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Dumnezeu i-a spus lui Avraam: - Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate
prin tine – Fratele Branham a fost slujitorul şi profetul lui Dumnezeu – căruia i-a fost descoperit
întregul Cuvânt al lui Dumnezeu – El a ştiut cine este Dumnezeu, cine este Isus Hristos – De fapt,
el L-a văzut odată pe Isus Hristos într-o formă vizibilă – El I-a auzit vocea de foarte multe ori –
Dar, de asemenea, L-a văzut şi pe Îngerul Domnului – descriindu-L ca fiind înalt de statură – Spun
acest lucru pentru a ajunge la un punct – şi anume, la faptul că fratele Branham Îl cunoştea personal
pe Dumnezeu – dar El nu L- a văzut niciodată – El L-a văzut doar în descoperirea Sa personală în
Isus Hristos – În Ioan 14 – Fiul lui Dumnezeu spune: „Cine M-a văzut pe mine, L-a văzut pe Tatăl
” – În Evrei 1, versetele 2 şi 3 – Biblia spune că Dumnezeu a vorbit părinţilor noştri în diferite
feluri – dar în zilele din urmă ne-a vorbit prin Fiul Său Isus Hristos – Isus Hristos este descoperirea
vizibilă a Dumnezeului invizibil – dar cu referire la Numele Său – cu Numele Său de legământ
nou-testamental – care în limba evreiască este Iahşua – dar în multe alte limbi este ISUS – Fratele
Branham a folosit acest Nume Isus până la sfârşit – Fratele Frank de asemenea, va folosi acest
Nume tot până la sfârşit – Şi voi trebuie să folosiţi acest Nume până la sfârşit – Nu cauzaţi nici o
confuzie – Timpul este mult prea avansat pentru a mai cauza cineva vreo confuzie – Noi trebuie
să rămânem în limitele Cuvântului descoperit fratelui Branham – Dacă voi credeţi că Numele lui
Isus Hristos este valabil până la sfârşit, spuneţi: Amin! – Dacă faceţi toate lucrurile până la final
în Numele lui Isus Hristos, inclusiv rugăciunea şi botezul, mai spuneţi odată Amin – Dumnezeu
să vă binecuvânteze pentru respectul pe care îl purtaţi pentru El ţi Cuvântul Lui – Să facem
întotdeauna aşa cum spune Scriptura – Aceasta a început cu prima predică a lui Petru în ziua de
Rusalii – Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos – Fie ca şi ultima
predică să se încheie în acelaşi fel – Una din întrebările care se pun vizează cele şapte tunete –
Lăsaţi-mă să vă spun asta nu prin autoritatea mea, ci prin autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu –
că fiecare lucru scris în Apocalipsa 10 – se va petrece în momentul când Domnul, ca Înger al
Legământului, vine jos – punând un picior pe mare şi altul pe pământ – şi va ridica mâna spre
ceruri jurând pe Cel ce trăieşte veşnic – Acesta este momentul în care cele şapte tunete îşi vor face
auzite vocile – Nu ieri, nici astăzi, nici mâine – Fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a făgăduit în
Cuvântul Său, se va împlini în contextul în care a fost scris – Nici un frate nu are autoritatea de a
da propria lui interpretare – Mi s-a spus că pe Pământ există 27 de grupuri diferite care susţin
învăţătura despre cele şapte tunete – Răspunsul meu a fost: „ Fiecare din aceste grupuri este greşit!”
– Ele nu produc decât probleme şi dezbinare – Orice lucru care vine de la Dumnezeu ne uneşte cu
El şi unii cu alţii – Fiecare învăţătură care cauzează confuzie nu vine de la Dumnezeu – Fratele
Branham a trăit o experienţă deosebită – în 28 februarie 1963 – când norul supranatural a coborât
– auzindu-se şapte tunete precum o mare explozie – Fratele Branham a spus că cele şapte tunete
au fost atât de mari puternice – bătând de şapte ori în pupitrul amvonului – El a mai spus că în ele
aduc credinţa de răpire – că ele conţin descoperirea noului Nume al lui Dumnezeu – Eu am notat
32 de afirmaţii pe care el le-a făcut referitor la cele şapte tunete – dar de fiecare dată el le-a legat
de acel eveniment petrecut în 28 februarie 1963 – afirmând în continuare – că cele şapte tunete au
fost atât de intense şi de puternice – încât revistele „ Life”, „ Look” şi „ Science” au scris articole
despre acest eveniment – Eu am revistele „ Life” şi „ Science” în biroul meu – dar articolele scrise
de James Mc Donald – nu se refereau la Apocalipsa 10 – în revistă apărând fotografia cu norul
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supranatural – Atunci, fratelui Branham i-a fost spus să se întoarcă la Jeffersonville – pentru că
sosise timpul deschiderii celor şapte peceţi – Datorită chemării directe pe care am primit-o de la
Dumnezeul cel Atotputernic – eu port aceeaşi responsabilitate înaintea lui Dumnezeu – ca şi Pavel
în timpul lui – ca şi fratele Branham în timpul lui – Sarcina mea este de a pune în acord tot ceea
ce s-a întâmplat în Vechiul şi Noul Testament – Eu nu sunt un profet – ci un slujitor al lui
Dumnezeu – care a primit o slujbă de învăţător – pentru a aşeza toate lucrurile în locul potrivit şi
în legătura corectă – Fratele Branham a fost un profet făgăduit – Prin slujba lui au fost descoperite
toate tainele Împărăţiei lui Dumnezeu şi ale Cuvântului Său – În slujba lui cuvântul din Apocalipsa
10 s-a împlinit la plural, el folosind expresia „ taine” – dar în Apocalipsa 10 se vorbeşte la singular,
despre „ taina lui Dumnezeu” – Nu o taină oarecare, ci taina lui Dumnezeu se va încheia – Cine
este „taina lui Dumnezeu?” – Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită – Evreii nu au
recunoscut descoperirea lui Dumnezeu în Hristos – Dar când vine timpul lor – ei vor privi spre
Acela pe care L-au străpuns – şi Îl vor recunoaşte – ca Domnul şi Mântuitorul lor – Atunci taina
lui Dumnezeu le va fi făcută de cunoscut – Fratele Branham a fost îngerul-mesager al celei de-a
şaptea epoci a Bisericii – dar există de asemenea şi şapte îngeri care sună din trâmbiţele lor – şi
când ultimul dintre ei va suna din trâmbiţa lui – atunci se va sfârşi taina lui Dumnezeu – şi Domnul
slavei Se va descoperi evreilor ca Înger al Legământului – Conform Apocalipsa 11 – Moise şi Ilie
vor avea o slujbă pentru evrei – Ei sunt cei doi profeţi care au coborât pe muntele Schimbării la
faţă – dar William Branham a fost mesagerul trimis în a şaptea epocă a Bisericii – Ilie al timpului
nostru – Un om trimis de Dumnezeu – cu Mesajul lui Dumnezeu – la poporul lui Dumnezeu –
pentru a ne aduce înapoi la învăţătura şi credinţa originale – Mai există încă două probleme în
aceste locuri – Unul este termenul de „ poligamie” – iar cealaltă se referă la consumul băuturilor
alcoolice – Pentru mine este foarte greu să înţeleg aceste lucruri – Când fratele Branham a predicat
despre tema Căsătorie şi divorţ – el a vorbit despre primul legământ în care bărbatul şi femeia erau
egali – a vorbit despre păcatul original prin care Eva a fost amăgită de către Şarpe – Chiar după
căderea în păcat, Dumnezeu i-a spus Evei că Adam va stăpâni asupra ei – În 1 Corinteni 11 citim
– că Dumnezeu este Capul lui Hristos – că Hristos este Capul bărbatului – iar bărbatul este Capul
femeii – 1 Corinteni 11 – Aceasta este ordinea care trebuie aplicată până în ziua de astăzi – Când
este vorba despre căsătorie – fratele Branham arată cum în diferite perioade ale Vechiului
Testament – exista poligamia – Dar atunci când vorbeşte despre restituirea lucrurilor în Biserica
nou-testamentală – el foloseşte aceleaşi versete pe care le-a folosit şi apostolul Pavel – 1 Corinteni
7 – versetul 2 – „ Totuşi, din pricina curviei – fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui – şi fiecare
femeie să-şi aibă bărbatul ei – Aceasta este ordinea nou-testamentală pentru Biserica Dumnezeului
Celui Viu – Voi nu puteţi spune: „ Noi trăim în Africa!” – Nimeni nu poate să spună: „ Noi trăim
în Asia!” – „ Aşa că putem să ne comportăm conform cutumelor şi tradiţiilor ţării noastre” – Noi
nu suntem din această lume – Noi trăim în această lume – dar Isus a spus: - în Ioan 17 – „ Voi nu
sunteţi din această lume, după cum nici Eu nu sunt din această lume” – Noi suntem copiii lui
Dumnezeu – cerul este locuinţa noastră – Voi, cei care sunteţi astăzi aici – sunteţi fiinţe scumpe
ale lui Dumnezeu – Dar în alte locuri – când unii predicatori sunt binecuvântaţi – primind lauda
din partea oamenilor – multe idei ciudate le trec prin cap – în special când buzunarele li se umplu
de bani – ceea ce înseamnă o dare sau un tribut pentru luarea rapidă a unei decizii – care nu este
conformă cu Cuvântul lui Dumnezeu – Apoi ei cercetează în Scripturi – în predicile fratelui
Branham – extrag din contextul lor declaraţiile lui – cu care se decorează de sus până jos – Fratele
Branham spunea – că fiecare predicator trebuie să se păzească de aceste trei lucruri – popularitatea
– banii – şi femeile – De obicei, acestea trei apar împreună – Dacă un frate crede despre sine că
este popular – dacă banii ajung la el făcându-l bogat – atunci şi femeile îl vor căuta – Uitaţi acest
lucru pe vecie! – Veniţi la Dumnezeu! – Supuneţi-vă sub mâna atotputernicului Dumnezeu – şi
opuneţi-vă duşmanului cu Cuvântul lui Dumnezeu – şi el va fugi de la voi – Aceasta este învăţătura
Scripturii – Dacă noi ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu – vom putea să ne împotrivim
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duşmanului – şi să spunem: „ Este scris!” – Dar dacă noi nu acţionam după Cuvântul scris- noi nu
vom putea să ne opunem duşmanului – şi se va întâmpla ceea ce mi-a spus cineva – Un frate l-a
întrebat pe altul – „ L-ai întâlnit tu vreodată pe duşman?” – „ A trebuit să lupţi vreodată cu el?” –
El a răspuns: „ Nu.” – „ Nu l-am întâlnit niciodată.” – „ Niciodată nu a trebuit să mă lupt cu el.” –
Ştiţi care a fost răspunsul? – „ Tu şi el mergeţi în aceeaşi direcţie!” – Aţi înţeles? – Noi nu avem
de luptat cu carnea şi sângele – ci cu puterile şi stăpânirile demonice – Dar noi ştim că toate forţele
duşmane au fost deja învinse – Duşmanul este un mincinos, o păcăleală – dar dacă tu asculţi de el
– atunci te sperii – Dar dacă crezi Cuvântul lui Dumnezeu – tu nici măcar nu-l bagi în seamă –
Când el te atacă – tu îl învingi prin Cuvântul lui Dumnezeu – Amintiţi-vă de Apocalipsa capitolul
12 – Ei l-au biruit prin Cuvântul mărturisirii lor şi prin sângele Mielului – Noi suntem răscumpăraţi
prin sângele Mielului – Noi facem parte din Noul Legământ – şi, de aceea, credem cum zice
Scriptura – aflându-ne sub protecţia sângelui Mielului – Dumnezeu i-a spus lui Moise – ca fiecare
familie să ungă uşiorii porţii – Scriptura spune mai departe – Domnul Însuşi o spune – „ Dacă văd
sângele – voi proteja acel loc – iar Îngerul Nimicitor nu va putea să vă atingă – Când Dumnezeu
vede sângele aplicat peste Biserica nou-testamentală – Satan, ucigaşul, nu poate să ucidă – El nu
ne poate despărţi de Dumnezeu şi Cuvântul Lui – pentru că noi suntem în Cuvânt şi Cuvântul este
în noi – Aţi înţeles voi corect? – Privitor la consumarea de băuturi alcoolice – apostolul Pavel le
scrie creştinilor din Roma – că Împărăţia lui Dumnezeu nu înseamnă a mânca şi a bea – ci pace şi
bucurie în Duhul Sfânt – Mă întreb dacă cu această problemă se confruntă oamenii sau predicatorii
– Dacă această problemă este la oameni – este un lucru rău – Dar, dacă este vorba de predicatori,
atunci nu e rău, ci foarte rău – Vă rog să înţelegeţi – că atunci când Dumnezeu i-a dat porunci lui
Moise – cu privire la preoţi şi Marele Preot – El a vrut să spună că nici un slujitor al lui Dumnezeu
nu are voie să bea vin înainte de a sluji Domnului – Vă puteţi imagina un predicator bând vin – şi
apoi să vină la amvon clătinându-se? – Dar dacă acelaşi predicator – primeşte pe cineva în vizită
– iar menajera pregăteşte o mâncare – cred că e o formă de politeţe dacă musafirul este întrebat: „
Pot să te servesc cu un pahar cu vin?” – Dacă aş fi în Franţa – aş servi un pahar cu vin la masa
principală – Dar dacă m-aş afla în Statele Unite – nu m-aş atinge niciodată de vin – pentru că în
Statele Unite oricine bea vin este considerat ca fiind căzut din har – Eu trebuie să fie roman cu
romanii, african cu africanii – De aceea, vă rog, ţineţi minte lucrul următor: - Există lucruri care
sunt, în general, permise – dar dacă vorbim despre predicatorii care hrănesc poporul lui Dumnezeu
cu hrana venită de la Dumnezeu – ei să nu bea nici măcar un strop de vin cu cel puţin 24 de ore
înaintea serviciului divin – Vă rog, respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu – Toţi ştim că Isus a
schimbat apa în vin – dar aici nu vorbim despre ceea ce se întâmplă la o nuntă – Nunta să fie nuntă
– Dar serviciul divin în prezenţa lui Dumnezeu – este un alt lucru – Vouă, slujitorilor lui
Dumnezeu, vi se potriveşte acest cuvânt – La vârsta de 7 ani – Îngerul Domnului i-a vorbit fratelui
Branham din vârful unui copac – „ Să nu fumezi şi să nu bei alcool niciodată!” – Voi sunteţi
slujitori ai lui Dumnezeu – care vă aflaţi sub un jurământ de nazireu – Voi sunteţi consacraţi în
slujba Dumnezeului Atotputernic – Şi înainte ca Biserica să fie sfinţită prin Cuvânt – noi, ca
slujitori, trebuie să fim sfinţiţi prin Cuvântul lui Dumnezeu – Câţi dintre voi aţi înţeles clar aceste
lucruri? – Amin! – Dumnezeu să vă binecuvânteze! – Mă bucur de această zi – Dacă mai există
întrebări care necesită un răspuns – ne vom ocupa de ele într-o scrisoare circulară – Dar sunt
convins că fiecare întrebare a primit răspuns – Fratele Barilier, un adevărat slujitor al lui
Dumnezeu, va mai rămâne câteva zile aici cu voi – Dumnezeu l-a folosit într-un mod puternic –
Mare parte din răspândirea acestui Cuvânt i se datorează lui – Eu simt că trebuie să spun – că dacă
voi vă puteţi supune mâinii şi Cuvântului lui Dumnezeu – dacă voi sunteţi pregătiţi să înfăptuiţi
voia lui Dumnezeu – voi veţi accepta personal învăţătura înainte de a-i învăţa pe alţii – Nu vom
intra aici în chestiuni privitoare la mâncare şi băutură – pentru că noi suntem trimişi cu scumpul
Cuvânt al lui Dumnezeu – Vă rog să nu vă risipiţi timpul – pentru că Satan ocupă timpul multor
predicatori cu multe învăţături – furându-ne timpul – Dar acum a venit timpul – să ne supunem
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total şi complet lui Dumnezeu – şi să ne opunem duşmanului – crezând aşa cum spune Scriptura –
Iubiţii mei fraţi – eu iau cu mine amintiri minunate – Când ne îndreptam ieri spre stadion – fratele
care mergea alături de mine – mi-a spus: „ Frate Frank, priveşte această mare mulţime de oameni!”
– „ Ea este rodul slujbei tale.” – Şi a repetat: - „ Priveşte această mare mulţime!” – „ E rezultatul
slujbei tale.” – În urmă cu 20 de ani am fost aici cu fratele Barilier – şi am predicat în faţa a doar
200-300 de oameni – El a putut reveni în repetate rânduri – Şi pentru că fratele Barilier este
responsabil cu editarea literaturii în limba franceză – el slujeşte lui Dumnezeu şi poporului Său cu
o deplină dedicare – Aşadar, nu este doar rodul slujbei mele, ci şi a celei a fratelui Barilier – cu
care sunt un împreună-slujitor – împărtăşind minunatul Cuvânt al lui Dumnezeu cu sufletele
scumpe – Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze – să fie cu voi – În curând Mirele va veni – Voi
ştiţi că Dumnezeu mi-a dăruit un anumit număr de trăiri – De două ori am fost luat afară din trupul
meu - Am văzut slava lui Dumnezeu – Am văzut Sfânta Cetate – Am auzit corurile îngereşti –
Am văzut răpirea având loc – Domnul a fost bun cu mine – Eu nu sunt vrednic să primesc toate
aceste lucruri – Dar prin harul lui Dumnezeu, Îl cunosc pe Domnul meu în mod personal – Harul
lui Dumnezeu să fie cu voi – Rugaţi-vă pentru mine şi unul pentru altul – Şi toţi să aşteptăm
împreună ziua revenirii sale – Haideţi să ne ridicăm pentru rugăciune – Să ne rugăm toţi împreună
– prin puterea rugăciunii – Vreau să vă întreb în prezenţa lui Dumnezeu: - „ Sunteţi gata să vă
opriţi a mai predica acele învăţături care nu sunt conforme cu Cuvântul lui Dumnezeu?” – „Sunteţi
gata să vă rededicaţi viaţa în slujba lui Celui Atotputernic?” – Dacă intenţionaţi să faceţi acest
lucru din toată inima voastră – spuneţi AMIN! – Acum ne vom ruga împreună – Aş dori ca fratele
Barilier să se roage împreună cu noi.
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