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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  weekend  minunat.  Poporul  lui
Dumnezeu a venit din toată Europa şi unii au venit de peste ocean.  

Noi  am  împărtăşit  Cuvântul  lui  Dumnezeu  şi  aproximativ
1200 de persoane au fost aici ca să primească Cuvântul lui Dumnezeu
şi să se pregătească pentru a doua venire a lui Hristos. Noi credem că
trăim  foarte,  foarte  aproape  de  revenirea  Domnului  nostru.  El  a
făgăduit  în  Ioan  14:  „Eu  Mă  duc  să  pregătesc  locul.  Apoi  Mă  voi
întoarce ca să vă iau să fiţi acolo unde sunt şi Eu”. 

El a venit la noi într-un trup de carne, ca să ne răscumpere, ca
să-Şi  verse sângele şi  să ne dea viaţa veşnică.  Şi atunci  când El se
întoarce, trupul nostru va fi schimbat, cei morţi în Hristos vor învia
mai întâi, iar noi, cei care trăim în acel moment şi suntem gata, Îl vom
întâlni pe Domnul în văzduh şi vom merge cu El la ospăţul de nuntă
al Mielului. 

Aşadar, adunările sunt pregătiri pentru acel măreţ eveniment
al celei de-a doua veniri a lui Hristos. 

Noi  înţelegem  şi  credem  din  toată  inima  că  Dumnezeu  l-a
trimis pe fratele Branham cu mesajul care să premeargă a doua venire
a  lui  Hristos.  Cunoaştem  cele  șaptesprezece  afirmaţii  pe  care  le-a
făcut şi le-a repetat fratele Branham. Şi ştim de asemenea ceea ce a
spus el pe 10 februarie 1960. După ce a spus: „Aşa cum Ioan Botezătorul a
fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu mesajul care
va premerge a doua venire a lui Hristos”. Apoi, chiar a confirmat aceasta cu
afirmaţia: „Nu că eu voi premerge, ci mesajul va fi premergătorul celei de-a doua
veniri a lui Hristos”. 

Preaiubiţilor,  dacă nu puteţi  crede fiecare Cuvânt în felul în
care a fost spus, vă rog închideţi-vă Biblia şi mergeţi acasă! A sosit
timpul  să  vorbim  foarte  clar.  Eu  am  făcut  aceasta  în  decursul
ultimilor  50  de  ani,  împărtăşind  scumpul  şi  sfântul  Cuvânt  al  lui
Dumnezeu cu toate naţiunile. În acelaşi timp, trebuie să realizez că
sunt multe direcţii care se referă la fratele Branham. Şi acest lucru îmi
sfâşie  inima.  De  ce  nu  puteţi  voi  să  credeţi  fiecare  Cuvânt  al  lui
Dumnezeu? De ce nu puteţi să lăsaţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu
în felul în care este scris? De ce nu respectaţi faptul că tot ceea ce a
promis  Dumnezeu  în  Cuvântul  Său  nu  are  nevoie  de  vreo
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interpretare?  Pentru  că  fiecare  promisiune  pe  care  a  făcut-o
Dumnezeu este în legătură cu realitatea.  Este scris în Fapte 1:9-11:
„Acelaşi Isus,  care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru,  va veni în
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. Şi după aceea, în 1 Ioan
2:28: „Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când Se
va arăta El, să avem îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem
de ruşine şi depărtaţi de El”. Foarte clar! Laudă lui Dumnezeu pentru
sfântul Cuvânt! 

De câte ori găsim în Scriptură descrierea exactă a lucrurilor
care se vor petrece când Domnul se întoarce! Cum pot unii să spună:
„Domnul  a  venit  deja!”?  Cum  pot  ei  să  predice  parousia,  care
înseamnă prezenţă personală? 

Domnul a făcut promisiunea: „Eu voi fi  cu voi,  chiar în voi
până la  marginile  pământului”.  Aşadar,  prin  Duhul  Sfânt,  Domnul
Dumnezeu  este  cu  noi.  Dar  la  revenirea  lui  Hristos,  El  va  veni
trupeşte şi trupurile noastre vor fi schimbate, iar ospăţul de Nuntă va
fi o realitate. 

Unii cred că Domnul a venit deja ca să se căsătorească cu noi
şi apoi ne va lua pentru ospăţul de Nuntă. În ţara noastră cele două
lucruri se petrec întotdeauna împreună. În aceeaşi zi când oamenii se
căsătoresc,  avem  ospăţul;  în  aceeaşi  zi.  Poate  la  ora  16  are  loc
căsătoria şi la 19 am putea avea ospăţul. 

Dumnezeul meu din cer, cât timp veţi mai da propriile voastre
interpretări?  Cât  timp  veţi  mai  duce  în  rătăcire  poporul  lui
Dumnezeu?  A  sosit  timpul  să  împărtăşim  adevăratul  Cuvânt  al
atotputernicului  Dumnezeu  şi  să  vorbim  foarte  clar  adevărul
Cuvântului, pentru ca, aşa cum am citit, să nu rămânem de ruşine la
revenirea lui Hristos.

Preaiubiţilor, haideţi s-o spunem foarte clar. La început, când
răsună ultimul mesaj, zece fecioare cred, zece fecioare se pregătesc,
zece  fecioare  îşi  curăţă  candelele.  Zece  fecioare  aud  mesajul  la
început,  cred  mesajul  iar  în  final  numai  jumătate  din  ele  merg  la
Nuntă;  cealaltă  jumătate  rămâne  afară  şi  bate  la  uşă,  iar  Domnul
chiar trebuie să spună: „Eu nu vă cunosc!” 

Închipuiţi-vă! Când răsună mesajul… ca să o spunem foarte
direct:  când fratele Branham a fost  trimis  ca să ne aducă mesajul,
fiecare  s-a  trezit,  fiecare  s-a  pregătit,  fiecare  aştepta  revenirea  lui
Hristos. Dar ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani? Câte din cele zece
fecioare vor fi lăsate [în urmă] la final, în clipa revenirii lui Hristos?!
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Preaiubiţilor, trebuie să spun acest lucru. Acesta este cel mai
important timp din istoria Bisericii nou testamentare. Şi acesta este
timpul când fiecare Cuvânt  al  lui  Dumnezeu să fie  pus  în  legătura
corectă cu evenimentul promis în Sfintele Scripturi. Şi aşa cum nicio
prorocie biblică nu admite vreo tâlcuire după părerea cuiva, tot aşa,
nici  o  afirmaţie  făcută  de  fratele  Branham  nu  admite  o  tâlcuire
personală a cuiva. Şi tot ceea ce i-a fost dat prorocului lui Dumnezeu
spre  a  ne  împărtăşi,  a  fost  între  el  şi  Domnul  Dumnezeu care  l-a
chemat. William Branham a avut o însărcinare divină, nu numai în 11
iunie 1933, nu numai în 7 mai 1946, ci Domnul a confirmat mesajul,
Cuvântul care a fost predicat de-a lungul anilor. Iar eu sunt un martor
ocular,  pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece
ani.

Preaiubiţilor,  trebuie să spunem aceasta:  tot ceea ce a făcut
parte din slujba lui William Branham s-a încheiat. Fie că este vorba
de viziunea cortului sau de a treia tragere, indiferent ce a fost parte a
slujbei fratelui Branham s-a încheiat. Iar noi avem mesajul,  fiecare
secret, toate tainele Cuvântului şi ale planului de mântuire ne-au fost
descoperite prin slujba slujitorului şi prorocului lui Dumnezeu. 

Astfel, dacă fratele Frank merge din oraş în oraş, aşa cum am
fost  însărcinat  pe  2  aprilie  1962,  eu  nu  predic  despre  viziunea
cortului, eu nu predic despre prima, a doua şi a treia tragere, eu nu
predic despre lucrurile  care au fost  în legătură directă şi  numai în
legătură  cu  slujba  fratelui  Branham.  Eu  predic  Cuvântul  lui
Dumnezeu. Şi noi trebuie să respectăm lucrul acesta. 

Acum, de exemplu, dacă voi aţi spune: „Frate Frank, ce poţi să
spui din Biblie despre slujba cortului? Ce verset ai putea să foloseşti,
pe care să-l împărtăşeşti cu noi, ca să luminezi această viziune despre
cort?” Eu ar trebui să spun: „Preaiubiţilor, îmi pare rău, nu este aici.
Aşa ceva nu se găseşte în Biblie. A fost o parte a slujbei prorocului”.
Dacă  m-aţi  întreba:  „Ce  poţi  să  spui  din  Cuvântul  lui  Dumnezeu,
despre tragerea a treia?”, eu ar trebui să spun: „Îmi pare foarte rău.
Nu se găseşte aici,  [în Cuvânt], ci a fost o parte a slujbei lui William
Branham”. Dacă aţi pune toate celelalte întrebări, ar trebui să spun:
„Îmi pare rău.  Nu pot să răspund acestor întrebări din Biblie!”  De
aceea,  eu  trebuie  să  spun  din  nou  astăzi.  Credeţi-mă!  O  spun  în
Numele Domnului! Toţi aceia care vorbesc despre cele şapte tunete,
scriu cărţi, cărţi  aşa de groase despre cele şapte tunete, sunt înşelaţi
de un duh greşit. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei nu cunosc Biblia, ei
nu respectă slujba lui William Branham. Când eu am fost cu fratele
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Branham,  în  decembrie  1962,  el  mi-a  împărtăşit  viziunea  pe  care
Domnul  i-a  arătat-o,  despre  arătarea  norului  supranatural  şi  chiar
mi-a  cerut  să  vorbesc  în  locul  lui  în  Los  Angeles,  la  adunarea
organizată  de  Demos  Shakarian  pentru  oamenii  de  afaceri  ai
Evangheliei depline şi mi-a spus: „Eu nu pot să merg la Los Angeles.
Trebuie să împachetez, trebuie să mă pregătesc pentru că la începutul
lunii ianuarie noi trebuie să ne mutăm la Tucson, conform viziunii pe
care Domnul mi-a arătat-o”. 

Aşadar, preaiubiţilor, când fratele Branham a fost în Arizona,
s-a  întâmplat  pe  28  februarie  1963,  atunci  când  şapte  detunături
puternice au avut loc şi întreaga zonă s-a cutremurat şi pietrele s-au
prăvălit  de pe munte.  Fratele Branham a spus de șaptezeci  de ori,
vorbind  despre  cele  şapte  tunete,  care  au  însemnat  atât  de  mult
pentru el,  deoarece chiar acolo el a văzut cei şapte îngeri în forma
unei piramide şi  i-a fost  spus să se întoarcă la Jeffersonville  ca să
predice despre cele şapte peceţi. Apoi, el a spus: „În cele şapte tunete
există credinţa de răpire”. Dar la ce se referea el?! 

Oh,  harul  lui  Dumnezeu  să  fie  peste  voi!  Fie  ca  voi  să  vă
întoarceţi  la  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  să  respectaţi  slujba,  slujba
infailibilă pe care i-a dat-o Dumnezeu fratelui Branham, cu scopul de
a ne împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu! 

De  aceea,  eu  trebuie  să  spun  şi  să  repet  ceea  ce  fratele
Branham  însuşi  a  spus.  Nu  doar  cele  șaptesperezece  afirmaţii,  ci
accentul pe care l-a pus în 10 februarie 1960 când a spus: „Nu că eu voi fi
premergătorul,  ci mesajul  va fi  premergătorul”. Respectaţi acest lucru! Dacă
nu puteţi să-l respectaţi, uitaţi-o! Mergeţi acasă, închideţi-vă Biblia,
pentru că voi nu credeţi fiecare cuvânt pe care l-a spus prorocul! 

Astfel,  înţelegem  prin  harul  lui  Dumnezeu  că  trebuie  să
împărtăşim întregul  plan de mântuire,  să  împărtăşim Cuvântul  lui
Dumnezeu din Geneza până în Apocalipsa şi să lăsăm totul în seama
lui Dumnezeu. El a început şi  El va împlini.  Aşa cum Şi-a încheiat
lucrarea de creaţie, El Îşi va încheia lucrarea de răscumpărare. Va fi o
perioadă scurtă de timp când puterea lui Dumnezeu se va manifesta
în Mireasă, înainte de răpire. Şi acest lucru nu se va întâmpla numai
într-o ţară, într-un loc, ci va fi în acelaşi timp pe întregul pământ. Şi
atunci se vor împlini trei versete.  Zaharia 4: „nici prin putere,  nici
prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul!” Apoi, citiți în Romani
capitolul 9, versetul 28 şi citiți în toate celelalte versete care spun că
Domnul  Însuşi  Îşi  va  desăvârşi  lucrarea.  El  Şi-a  trimis  robul  şi
prorocul şi tot ceea ce trebuie să ştim ne-a spus, iar acum noi avem
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descoperirea deplină a sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu şi planul de
mântuire, prin harul lui Dumnezeu.

Vă  rog  credeţi  că  revenirea  Domnului  nostru  este  pur  şi
simplu aproape.  Iată,  Mirele vine! Hotărâţi-vă dacă vă veţi  opri  la
anul 1965, când Domnul l-a luat pe prorocul Său în slavă, sau dacă
veţi  avea  parte  în  ceea  ce  face  Dumnezeu în  toată  lumea  în  acest
moment şi chiar în ultimii cincizeci de ani!

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, este rugăciunea
mea! În Numele sfânt al lui Isus! Amin.
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