
1 
 

SUMAR VIDEO – MARTIE 2016 

 

Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbește fratele Frank din Centrul 

Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu 

să vă binecuvânteze din belșug!  

Privesc în urmă la o călătorie misionară extraordinară, în mai multe țări, în 

luna februarie a acestui an. Fie că a fost în Hong Kong sau în Filipine, în Malaezia, în 

Cambodgia și Bangkok - pretutindeni Domnul a deschis inimile și ușile pentru 

primirea Cuvântului lui Dumnezeu.  

Preaiubiților, după cum știți eu îmbătrânesc, iar călătoriile nu sunt atât de 

ușoare – schimbări de fus orar și multe nopți nedormite. Dar datorită însărcinării 

divine trebuie să merg din oraș în oraș, din țară în țară, ca să împărtășesc Cuvântul 

prețios al lui Dumnezeu.  

Eu cred din toată inima mea că revenirea Domnului nostru, venirea Mirelui ca 

să-Și ia Mireasa Acasă, este foarte, foarte aproape. Conform cu ceea ce a spus fratele 

Branham, mesagerul celei de-a șaptea epoci a Bisericii, prorocul lui Dumnezeu 

pentru acest timp, repetând ceea ce-i vorbise Domnul din norul supranatural: “Așa 

cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui 

Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui 

Hristos.” Noi toți știm foarte bine că Domnul a luat mesagerul, dar mesajul, 

Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu a rămas cu noi, iar noi trăim restituirea. 

Ceea ce cu adevărat îmi atinge inima de fiecare dată este aceasta: Vechiul și 

Noul Testament sunt într-o armonie desăvârșită. Numai un moment să analizați: în 

ultimul capitol din Vechiul Testament, Dumnezeu a dat făgăduința despre Ioan 

Botezătorul, care s-a împlinit la prima venire a lui Hristos. În același proroc, 

Dumnezeu a dat făgăduința despre Ilie care avea să vină înainte de ziua cea mare și 

înfricoșată a Domnului. Închipuiți-vă o clipă! În întreg Vechiul Testament este scris, 

de asemenea, despre tot ceea ce avea să se întâmple în timpul Noului Testament. Prin 

harul lui Dumnezeu, noi înțelegem că Domnul face toate lucrurile conform 

Cuvântului Său. Noul Testament începe cu împlinirea, arătând că acum se împlinește 

ceea ce fusese făgăduit în Vechiul Testament. Chiar și Domnul nostru, citind din Isaia 

61, face afirmația: „Astăzi, astăzi, s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe 

care le-ați auzit.” 

Preaiubiților, Dumnezeu este numai în Cuvântul Său. Dumnezeu nu se află în 

nicio interpretare, în nicio închipuire. Dumnezeu este numai în Cuvântul Său.  

Așa cum scria apostolul Pavel în Romani capitolul 1, versetele 1 și 2: 
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“Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească 

Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în 

Sfintele Scripturi.” 

 

 Slavă Dumnezeului Atotputernic pentru Vechiul și pentru Noul Testament! 

Slavă Dumnezeului Atotputernic pentru armonia Vechiului și Noului Testament! În 

Vechiul Testament Dumnezeu a dat făgăduințele. În Noul Testament El împlinește 

ceea ce a făgăduit... până și ultima făgăduință – de a restitui toate lucrurile, de a ne 

aduce înapoi chiar la început. Așa cum a afirmat fratele Branham de multe ori, 

mesajul ceasului este: „Înapoi la Dumnezeu! Înapoi la Cuvântul Său! Înapoi la 

Cincizecime! Înapoi la început! Înapoi, înapoi la aceeași temelie pusă de apostoli și 

proroci!”  

 

 Preaiubiților, pentru mine, ca un martor ocular al acelei minunate, infailibile, 

deosebite slujbe, dăruită preaiubitului nostru frate Branham, eu aș spune că nu vă 

puteți închipui niciodată cum mă simt eu atunci când îmi amintesc vremurile pe care 

le petreceam împreună cu fratele Branham, nu doar în adunările din Germania și 

Statele Unite ale Americii, ci chiar atunci când petreceam timpul împreună cu fratele 

Branham! Chiar și atunci când mi-a zis să mă întorc în Germania cu acest mesaj, când 

mi-a zis: “Frate Frank, așteaptă cu distribuirea hranei până când vei primi și restul 

hranei!” 

  

 Preaiubiților, eu nu sunt un povestitor! Eu vă spun adevărul! Atunci când 

Domnul m-a chemat la slujbă, așa cum toți din toată lumea știți, au fost spuse două 

lucruri: “Timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând! Te voi 

trimite în alte orașe ca să predici Cuvântul Meu!” Voi cunoașteți mărturia 

mea, ca veșnic adevărată. După aceea, Domnul a vorbit în legătură cu depozitarea 

hranei. Iar prorocul, împărtășind mărturia, a spus: “Hrana pe care trebuie să o 

depozitezi este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu și se află pe mesajele care sunt 

înregistrate pe benzi de magnetofon!” Acestea au fost cuvintele sale, pe 3 decembrie 

1962.   

 

 Revenind repede la ultimul sfârșit de săptămână, aici am avut frați și surori 

din peste 20 de țări, din toată Europa, de peste ocean, din Canada, din Statele Unite 

ale Americii, din Africa. Prin harul lui Dumnezeu, nu doar sute, ci peste 1000 de 

oameni s-au adunat ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, în 172 de țări, grupuri 

mici și mari din cadrul mesajului timpului de sfârșit ni se alătură în direct pentru a 

asculta Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp.  

  

 Așa cum a spus fratele Branham de mai multe ori, oamenii îl laudă 

întotdeauna pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, privesc înainte la ceea ce El va face, 

dar trec pe lângă ceea ce face El în prezent. Prieteni, aceasta mă rănește cel mai mult: 

câți privesc în urmă la ceea ce Dumnezeu a făcut în slujba extraordinară dăruită 

fratelui Branham de către Domnul Dumnezeu Atotputernic! Ca un martor, eu pot 

mărturisi că aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru Isus Hristos atunci când a 

umblat pe pământ, aceeași slujbă s-a repetat în zilele noastre în fața ochilor mei. Cât 
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de mare este Dumnezeul nostru... ca să-mi deschidă înțelegerea, din prima adunare, 

din primul serviciu divin când am văzut și auzit ceea ce făcea Dumnezeu! Dar vă 

puteți închipui pentru o clipă responsabilitatea pe care o am eu înaintea lui 

Dumnezeu?! Așa cum am spus și fac aceasta cu dragoste în inima mea, câți tot 

vorbesc despre faptul că: “prorocul a spus! prorocul a spus!”, dar ei nu recunosc ceea 

ce face Dumnezeu acum.  

 

Dacă citiți - și eu nu judec, dar dacă citiți cartea “Faptele prorocului”, câte 

lucruri au fost spuse în acea carte! Că fratele Branham s-ar întoarce, că va avea o 

slujbă nu mai puțin de 30 de zile pe pământ înaintea revenirii lui Hristos... Când citiți 

ceea ce au spus preaiubiții noștri frați, ceea ce au învățat... Iar oamenii așteaptă 

cutremurul din zona Los Angeles-ului. Au legat învierea de acest cutremur! Au dat 

speranțe oamenilor că fratele Branham se va întoarce, va avea slujba în cort, că va 

avea a treia tragere, că va descoperi cele șapte tunete... Vă rog, înțelegeți odată pentru 

totdeauna! Slujba fratelui William Branham s-a încheiat pentru totdeauna! 

Dumnezeu nu face niciodată lucruri pe jumătate! Tot ceea ce face Dumnezeu este 

desăvârșit! William Branham era în mare așteptare pentru a vedea ultimele lucruri 

care trebuie să se întâmple înainte ca Domnul să se întoarcă. Dar preaiubiți frați și 

surori, așa cum citim în Isaia 28, așa cum citim în Romani capitolul 9, Domnul Însuși 

Își va încheia lucrarea. Domnul a isprăvit lucrarea de mântuire și de răscumpărare pe 

crucea de la Golgota. Și nu a fost necesar ca Ioan Botezătorul să fie prezent pe pământ 

atunci când Domnul nostru a murit la cruce. Nu este necesar ca fratele Branham să 

fie pe pământ atunci când Domnul nostru se întoarce ca să ne ia Acasă. Domnul 

Însuși Își va desăvârși lucrarea. Aici este Biblia! Unde aveți o făgăduință în această 

Carte că prorocul se va întoarce? Dacă nu aveți o făgăduință în Cuvântul lui 

Dumnezeu, este o minciună! Este o minciună! Voi credeți și îi faceți pe oameni să 

creadă o minciună! Numai dacă aveți o făgăduință în această Carte! [fratele Frank 

arată Biblia-n.tr.] Acesta este un testament! Acesta este un titlu de proprietate! 

Aceasta este ultima dorință a lui Dumnezeu! Vechiul și Noul Testament sunt 

complete! Și nimeni nu poate adăuga un cuvânt la ele! Și nimeni nu poate scoate un 

cuvânt! Acesta este un Testament! [fratele Frank ridică Biblia-n.tr.] 

 

 Preaiubiților, de aceea trebuie să spun aceste lucruri. Dumnezeu ajunge 

marginile pământului.  Așa cum i-a fost spus fratelui Branham, mesajul va premerge 

a doua venire a lui Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, am propovăduit mesajul acestui 

ceas, am distribuit hrana duhovnicească, Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, 

tainele pe care ni le-a descoperit William Branham prin harul lui Dumnezeu. 

 

 Vă rog, remarcați chiar și Apocalipsa 10:7! Preaiubitul nostru frate a folosit 

acel verset poate de 55 de ori și întotdeauna a folosit pluralul: “taine”, “taine”, 

deoarece prin ultimul mesager, prin mesagerul celei de-a șaptea epoci a Bisericii, 

toate tainele au fost descoperite. Și la aceasta noi spunem “Amin” și “Amin”! 

Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham într-un mod deosebit. Dar Apocalipsa 10:7 

nu vorbește la plural. Vorbește la singular, despre taina lui Dumnezeu. Dar pentru că 

este un verset profetic, fratele Branham s-a putut referi la acel verset și la slujba lui. 

Dar Apocalipsa 10:7 rămâne pentru totdeauna la singular. “Atunci se va sfârși taina 



4 
 

lui Dumnezeu”. Cine este taina lui Dumnezeu? Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul 

nostru este taina lui Dumnezeu descoperită. Dumnezeu era în Hristos împăcând 

lumea cu Sine.  

 

Adevărata vestire a mesajului acestui ceas este de a propovădui Cuvântul lui 

Dumnezeu, nu de a-l propovădui pe William Branham, nu de a spune: “prorocul a 

spus! prorocul a spus!” Nu! Întoarceți-vă la Cuvântul lui Dumnezeu și lăsați pe fiecare 

copil al lui Dumnezeu să citească și să asculte ceea ce a spus prorocul! Nimeni nu are 

nevoie de interpretarea voastră! Nimeni nu are nevoie de interpretarea mea! Lăsați 

tot ceea ce a spus prorocul acolo unde și cum a spus-o el și nu va fi nici o confuzie în 

mesajul acestui ceas! Dar frații iau afirmații de ici, de colo și își fac învățături proprii! 

Veți fi judecați pentru aceasta înaintea tronului de judecată al lui Hristos!  

 

Prin harul lui Dumnezeu noi înțelegem că acesta este timpul lui Dumnezeu 

pentru ca poporul lui Dumnezeu să se întoarcă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu și să 

creadă așa cum spune Scriptura.  

 

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! Mă rog în Numele sfânt al lui 

Isus! Amin! 

 

  


