Sumar video octombrie 2013
Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul
Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Dumnezeu să vă
binecuvânteze şi să fie cu voi!
Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână foarte deosebit şi
binecuvântat. Poporul lui Dumnezeu s-a adunat din întreaga Europă şi,
de asemenea, de dincolo de ocean, ca să fie alături de noi în adunările la
care au participat între 800 şi 900 de persoane. A fost pur şi simplu
minunat să împărtăşesc Cuvântul scump şi sfânt al lui Dumnezeu cu
aceia care au venit.
Din predicile fratelui Branham, eu am subliniat o afirmaţie într-un
mod foarte, foarte deosebit. În predica Puţuri crăpate (26.07.1964) fac
referire la pagina 13, unde fratele Branham a discutat cu fratele Lee
Vayle despre semnul real că cineva a primit cu adevărat Duhul Sfânt. Şi
desigur, cum ştim cu toţii, unii spun un lucru, alţii alt lucru. Şi fratele
Branham era convins că [semnul] era dragostea desăvârşită – dragostea
desăvârşită şi acesta este un lucru minunat. Dar apoi s-a întâmplat ceva,
el a avut o vedenie. Eu vă citesc ce a spus el: „Eu am crezut aceasta: că,
dacă un om are dragoste... Dar într-o zi Domnul, într-o vedenie, m-a
corectat şi El a spus că dovada Duhului este faptul că oamenii pot primi
Cuvântul - nici dragostea, nici vorbirea în limbi, ci [dovada o au] aceia
care primesc Cuvântul”. Desigur că aceasta este o afirmaţie foarte
puternică şi el a continuat şi a subliniat: „Deci există o dovadă autentică
a Duhului Sfânt. El încă nu mi-a spus ceva greşit. Dovada Duhului Sfânt
este:1 acela care poate crede Cuvântul lui Dumnezeu, care poate primi
Cuvântul lui Dumnezeu”.
Preaiubiţilor, eu sunt în Împărăţia lui Dumnezeu din 1948 şi am
fost botezat în Duhul Sfânt în 1949. După cum ştiţi, am slujit, am
predicat. În 1955 l-am întâlnit pe fratele Branham. Am fost cu el vreme
de zece ani, am discutat la telefon din Krefeld în Jeffersonville. Apoi,
desigur, după ce fratele Branham a fost luat ca să fie la Domnul, am avut
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privilegiul să-i chem pe [unii] oameni laolaltă în Jeffersonville şi Lee
Vayle a fost împreună cu un grup restrâns de fraţi pe care eu i-am
chemat laolaltă în aprilie 1966, imediat după înmormântarea fratelui
Branham, pentru că în timpul acela nu fusese tipărită nici măcar o
singură predică. Nici măcar o singură predică a fratelui Branham nu era
tipărită în aprilie 1966. După cum ştie fiecare, existau câteva cărţi. Dr.
Lee Vayle tipărise Epoca bisericii Laodiceea – şi broşura aceasta a
constituit ultimul capitol din cartea intitulată Cele şapte epoci ale
Bisericii. De la prima până la ultima propoziţie, această carte a fost
scrisă de Lee Vayle. Apoi, desigur, Prorocul secolului XX, a fost scrisă
tot de către Lee Vayle.
Apoi, dragi prieteni, când a fost gata cartea despre epoci, în
noiembrie 1965, atunci fratele Branham a fost întrebat dacă a citit-o. El
spune aici, în predica Fugind din prezenţa Domnului: „Eu însumi n-am
citit-o niciodată”. Să repet ce a spus fratele Branham? „Eu însumi n-am
citit-o niciodată”. Deci, preaiubiţilor, trebuie să spun următoarele: a sosit
timpul să nu mai fie menajat nimeni, ci adevărul să fie spus clar.
Chiar în această carte, Cele şapte epoci ale Bisericii, pe pagina 322
în gura lui William Branham sunt puse următoarele cuvinte pe care le
citesc de aici: „Deci eu repet, cred sincer şi susţin ca un cercetător
individual al Cuvântului, sub inspiraţie divină, că în 1977 s-ar cuveni să
se încheie sistemele lumii şi să înceapă Împărăţia de o mie de ani”.
Această afirmaţie niciodată, niciodată, niciodată n-a ieşit de pe buzele
lui William Branham! Dar cu toate acestea, cu toate acestea, pe oameni
nu-i interesează adevărul. Şi mai ales dacă ei pot să spună: „Eu am fost
împreună cu prorocul şi prorocul mi-a spus…” Chiar şi acest frate
preaiubit care a afirmat că fratele Branham a văzut un calendar care era
răsfoit an după an şi s-a oprit la anul 1977. Şi numai pentru că el a putut
spune: „Eu am fost cu prorocul”, oamenii au crezut povestea lui. Dar o
poveste rămâne o poveste, indiferent cine o spune. Şi de aceea,
preaiubiţilor, eu trebuie să spun adevărul. Şi după cum afirma fratele
Branham – adevăratul semn că aţi primit adevăratul Duh Sfânt este a
crede şi a respecta fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este
scris. Dacă puneţi o singură interpretare, sunteţi încurcaţi şi nu aveţi
Duhul adevărului, aveţi duhul rătăcirii! De aceea, niciodată nu veţi putea
pune lumina alături de întuneric, nu, niciodată!
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Şi am fost surprins, cu o săptămână în urmă, când am avut o
discuţie cu preaiubitul şi vechiul meu prieten, fratele Pearry Green şi el
mi-a spus deschis: „Frate Frank, eu am luat o hotărâre greşită în 1979”.
Apoi a spus de două ori: „Eu cred că chemarea ta este la fel de adevărată
ca şi chemarea pe care a primit-o apostolul Pavel pe drumul său spre
Damasc”. Chiar vinerea trecută noi am discutat iarăşi şi el a repetat
aceleaşi cuvinte: „Frate Frank, continuă; Domnul te-a chemat”. Şi a
repetat: „Eu cred că chemarea ta este la fel de adevărată ca şi chemarea
pe care a primit-o apostolul Pavel pe drumul său spre Damasc”.
Preaiubiţi prieteni, eu nu mă prezint pe mine, însă am o chemare
directă. O chemare directă! Urechile acestea, urechile mele au auzit
glasul poruncitor, pătrunzător al Domnului: „Slujitorul Meu, timpul tău
pentru acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe ca
să predici Cuvântul Meu”. Şi după cum ştiţi cu toţii, fratele Branham,
prorocul lui Dumnezeu, a repetat cuvânt cu cuvânt, pe 3 decembrie
1962, în limba engleză, ceea ce mi-a vorbit mie Domnul în limba
germană. Preaiubiţilor, doi martori, Fred Sothman şi Banks Wood
şedeau la aceeaşi masă. Eu nu mă prezint pe mine înaintea voastră, nu,
dar datorită chemării divine, am o răspundere. Şi când ţii seama de
Cuvântul lui Dumnezeu, nu poţi crede nicio interpretare, indiferent că
este vorba despre şapte tunete sau a şaptea pecete, a treia tragere sau
orice ar fi! Dacă nu se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, unde vă
aflaţi? În închipuiri? Dacă nu este o făgăduinţă în această carte, nu există
o împlinire!
Fratele Branham avea o foarte puternică aşteptare ca lucrarea finală
a Duhului Sfânt să aibă loc – slujba cuvântului vorbit. El a adus toate
aceste lucruri în legătură cu slujba lui. Dar Domnul va împlini fiecare
făgăduinţă fie că este aici Isaia, sau Ieremia, sau Pavel sau Branham...
Domnul este aici şi El va împlini fiecare Cuvânt şi Îşi va desăvârşi
lucrarea de răscumpărare aşa cum a făcut-o şi cu cea de creaţie. Ieşiţi
afară din toată încurcătura! Ieşiţi afară din toate interpretările! Întoarceţivă la Cuvântul lui Dumnezeu! Cum spune apostolul Petru aici, în 1
Petru: „…fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate
putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvânt...!” Prin
Cuvântul lui Dumnezeu, haleluiah! Nu prin poveşti, ci prin Cuvântul lui
Dumnezeu! Cuvântul este sămânţa. Respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu,
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fiecare Cuvânt! Fiecare Cuvânt! De asemenea, Apocalipsa 10, indiferent
care ar fi, vă rog... Dacă nu respectaţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu,
este un semn clar că nu aveţi adevăratul Duh Sfânt.
Citesc din nou ce a spus fratele Branham aici: că oricine, oricine a
primit Duhul Sfânt va primi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu şi va crede
fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, fără să adauge nimic la acesta, aşa cum
găsim scris în Apocalipsa 22.
Deci, preaiubiţi fraţi, a sosit ceasul să vorbim deschis, să spunem
adevărul! Revenirea Domnului nostru este iminentă! Cuvântul lui
Dumnezeu să fie adevărat şi cuvântul fiecărui om să fie o minciună.
Lăsaţi fiecare Cuvânt să fie adevărat şi fiecare interpretare să fie o
minciună, indiferent cât de înflorită aţi prezenta-o. Cerul şi pământul vor
trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Şi numai dacă
rămâneţi în acest Cuvânt al lui Dumnezeu aveţi viaţă veşnică şi aveţi
dovada că aţi primit adevăratul Duh Sfânt – crezând fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu şi fiindu-vă descoperit prin acelaşi Duh Sfânt.
Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi, în
Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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