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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi doresc să fac un sumar al 
adunărilor pe care le-am avut în acest ultim sfârşit de săptămână. Dumnezeul cerului 

ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. Participarea la adunări a fost mare: au venit 
oameni din întreaga Europă, şi de asemenea din ţări din Asia. De data aceasta au fost 

aici patru fraţi din Nepal, şi reprezentanţi din alte ţări. Este minunat să vezi ceea ce 

face Dumnezeu acum.  

Pentru noi sunt foarte importante versetele profetice care ne arată 

evenimentele care petrec acum, în timpul acesta, mai ales cu Israelul şi de asemenea 

cu Naţiunile Unite ale Europei – globalizarea, unirea religiilor din cadrul 
creştinismului. După cum am scris în noua mea broşură, ochii tuturor privesc spre 

Roma, numită „Cetatea eternă”.  

Iubiţi prieteni, noi apreciem slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu şi despre 

care ştim cu toţii: William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu, un proroc 

făgăduit pentru vremea noastră, pentru această generaţie, un bărbat căruia i-a fost 
dăruit adevăratul Cuvânt al Dumnezeului Atotputernic ca să ne readucă la 

învăţăturile de la început ale Cuvântului lui Dumnezeu, ca să ne readucă la început.  

În acelaşi timp simţim că feluritele răstălmăciri se fac sub o altă influenţă. 

Daţi-mi voie să fac această afirmaţie, iubiţi fraţi: fiecare învăţătură ce provine de la 

Dumnezeu se găseşte în sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu şi uneşte Trupul lui Hristos, 
îi uneşte pe cei ce slujesc, uneşte poporul lui Dumnezeu şi ne readuce în unitate, în 

adevărata credinţă dată sfinţilor. Însă orice răstălmăcire desparte, aduce discordie, şi 

asta doare.  

Noi am văzut de asemenea din Vechiul şi din Noul Testament cum a fost pe 

vremea lui Moise şi la începutul Noului Testament. Ştim cu toţii că Moise a fost un 
om ales de Dumnezeu, care a avut o trimitere directă pentru că acela era timpul când 

Dumnezeu a împlinit făgăduinţa dată lui Avraam. („După 400 de ani voi elibera din 

sclavie poporul tău.”) Deci Moise a avut Cuvântul lui Dumnezeu pentru ceasul acela, 
a avut o trimitere dumnezeiască. A avut loc eliberarea, trecerea prin Marea Roşie, şi 

după aceea desigur, a urmat timpul încercării în pustie. Dar timpul acela de încercare 

a adus cu sine câte ceva: a fost un Core, au fost şi alţii, apoi Balaam care s-a ridicat 
cu pretenţia de a fi un proroc şi care a fost chemat să blesteme ceea ce Dumnezeu 

binecuvântase. Iar în Gen. 12:3 Dumnezeul cerului i-a spus lui Avraam: „Voi 
binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema;” 

Deci noi trebuie să avem mare grijă: dacă dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să 

fie asupra noastră, trebuie să-i binecuvântăm pe cei aleşi şi binecuvântaţi deja de 
Dumnezeu.  
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Vedem apoi încercările din Noul Testament, până la Apoc. 2: vedem că Duhul 
lui Dumnezeu a arătat că au existat învăţători care propovăduiau învăţătura lui 

Balaam – chiar la începutul Noului Testament. Şi Domnul Dumnezeu a spus în 
Apoc. 2:14 „Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura 

lui Balaam.” Iar în următorul mesaj adresat Bisericii El spune: „Dar iată ce am 

împotriva ta: tu laşi ca Izabela, femeia aceea, care se zice prorociţă, să înveţe şi să 
amăgească pe robii Mei…” 

Iubiţi fraţi, mă doare, şi pentru sufletul meu este o povară faptul că după slujba 

lui William Branham, un om trimis de Dumnezeu cu adevăratul Cuvânt al lui 
Dumnezeu, în diferite ţări s-au ridicat aşa de mulţi fraţi care învaţă lucruri ce nu sunt 

în conformitate cu Scriptura. Şi aşa cum spune în Iuda, ei nu întăresc şi nu zidesc 
Trupul lui Hristos, ci provoacă tot timpul noi probleme cu învăţăturile lor: fraţii se 

despart, bisericile se despart, din simplul motiv că unii fraţi cred că ar trebui să 

prezinte o nouă descoperire. Iubiţilor, Scriptura este descoperirea deplină a planului 
şi scopului lui Dumnezeu, de la început până la sfârşit. Aceasta este descoperirea 

deplină a lui Isus Hristos.  

Şi daţi-mi voie să subliniez: am fost cu fratele Branham de câteva ori, l-am 
cunoscut timp de zece ani, şi cunosc mesajul acestui ceas din 1958. Am ascultat 

fiecare predică ţinută de el în SUA, am crescut sub slujba lui – aşa că prin harul lui 
Dumnezeu cunosc bine toate descoperirile şi învăţăturile. Deci pentru că Domnul 

mi-a dăruit şi mie o trimitere directă pe 2 aprilie 1962, am o responsabilitate înaintea 

Dumnezeului Atotputernic pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Cuvântul lui 
Dumnezeu – responsabilitatea de a prezenta adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu fără 

nici un compromis, şi de a nu tolera nici o răstălmăcire.  

Referitor la poporul lui Israel, am văzut cu toţii că ei trebuie să se mute din 

fâşia Gaza. Conform Ţefania 2, Gaza va fi nimicită. Este vechiul ţinut al filistenilor 

care n-a făcut parte niciodată din ţara făgăduită, iar evreii n-ar fi trebuit să se aşeze 
în fâşia aceea, ci să fi rămas în limitele ţării făgăduite, după cum găsim spus din 

timpul lui Moise, Iosua. Dacă doriţi să ştiţi întocmai, puteţi citi din Ezechiel 47:13 

până la cap. 48, unde ne sunt arătate hotarele ţării, între care trebuiau să aibă partea 
toate cele 12 seminţii.  

Deci, este o procedura foarte dificilă, dar ei trebuie să se mute ca să nu fie 
nimiciţi. În Ţef. 2:4 spune: „Căci Gaza va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul 

din Asdod va fi izgonit ziua în amiaza mare, şi Ecronul va fi smuls din rădăcini.” 

Puteţi citi mai departe ca să vedeţi că peste fâşia aceea de ţară va veni o tragedie. 
Evreii trebuie să se mute. Este foarte dureros. Ştim câte aşezări, câte sinagogi, câte 

şcoli şi aşa mai departe, trebuie practic demolate. Dar este harul lui Dumnezeu.  

Iubiţi fraţi şi surori, în aceste puţine minute nu putem intra în multe detalii, 

dar noi vedem mâna lui Dumnezeu peste Israel. Şi binecuvântăm din toată inima 

Israelul. Şi apropo, timpul neamurilor se încheie şi atunci va începe timpul evreilor. 
Noi suntem la sfârşitul timpului de har, când are loc chemarea afară, pregătirea 

tuturor celor ce aparţin Bisericii Mirese.  
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Dumnezeul cerului, Dumnezeu lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul şi 
Tatăl nostru să vă binecuvânteze în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul 

nostru. Amin.  

   

 

 


