vezi pur şi simplu. În Duhul 

eşti foarte atent şi eşti atenţionat înspre ceea ce este vorba. Începând 

din prima clipă am văzut imediat că în lanul de grâu n-a fost nicio 

singură buruiană, nicio neghină. Aceasta nu este o încumetare, ci este o 

realitate divină. Pe cât de sigur am semănat noi sămânţa curată a 

Cuvântului, pe atât de sigur va răsări o Mireasă curată a Cuvântului. El, 

Bobul de grâu, iar noi lanul de grâu. Atunci când va avea loc recolta, El 

va lua doar grâul în hambarul Lui ceresc, iar pleava şi neghina vor fi 

arse fiindcă mai înainte au fost smulse afară. 

 Fie ca toţi fraţii care sunt amăgiţi de învăţături greşite să audă 

odată pentru totdeauna. Cine este din Dumnezeu ascultă doar Cuvântul 

lui Dumnezeu. Aşa cum am amintit în ultima duminică în Zürich, cu 

adevărat este important: noi trebuie să ne însuşim Adevărul ca fiind o 

proprietate a noastră. Adevărul trebuie să fie în proprietatea noastră. 

Noi trebuie să fim în Cuvânt şi Cuvântul să fie în noi. Nimic altceva 

decât Cuvântul lui Dumnezeu în noi şi noi în Cuvânt. Pentru că 

Domnul a mai spus aceasta: „dacă rămân în voi cuvintele Mele”(Ioan 

15:7). Chiar şi sfinţirea are loc doar în Cuvânt. 

 Să cuprindem despre ce este vorba în acest timp. Timpul serii, 

ceasul miezului nopţii, strigătul este tot mai tare: „Iată Mirele, 

pregătiţi-vă să-L întâmpinaţi!”. Cum am amintit deja, Dumnezeu S-a 
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îngrijit ca Cuvântul scris să devină un Cuvânt descoperit. Hrana, mana 

ascunsă a fost depozitată.  

 În martie 1962 fratele Branham a primit călăuzirea despre ceea 

ce se va întâmpla când strada pe care el locuia va fi lărgită, şi gardul lui 

va fi scos şi pus pe gazon, şi buldozerele vor circula în susul şi-n josul 

străzii. Atunci avea să fie timpul când trebuia să se mute în Arizona, 

pentru că acolo avea să se arate norul supranatural cu cei şapte îngeri. 

Tocmai în acel timp fratele Frank a trebuit să facă o călătorie la 

Jeffersonville. Atunci prorocul mi-a zis: „Eu nu mă mai pot duce la Los 

Angeles, nu mai pot merge la Auckland, California fiindcă trebuie să-

mi împachetez lucrurile pentru că acum şase luni Domnul mi-a dat 

călăuzirea: «Când strada pe care locuieşti va fi lărgită acela va fi timpul 

când trebuie să mă mut în Arizona»”. Daţi-vă seama! Apoi apare un 

frate Frank şi vorbeşte cu prorocul lui Dumnezeu. 

 Dragii mei fraţi şi surori, ştiţi voi cum m-am simţit eu când eu 

stăteam faţă în faţă cu fratele Branham şi fratele Sothman şi fratele 

Woods erau prezenţi? Fratele Branham m-a întrebat de fratele 

Gugenbul, de Zürich şi de fratele Müller din Karlsruhe. Eu îmi 

pierdusem răbdarea şi am spus: „Frate Branham, vreau să te întreb 

ceva”. El şi-a ridicat mâna în felul acesta, a închis puţin ochiul drept, şi 

a clipit puţin. Eu am observat că el are o vedenie. Apoi el mi-a spus: 

„Frate Frank, pot să-ţi spun ceea ce ţi-a vorbit Domnul?”. Apoi a 

repetat în limba engleză ceea ce Domnul mi-a vorbit mie în limba 

germană, că voi călători din oraş în oraş ca să propovăduiesc Cuvântul. 

Apoi, voi toţi cunoaşteţi partea a doua şi a treia: unde este vorba de 

depozitarea hranei şi să nu fie publicată o carte de cântări. 

 Ce să vă spun? Domnul Dumnezeu a pus accentul pe aceasta. 

Fratele Branham mi-a spus: „Tu n-ai înţeles. Tu ai crezut că va veni o 

foamete pământească şi voi aţi depozitat alimente pământeşti”. Apoi el 

mi-a explicat că Domnul va trimite o foamete după auzirea Cuvintelor 

Sale, şi hrana pe care trebuie s-o depozitez este Cuvântul făgăduit 

pentru acest timp şi se află în predicile înregistrate pe benzi. 

 Scumpii mei fraţi şi surori, noi nu inventăm nimic, ci Îi suntem 

mulţumitori lui Dumnezeu că noi lucrăm din însărcinarea directă a lui 

Dumnezeu şi propovăduim Cuvântul scump şi preţios, Evanghelia 
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veşnic valabilă. Prin slujba fratelui Branham noi am fost aduşi într-o 

legătură cu ceea ce a hotărât Dumnezeu pentru acest timp. Cine este 

doar în legătură cu prorocul şi cu ceea ce a spus el, acela a ratat ţinta.  

 Voi toţi ştiţi, eu v-am arătat cheia aceasta. Priviţi la cheia 

aceasta trimisă de la Jeffersonville la toţi fraţii slujitori, ca ei să fie 

aduşi într-o legătură cu Apo. 10, să fie aduşi în legătură cu Lc. 17:30, 

să fie aduşi în legătură cu Amos 3:7. Dar aici este un punct: aceste 

versete biblice au fost propovăduite pentru ca noi să fim aduşi într-o 

legătură cu Dumnezeu, pe baza făgăduinţelor care au fost date în aceste 

versete biblice, prin har. Dar nu să ne oprim acum şi să le tot repetăm şi 

să tot ascultăm benzile. 

 Îi mulţumim Dumnezeului Celui viu că şi în legătură cu aceasta 

noi facem totul conform voii lui Dumnezeu şi încadrăm totul. Când 

fratele Branham a spus ceva de la sine: „Slujba mea din Africa încă nu 

s-a încheiat”, când el a spus „Eu voi călători în Israel”, el chiar a spus 

câţi se vor pocăi acolo, atunci el a spus aceste lucruri ca o dorinţă a lui. 

Dar nu aceasta este propovăduirea mea. Propovăduirea mea este ceea 

ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. Suntem cu adevărat mulţumitori. 

 Ne mai referim încă o dată la ceea ce am spus ieri seară. Dacă 

voi aţi şti ce înseamnă pentru mine, că Dumnezeu ne-a luat în Locul 

preasfânt, acolo unde este doar chivotul legământului şi unde nu mai 

auzi şi nu mai vezi pe nimeni altcineva. Aşa cum am citit ieri, 

Certificatul legământului. Dumnezeu a încheiat un legământ cu noi prin 

Sângele vărsat pe crucea Golgotei. Iar noi suntem mulţumitori din toată 

inima că prin credinţă am acceptat şi am primit, şi purtăm ultimul 

mesaj, ultima chemare, pe întregul pământ. 

 Scumpi fraţi şi surori, cine citeşte Apoc. 8 în legătură cu pecetea 

a şaptea, imediat în vers. 1 şi 2 scrie că „s-a făcut în cer o tăcere de 

aproape o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stau 

înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe”. Apoi, mai 

departe tot în cap. 8 poţi citi ce se va petrece când vor suna primii patru 

îngeri în trâmbiţele lor. Apoi în Apoc. 9 poți citi ce se va întâmpla când 

îngerul al cincilea şi al şaselea vor suna din trâmbiţele lor; vor avea loc 

urgiile, una după alta, pentru că aceste lucruri se vor întâmpla în ziua 

Domnului, în ziua mâniei Lui. În Apoc. 8 primii patru îngeri au sunat 
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din trâmbiţele lor, iar apoi în Apoc. 9 următorii doi, în total, şase îngeri 

vor suna din trâmbiţele lor. Apoi urmează Apoc. 10 unde este dat 

anunţul: „că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa 

lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El 

robilor Săi prorocilor”.  

 Scumpi fraţi şi surori, poate fi spus mai clar? Aici avem 

Certificatul, aici avem Certificatul peceţilor. N-avem nevoie de mai 

mult. Aici avem totul, aici este Certificatul pentru tot ceea ce are de 

gând Dumnezeu cu Biserica, ceea ce a făgăduit El şi ceea ce se va 

întâmpla după răpire, ceea ce se întâmplă în peceţile a şasea şi a şaptea. 

Toate aceste urgii se vor întâmpla după răpire. Deja la prima trâmbiţă, 

o treime din vegetaţia pământului va fi arsă. Judecăţile lui Dumnezeu 

vor lovi pământul.  

 Ce să mai spunem noi? Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest 

Cuvânt sfânt, pentru acest Certificat sfânt şi tot ce este scris aici este 

valabil pentru noi în vecii vecilor. Noi luăm tot ce a spus fratele 

Branham şi încadrăm totul în Biblie. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu 

rămâne absolutul nostru în veac. Trebuie să fie scris în Cuvânt. Mai 

spunem o dată şi acest lucru, în legătură cu Zah. 14: trebuie să citeşti 

întreg capitolul ca să ştii despre ce este vorba, că Domnul va fi Împărat 

peste tot pământul. Am putea merge la multe versete biblice. 

 Acum în încheiere să spunem că Dumnezeu a privit cu îndurare 

la noi, a trimis pe robul şi prorocul Său. Iar noi credem sută la sută ceea 

ce este în legătură cu această trimitere, ceea ce trebuia să se întâmple. 

Iar noi am trăit că ceea ce a spus Dumnezeu personal în legătură cu 

trimiterea lui Ilie care trebuia să vină înainte ca ziua înfricoşătoare a 

Domnului să vină. Ce a spus Domnul? Că el va reaşeza totul înapoi în 

starea corectă. Iar noi vedem împlinirea. El a reaşezat totul înapoi în 

starea corectă. Acum, noi, ca nişte adevăraţi credincioşi trebuie să ne 

lăsăm aduşi înapoi în starea corectă înaintea lui Dumnezeu, pentru ca 

tot ceea ce a fost făgăduit să se poată împlini. 

 Fratele Alfred Borg l-a amintit pe Avraam. Avraam l-a crezut pe 

Dumnezeu, iar acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire. El nu s-a uitat 

la starea lui, nu s-a uitat la Sara, nu s-a uitat la împrejurări, ci s-a uitat 

la Acela care a dat făgăduinţa. El a auzit-o personal cu urechile lui. 
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Domnul personal i-a dat făgăduinţa: „La anul pe vremea aceasta, Mă 

voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevasta ta, va avea un 

fiu”(Gen. 18:10). Domnul a vorbit şi cu noi personal. Cuvântul Lui a 

căzut în inimile noastre şi prin Duhul Sfânt l-am primit descoperit. 

 Şi acest lucru l-am spus ieri. Prima şi ultima predică trebuie să 

fie în conformitate. Noi n-avem un certificat de fondare. Toate 

bisericile au certificate de fondare, ei au hotărât ce învaţă şi cred ei; 

fiecare biserică a hotărât şi are crezurile ei. Dar Certificatul nostru este 

Biblia. Contractul, legământul, încheierea legământului este aici. 

 Şi cum am spus, noi mergem la Fapte, mergem la fondarea 

Bisericii. Aici este Certificatul fondării cu prima predică: „Pocăiţi-vă, 

şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos” (Fapte 

2:38). Înţelegeţi voi cât de importantă este o descoperire? În Mat. 28 

Domnul a vorbit de Numele în care Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, 

Fiu şi Duh Sfânt. Dar în prima predică este exprimat Numele, şi toţi 

care au fost botezaţi de atunci încoace, în Fapte 8:16, în Fapte 10:48, 

Fapte 19:5, toţi care au fost botezaţi în creştinismul primar au fost 

botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Acesta este Certificatul la 

care ne întoarcem, acesta este Testamentul pe care Dumnezeu ni l-a 

lăsat.  

 Din inimă putem spune că Domnul l-a trimis pe prorocul Său 

pentru a ne descoperi toate aceste lucruri. Eu n-aş fi ştiut nimic despre 

Dumnezeire, despre botez, eu n-aş fi ştiut toate aceste lucruri. Eu m-aş 

fi dus mai departe ca toţi ceilalţi. Deja în anul 1960 mi-a fost propusă 

funcţia de manager european pentru T. L. Osborne, care era cel mai 

renumit evanghelist pe plan mondial. Eu, ca şi voi toţi, noi toţi ne-am fi 

dus pe căile noastre proprii în diferite direcţii. Dar Domnului I-a plăcut 

să ne cheme afară: „Voi poporul Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi 

despărţiţi-vă de ei; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu 

vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice”. 

 Încheiem cu gândul preţios al Cuvântului lui Dumnezeu. În 

Biserica Dumnezeului Celui viu nu există nicio învăţătură greşită. În 

Biserica Dumnezeului Celui viu, care este stâlpul şi temelia adevărului, 

se propovăduieşte şi se crede doar ceea ce este scris în Cuvânt, în acest 
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Certificat, în încheierea legământului cu noi, care a fost pus la fondarea 

Bisericii. Noi am fost aduşi înapoi la început, la origine. 

 Toţi care sunt astăzi aici sau ne ascultă din orice loc de pe 

pământ, scumpii mei fraţi şi surori, acesta este timpul pe care 

Dumnezeu l-a hotărât pentru noi. Cu adevărat suntem la sfârşitul 

timpului harului. Haideţi să ne rugăm şi pentru Israel, ca Dumnezeu să 

dăruiască har, pentru ca poporul ales să fie cercetat de Dumnezeu prin 

har. Cum am spus deseori, mai întâi are loc desăvârşirea Bisericii 

Mireasă din toate popoarele şi din toate limbile, apoi Domnul Îşi va 

desăvârşi lucrarea Lui cu Israelul şi totul va fi foarte bine. Fiţi 

mulţumitori că Domnul ni S-a adresat personal fiecăruia în parte şi ne-a 

primit. Toţi care şi-au dedicat viaţa lor Domnului dar care n-au fost 

botezaţi biblic, după acest serviciu aveţi posibilitatea de a trăi botezul 

biblic. Dumnezeu S-a îngrijit şi de acest lucru, ca nu doar să avem 

aceste adunări, ci acestea să fie transmise, El S-a îngrijit de tot. El S-a 

îngrijit ca să putem boteza aici în Krefeld, astfel încât toţi cei ce vor să-

şi dedice viaţa lor Domnului, astăzi, după acest serviciu divin să se 

poată boteza biblic. Fie ca toţi să creadă din inimă, şi Domnul să ne 

poată binecuvânta pe toţi, ca fiind o inimă şi un suflet. 

 Noi aşteptăm ca ploaia târzie să cadă şi noi să fim 

binecuvântaţi. Ploaia târzie va cădea doar peste grâu. Domnul Îşi va 

desăvârşi lucrarea Lui cu noi, prin har. Lui Îi aducem mulţumirea 

pentru Cuvântul Lui scump şi preţios, Lui Îi mulţumim pentru ceea ce a 

făcut şi face în timpul nostru. Fie ca toţi fraţii slujitori să împartă 

această hrană depozitată. Scumpii mei fraţi şi surori, aceasta este ceea 

ce a spus Domnul personal. Cine o poate înţelege? Eu nu m-am rugat 

niciodată pentru aceasta. A fost decizia Lui. Fie ca toţi fraţii slujitori 

din toate locurile să propovăduiască doar ceea ce se poate propovădui 

din Sfânta Scriptură. Domnul Îşi va aduce la încheiere lucrarea Lui cu 

noi şi va reveni. Lui Îi aducem slava. Haideţi să ne ridicăm. 

 Gândul principal din cântare a fost: Isus Se va întoarce. Noi am 

adus mesajul înaintea revenirii Lui şi dacă voi credeţi din inimă ceea ce 

Dumnezeu a făgăduit pentru această perioadă de timp atunci spuneţi un 

„Amin”. Amin. Suntem mulţumitori că fraţii slujitori sunt folosiţi de 

Domnul. 
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 În timp ce stăm respectuoşi în rugăciune, permiteţi-mi să întreb 

dacă noi toţi am primit ceea ce Domnul ne-a spus prin Cuvântul Lui.  

 În mod deosebit, încă o dată fac un apel la toţi fraţii slujitori: vă 

rog frumos să nu aduceţi învăţături străine! Noi să avem unitatea 

absolută în credinţă, în învăţătură, în toate lucrurile, toţi trebuie să fie 

aduşi în conformitate cu acest Testament divin, cu acest Certificat. Vă 

mai spun o dată: fie ca fraţii slujitori să respecte Cuvântul lui 

Dumnezeu din această perioadă de timp. Împărăţia cerurilor se va 

asemăna cu zece fecioare. Nu asemenea cu femei căsătorite. Să se 

oprească toţi, să nu se mai propovăduiască învăţături care nu sunt de la 

Dumnezeu şi nu sunt conţinute în acest Testament. Domnul Dumnezeu 

să dăruiască har pentru aceasta. 

 Vă rog să mă amintiţi în rugăciunile voastre, aduceţi-mă 

înaintea Domnului. Totul a mers foarte bine până la vârsta de 85 de ani, 

dar când te îndrepţi spre 90 atunci simţi lucrurile puțin altfel. Vă rog să 

mă amintiţi în mod deosebit în rugăciunile voastre pentru ca Domnul 

să-i cheme afară pe ultimii. Acolo unde fraţii încă nu pot intra în 

legătură directă cu vestirea, noi să purtăm de grijă ca ei să poată urmări 

adunările. Pe plan internaţional fratele Taty se ocupă cu aceasta, iar noi 

suntem foarte mulţumitori. 

 Voi care aţi venit în faţă vă veţi boteza. Botezul este pentru cei 

ce au devenit credincioşi, oameni care L-au acceptat şi primit pe Isus 

Hristos ca Răscumpărătorul lor personal, după Cuvântul Scripturii: 

„Tuturor celor ce L-au primit, adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a 

dat dreptul şi puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu”(Ioan 1:12). Voi 

credeţi în Isus Hristos, în Numele Lui, pentru că în Numele Lui trebuie 

să se propovăduiască tuturor Neamurilor pocăinţa şi iertarea păcatelor. 

Noi am predicat iertarea păcatelor în Numele Lui, iar voi aţi acceptat şi 

aţi primit, şi în Numele Lui veţi fi botezaţi. Botezul este legământul 

unei conştiinţe curate înaintea lui Dumnezeu, pe care îl încheie cei ce 

au devenit credincioşi. 

 Acum ne vom ruga împreună. Doamne atotputernicule 

Dumnezeu, Te rog binecuvântează Tu. Te rog frumos binecuvântează 

Tu, dăruieşte trăirile pocăinţei, ale naşterii din nou, ale înnoirii. Iubite 

Domn, fie ca legământul lor să fie legământul unei conştiinţe curate. 
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Fie ca binecuvântarea Ta să se odihnească peste toţi care doresc să se 

boteze. Fiţi binecuvântaţi cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic, 

în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 Acum încă un cuvânt adresat întregii adunări. Mai avem în 

mijlocul nostru fraţi şi surori care sunt noi în mijlocul nostru, care nu 

sunt bine încredinţaţi cu propovăduirea? Dacă sunt astfel de fraţi şi 

aveţi întrebări vă rog să le scrieţi pe o hârtie şi puneţi-le aici. Noi 

suntem pregătiţi să răspundem cu Biblia tuturor întrebărilor biblice. Eu 

cred că dacă sunt întrebări biblice atunci prin propovăduirea scumpului 

şi preţiosului Cuvânt, Domnul a dat deja răspuns. Primiţi şi acceptaţi. 

Timpul de răzgândire a trecut demult. Acum este timpul de a auzi, de a 

primi din toată inima şi să credem pentru ca să fim prezenţi atunci când 

Domnul va reveni. 

 Iubite Domn, încă o dată împreună Îţi mulţumim că noi ne-am 

adunat împreună, fără a fi deranjaţi, pentru a asculta Cuvântul Tău 

sfânt, să-l credem, să ni se descopere. Te rog dăruieşte-ne tuturor 

ascultare, pentru ca plăcerea Ta să se poată odihni asupra noastră. 

Împreună cu Tine putem umbla aşa cum a umblat Enoh cu Tine, pentru 

ca atunci când Tu vei reveni să nu lipsească nimeni. 

 Iubite Domn, Te rog ascultă-mă, Te rog pentru toţi care aud 

Cuvântul Tău sfânt acum, ca ei să-l creadă, să li se descopere pentru ca 

ei să aibă parte de revenirea Ta, când vei veni pentru a-i lua Acasă pe ai 

Tăi. Te rog pentru toţi fraţii slujitori de pe întregul pământ. Îi rog să 

propovăduiască doar ceea ce este scris în Biblie, în acest Legământ pe 

care Tu L-ai încheiat cu noi. Sfinţeşte-ne în Adevărul Tău. Cuvântul 

Tău este Adevărul. Fie ca acelaşi Duh Sfânt care s-a odihnit asupra 

tuturor acelora ce Tu le-ai vorbit şi au scris Cuvântul Tău, aceeaşi 

ungere să se odihnească peste noi toţi, pentru ca noi să avem aceeaşi 

descoperire, prin Duhul Tău. Binecuvântează-i pe toţi fraţii din toate 

limbile şi popoarele. Încă o dată Îţi mulţumim din inimă. Astăzi Tu ai 

făcut lucruri mari cu noi. Lăudat şi cinstit să fie minunatul şi sfântul 

Tău Nume Isus. Aleluia! Amin. 


