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Sumar video martie 2014 
 

Preaiubiți frați și surori în Hristos, 
 
Vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din 

Krefeld, Germania. Cum o facem deja de mulți ani, am avut 
întâlnirile noastre și credincioșii din întreagă Europă și diferite 
părți ale pământului au venit ca să fie cu noi, cu dorința de a 
auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Noi apreciem foarte mult că 
Domnul a fost atât de bun cu noi, privind în urmă la atâția ani: 
în slujbă, 62 de ani, în mesaj și împărtășind adevăratul Cuvânt 
al lui Dumnezeu vreme de 52 de ani. Dacă privim în urmă, 
vedem cum Dumnezeu a călăuzit și ne-a păstrat în Cuvântul 
Său. De asemenea, în ceea ce privește slujba importantă și 
deosebită a fratelui Branham, Domnul ne-a arătat din sfintele 
Scripturi ce slujbă trebuia să aibă loc înaintea revenirii 
Domnului.  

Este simplu să vorbești despre mesaj și mesager, dar prin 
descoperire divină ajungi să înțelegi și să fii în stare să așezi 
lucrurile în Cuvântul lui Dumnezeu, să știi că slujba fratelui 
Branham a fost parte din planul salvării în timpul nostru, așa 
cum slujba lui Ioan Botezătorul a fost parte din planul salvării, 
împlinirea profețiilor biblice la prima venire a lui Hristos; iar 
acum, împlinirea [profețiilor biblice] dinaintea celei de-a doua 
veniri a lui Hristos. Dar chiar și în punctul acesta trebuie să 
ascultăm cu atenție ce spune Scriptura și, de asemenea, 
afirmațiile fratelui Branham. 

Înțelegem că acesta este timpul chemării afară, timpul 
pregătirii, pregătirea pentru a-L întâlni pe Domnul, oricând ar 
veni El. Și înțelegem din împlinirea profețiilor biblice că 
revenirea Domnului nostru este iminentă. Privim la Israel, 
privim la Ierusalim, privim la negocierile care au loc între Israel 
și cei din Palestina și țările vecine, apoi, de asemenea, Vaticanul 
și negocierile despre muntele Sion – este pus în discuție 
muntele Templului…  

Preaiubiți prieteni, nu ne aflăm numai în vremea 
sfârșitului, ci suntem la sfârșitul timpului de sfârșit și atunci ne 
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dăm seama cum [are loc] unirea tuturor bisericilor creștine în 
Consiliul Mondial al bisericilor și cum sunt invitate să se 
întoarcă la biserica mamă, la biserica romano catolică.  

Chiar de curând, în Texas, episcopul bisericii anglicane, a 
vorbit predicatorilor penticostali, arătându-le că noi toți suntem 
catolici și toți ar trebui să se întoarcă, vorbind despre 
neprihănire, pomenind chiar faptul că Ilie trebuie să vină mai 
întâi și să întoarcă inimile credincioșilor înapoi la Cuvânt. 
Lucrurile sunt atât de apropiate încât, dacă ar fi posibil, chiar și 
cei aleși ar fi înșelați, cum a spus Domnul nostru în Matei 24. 

Dar preaiubiților, nu este posibil, pentru că aleșii cred 
acum Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, pentru acest timp, 
aleșii aud mesajul acestui ceas… Ei cred într-un singur 
Dumnezeu, care S-a descoperit ca Tatăl nostru în cer, pe 
pământ ca Emanuel, în singurul Său fiu zămislit, în credincioșii 
autentici prin Duhul Sfânt. Nu trei persoane individuale, ci un 
singur Dumnezeu care-Și împlinește făgăduințele și propriul 
plan de salvare. La fel și cu botezul: nu vreo formulă, așa cum 
este folosită în toate bisericile – ei fac semnul crucii folosind o 
formulă… Acea formulă n-a fost folosită nici o dată în Biblie. 
Nici o dată. Nici o dată! Și, din ziua Cincizecimii, fiecare a fost 
botezat în Numele Domnului Isus Hristos, pentru că acela este 
Numele de legământ nou testamentar, în care Dumnezeu s-a 
descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. 

Preaiubiților, este atât de important să credem fiecare 
Cuvânt al lui Dumnezeu și, de asemenea, să ascultăm tot ce a 
spus Domnul.  

Deci, înțelegem că slujba fratelui Branham a trebuit să ne 
readucă la temelia originală, înapoi la început, înapoi la 
învățăturile apostolilor. Și înțelegem că vor avea loc două uniri: 
una sub Hristos, Capul Bisericii celor întâi născuți, al Trupului 
lui Hristos, apoi marele Consiliu al bisericilor se va uni sub 
Roma. Și dacă eu spun azi că fiecare doctrină a fost schimbată, 
din vremea primului sinod din anul 325, la Niceea... Atunci s-a 
pus temelia a ceea ce mai târziu a devenit biserica de stat, în 
Imperiul Roman, la care a trebuit să aparțină fiecare, din anul 
380, pentru că acea biserică a devenit o biserică de stat și 
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fiecare, automat, a trebuit să aparțină acelei biserici de stat. Dar 
acea biserică, a cărei temelie s-a pus în anul 325 la Niceea, nu 
este Biserica lui Isus Hristos! Temelia Bisericii lui Isus Hristos a 
fost pusă de apostoli și profeți, Isus, Domnul nostru fiind El 
Însuși piatra din capul unghiului.  

Astfel, noi nu ne întoarcem la Niceea, nici la diferitele 
sinoade… Nu! Noi ne întoarcem la început! Isus Hristos este 
alfa și omega, este Cel dintâi și Cel de pe urmă. Dar, 
preaiubiților, vă rog înțelegeți, nicio minciună nu vine din 
adevăr. Așa este scris în 1 Ioan… De asemenea, dacă citiți în 2 
Tesaloniceni 2, „pentru că n-au primit dragostea pentru adevăr, 
Dumnezeu le trimite rătăciri”. Trebuie să aveți dragostea lui 
Dumnezeu, pentru Domnul și Salvatorul, pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu, trebuie să apreciați ceea ce ne-a dat Domnul. 

Preaiubiților, pentru că Îl cunosc pe Domnul ca 
Salvatorul meu și, de asemenea, am primit o însărcinare directă 
pe 2 aprilie 1962, am o responsabilitate directă să spun 
întregului pământ că trăim chiar înaintea revenirii lui Hristos; 
toate profețiile biblice se împlinesc: cu Israelul, cu națiunile, cu 
Biserica, cu lepădarea de credință, cu arătarea omului păcatului, 
dar, de asemenea, cu arătarea fiilor lui Dumnezeu care se arată 
acum, crezând fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.  

Scopul pentru care ne-a trimis Domnul o slujbă așa cum 
a avut fratele Branham n-a fost spre a admira un mare om al lui 
Dumnezeu, ci spre a înțelege scopul dumnezeiesc legat de acea 
slujbă dată de Dumnezeu. Este o făgăduință pentru acest timp… 
Și întotdeauna mă bucur că pot să spun că-L cunosc pe Domnul 
din 1948, dar l-am cunoscut pe fratele Branham din 1955, l-am 
cunoscut vreme de zece ani. Eu sunt un martor ocular. Și pe 12 
iunie 1958, în Dallas, Texas, el mi-a spus: „Frate Frank, tu te vei 
întoarce în Germania cu acest mesaj”. Deci, eu sunt o parte din 
ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Eu nu numai că vorbesc 
despre mesaj, ci sunt o parte din așezarea din nou, eu cred 
conform Cuvântului lui Dumnezeu.  

Și privesc la acești mulți ani, în care am vizitat 157 de țări, 
împărtășind poporului lui Dumnezeu cel mai important mesaj 
al ceasului. Pot doar să spun, ca și Domnul nostru – El a zis 
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două lucruri: „au urechi și nu aud, au ochi și nu văd”. Apoi S-a 
întors către ucenicii Lui ai căror ochi fuseseră deschiși și a spus: 
„ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud”. Cărui 
grup îi aparții tu? Celor ce au urechi și nu aud, care au ochi și nu 
văd? Sau grupului căruia i se aplică: „ferice de ochii voștri că 
văd și de urechile voastre că aud”? Ferice de inimile voastre, 
pentru că credeți Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest 
timp! 

Domnul să vă binecuvânteze și să fie cu voi, este 
rugăciunea mea în Numele sfânt al lui Isus. Amin! 


