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Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele
Frank  din  Centrul  Internațional  de  Misiune  din  Krefeld,
Germania.  Avem  în  urma  noastră  un  sfârșit  de  săptămână
minunat și deosebit. Am avut adunări remarcabile, au fost cu
noi  oameni  din  întreaga  Europă,  de  peste  ocean…   Sala
principală,  sălile  de  mese,  camerele  de  cazare,  toate  au  fost
ocupate de peste o mie două sute de persoane care au venit să
asculte  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  mesajul  acestui  ceas,  să  fie
aduși la zi în Împărăția lui Dumnezeu. 

De asemenea, a trebuit să subliniem că nu numai Matei
24 se împlinește în timpul nostru, cu privire la lucrurile care se
petrec, ci este în pregătire și Ezechiel 38–39. Am citit Isaia 17,
am citit alte versete, ca să arătăm că nu trăim doar întoarcerea
israeliților din peste o sută cincizeci de țări în țara făgăduită, ci
vedem și unirea puterilor din jurul Israelului, pentru ca atunci
când  va  sosi  ziua,  să  lovească  Israelul.  Dar  acela  va  fi
momentul când Domnul Dumnezeu va rosti ultimul cuvânt și
va trimite prăpădul peste două sute de milioane care vor fi fost
adunate.  Trebuie  doar să citim Apocalipsa cap.  9,  cap.  16 –
despre râul Eufrat și, de asemenea, despre cei patru îngeri ai
nimicirii care vor ucide a treia parte a omenirii.

Preaiubiți frați și surori, Dumnezeu ne-a deschis ochii
ca să vedem ce se întâmplă chiar acum. Și Domnul nostru a
subliniat  și   a  zis:  „Când vor  începe  să  se  întâmple  aceste
lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că
izbăvirea  voastră  se  apropie”.  Pentru  noi,  cei  care  credem
Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru timpul acesta, este pur
și simplu minunat să înțelegem pe deplin planul și scopul lui
Dumnezeu pentru  acest  timp,  să  înțelegem pe deplin  slujba
fratelui Branham, un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui
Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu.

Frați și surori, noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul
lui Dumnezeu. Dacă Domnul nostru a spus: „Vi-l voi trimite pe
profetul  Ilie…”  –  Maleahi  4,  când  El  a  repetat  asta  aici,  în
Marcu 9:12:  „El le-a răspuns: «Ilie va veni întâi; și va așeza



din nou toate lucrurile»” atunci trebuie să ne oprim și să luăm
seama  la  conținutul  făgăduinței.  William  Branham  nu  ne-a
adus  o  religie  nouă!  William  Branham  nu  a  adăugat  la
Cuvântul lui Dumnezeu! Testamentul este complet și nimeni
nu are dreptul să adauge nici măcar un singur cuvânt la acesta!
Eu trebuie să spun aceasta în Numele Domnului, pentru aceia
care au pretenția că ei cred mesajul și pe mesager: de ce nu
citiți  în  Vechiul  Testament  – 1  Regi  18  – ce  a  făcut Ilie?  A
inițiat  el  o  nouă  învățătură?  O  religie  nouă?  Sau  a  chemat
poporul lui Dumnezeu? A chemat poporul lui? Da. A făcut-o. Și
ce a mai făcut? A luat douăsprezece pietre, după numărul celor
douăsprezece seminții. El a reașezat, a rezidit altarul și a pus
jertfa  pe  altar.  Apoi  s-a  rugat:  „Doamne,  Dumnezeul  lui
Avraam,  Isaac  și  Israel!  Fă  să  se  știe  astăzi  că  Tu  ești
Dumnezeu  în  Israel,  că  eu  sunt  slujitorul  Tău  și  că  toate
aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta”. 

Astfel, când Domnul Dumnezeu a dat făgăduința: „Eu
vi-l  voi  trimite  pe  profetul  Ilie  ca  să  așeze  din  nou  toate
lucrurile…”  Cuvântul  „reașezare”  nu  are  nevoie  să  fie
interpretat.  Înseamnă  ceea  ce  spune  și  spune  ceea  ce
înseamnă. De câte ori a spus fratele Branham: „Noi trebuie să
fim reașezați la starea de la început, la învățăturile apostolice,
la Cincizecime, înapoi, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu!”

Așadar,  preaiubiților,  tot ceea ce se face în așa zisele
rânduri  ale  mesajului  timpului  de  sfârșit  mă  doare  foarte,
foarte tare. Și o spun deschis: se știe pe tot pământul că am
avut parte de slujba fratele Branham, l-am cunoscut timp de
zece ani, am primit predicile înregistrate pe benzi, am crescut
sub slujba lui, l-am întâlnit de mai multe ori. Și preaiubiților,
multe lucruri ar putea fi spuse aici, dar cel mai important a fost
în  2  aprilie  1962,  chiar  înainte  de  răsăritul  soarelui,  când
Domnul, cu un glas audibil, pătrunzător și poruncitor a spus
aceste cuvinte: „Robul meu, timpul tău pentru acest oraș se va
încheia  în  curând.  Te voi  trimite  în  alte  orașe  ca  să  predici
Cuvântul Meu!” Cunoașteți mărturia mea. 

Am  luat  avionul  și  am  mers  să-l  văd  pe  fratele
Branham.  Pe  3  decembrie  el  a  confirmat  cuvânt  cu  cuvânt
însărcinarea dată mie de Domnul. Așadar slujba mea nu e o



pretenție, e o realitate. E o mare diferență între o pretenție și o
realitate. Oricine poate să pretindă ceva și să spună: „Am fost
cu profetul, profetul mi-a zis, profetul a spus…, profetul aici,
profetul  acolo…”  Nu,  eu  nu ridic  nicio  pretenție,  ci  doar  vă
împărtășesc adevărata  mărturie  a  unei  adevărate  chemări  la
slujbă, iar de această chemare este legată o răspundere divină.
Iar când fratele Branham a spus chiar și aceste cuvinte: „Frate
Frank,  așteaptă  cu distribuirea  hranei  până  vei  primi  restul
hranei care aparține de aceasta!”, preaiubiți frați și surori, am
știut că trebuie să aștept până când și ultima predică va fi fost
ținută.

Dați-mi voie să spun următoarele, în dragoste: mai ales
la  serviciul  de  înmormântare  a  preaiubitului  nostru  frate
Pearry Green, inima mi-a fost sfâșiată. Am auzit încă o dată
despre diferite direcții care cred una sau cealaltă, care cred cele
șapte tunete și tot felul de lucruri. M-am întors plângând. Am
spus: „Doamne iubit, ce s-a întâmplat cu cea mai mare slujbă
care a exista vreodată și care a avut loc pe fața pământului?” Și
toți  spun:  „Profetul  a  zis,  profetul  a  zis…”  Niciunul  nu  s-a
referit la Biblie. Niciunul. Doar „profetul a zis …” 

Preaiubiților,  dați-mi  voie  să  o  spun  foarte  clar:
William Branham a avut o slujbă infailibilă, așa cum Domnul
și Mântuitorul nostru a spus, în slujba Sa de Fiu al omului a
putut spune în Ioan 5:19: „Fiul nu poate face nimic de la Sine;
El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl
face și Fiul întocmai”.

În  același  mod,  William  Branham  vedea  o  vedenie
pentru  fiecare  persoană  din  rândul  de  rugăciune.  El  putea
spune  persoanei  respective  ceea  ce  îi  arăta  Dumnezeu  în
vedenia  respectivă.  Și  de  fiecare  dată  era  AȘA  VORBEȘTE
DOMNUL!  Nimeni  altcineva  n-a  mai  avut  vreodată  o
asemenea slujbă.

În același timp trebuie să repet: William Branham nu a
început o religie nouă,  nu ne-a îndepărtat  de Biblie;  el  ne-a
adus înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie
și noi trebuie să respectăm lucrul acesta.

Și mai ales când îi auzim pe unii dintre frați predicând
despre cele șapte tunete – în dragoste, doar în dragoste – vă



întreb: vă înmânez Biblia aceasta: puteți predica din ea despre
cele  șapte  tunete?  Vă  rog,  de  unde?  Puteți  predica  despre
tragerea a  treia  din  Biblia  aceasta? Vă rog,  de unde?  Puteți
predica din această Biblie despre vedenia cu privire la cort? Vă
rog, de unde? Arătați-mi! Dumnezeul meu din cer! Când veți
înțelege că toate aceste lucruri care au aparținut slujbei divine,
William Branham le-a primit de la Dumnezeul Atotputernic!?
Lăsați-le la locul lor și predicați Cuvântul lui Dumnezeu!

Fie  că  este  vorba  despre  vedenia  cu  privire  la  cort
despre  care  a  vorbit  el  din  1956,  fie  că  este  vorba  despre
tragerea a treia, fie că este vorba despre a șaptea pecete, fie că
este vorba despre cele șapte tunete… Chiar și  aici puteți  citi
afirmațiile fratelui Branham –  aici,  pe 24 martie 1963, când
vorbea  despre  pecetea  a  șaptea,  fratele  Branham  spune  că
„erau cele șapte tunete care au răsunat unul după altul”. 

Chiar azi  un frate mi-a scris un e-mail lung: „Fratele
Branham  nu  a  vorbit  niciodată  despre  cele  șapte  tunete
referindu-se la arătarea norului supranatural pe 28 februarie”.
Când vei verifica fiecare afirmație a fratelui Branham, nu doar
pe aceea la  care  vrei  să  faci  referire?  Te rog citește-le  și  pe
acelea la care nu-ți face plăcere să te referi!

Iar aici din nou, pe 24 martie 1963: „Cele șapte tunete
au răsunat împreună ca și cum ar fi vrut să silabisească ceva”.
Deci nu trebuie decât să te întorci și să le citești! Dar aceasta
nu  se  referă  la  slujba  mea!  Se  referă  la  slujba  lui  William
Branham și s-a întâmplat pentru că fratele Branham a spus:
„Credința de răpire este în cele șapte tunete”. Însă noi trebuie
să înțelegem limbajul folosit de profet! 

Dumnezeule meu, nu știu cât timp va mai fi Domnul
îndurător  și  va trece cu vederea aceste  lucruri  care  nu sunt
corecte, pentru că acesta este timpul lui Dumnezeu ca să pună
toate lucrurile în ordinea  divină corectă.

Din nou, în al treilea rând, în pecetea a șaptea, fratele
Branham a spus: „Dar șapte tunete au răsunat unul după altul
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!” – și el bate în amvon. Cine ești tu, frate, să
spui că a fost un singur tunet? Cine ești tu, să duci în rătăcire
poporul  lui  Dumnezeu?  Cine  ești  tu,  să  spui  că  William
Branham trebuie să se întoarcă? Noi predicăm revenirea lui



Hristos, nu revenirea lui William Branham! 
Dați-mi  voie  să  spun  următoarele  în  Numele

Domnului:  doar ducere în rătăcire,  confuzie,  domnește între
aceia care pretind că ei cred mesajul, din cauză că ei nu readuc
totul la Cuvântul lui Dumnezeu!

Vă  rog,  înțelegeți,  tot  ce  ține  de  slujba  lui  William
Branham  s-a  împlinit,  iar  restul  pe  care  el  l-a  văzut  se  va
împlini chiar înainte ca Domnul să revină, în deplina reașezare
a puterii lui Dumnezeu, când vor fi create mădulare lipsă și se
va  manifesta  puterea  lui  Dumnezeu.  Aceea  va  fi  o  scurtă
perioadă de timp, când Domnul Însuși, conform cu profeția lui
Isaia,   cap.  28 și  conform Romani cap.  9 – unde este scris:
„Domnul Însuși Își va încheia lucrarea”. William Branham și-a
încheiat  lucrarea  în  chip  maiestuos!  Totul  este  în  rânduială
divină, noi trebuie doar să înțelegem prin descoperire divină și
să așezăm toate lucrurile la locul lor. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!  
În  final,  spre  informarea  voastră:  Dumnezeu  face

lucruri mari. V-aș putea relata despre ceea ce face Dumnezeu
acum,  în  multe,  multe,  multe  națiuni.  Pentru  azi:
binecuvântările  Dumnezeului  Atotputernic  să  se  odihnească
peste voi! Vă rog înțelegeți: slujba lui William Branham a fost
spre a reașeza biserica, ca să pună temelia celor doisprezece
apostoli,  ca  să  ne  readucă  la  învățăturile  originale  ale
apostolilor! Nu ca să înceapă o religie nouă. Dumnezeu să vă
binecuvânteze! 

Eu trebuie să spun aceste lucruri în Numele Domnului.
Fiți binecuvântați și credeți-L pe Dumnezeu și Cuvântul

Său, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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