SUMAR VIDEO - FEBRUARIE 2016
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul
Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
Suntem atât de recunoscători atotputernicului Dumnezeu pentru sfârșitul de
săptămână care a trecut. După cum știți, în fiecare lună avem adunări deosebite.
Oamenii au venit din toată Europa, chiar și din Australia, din țări diferite, din Africa.
Și prieteni, ce să spun?! Harul lui Dumnezeu a fost cu noi într-un mod
deosebit. Și dacă peste 1000 de oameni se adună ca să asculte Cuvântul lui
Dumnezeu, vă puteți închipui responsabilitatea pe care o ai înaintea Dumnezeului
Atotputernic – să nu spui vreun gând personal, ci să spui ceea ce a spus Dumnezeu în
Cuvântul Său. Să nu adaugi, să nu scoți, ci să rămâi cu veșnicul Cuvânt scris al lui
Dumnezeu. Nimic nu poate fi adăugat Cuvântului. Nici o descoperire de la Dumnezeu
nu este în afara Cuvântului lui Dumnezeu. Orice ar avea de spus Dumnezeu, El o va
spune prin Cuvântul Său și va descoperi tot ce Și-a propus.
Trăim într-un timp deosebit, cel mai important timp din istoria omenirii și din
istoria Bisericii noutestamentare. Și noi înțelegem corect făgăduința pentru acest
timp.
Conform sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, atunci când Domnul a vorbit lui
Avraam, el a crezut. El a crezut și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. De îndată ce
Domnul Dumnezeu vorbește seminței lui Avraam noi credem și vedem făgăduința
împlinită așa cum Avraam a văzut făgăduința împlinită.
După cum știm cu toții, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 100 de
prorocii biblice din Vechiul Testament. Cei care au găsit har înaintea lui Dumnezeu
au avut parte de ceea ce a făcut Domnul în acel timp. Dar acum, cum rămâne cu noi?
Dumnezeu a făcut o făgăduință că îl va trimite pe prorocul Ilie – nu ca să aducă
o învățătură nouă, nu ca să adauge la Cuvântul lui Dumnezeu, nu ca să înceapă o
nouă religie, ci să reașeze, să reașeze, să ne aducă înapoi, să ne aducă înapoi la starea
în care a fost Biserica Dumnezeului Celui Viu acum 2000 de ani, atunci când S-a
coborât Duhul Sfânt și Biserica noutestamentară, Trupul lui Hristos, a venit la
existență, iar Dumnezeu a așezat apostoli și proroci și învățători și evangheliști și
păstori în Biserica Sa și, de asemenea, cele nouă daruri duhovnicești și roadele
Duhului Sfânt. Chiar la început, Biserica noutestamentară a fost Trupul lui Hristos.
Domnul Isus Hristos lucra mai departe folosind Biserica, slujbele, darurile Duhului
Sfânt, astfel oamenii puteau veni la Domnul trăind aceleași binecuvântări ale
Dumnezeului Atotputernic.
Preaiubitul nostru frate Branham a avut o slujbă de restituire – un om trimis
de Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să ne reașeze
pe temelia originală pusă de apostoli și proroci, la Cuvântul care a fost crezut,
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predicat și practicat chiar la început: un Domn, o credință, un botez! Înțelegem că
această scriptură s-a împlinit.
Trebuie să spun aceasta înaintea Dumnezeului Atotputernic; este „Așa
vorbește Domnul”, ceea ce i-a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 1933. Am scris-o
în Biblia mea. Nu William Branham a vorbit din lumina supranaturală. Domnul
Însuși a spus aceste cuvinte: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să
premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi un
premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos”. După aceea, el chiar a
adăugat: „Nu că eu voi fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul”.
Preaiubiților, pentru mine aceasta este „Așa vorbește Domnul”.
Eu cred din toată inima mea că William Branham a fost prorocul făgăduit
pentru această zi. Domnul a luat mesagerul după ce el a adus mesajul. Dar noi am dus
mesajul până la marginile pământului în ultimii 50 de ani. Puteți numi o țară unde
mesajul nu a fost încă auzit? Prin harul atotputernicului Dumnezeu toate țările sunt
incluse. Chiar și serviciile noastre divine din primul sfârșit de săptămână al fiecărei
luni sunt auzite pe tot pământul, în toate diferitele limbi care sunt vorbite; iar cei care
cunosc chineza traduc în următoarea limbă, cei care înțeleg rusa traduc, cei care
înțeleg limba pe care o auziți, care este tradusă în fiecare primă duminică… – ei
împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu cu toate țările vecine. Astfel acum putem spune
cu adevărat: Dumnezeu a folosit mesagerul ca să descopere fiecare taină, din Geneza
până în Apocalipsa, ca să ne aducă înapoi la Dumnezeu, ca să ne aducă înapoi la
Cuvântul lui Dumnezeu! Dar desigur că dăm toată slava lui Dumnezeu, Domnul și
Mântuitorul nostru, știind că Dumnezeu folosește buze omenești ca să împărtășească
cu noi scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu.
Dar fraților, fiți sinceri. Ce i-a dat Domnul Dumnezeu lui Pavel, El a dăruit
tuturor celor care predică aceeași învățătură. Ce le-a dat Dumnezeu lui Ioan, lui
Iacov, lui Pavel, lui Petru... Noi predicăm ceea ce acești oameni ai lui Dumnezeu,
slujitori ai lui Dumnezeu, apostoli, au primit de la Domnul. Noi împărtășim același
Cuvânt al lui Dumnezeu care le-a fost descoperit lor. Ați adăugat vreodată ceva la
ceea ce a spus Pavel? Ați adăugat vreodată ceva la ceea ce a spus Petru? Ați adăugat
vreodată ceva la ceea ce a spus Iacov? Ați adăugat vreodată ceva la ceea ce a spus
Ioan?
Preaiubiților, aici este punctul pe care eu trebuie să-l accentuez. Nimeni nu are
dreptul să adauge ceva la ceea ce spune Scriptura, la ceea ce au învățat apostolii, la
ceea ce a învățat fratele Branham. Nimeni nu are dreptul să dea propria sa
interpretare. Dacă o face se află sub un blestem, deoarece Pavel a spus: „Dacă
predicați o altă Evanghelie, blestemul este peste voi” (Galateni 1:8).
Dacă citiți în Romani capitolul 3, spune aici, în versetul 4:
„Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să
fie găsiți mincinoși…”. Dacă eu, dacă tu, dacă noi nu spunem ceea ce a spus
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Dumnezeu în Cuvântul Său, mințim! Mințim! Tot ce a avut Dumnezeu de spus este
aici (fratele Frank arată Biblia-n.tr.)! Vă rog, puteți să-mi spuneți ce a uitat
Dumnezeu? Are Dumnezeu memorie? Poate El să uite? Nu! Și așa cum spune Sfânta
Scriptură în Amos 3:7: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere
taina Sa slujitorilor Săi proroci”. Dumnezeu nu a uitat nici măcar un singur lucru.
Totul este în predicile lui William Branham. Dar ca să înțelegeți, trebuie să citiți toată
predica.
Vă dau un exemplu sau două în legătură cu înțelegerile greșite. Veți fi surprinși
de ceea ce se face cu aceste lucruri supranaturale pe care le-a făcut Dumnezeu în
timpul nostru. Chiar și cu norul supranatural care a apărut pe 28 februarie 1963. Vă
puteți închipui că oamenii scriu textul din Luca 21:27 și pun fotografia cu norul pe o
piatră de la mormânt?! Pe o piatră de mormânt! Fotografia este într-un cimitir! Se
pretinde că Domnul a venit deja! Ce minciună! Ce minciună! Domnul nu a venit!
Pe 28 februarie fratele Branham se afla în munți, lângă muntele Sunset. Iar eu
îmi amintesc aceasta ca și cum ar fi fost ieri. Am fost împreună cu fratele Branham în
decembrie 1962 și mi-a spus că din cauza unei vedenii pe care i-o arătase Domnul nu
poate merge în Los Angeles ca să predice pentru Demos Shakarian, ci că trebuie să
meargă în Tucson împreună cu familia sa. În decembrie 1962 el l-a rugat pe fratele
Frank - dacă poate predica în locul lui în Los Angeles în adunarea fratelui Demos
Shakarian. Iar eu i-am spus: „Da, desigur, o voi face”. Și am predicat în restaurantul
Clifton, în Los Angeles, în decembrie 1962 deoarece prorocul mi-a cerut să o fac. Și el
mi-a spus: „Dumnezeu mi-a dat o vedenie. Trebuie să mă mut la Tucson deoarece
acolo va avea loc o întâmplare supranaturală”.
Prieteni, cunoscându-l personal pe fratele Branham timp de 10 ani și slujba lui,
pot da mărturie precum cineva care poate spune: „Sunt martor ocular”.
Dacă citiți despre a doua venire a lui Hristos – nu va avea loc în etape și etape,
învierea și altceva și altceva și altceva. Va avea loc în aceeași zi. Dacă citiți în predica
„Răpirea”, fratele Branham nu vorbește doar despre ceea ce se va întâmpla înainte să
se întoarcă Hristos și când se va întoarce El. El spune aici, pe pagina 587: „Este un
mesaj care să aducă oamenii împreună. Un mesaj răsună. «Acum este timpul curățirii
lămpilor! Treziți-vă și curățiți-vă lămpile! Căci: Iată, vine Mirele! Treziți-vă, curățițivă lămpile!»” După aceea el merge la Maleahi capitolul 4. Aș putea citi o mulțime de
pasaje.
După aceea, el spune aici pe pagina 590: „Marea combină va veni după,
după...”. Marea combină... „ca să aducă înăuntru recolta de grâu”.
Prieteni, permiteți-mi să spun aceasta înainte ca să încheiem. Revenirea lui
Hristos va fi așa cum răsare fulgerul de la răsărit până la apus. Matei 24:27: „Căci,
cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului
omului”. Ați văzut vreodată un fulger mișcându-se timp de 50 de ani, sau timp de 20
de ani? Reglați-vă gândirea! Dați uitării imaginația voastră! Ieșiți afară din inspirația
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voastră greșită! Respectați sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu! Și nu vă ascundeți după
proroc, pentru că ceea ce spuneți voi nu este ceea ce a spus prorocul!
Pot să împărtășesc cu voi și faptul că semnul Fiului omului va apărea după
necazul cel mare, nu în timpul nostru, nu înaintea răpirii. Matei 24:27: „Căci, cum
iese fulgerul...”. Aceasta v-am citit... Vă rog s-o repetați! Dar în versetul 29: „Îndată
după, după acele zile de necaz «soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da
lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate». „Atunci,
atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului...”. (versetul 30) Domnul meu!
Preaiubiți frați și surori, de ce nu respectați Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu
readuceți tot ceea ce a spus prorocul în Sfintele Scripturi? Nu-L faceți pe Dumnezeu
să mintă! Nu folosiți greșit afirmațiile fratelui Branham! Respectați Cuvântul lui
Dumnezeu și întoarceți-vă și readuceți turma înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu!
„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului...”. Trebuie doar să citiți ceea
ce este scris în Matei 24 de la versetul 24 până unde doriți, pentru a înțelege ce va
avea loc atunci când Domnul se va întoarce și când va fi necazul cel mare și ce se va
întâmpla atunci când soarele se va întuneca și luna se va transforma în sânge, iar
semnul Fiului omului va apărea și orice ochi Îl va vedea și toți oamenii se vor boci,
chiar și cei ce L-au străpuns Îl vor vedea.
Dumnezeul meu! Întoarceți-vă la sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu! Și opriți-vă
cu propria voastră închipuire și cu propriile voastre învățături!
Multe, multe lucruri ar putea fi spuse. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie
cu voi! Vă rog înțelegeți! Nu pot să zâmbesc! Nu pot să spun o glumă, pentru că nu
cunosc nici o glumă! Eu trebuie să împărtășesc Cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate,
datorită chemării divine pe care mi-a dat-o Domnul Dumnezeu cu un glas audibil pe
2 aprilie 1962, iar William Branham a confirmat-o cuvânt cu cuvânt pe 3 decembrie
1962! Eu am o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu ca să împărtășesc Cuvântul lui
Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu de pe întreg pământul!
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! În Numele sfânt al lui Isus!
Amin!
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