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Întâlnire cu fraţii lucrători 

Hotel „Heritage”, Manila – 13.11.2010 

Răspunsuri la întrebări 

Ewald Frank 

 
    

… Iar râul Eufrat se revarsă în Golf. Cunoașteți istoria, 
cunoașteți hărțile… Bașra înseamnă Paradis. Acolo unde a fost 
Paradisul, acolo vor fi îngerii nimicirii. Apocalipsa 9:13: „Îngerul 
al șaselea a sunat din trâmbiță. Și am auzit un glas din cele 
patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui 
Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbița: 
«Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legați la râul cel mare 
Eufrat!» Și cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, 
ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați, ca să omoare a treia 
parte din oameni”. Aceste lucruri se întâmplă după răpire, când 
vin judecățile peste pământ. Și după ce sună din trâmbiță îngerul 
al șaselea, atunci, în Apocalipsa 10 se face anunțul: „în zilele în 
care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui”. Șase 
sunaseră, mai rămăsese unul. Iar acum anunțul din Apocalipsa 
10:7 spune: „în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din 
trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu…”. William 
Branham, mesagerul celei de-a șaptea epoci a Bisericii, a folosit 
întotdeauna pluralul cuvântului, „taine”, „taine”, „taine” pentru 
că el a fost ultimul înger pentru ultima epocă a Bisericii și el a 
avut mesajul.  

Dar aici, Scriptura vorbește la singular… taina lui 
Dumnezeu. Cine este taina lui Dumnezeu? Isus Hristos este taina 
lui Dumnezeu descoperită. Dar evreii nu L-au recunoscut pe Isus 
Hristos atunci, însă când El va veni ca Înger al legământului… și 
vă rog să citiți împreună cu mine din Maleahi 3:1b: „Iată, voi 
trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Și 
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deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutați: 
Solul legământului...”. Solul legământului! Iar în Apocalipsa 10 
vedeți Solul cu semnul legământului, cu curcubeul, care 
simbolizează legământul.  

Deci, aici se face anunțul, iar în Apocalipsa 11 este 
împlinirea, când Îngerul legământului, care este Domnul Isus 
Hristos… În Vechiul Testament El era Îngerul legământului, iar 
aici, în Apocalipsa 11:15 este scris: „Îngerul al șaptelea a sunat 
din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: 
«Împărăția (amintiți-vă că a sunat îngerul al șaptelea) lumii a 
trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El 
va împărăți în vecii vecilor»”. Aceasta este anunțarea domniei de 
o mie de ani. În timpul acela templul este reconstruit și atunci se 
va împlini 2 Tesaloniceni 2: când va fi inaugurat templul, 
antihristul va veni la Ierusalim. Și acela este momentul când 
Domnul îl va nimici pe antihrist chiar acolo și apoi va anunța 
Împărăția.  

Dar fraților, eu am scris despre toate aceste lucruri, în 
scrisori circulare, în broșuri, am arătat slujba fratelui Branham, 
mesagerul celei de-a șaptea epoci a Bisericii, cu un dar profetic și 
cu o slujbă profetică în timpul nostru. Și cum spuneam mai 
devreme, când el a fost pe muntele Sunset, când s-au auzit cele 
șapte tunete… Dar aici, în Apocalipsa 10, nu este vorba numai 
despre șapte tunete, ci despre șapte glasuri - șapte glasuri. Pe 
muntele Sunset au fost numai șapte tunete, niciun glas. Dar apoi 
anunțul: „Întoarce-te la Jeffersonville, pentru deschiderea celor 
șapte peceți”.  

Deci voi trebuie să înțelegeți de ce a folosit fratele 
Branham acest verset: pentru că el a fost mesagerul celei de-a 
șaptea epoci a Bisericii și prin slujba lui au fost descoperite toate 
tainele Împărăției lui Dumnezeu.  

Dar aici, în Apocalipsa 10, trebuie să lăsați lucrurile în 
context. Nu puteți scoate un verset din context, este imposibil. 
Imposibil! Aici scrie că Domnul va coborî ca Înger al 
legământului, învăluit într-un nor, cu curcubeul deasupra capului 
Său, apoi în vers. 3: „și a strigat cu glas tare, cum răcnește un 
leu”. Leu, este numai în legătură cu Israelul. Niciodată nu este 
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folosit cuvântul „leu” în legătură cu Biserica nou testamentară. 
Isus Hristos este Leul din seminția lui Iuda. Și Iuda este una din 
cele douăsprezece seminții. Chiar și în acest punct, trebuie să 
mergeți de la un verset la altul, de la Vechiul la Noul Testament, 
ca să arătați legătura exactă.  

Și numai atunci când Domnul va coborî ca Înger al 
legământului și va răcni ca un leu, atunci vor face cele șapte 
tunete să se audă glasurile lor. Nu astăzi, nu ieri, nu, nu, nu. Ci 
lăsați-o așa cum este! Dacă nu puteți lăsa Scriptura așa cum este, 
atunci lăsați-o baltă. Înseamnă că nu aveți nicio legătură cu 
Dumnezeu. Dacă nu puteți crede fiecare verset așa cum este scris, 
dacă aveți și voi ceva de spus, „Nu, nu poate fi” – este exact așa 
cum este!!!  

Și vă arăt din nou, din alte versete din Vechiul Testament, 
apoi ne întoarcem la Noul Testament. Dacă citiți în cartea 
prorocului Osea, cap. 11:10: „Ei vor urma pe Domnul, ca pe un 
leu care va răcni - ca pe un leu care va răcni; căci El Însuși va 
răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus”. „El Însuși va 
răcni”. Citiți apoi în cartea prorocului Ioel 3:15-16: „Soarele și 
luna se întunecă și stelele își pierd strălucirea. Domnul răcnește 
din Sion - (nu din Indiana, nu din Germania, nu din Manila, de 
nicăieri altundeva. Citesc vers. 16) - Domnul răcnește din Sion 
glasul Lui răsună din Ierusalim (Amin! Amin! Amin!), de se 
zguduie cerurile și pământul. Dar Domnul este scăparea 
poporului Său și ocrotirea copiilor lui Israel” – „lui Israel” – 
spuneți Amin! Amin! Da.  

Deci unde este problema? Problema este că frații din 
America au răspândit confuzia pe tot pământul. Dacă lăsați 
fiecare predică așa cum este, nu este nicio confuzie. Vreme de 
circa 15 ani n-a fost nicio confuzie în mesaj. Dar după aceea, când 
au venit anumiți oameni cu anumite învățături… 

Amos 1:2: „El a zis: «Domnul răcnește din Sion, glasul Lui 
răsună din Ierusalim”. Deci în Apocalipsa 10, El răcnește ca un 
leu și tot pământul va tremura, dar poporul lui Israel va ști cine 
este El și-L va privi pe Acela pe care L-a străpuns. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze!  
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Dați-mi voie să văd întrebarea următoare. Despre… Cine 
mi-o poate citi? Geneza 3:1-6… Da… Cine a avut un suflet? 
[Fratelui Frank i se citește întrebarea – n.ed.] 

Dumnezeul meu! [Fratele Frank se mânie și rupe biletul cu 
întrebarea, apoi citește următorul bilet – n.ed.] 

 
O, da, da, da. Frați preaiubiți, este ceva ce trebuie să spun 

repede… În ebraică spune: „La început a fost DABAR” – DABAR 
este „Cuvântul” din Ioan 1:1. Iar cuvântul DABAR înseamnă 
cineva care vorbește. Dacă eu m-aș ridica acum în picioare și aș 
vorbi, înainte să existe un cuvânt trebuie să existe acela care să 
vorbească cuvântul. Deci, în ebraică, „la început a fost DABAR”, 
la început a fost Acela care a vorbit și a adus la existență toate 
lucrurile. Dacă citiți în Geneza 1, „la început Dumnezeu a creat”, 
la început Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a 
vorbit și fiecare cuvânt pe care l-a rostit El, s-a împlinit. Toată 
creația a fost cuvântul vorbit de Dumnezeu, care a venit la 
existență. Dar chiar și despre toate aceste lucruri noi am publicat 
și am scris, ca să informăm poporul lui Dumnezeu.  

De exemplu… Cine cunoaște spaniola? Puteți să vă 
închipuiți că în limba spaniolă citiți în Ioan 1, „La început a fost 
verbul – il verbo”. Păi „il verbo” este ceva ce faceți… Este 
incredibil! Oamenii nu au înțeles pe deplin ceea ce au tradus. Dar 
prin harul lui Dumnezeu, din nou noi mergem din verset în 
verset. „La început a fost DABAR” – DABAR – Cel ce a vorbit! Cel 
ce a vorbit! Și tot ce a spus El așa a fost și a venit la existență.  

Mulțumesc. 
 
Deci, în legătură cu șarpele… Șarpele a amăgit-o pe Eva. 

Dar șarpele era o fiară și numai după blestem s-a târât el pe 
pământ. Satana l-a apucat pe șarpe și l-a folosit - șarpele nu 
putea să vorbească, dar Satana a vorbit din șarpe și a amăgit-o pe 
Eva. Deci, noi trebuie să înțelegem șmecheria vrăjmașului ca s-o 
înșele pe Eva și s-o facă să cadă, apoi de asemenea, Eva să-l 
aducă și pe Adam la cădere.  

Dar ca să fiu sincer, trebuia să se întâmple așa. Știți de ce? 
În Geneza 1 noi am fost creați în formă duhovnicească; în Geneza 
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2, Adam a fost pus în trup de carne. Dar Eva era încă în Adam. Și 
numai după ce Adam a fost pus într-un trup, coasta s-a a fost 
deschisă și Eva a fost scoasă din el. În același fel, Domnul nu ne-a 
răscumpărat în Vechiul Testament, când El era în chip 
duhovnicesc; ci El ne-a răscumpărat când a venit într-un trup de 
carne – El a plătit prețul pe crucea Golgotei și ne-a răscumpărat. 
Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui – Efeseni 5. 
 Deci, totul este în regulă, nu vă faceți probleme. Chiar și 
căderea a fost în planul lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi existat o 
cădere, n-ar fi existat nici planul de răscumpărare. Deci nu vă 
faceți griji, Dumnezeu va face toate lucrurile bine. La sfârșit vom 
putea să spunem ca în Marcu 7:37: „Toate le face de minune”. 
Da… Vă puteți închipui? Când vom fi în slavă, nu va mai fi nici 
urmă din ceea ce a fost pe pământ. Totul va fi desăvârșit – 
desăvârșit – desăvârșit în veci de veci.  

 
Nu mai sunt întrebări? Minunat… Dumnezeu să vă 

binecuvânteze!  
 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] Da… ce 

spune întrebarea aceasta, frate preaiubit? Sunt probleme în viața 
personală… Da… Preaiubit frate, orice ar fi… noi ne vom ruga 
pentru tine și fii sigur că Dumnezeu va fi cu tine și va schimba 
încercările într-o biruință. 

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare, despre Ilie – 

n.ed.] Acestei întrebări i-am răspuns în timpul vestirii din această 
după amiază. Ioan Botezătorul a fost împlinirea textului din 
Maleahi cap. 3. Dar pentru că, în conformitate cu Luca 1, prima 
parte din Maleahi 4 s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul, a 
fost numit și el „Ilie”; dar el a venit în duhul și puterea lui Ilie. 
Acum fiți atenți: Maleahi 4 spune: „El va întoarce inima 
părinților spre copii” iar partea a doua, „inima copiilor spre 
părinții lor”. Luca 1:16-17 spune: „El va întoarce pe mulți din fiii 
lui Israel - din fiii lui Israel - la Domnul, Dumnezeul lor. Va 
merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să 
întoarcă inimile – inimile părinților din Vechiul Testament la 
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copiii din Noul Testament – „ și pe cei neascultători la umblarea 
în înțelepciunea celor neprihăniti, ca să gătească Domnului un 
norod bine pregătit pentru El”. Pentru că s-a împlinit această 
parte din Maleahi 4 – să întoarcă inimile credincioșilor din 
Vechiul Testament la copiii din Noul Testament – în slujba lui 
Ioan Botezătorul, a fost numit și el „Ilie”. Dar partea a doua – să 
întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu la părinții apostolici – s-a 
împlinit în slujba fratelui Branham. El vorbește de multe ori 
despre această slujbă și dubla ei aplicare. Este un verset profetic. 
Și puteți vedea într-un singur verset, două lucruri [care se 
împlinesc la o distanță] de două mii de ani – într-un singur verset 
din Vechiul Testament.  

Apoi vedeți că prima parte este chiar aici, dar a doua parte 
nu este aici – partea a doua nu este amintită în Luca 1:17, „el va 
întoarce inimile copiilor la părinți”. Nu este scris așa, aici. Dar 
este în Maleahi 4.  

Deci, fraților, voi trebuie să citiți Biblia sub călăuzirea 
Duhului Sfânt; trebuie să vă fie descoperit fiecare verset, mai ales 
partea profetică. Este atât de important… Cum este scris, de 
exemplu, în Ioel 2: „oricine va chema Numele Domnului va fi 
mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la 
Ierusalim”. Partea aceasta n-a fost amintită de apostolul Petru în 
ziua Cincizecimii. El a amintit numai prima parte din acel verset: 
„oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”. El n-a 
amintit partea a doua. [Aceasta se va împlini] acum, când 
Domnul va veni pe muntele Sion și evreii vor crede în El.  

Deci, textele profetice ale Scripturii trebuie împărțite în 
mod divin și așezate în mod divin conform Cuvântului lui 
Dumnezeu. Chiar și în Luca 4, Domnul nostru a citit din Isaia 61 
și s-a oprit în mijlocul versetului, n-a citit despre ziua judecății. 
Nu! El s-a oprit la jumătatea versetului. Dacă nu ar fi făcut-o, nu 
ar fi putut spune „astăzi s-a împlinit această scriptură”. Astfel, El 
a citit numai prima parte din acel verset și atunci a putut spune 
„astăzi s-a împlinit această scriptură”. Deci, mergeți dintr-un text 
profetic în alt text profetic ca să vedeți unde și cum s-a împlinit. 
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Aveați altă întrebare aici? Cred că era una… Ați înțeles 
acum? Din Maleahi 4 s-a împlinit această primă parte [în slujba 
lui Ioan Botezătorul]. 

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] Da… 

Într-una din scrisorile circulare am publicat tabelul cu papii. Și ei 
cred – din sec. XIII – cât este? 265 de papi… am scris într-una 
din scrisorile circulare. Acolo este redat intervalul pontificatului 
fiecărui papă și se pretinde că ultimul papă – al 266-lea - și el va 
fi… Deci, acesta este penultimul. Dar el înșeală toată lumea. Deja 
i-a înșelat pe martorii lui Iehova, pe adventiștii de ziua a șaptea, 
pe penticostali – i-a înșelat pe toți, până acum. Iar acum este pe 
cale să-i înșele pe musulmani. El știe cum să vorbească cu toți și 
cum să-și aleagă cuvintele. Nu vrem să intrăm în aceste lucruri, 
referitoare la papă, dar el este acela. Vai, vai… 

Dar dacă sfânta Scriptură vorbește despre rana care se va 
vindeca… Prin Reformă a fost folosită sabia Duhului și această 
putere romană a fost rănită de moarte, iar acum revine la viață. 
Germania plătește miliarde de euro Vaticanului. Dacă v-aș spune 
istoria bisericii romane dinaintea celui de-al doilea război 
mondial, în timpul celui de-al doilea război mondial… Cine a fost 
în spatele uciderii evreilor? Cine? Biserica romano catolică. De 
aceea spune Biblia că sângele tuturor celor uciși pe pământ a fost 
găsit în cetatea cea mare care domnește peste împărații 
pământului.  

Dar fraților, eu am scris o carte despre cele 22 de capitole 
ale Apocalipsei.  

Vă rog… Pe o parte a biletului este întrebarea, iar pe verso 
biletul este gol și vă puteți scrie adresa [fratele Frank zâmbește – 
n.ed.]. Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

 
Da… da… Fraților, văd că Dumnezeu v-a binecuvântat 

până acum și El vă va binecuvânta și de acum înainte.  
 

[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] Da… 
Da… Da… Unii fac o mică diferență între „epoca Bisericii” și 
„epoca Miresei”. Și eu cred că există o posibilitate ca noi să fim nu 
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doar într-o epocă a Bisericii, ci ne dăm seama că la sfârșitul 
epocii Bisericii, este Mireasa. Și Scriptura spune „Mireasa s-a 
pregătit”. Deci, ultima parte din ultima epocă a Bisericii se 
adresează Miresei: „Cine are urechi de auzit, să audă ce spune 
Duhul bisericilor”. Numai cei ce fac parte din Mireasă vor auzi 
glasul Mirelui. Toți ceilalți vor continua cu denominațiile lor. 
Dați-mi voie să repet: numai cei ce fac parte din Mireasă vor auzi 
ce spune Mirele – toți ceilalți vor merge mai departe pe căile lor. 
Deci, dacă voi faceți parte dintre fecioarele înțelepte, faceți parte 
din Mireasă și dacă faceți parte din Mireasă, atunci vă pregătiți. 

De exemplu, dacă într-o comunitate se anunță o căsătorie, 
cine se pregătește? Toate doamnele din comunitate? Nu! 
Mireasa! Mireasa, care are o făgăduință – ea se pregătește. 
Celelelate își văd de-ale lor, dar Mireasa, care are o făgăduință, se 
pregătește datorită făgăduinței care i-a fost făcute. La fel este 
acum, cu Mireasa lui Hristos, care are făgăduința Mirelui și de 
aceea ne pregătim noi.  

 
Este altă întrebare, frate? Da… O poți citi? Isaia 59:21 „«Și 

iată legământul Meu cu ei», zice Domnul: «Duhul Meu, care Se 
odihnește peste tine și cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura 
ta, nu se vor mai depărta – AMIN - din gura ta, nici din gura 
copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până-n 
veac», zice Domnul”. Deci, până în veac. Și Domnul nostru a spus 
în evanghelia lui Ioan: „Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, 
vorbește cuvintele lui Dumnezeu…”. Vorbește cuvintele lui 
Dumnezeu! Voi nu aveți propriul mesaj, ci mesajul bazat pe 
sfintele Scripturi. Da… Da… De aceea, vă cer din nou, preaiubiți 
frați, nu scoateți nicio afirmație din context. Unii cred, spre 
exemplu, că nu mai este har, că sângele nu mai este pe scaunul 
harului, mulți cred diverse lucruri. Ei nu fac diferența între 
timpul descoperirii peceților și împlinirea peceților.  

Pecețile au fost descoperite, dar cum spuneam înainte, 
dacă mergeți în istorie, prima pecete îl descoperă pe antihrist în 
prima etapă; a doua pecete îl descoperă pe antihrist în a doua 
etapă; apoi a treia și a patra etapă. Dar pecețile au fost 
descoperite în 1963, din 17-27 martie. Dar lucrurile descoperite în 



9 

 

peceți s-au întâmplat deja, sau se întâmplă acum sau se vor 
întâmpla la viitor. Însă lucrurile conținute în peceți ne-au fost 
descoperite.  

Deci, când fratele Branham vorbește despre anumite 
lucruri, trebuie să vedeți contextul, să vedeți care este legătura în 
care vorbește el, apoi trebuie să așezați lucrurile în modul corect, 
conform planului de mântuire.  

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.]  
[….] Cum? Vorbirea în limbi? Unde? Da… În adunări de 

rugăciune. În adunări de rugăciune. În restituirea deplină – și voi 
va trebui să înțelegeți aceasta, preaiubiți frați: conform Iacov 5:7, 
Domnul așteaptă cu venirea Sa până la ploaia timpurie și cea 
târzie. Și fratele Branham a predicat foarte clar că ploaia timpurie 
și ploaia târzie vor cădea împreună, la sfârșitul zilelor, la sfârșitul 
timpului, acum.  

Ce este ploaia timpurie? Voi poate nu sunteți familiarizați 
cu cele patru anotimpuri. Dar noi, în Europa, suntem 
familiarizați cu patru anotimpuri. Primăvara, când semănați 
sămânța, atunci vine ploaia timpurie. Ploaia timpurie vine la arat, 
ca să pregătească pământul pentru sămânță: atunci vine ploaia 
timpurie. De obicei vine în luna martie. Ploaia timpurie, în toată 
Europa, vine în luna martie. Atunci plugarul ară și pregătește 
terenul, apoi își seamănă sămânța. Iar ploaia târzie vine în luna 
iulie. Ploaia târzie vine în luna iulie, când este pe cale să aibă loc 
secerișul, când grâul este deja acolo: atunci vine ploaia și vine 
soarele după ploaie și atunci grâul este același grâu care a fost și 
când a fost semănat.  

Deci când citiți în Biblie despre ploaia timpurie și ploaia 
târzie, trebuie să știți că ambele lucruri se petrec acum. Noi 
SEMĂNĂM ȘI SECERĂM. Noi SEMĂNĂM ȘI SECERĂM. 
[Fratele Frank chiar strigă când face afirmația asta – n.ed. ] 
DOUĂ LUCRURI SE ÎNTÂMPLĂ CHIAR ACUM. Preaiubiților, 
eu vă spun: acesta este cel mai măreț timp din istoria Bisericii și a 
omenirii. 

Deci restituirea include toate slujbele, toate darurile 
Duhului Sfânt. Dar chiar și în acest punct, dacă citiți în 1 
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Corinteni 14, ei se adunau și fiecare făcea orice și câte ceva. Și 
atunci Pavel spune: „când vă adunați, să fie în ordine. Să 
vorbească doi sau trei”. De exemplu, dacă cineva vorbește în 
limbi, într-o adunare de rugăciune, nu într-o adunare de 
evanghelizare, ci într-o adunare de rugăciune, nu același poate să 
dea tălmăcirea: doi sau trei trebuie să vorbească și unul trebuie să 
tălmăcească. Citiți exact versetul care tratează toate aceste teme 
biblice.  

Eu am primit botezul cu Duhul Sfânt în 1949, la 
„Cincizecime”. Dar, fraților, pe vremea aceea a fost o turnare a 
Duhului Sfânt. Dar astăzi? Ce se întâmplă astăzi? Sunt adunări 
carismatice în care se spune: „vorbiți, vorbiți”, „vorbiți, vorbiți” și 
se cântă și se și dansează puțin. Aceasta este imitație. Aceasta 
este imitație care n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt și de aceea 
ei toți rămân... Și dacă participați la o adunare de-a lor... Am avut 
un frate Menhart, care a fost cu mine în multe adunări: în Taipei, 
în Atlanta – am fost în mai multe adunări și ei toți spun aceleași 
cuvinte. Fie în Taipei, fie în Atlanta, oriunde au loc adunări 
carismatice, ei repetă întotdeauna aceleași silabe, aceleași silabe. 
Apoi dau diferite tălmăciri, din capul lor și din mintea lor. Uitați-
o, este imitație! Nu este realitate! Nu este realitate! Dar ei vin atât 
de aproape, încât dacă ar fi cu putință și cei aleși să fie înșelați. 
Dar credeți-o: în restituire toate darurile și toate roadele Duhului 
Sfânt vor fi și trebuie să fie restituite, prin harul lui Dumnezeu, 
prin turnarea Duhului Sfânt.  

 
Deci care este următoarea întrebare?  
 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] 
 
Eu nu știu dacă el a spus aceasta, asta chiar nu știu… Nu-

mi aduc aminte. Îmi aduc însă aminte că el a spus: „să citiți 
printre rânduri”. Poate la asta se referă fratele… Dar eu nu sunt 
un profet, eu trebuie să citesc rândurile. Dar voi știți ce a spus 
el… Dacă ați fost logodiți și logodnica v-a scris o scrisoare, atunci 
citiți printre rânduri. Dar numai când este vorba de o scrisoare de 
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dragoste. Nu în altă scrisoare, ci numai într-o scrisoare de 
dragoste citiți printre rânduri [fratele Frank râde – n.ed.]. 

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] 
 
Apocalipsa 13:18: „Aici e înțelepciunea. Cine are 

pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de 
om; și numărul ei este: – da, VICARIVS FILII DEI: șase sute 
șase zeci și șase”. Iar VICARIVS a fost un titlu înaintea apariției 
papilor. Primul papă a fost Leo I, în anul 441. Dar înainte de 
aceasta, împărații imperiului roman erau deja numiți cu acest 
titlu. VICARIVS FILII DEI înseamnă LOCȚIITORUL FIULUI 
LUI DUMNEZEU. Papa crede că el este locțiitorul Fiului lui 
Dumnezeu. VICARIVS FILII DEI înseamnă LOCȚIITORUL 
FIULUI LUI DUMNEZEU. Astfel, descrierea este desăvârșită: 
666. Dacă scrieți VICARIVS FILII DEI rezultă exact 666. 

Care este următoarea întrebare? 
 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.]  
 
Acest lucru va trebui să-l cercetați voi, nu eu. Eu nu am un 

mesaj propriu. Nu am nici măcar o singură învățătură care să-mi 
aparțină mie. Nici una! Nici una! Dacă alții au o învățătură 
diferită, este… 2 Corinteni 11. Ei predică o altă evanghelie pentru 
că au primit un alt duh. Asta este… Unii chiar cred că William 
Branham este Isus Hristos… Dacă ați cunoaște toate lucrurile 
care sunt crezute în „mesaj”, ați da din cap… Eu am un singur 
mesaj: acesta este Cuvântul scris al lui Dumnezeu făgăduit pentru 
acest timp. Atât!  

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.]  
 
Da, dar vedeți, preaiubiți frați, dacă mergeți la Vechiul 

Testament și la Noul Testament, Biblia nu spune nici măcar o 
dată că Adam este tatăl lui Cain. Nici măcar o dată. Și nici măcar 
o dată nu spune Biblia căci Cain este fiul lui Adam. Apostolul 
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Ioan scrie despre Cain că „era de la cel rău”. Iar Adam nu era „cel 
rău”. Cel rău este vrăjmașul, este Satana.  

Deci, în genealogii, în Geneza 5, în genealogii, unde este…? 
În Cronici, Cain nu este amintit. Iar dacă mergeți în Noul 
Testament, Enoh a fost al șaptelea de la Adam – al șaptelea de la 
Adam. Iar dacă mergeți în Luca 3, Cain nu este menționat în 
genealogiile din Vechiul sau Noul Testament, care merg până la 
Adam. Cain nu este acolo, el este sămânța șarpelui, după cum o 
spune Biblia și după cum a predicat-o fratele Branham. Da… 

Deci? 
 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] 
Cum? Cine spune asta? Nu fraților, eu nu am timp pentru 

astfel de lucruri. Biblia spune în Romani 8 că toată creația 
așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, când noi vom fi 
eliberați de această casă de ciumă. Întreaga creație suspină și 
așteaptă acea clipă a răscumpărării. Atunci va fi pace pe pământ 
și leul va mânca împreună cu mielul. Da, sigur…  

 
[Fratelui Frank i se prezintă altă întrebare – n.ed.] 
 
Da… Barierele sunt învățăturile. Acest lucru este scris 

corect. Dar voi sunteți aceia care pun barierele. Voi sunteți aceia 
care pun barierele! De aceea, voi trebuie să ridicați barierele. Și 
fiecare învățătură greșită este o barieră. Și fiecare învățătură 
adevărată ne unește cu Hristos și unii cu alții. Dar fiecare 
învățătură greșită ne separă. Așa că nu avem nevoie de nimeni 
care să vină cu o descoperire specială. Ce avem noi nevoie, este 
unitatea credinței, ca să rămânem în cadrul Scripturii.  

Vă rog: niciodată să nu supra-accentuați ceva. Rămâneți în 
echilibru. Vă rog, rămâneți în echilibru! Unii înclină înspre 
„Jesus Only”… Unii spun că lui Hristos n-ar trebuie să-I fie adusă 
închinare… Există atâtea… aproape că aș putea să le numesc 
„prostii”, în cadrul mesajului, încât nu poți decât să dai din cap.  

Apoi, citiți din nou: unde este „Fiul omului”, unde este 
„Domnul”… Cum este scris în Luca 2:7: „Astăzi, Hristos, 
DOMNUL – DOMNUL”. Dacă ne închinăm lui Hristos, noi ne 



13 

 

închinăm Lui ca Domnul. Deci trebuie să înțelegem fiecare 
cuvânt în modul corect.  

Vă rog, să nu aveți de-a face nimic cu învățături străine. 
Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu în smerenie, credeți așa 
cum spune Scriptura, învățați și predicați și practicați după cum 
învață Scriptura și atunci vom fi una în Duh, una în dragoste și 
Domnul Își va desăvârși lucrarea Sa cu voi. 

Și vă rog să nu uitați: chiar și Matei 25:45-47 – nu este 
numai unul singur care distribuie hrana duhovnicească. Voi toți 
participați la distribuirea aceleiași hrane duhovnicești. Legat de 2 
aprilie 1962, nu v-am spus astăzi partea a doua: „Robul meu, 
depozitați hrană, căci vine o mare foamete. Atunci tu vei sta în 
mijlocul…” 

 
[În acest punct fratele Frank se oprește, pentru că în sală 

este gălăgie și spune: „Atunci îi las pe frați să vorbească” – n.ed.] 
 
„Atunci tu vei sta în mijlocul poporului ca să dai hrana”. Și 

după aceea, fratele Branham a spus: „Hrana pe care trebuie s-o 
depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest 
timp”. Și el chiar a adăugat și a spus: „Este în predicile care sunt 
înregistate pe benzi”. Acest lucru este la fel de adevărat precum 
Ioan 3:15. Pe 3 decembrie 1962, William Branham a spus: „Hrana 
pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu 
făgăduit pentru acest timp. Este în mesajul acestui ceas care este 
înregistrat pe benzi”. Apoi el a spus: „Așteaptă cu distribuirea 
hranei până vei primi restul acesteia”. Așa că am așteptat…  

 
[În acest punct se întrerupe înregistrarea – n.ed.] 
 
Acest lucru este la fel de adevărat precum Ioan 3:16. Da, eu 

l-am văzut pe William Branham, pe 24 decembrie, chiar înainte 
de miezul nopții, după fusul orar german. Față de S.U.A. este o 
diferență de 6 ore – a fost exact momentul când William 
Branham a fost luat de pe pământ în slavă. El era pe un nor, 
înclinat în față. Iar eu am spus, în vedenie: „Frate Branham, tu nu 
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ești Fiul omului, de ce te văd eu suindu-te, pe acest nor?” Eu nu 
știam nimic despre accident. După aceea am aflat.  

Apropos, în Apocalipsa 11, cei doi profeți vor fi luați sus pe 
un nor. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu – este desăvârșit!  

Deci, eu am așteptat, am așteptat, apoi fratele Branham a 
fost luat în slavă. Eu am fost ultimul care l-a văzut în sicriu. L-am 
văzut în sicriu pe 10 aprilie. Un frate care fusese în Germania ca 
soldat american, m-a dus la capela funerară, am urcat pe scările 
de lemn și domnul Coots a deschis sicriul. Eu am fost ultima 
persoană de pe pământ, care l-a văzut cu ochii ei pe William 
Branham în sicriu. N-avea nicio zgârietură… Știți că a avut un 
accident groaznic, dar nu avea nicio zgârietură, nu era nici urmă 
de accident, era exact așa cum îl cunoscusem eu înainte.  

Dar pe data de 11, după înmormântare, când m-am întors 
în camera mea de hotel, de data aceasta nu un glas audibil, ci a 
vorbit în inima mea: „Acum a sosit timpul tău”. „Acum a sosit 
timpul tău, ca să mergi din oraș în oraș, să predici Cuvântul și să 
dai hrana care a fost depozitată”. Deci, fratele Frank a fost acela 
care a aranjat ca predicile fratelui Branham să fie tipărite. În 
aprilie 1966 nu exista nicio predică tipărită. Eu l-am rugat pe Roy 
Borders să se ocupe de tipărire, pentru că aveam nevoie de 
predicile tipărite pentru a fi traduse în alte limbi.  

Deci, prin harul lui Dumnezeu, am avut o parte în această 
slujbă, prin providența Dumnezeului Atotputernic, de la început. 
De aceea, nu suport când cineva învață ceva ce nu poate fi învățat 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot să înțeleg acest lucru.  

Acum cred că trebuie să încheiem. Da… 
Oh, nu… [Un frate îi mai aduce fratelui Frank un teanc de 

hârtii cu întrebări – n.ed.] 
 
[Fratele îi citește o întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
La revenirea lui Hristos. Epoca bisericii Laodicea se va 

sfârși la revenirea lui Hristos. Amin! 
  
[Fratele îi citește altă întrebare fratelui Frank – n.ed.]  
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Nu! Cele șapte sărbători nu au fost niciodată rânduite 
pentru Biserica nou testamentară. Niciodată! Niciodată! Chiar și 
sâmbăta… Vă pot arăta că sâmbâta a fost rânduită pentru copiii 
lui Israel, Exod 31 și alte texte  - ca și circumcizia. Circumcizia era 
semnul legământului, din zilele lui Avraam. Iar sabatul era 
semnul între Dumnezeu și poporul Său Israel, de la ieșirea din 
Egipt. Și conform Isaia 66, sabatul și luna nouă vor fi ținute din 
nou în Împărăția de o mie de ani și toți oamenii care au rămas 
vor veni să se închine lui Dumnezeu de sabat și de luna nouă.  

Nu vă faceți probleme în ceea ce privește sărbătorile. Vă 
rog nu amestecați ceea ce ține de Israel, cu Biserica, sau ceea ce 
ține de Biserică, cu Israelul. Sunt două lucruri separate, de la 
început până la sfârșit. Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Mântuirea este prin credința în Domnul Isus Hristos. 

Mântuirea nu este prin botez, nu. Este prin credința în Domnul 
Isus Hristos, de aceea noi predicăm Evanghelia și totul se face 
pentru iertarea păcatelor – este scris în Luca 24 – este cel mai 
bun verset pentru aceasta… Noi predicăm iertarea păcatelor în 
Numele lui Isus Hristos. Aici scrie: „Și să se propovăduiască 
tuturor Neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea 
păcatelor, începând din Ierusalim”.  

Deci, botezul trebuie făcut în modul corect. Dumnezeu n-a 
ținut seama de vremurile de neștiință, dar acum vrea să ne 
întoarcem și să ne aliniem la Cuvântul lui Dumnezeu și să fim 
mântuiți și botezați în apă și în Duh. Amin. 

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank, dacă 

femeile pot fi învățătoare de Școală duminicală – n.ed.] 
 
Noi nu avem școli duminicale… sau eu nici măcar n-am 

știut. Eu nu găsesc Școala duminicală în Biblie, astfel că nu avem 
Școală duminicală, avem numai un bun serviciu divin duminica și 
acolo poate să vină fiecare și să asculte. Oricum, eu cred că… 
decideți voi dacă femeile pot fi învățătoare de Școală duminicală. 
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Biblia spune că femeile mai în vârstă să le învețe pe cele tinere 
cum să-și iubească soții… Cunoașteți versetul? Este în Timotei… 
Femeile mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere, cum să-și 
iubească soții și să cum să aibă grijă de familie. Deci, aceasta este 
o învățătură bună.  

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Da… Lucrurile stau așa: cu capul decideți – cum este în 

cazul semnului fiarei – pe frunte și pe mâna dreaptă. Am scris 
într-o scrisoare circulară. În Vechiul Testament, trebuia să aibă 
mâna dreaptă dedicată, piciorul drept dedicat și urechea dreaptă 
– dedicate Domnului. […] De exemplu, cei 144.000 sunt 
pecetluiți – ei au pecetea lui Dumnezeu pe frunțile lor. Deci, cu 
capul decideți și cu mâna semnați, apoi sunteți vinovați.  

Deci, nu vă faceți probleme legate de un semn [exterior]. 
Nu vă faceți probleme. Satana este mai isteț de-atât. Da… 

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Da, Geneza 4:1 este mai ușor de înțeles dacă știți că Biblia 

nu a fost împărțită pe capitole și versete până în anul 535. Erau 
niște suluri continue… fără capitole, fără versete. 

Deci, trebuie să citiți Geneza 3 fără să țineți cont că 
urmează cap. 4:1, ci citiți mai departe. Se continuă cu aceeași 
relatare despre ce s-a întâmplat în Geneza 3, când Eva a fost 
înșelată. Apropos, nicio femeie nu naște vreun copil în urma 
mâncării unui fruct. Trebuie să fie ceva mai mult, ca să nască 
copii. De aceea, Domnul Dumnezeu a spus exact în același loc, 
„cu durere îți vei naște copiii”. Nicio femeie nu naște copii în 
urma mâncării unei înghețate, sau a vreunui fruct. Mergeți 
[…]…mergeți puțin mai mult, apoi mergeți prea departe…  

Deci trebuie să citiți Geneza 4 fără să vă uitați la versete, la 
capitole. Trebuie să aveți [vă imaginați – n.tr.] sulul înaintea 
voastră: aici a fost înșelată, iar dincoace a dat naștere lui Cain, cu 
ajutorul Domnului. Nu era moașă, nu era nimeni acolo, era prima 
naștere de pe pământ, iar Eva trebuie să fi strigat în durerile 
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nașterii, „Doamne! Doamne! Doamne!” și de aceea spune 
Scriptura, „cu ajutorul Domnului”. Apoi „ea a continuat” – fără 
să-l mai cunoască pe Adam sau alt bărbat – ci „ea a continuat și l-
a născut pe Abel”. Fără o nouă legătură sexuală – ci „ea l-a născut 
pe Cain și a continuat și l-a născut pe Abel”.  

În punctul acesta chiar și fratele Branham a fost foarte 
precis. El a spus: „La amiază ea a fost cu șarpele și după amiază a 
fost cu Adam, în aceeași zi”. Și a spus: „Același înger care mi s-a 
arătat pe 7 mai 1946, a stat în camera mea și mi-a spus exact ce s-
a întâmplat în grădina Edenului”. Da… 

Eu mă bucur că-L cunosc pe Domnul și că l-am cunoscut 
pe William Branham și tot ce a spus el. Da, da, da… [fratele Frank 
este foarte bucuros – n.ed.] 

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Da, curva cea mare… toată lumea știe cine este curva cea 

mare, necredincioasă Domnului. Prima biserică de stat, care a 
pretins că este biserica lui Hristos, nu este altceva decât o curvă, 
în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu este 
credincioasă. Nu este nicio învățătură în biserica romano catolică 
care să fie adevărată sau corectă. Nici măcar una. Nici măcar una! 
Nu! Nu! Nu! De aceea, în Apocalipsa, curva este biserica cea mare 
care domnește peste împărații pământului. Voi știți, toți merg la 
Vatican. Ei nu vin la Berlin, nu vin la Manila, ei merg la Vatican.  

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Da, fratele Branham o spune foarte clar chiar și în 

întrebări și răspunsuri, că Apocalipsa 12 reprezintă Biserica nou 
testamentară. Luna reprezintă Vechiul Testament, soarele 
reprezintă Noul Testament și soarele luminează peste Vechiul 
Testament și noi vedem lumina. Iar cununa cu 12 stele – fratele 
Branham o spune foarte clar – reprezintă învățăturile celor 12 
apostoli. Biserica nou testamentară este încoronată cu 
învățăturile celor 12 apostoli. Fapte 2:42: „Ei stăruiau în 
învățăturile apostolilor, în rugăciune, în părtășie și în frângerea 
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pâinii”. Aceste patru lucruri trebuie să se întoarcă – învățăturile 
apostolilor, rugăciunea, părtășia și frângerea pâinii. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze!  

 
[Fratele îi citește o altă întrebare fratelui Frank – n.ed.] 
 
Cum? Cum? […] 
 
Există niște oameni, din vremea unei treziri, care au făcut 

diferite învățături despre înainte, sau în, sau după necazul cel 
mare. Dar dați-mi voie să spun foarte clar: noi mergem în răpire 
înainte să înceapă vreun necaz sau vreo persecuție. S-ar putea să 
trecem prin persecuție, pentru că Satana, balaurul, va sta înaintea 
femeii ca să prindă copilul de parte bărbătească de îndată ce va fi 
născut, dar nu va fi posibil. Dar în ceea ce privește necazul despre 
care vorbește Biblia, noi nu-l vom vedea. Enoh a fost răpit înainte 
să se întâmple ceva, Noe a intrat în corabie înainte să vină 
potopul, Lot a ieșit din Sodoma înainte să cadă focul… Astfel, 
Domnul spune: „Așa va fi în ziua când se va descoperi Fiul 
omului”.  

Nu vă pierdeți vremea cu aceasta! Vă rog, nu vă pierdeți 
vremea! Predicați Cuvântul lui Dumnezeu și pregătiți poporul 
pentru revenirea lui Hristos.  

 
Ultima întrebare…? [Fratele îi citește o altă întrebare 

fratelui Frank – n.ed.] 
 
Haideți s-o spunem în felul următor: eu nu am predicat 

niciodată despre zeciuieli, nu am predicat niciodată despre 
colecte, nu am luat în viața mea o colectă. Nici măcar odată nu 
am amintit de bani, în peste 12.000 de predici pe care le-am 
ținut. Nici măcar o dată. Dar am un tractat - pentru că fratele 
Branham a subliniat foarte puternic zeciuiala. Deci, am un tractat 
care vorbește despre zeciuieli și colecte și dacă doriți să-l aveți, vi-
l putem trimite…  

Dar în America, ei au un sistem „minunat”. Au un sistem 
„minunat”. Au două cutii. Pe una din ele scrie: „zeciuieli” și pe 
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cealaltă scrie „colecte”. Și după predică, după serviciul divin, soția 
predicatorului vine să golească cutia de zeciuieli… Și am văzut cu 
ochii mei: ea are o sacoșă mare pentru cumpărături, o deschide și 
golește acolo toate zeciuielile și pleacă cu ea.  

Apoi, frații săraci vin în partea cealaltă, ca să ia colectele. 
În felul acesta, unii din frați au devenit milionari, pentru că 
fratele Branham spune „zeciuielile merg la pastor”. Dar ei nu iau 
toate celelalte versete și de asemenea, ce mai spune fratele 
Branham și anume că pastorii ar trebui să trăiască din zeciuieli, 
nu că ar trebui să ia zeciuielile adunării – să zicem că ar fi o 
adunare de 800 de persoane – și ajunge astfel multi milionar, 
pentru că ia toate zeciuielile. Nu! 

Zeciuielile să meargă în casa vistieriei, asta spune Biblia. 
Asta spune Biblia! Este, de asemenea, Maleahi cap. 3. Zeciuielile 
și colectele să meargă în casa vistieriei. Dar omul lui Dumnezeu 
care slujește Domnului, să fie plătit din acei bani. Aceasta este 
chiar… unde este scris? 1 Corinteni 9, unde apostolul Pavel 
vorbește despre dare și primire și, de asemenea, în Filipeni.  

Deci, noi trebuie să ne întoarcem la Scripturi, nu să luăm o 
singură afirmație, ci să luăm toate afirmațiile și atunci avem o 
înțelegere echilibrată despre ceea ce trebuie făcut.  

 
[Un frate se ridică și citește din Scriptură - n.ed.] 
 
1 Samuel 12:17: „Nu suntem noi la seceratul grânelor? Voi 

striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știți atunci 
și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului când ați cerut 
un împărat pentru voi”.   

 
[Fratele vrea să adreseze o întrebare, spunând că lucrurile 

vizibile sunt o prefigurare a celor duhovnicești - n.ed.] 
 
Care este problema? Lăsați-o acolo unde este și așa cum 

este. Nu-i dați o interpretare. Închideți-vă Biblia! 
 
[Fratele spune: „Dar frate, eu încă nu te-am întrebat. Nu 

asta e întrebarea mea”. Fratele amintește de venirea Domnului, 
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de Iacov 5:7, de ploaia timpurie și târzie și spune ceva despre o 
legătura făcută de fratele Branham, în acest context, cu jumătatea 
de ceas de liniște din cer - n.ed.] 

 
Fratele Frank întreabă: „Cine a spus asta?”  
 
Fratele răspunde: „Profetul!”  
 
Fratele Frank întreabă: „Unde?” 
 
Se aude un alt frate din fundal: „În cartea celor șapte 

peceți”.  
 
Fratele întreabă dacă tunetele sunt ultima trezire din 

Mireasă.  
 
Fratele Frank întreabă: „Ce sunt tunetele? Ce sunt?”  
 
Fratele răspunde: „Nu știu”. 
 
Fratele Frank: „Ok. Atunci haideți să ne rugăm”. [Fratele 

Frank o spune cu sensul de a încheia adunarea – n.tr.] 
 
Fratele întreabă: „Eu doar te întreb dacă acesta este un 

simbol spre ploaia timpurie și târzie. Este o legătură între 
tunetele despre care a vorbit fratele Branham și ultima slujbă din 
epocile bisericii? Aceasta este întrebarea mea. Sunt acestea în 
legătură, tunetele și ultima trezire?” 

 
Fratele Frank: Frate preaiubit, așa cum am scris în multe 

scrisori circulare și așa cum spune sfânta Scriptură, când Domnul 
nostru va coborî ca Înger al legământului, cu curcubeul deasupra 
capului și va pune un picior pe uscat și unul pe mare și va jura pe 
Cel ce trăiește veșnic, acela este momentul când cele șapte tunete 
vor face să se audă glasurile lor, conform Apocalipsa 10. Și dacă 
mergi la Daniel 12:6-7, din momentul în care Domnul jură pe 
Dumnezeul din cer, va mai fi o vreme, vremuri și o jumătate de 
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vreme. Eu resping cu desăvârșire dacă vine cineva cu „tunete, 
tunete, tunete” – este sub o influență greșită, a unui duh rău. 
Lăsați Cuvântul lui Dumnezeu să fie acolo unde ar trebui să fie și 
unde este. Și citesc din Daniel 12 – m-am săturat de confuzie! M-
am săturat de confuzie! În Daniel 12, aici Îngerul Domnului a 
jurat ca în Apocalipsa 10 și spune: „Și am auzit pe omul acela 
îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el 
și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat 
– ca în Apocalipsa 10 - pe Cel ce trăiește veșnic, că vor mai fi o 
vreme, două vremuri și o jumătate de vreme”. Din clipa 
jurământului, este momentul împărțirii celei de-a 70-a 
săptămâni, la mijlocul căreia va fi rupt legământul. Din acest 
moment când Îngerul Domnului coboară la cei 144.000, vor fi 
exact trei ani și jumătate până la anunțarea Împărăției de o mie 
de ani, conform sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Uitați toate 
învățăturile despre tunete, uitați toate lucrurile, întoarceți-vă la 
Cuvântul lui Dumnezeu și credeți sfintele Scripturi.  

Și cum spuneam înainte, mergeți de la Vechiul Testament 
la Noul Testament, de la Noul Testament la Vechiul Testament și 
luați Scriptura, Scriptura, Scriptura. Cum am citit aici, a jurat pe 
Cel… și apoi răspunsul a fost: „va fi o vreme, două vremuri și o 
jumătate de vreme” – exact trei ani și jumătate, patruzeci și două 
de luni, sau o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Deci 
vă rog, uitați învățătura despre tunete, pentru totdeauna, pentru 
totdeauna, pentru totdeauna! 

[Fratele întreabă în continuare dacă ploaia și tunetele sunt 
simboluri și spune ceva despre secerișul duhovnicesc și 
prefigurările vechi testamentare. Fratele mai spune că nu crede 
în învățăturile despre cele șapte tunete și mai întreabă despre 
ultima trezire din Mireasă, despre slujba Cuvântului vorbit,  
despre credința de răpire și ceea ce a spus fratele Branham în 
cartea peceților și ceva în legătură cu piramida. Apoi încearcă  să-l 
asigure pe fratele Frank că nu este împotriva lui și că-l iubește – 
nu se înțelege foarte bine pentru că fratele vorbește o engleză 
foarte slabă – n.tr.] 
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Fratele Frank: Am spus acest lucru mai devreme, astăzi… 
Sunt atât de dezmăgit de ceea ce s-a spus, pentru că cred că am 
înțeles greșit. Eu cunosc toate cele 71 de afirmații făcute de fratele 
Branham – le cunosc pe toate 71. La sfârșitul peceților, el a 
trebuit să se întoarcă la Tabernacol… Dacă citiți cartea peceților, 
cred că în ultimele cinci sau șase pagini - fratele Branham a 
trebuit să se întoarcă lunea, pe 25 martie, ca să vorbească ceea ce 
a spus și în acele câteva minute el a spus: „Așa cum nimeni nu 
știe despre venirea Domnului, nimeni nu va cunoaște taina celor 
șapte tunete”. Se găsește în cartea peceților, pe ultimele trei 
pagini. De ce n-o lăsați? Lăsați-o în seama lui Dumnezeu, nu 
fabulați în tunete. 

Eu știu că în restituirea totală, noi vom vorbi Cuvântul. Eu 
am trăit trei lucruri de genul acesta, dar mai întâi am auzit 
Glasul! Mai întâi am auzit Glasul: „Du-te și vorbește Cuvântul!” 
De trei ori. Și am vorbit Cuvântul. Dar înainte să-l vorbesc, am 
auzit cu această ureche. Și Domnul vorbește întotdeauna din 
dreapta, niciodată din stânga, niciodată din față. Întotdeauna din 
dreapta, de fiecare dată. „Robul Meu, du-te și vorbește Cuvântul”. 
Și eu l-am vorbit. Au fost amintite chiar și două nume și eu a 
trebuit să le amintesc.   

Deci, eu cred că în restituire nu vom avea adunări de 
rugăciune lungi: prin descoperire divină noi vom vorbi Cuvântul 
și lucrurile pe care le vom spune se vor întâmpla pe loc. Eu am 
văzut acest lucru în slujba fratelui Branham.  

Dar în momentul când ai încercat să aduci aceasta în 
legătură cu tunetele… – eu am auzit prea multe despre tunete. Nu 
mai pot să aud despre tunete. Nu mai pot, nu, despre tunete. În 
lumea întreagă, probleme, probleme, probleme, probleme, 
„descoperirea celor șapte tunete”… Un frate a spus că dacă nu ai 
această descoperire nu faci parte din Mireasă. Și când l-am 
întrebat în ce constă descoperirea, a spus că este o taină. Când l-
am întrebat în ce constă taina, a spus că este un mare secret. 
Când l-am întrebat în ce constă acest mare secret… este în cap. 
Uitați-o! Uitați-o! Nu! Este ceva cu totul și cu totul greșit! Ei sunt 
sub influența unui duh rău. Da… Și au ajuns la o altă evanghelie. 
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Cum am încercat să spun astăzi, preaiubiți frați și surori 
(oh, avem și surori aici? Nu, sunt doar frați. În orice caz…), 
fiecare denominație are un fondator. Dar William Branham nu a 
întemeiat o nouă denominație. El a spus că din această trezire nu 
se va forma nicio denominație, ci din această trezire va ieși 
Mireasa. Dar acum, un grup urmează pe cutare, alt grup urmează 
pe altcineva, alt grup urmează pe altcineva. Ce este asta? Ce este 
asta? O confuzie totală cum n-a fost niciodată pe pământ. Nu este 
confuzie în biserica catolică, la metodiști, la baptiști, la toți 
ceilalți – confuzia totală este în Mireasă, între cei chemați afară. 
În nicio denominație nu sunt atâtea învățături greșite.  

Deci, fraților, noi avem o problemă și această problemă 
trebuie rezolvată prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Numelui 
lui Isus Hristos! Da! Rămâneți la termenii Bibliei și respectați 
chiar și când Biblia spune în Apocalipsa 10 „pecetluiește ce au 
spus cele șapte tunete și nu scrie”. Dar conform Apocalipsa 1:3, 
noi trebuie să credem lucrurile scrise! Care sunt scrise! Da, care 
sunt scrise! Eu nu pot suporta [ce nu este scris]. „Ferice de cine 
citeste și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc 
lucrurile scrise în ea!”. Ce am eu de-a face cu ceva ce nu este 
scris? Ce ai tu de-a face? Ce aveți voi de-a face? Uitați-o pentru 
totdeauna! Rămâneți la Cuvântul lui Dumnezeu! [Aici se încheie 
înregistrarea – n.ed.] 


