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 Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă doresc 

binecuvântările lui Dumnezeu pentru anul acesta.  

Privesc în trecut şi mă gândesc la anul 1933, la anul 1963 – au 

trecut 80 de ani, respectiv 50 de ani, iar acum, conform Cuvântului lui 

Dumnezeu, trebuie să ne aflăm la finalul timpului de har.  

 Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le subliniem din Cuvântul 

profetic, referitor la lucrurile care se împlinesc acum. Dacă privim astăzi 

în lume, nu este vorba numai despre primul şi al doilea război mondial, 

ci pretutindeni este nelinişte: privim la ţările africane, privim mai ales la 

Orientul mijlociu şi vedem că se petrec lucruri ca niciodată înainte. 

Privim la Israel, privim la Egipt, la Siria, la toate aceste ţări. Până şi 

ştirile de ultimă oră au avut ca subiect ceea ce s-a întâmplat lângă 

Damasc. Dacă citiţi Isaia 17:1, acolo este scris: „Damascul nu va mai fi 

o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături”.  

Dar eu doresc să spun următoarele: eu cred că William Branham a 

avut o chemare şi o însărcinare divină. Eu cred ce i s-a spus lui în iunie 

1933 şi anume că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui 

Hristos. După cum ştiţi, în decembrie 1965, Domnul l-a luat pe iubitul 

nostru frate, pe prorocul Său şi de atunci eu am dus până la marginile 

pământului mesajul, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu care cuprinde 

toate făgăduinţele: despre aşezarea din nou, despre chemarea afară, 

despre pregătire. Dumnezeu Şi-a luat mesagerul, dar mesajul ne-a rămas.  

Apoi trebuie să spunem că în 1933, fratele Branham a avut şapte 

vedenii şi una din ele făcea referire la un automobil care va fi produs şi 

care nu are nevoie de cineva care să stea la volan, ci este condus 

automat. Există în Germania, există în SUA, în California. Aceasta s-a 

împlinit înaintea ochilor noştri.  

Nu este necesar să intrăm în detalii, dar vă spun că suntem foarte 

aproape de revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru. Cum ştim cu toţii, 

scumpul nostru Salvator a promis în Ioan 14:2-3: „Eu Mă duc să vă 

pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 

întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.  
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Revenind la deschiderea peceţilor în martie 1963, au trecut 50 de 

ani de când a avut loc supranaturalul; norul supranatural s-a coborât, 

şapte îngeri în constelaţia aceea... şi fratelui Branham i-a fost spus să se 

întoarcă în biserica lui din Jeffersonville, ca să vorbească despre cele 

şapte peceţi.  

Preaiubiţilor, socotesc ca un mare privilegiu faptul că l-am 

cunoscut personal pe fratele Branham timp de zece ani. Cu numai câteva 

săptămâni înaintea deschiderii peceţilor, noi am fost din nou împreună. 

Nu doresc să intru în detalii, dar eu vă asigur înaintea lui Dumnezeu că 

am fost în legătură cu Domnul, cu însărcinarea divină, cu promisiunea 

din Maleahi 4, în timpul întregii vieţi a lui William Branham. Zece ani 

este o perioadă lungă, în care am fost deseori împreună cu fratele 

Branham.  

Dar de la deschiderea peceţilor, noi am fost introduşi în cele mai 

profunde lucruri ale planului de mântire. Nu este necesară nicio discuţie, 

dacă ducem toate lucrurile înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu; fiecare 

întrebare primeşte răspuns, nu este necesar să fie revizuit sau corectat 

ceva. Şi acesta este harul pe care Dumnezeul cerului mi l-a acordat. Eu 

nu scot din context anumite afirmaţii, ci las fiecare predică în ordinea 

precisă în care a fost predicată. Am avut, de asemenea, harul lui 

Dumnezeu să ştiu ce a spus fratele Branham înaintea deschiderii 

peceţilor, ce a spus el în timpul deschiderii peceţilor şi chiar şi ce a spus 

el în august 1964, referindu-se la deschiderea peceţilor.  

Acesta este un har deosebit pe care mi l-a acordat Dumnezeu, 

datorită însărcinării divine: să aşez tot ceea ce a învăţat fratele Branham, 

conform Cuvântului lui Dumnezeu.  

Deci, preaiubiţilor, sunt două puncte pe care doresc să le subliniez, 

repede. Unul este în 1 Petru 1, unde ni se spune că am fost cumpăraţi cu 

sângele scump al Mielului lui Dumnezeu, că am fost răcumpăraţi, că am 

primit iertarea tuturor păcatelor noastre. Numele noastre au fost scrise în 

Cartea Vieţii Mielului, înaintea întemeierii pâmântului. Dar în cap. 2 se 

vorbeşte despre Piatra din capul unghiului, despre aceia care se 

poticnesc şi despre aceia care recunosc Stânca salvării. Unii se 

poticnesc, dar alţii se ridică în prezenţa lui Dumnezeu. Aici avem o 

afirmaţie deosebită, în v. 8: „Şi «o piatră de poticnire şi o stâncă de 

cădere.» Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul şi la aceasta 
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sunt rânduiţi”. [versiunea King James redă textul astfel: „şi o piatră de 

poticnire şi o stâncă de cădere, pentru aceia care se poticnesc de cuvânt, 

fiind neascultători: şi la aceasta au fost rânduiţi” – aşa citeşte şi fratele 

Frank – n.tr.]. Unii sunt rânduiţi la viaţă veşnică. Ei nu se poticnesc de 

Cuvântul împlinit. Iată care este adevărul: oamenii se poticnesc 

întotdeauna de Cuvântul pe care-l împlineşte Dumnezeu. Ei se simt 

jigniţi. Chiar şi acum, ei nu cred Maleahi 4. Ei se poticnesc şi spun că 

deja s-a împlinit, acum două mii de ani. Dar noi, care am găsit har 

înaintea lui Dumnezeu, nu ne poticnim ci Îi mulţumim lui Dumnezeu 

pentru promisiunea timpului prezent şi Îi mulţumim lui Dumnezeu că a 

împlinit făgăduinţa în timpul nostru şi noi avem parte de slujba făgăduită 

de Dumnezeu în acest timp. 

Aş putea să vorbesc vreme îndelungată despre această temă: unii 

cred, alţii se poticnesc şi sunt neascultători. Ei se poticnesc de Cuvântul 

pe care-l împlineşte Dumnezeu. Vă rog, nu vă poticniţi. Cuvântul lui 

Dumnezeu să vă fie descoperit şi, dacă sunteţi rânduiţi la viaţă veşnică, 

veţi crede făgăduinţa acestui timp. Nu veţi crede numai făgăduinţa 

despre revenirea lui Hristos, ci veţi crede că există un mesaj care răsună 

spre a chema afară Mireasa, înaintea revenirii Mirelui.  

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste 

voi. Vă rog, recunoaşteţi ziua, timpul, împlinirea tuturor făgăduinţelor 

lui Dumnezeu pentru acest timp. Vă rog credeţi făgăduinţa revenirii 

Domnului nostru, vă rog credeţi făgăduinţa care se împlineşte acum, 

înaintea revenirii Sale. Mesajul este ultima chemare pentru Mireasa lui 

Hristos. Fiţi pregătiţi şi fiţi binecuvântaţi, în Numele Domnului Isus 

Hristos. Amin.  

 


