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„Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.“ (Evrei 13:8) 

 

SCRISOARE CIRCULARĂ – decembrie 1987 

(traducere din limba franceză) 
 

Vă salut din inimă cu acest cuvânt din Psalmul 65.11: “Încununezi anul cu bunătăţile Tale…”. 

Iată că încă un an se apropie de sfârşit. A fost un an plin de binecuvântări care a adus multă roadă pentru 
veşnicie. Îi mulţumim Domnului pentru toate sufletele care au fost mântuite şi pentru acelea care au ajuns la 
cunoştinţa adevărului.  Într-adevăr, prin harul Său, Domnul a încununat anul 1987 cu bunătăţile Sale şi Şi-a 
binecuvântat poporul din belşug: “Îndurarea Lui ţine în veac!”. Adesea sunt întrebat cât timp a mai rămas. Doar 
Dumnezeu cunoaşte răspunsul la această întrebare, căci El singur cunoaşte “taina revenirii lui Hristos” 
(Mat. 24.36). Noi trebuie să perseverăm până la sfârşit, să rămânem credincioşi şi să fim găsiţi în lucrările Lui. 
Această condiţie este legată de făgăduinţa făcută biruitorilor: “Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit 
lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri.” (Apoc. 2.26).Aleşii vor merge până la sfârşit sub călăuzirea 
actuală a lui Dumnezeu şi vor rămâne ascultători de Cuvânt şi în harul lui Dumnezeu până când vor trece de la 
credinţă la vedere. Este necesar ca noi să fim găsiţi în lucrările Lui  — adică să fim găsiţi în ceea ce face El printre 
ai Săi conform făgăduinţelor Lui. Domnul ne-a zis ca Fiu al omului: “Cât este ziuă trebuie să lucrez lucrările Celui 
ce m-a trimes; vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9.4). El a inclus Biserica Lui în acest plan; 
El va desăvârşi lucrarea începută în ea şi prin ea. Domnul nostru a spus: “Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun 
de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 14.10). Cuvântul şi lucrările lui 
Dumnezeu merg întotdeauna împreună. Mai întâi, Dumnezeu a lucrat în Hristos; de la Rusalii, Hristos însuşi 
lucrează în Biserică. În versetul de mai sus remarcăm trecerea de la Cuvintele lui Dumnezeu pe care Domnul le 
repeta şi lucrările lui Dumnezeu pe care le împlinea. Noi ştim că Dumnezeu acţionează în toate conform 
Cuvântului Său şi că, începând de acum, putem să contăm pe împlinirea lucrării de mântuire în cei răscumpăraţi. 
Încă o dată Domnul va acţiona în mod supranatural printre ai Săi, de aceea El ne-a făcut de cunoscut Cuvântul 
făgăduinţei pe care-l credem din toată inima. Pentru ca previziunile profetice pentru acest timp să se împlinească, 
trebuie să fie nişte oameni la dispoziţia Lui, cum au fost la început. Trebuie ca noi să-I permitem să împlinească în 
noi ceea ce Îi este plăcut. Aşa cum El Şi-a încheiat lucrarea de creaţie şi s-a odihnit în a şaptea zi, acum Îşi încheie 
lucrarea de mântuire şi în a şaptea zi, adică în al şaptelea mileniu, se va odihni. Ferice de cel care este răbdător, plin 
de încredere şi perseverent în aşteptare, căci el va vedea împlinindu-se în el desăvârşirea lucrării lui Dumnezeu. 
Semnele timpului de sfârşit descrise în Cuvântul lui Dumnezeu s-au împlinit în mare parte. Fără a vrea să semănăm 
panică în inimile oamenilor, putem să spunem foarte realist ca sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape! Prorocul Isaia 
a prezis deja împlinirea lucrării lui Dumnezeu. “Căci Domnul se va scula ca la muntele Peraţim, şi se va mânia ca 
în valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată , ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui 
nemaiauzit.” (Isa. 28.21). Fie că este pentru Biserica Lui Mireasă, fie pentru poporul Israel sau pentru întreaga lume 
şi creaţie: Dumnezeu Îşi va desăvârşi lucrarea de netezire a tuturor lucrurilor, după cum a făgăduit. Fiecare lucru se 
va împlini la timpul hotărât de Dumnezeu. Fiecare om care are în faţă ţinta înaltă a chemării divine este cuprins de o 
tristeţe interioară când vede în ce stare se află Biserica. Atâta timp cât vor exista printre noi învăţături greşite, 
partide, neînţelegere, ură, pizmă, răutate, noi nu putem pretinde că suntem gata pentru răpire. Oare cât va mai dura 
această situaţie? Toate aceste duhuri evlavioase şi înşelătoare trebuie să fie date afară pentru ca Duhul lui 
Dumnezeu să poată intra şi domni în mijlocul nostru. 
 

Repetarea unei clarificări 

 

Ţinând seama că următoarele cuvinte ale Domnului: “Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până 
se vor întâmpla toate aceste lucruri.” (Mat. 24.34) se aplică unei perioade de timp bine determinate, trebuie să 
repetăm pentru a clarifica: Cuvântul grecesc utilizat în acest verset este genea şi înseamnă atât “neam” cât şi  
“generaţie”, căci prin reproducerea unui neam se ajunge la generaţia următoare. Acest cuvânt apare de mai multe ori 
în Matei 1.17. Totuşi, pentru ca nimeni să nu tragă concluzia că este vorba despre o perioadă bine determinată, 
Domnul Dumnezeu, în înţelepciunea sa infinită, ne-a făcut de cunoscut în mod foarte clar variabilitatea duratei 
unei generaţii. Este descrisă în Matei 1.17: “Deci, de la Avraam până la David, sunt patrusprezece neamuri de 
toate.” Cine va studia mai aprofundat această cronologie va constata că este vorba de 1046 de ani. Aceasta 
reprezintă în mare 75 de ani pentru o generaţie. Mai departe, este scris: “… de la David până la strămutarea în 
Babilon sunt patrusprezece neamuri.”. Această perioadă nu reprezintă decât aproximativ 415 ani. Aici, o generaţie 
durează cam 29 de ani. Apoi, este spus: “… şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt patrusprezece 
neamuri.” În total sunt 590 de ani, cam 42 de ani pentru o generaţie. Concluzia pe care o putem trage din acest 
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verset este că este imposibil să calculăm durata unei generaţii. În general, cei patruzeci de ani în care s-a 
traversat pustiul sunt consideraţi perioada unei generaţii. În dicţionarul german 30 de ani sunt consideraţi a fi durata 
unei generaţii, în cel american, 33 de ani. Aşa că vă rog să dăm uitării toate presupunerile şi să rămânem echilibraţi 
în toate lucrurile până la revenirea Domnului. De fapt, un singur lucru este important pentru noi toţi, şi anume să 
recunoaştem epoca în care trăim şi să ne punem la dispoziţia Domnului pentru ca El să poată să-Şi împlinească 
lucrarea Lui cu noi, prin Cuvântul Său. Nu trebuie să calculăm sau să fixăm o dată, ci să ne ocupăm poziţia cu 
privire la făgăduinţele Sale infailibile şi să aşteptăm împlinirea lor în credinţă.  

 

Previziune pentru timpul sfârşitului 
 

În 1933, fratele Branham a avut o viziune cu privire la timpul sfârşitului. Ultimele două lucruri menţionate 
au fost renaşterea bisericii romano-catolice şi distrugerea Americii. Cu toţii ştim că biserica romano-catolică se 
bucură de o imensă celebritate pe plan mondial şi că papa călătoreşte şi vrăjeşte întreaga lume. El se lasă adulat atât 
de creştini cât şi de musulmani şi de hinduşi, de toate sistemele religioase şi politice. Mai nou, chiar şi statul Israel 
caută să intre în graţiile Vaticanului. Evoluţia religioasă care a avut loc de la Conciliul Vatican II (1962- 1965)  a 
cunoscut o schimbare radicală, lucru vizibil doar credincioşilor dedicaţi lui Dumnezeu. “Marele bărbat” împotriva 
căruia vorbesc toţi radio-evangheliştii, cu privire la care ne avertizează toţi a intrat demult în scena politică mondială 
fără ca ei să-l fi recunoscut. Puterea şi influenţa lui se întind în toate domeniile din lume. Nici un şef de stat din lume 
n-a reuşit să împace puterea politică şi religioasă aşa cum o face acum statul Vatican. Dar, prin Cuvânt, am fost 
clar informaţi asupra dezvoltării evenimentelor din timpul de sfârşit. Majoritatea conducătorilor penticostali 
sunt orbiţi şi se întorc pocăiţi la “acasă al lor”, în sânul bisericii-mamă. Dar cine este născut din Dumnezeu se 
întoarce la Dumnezeu şi la propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos, singura care sfinţeşte. Trebuie să 
spunem odată pentru totdeauna că Biserica romană n-a fost niciodată Biserica lui Isus Hristos, şi anume “ecclesia”. 
Ca întotdeauna, şi acum rămâne un grup mic, o rămăşiţă care va recunoaşte falsitatea acestui sistem nebiblic şi va 
ieşi. Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu se întorc la propovăduirea originară, apostolică, care a ieşit de la Ierusalim. Ei 
se îndepărtează astfel automat de orice idolatrie păgână romană pentru a se întoarce la adevărata închinare divină. 
Mama noastră nu este Roma, ci Ierusalimul ceresc. Următorul verset ne priveşte: “Dar Ierusalimul cel de sus 
este slobod, şi el este mama noastră.” (Gal. 4.26). 

 

Ameninţarea judecăţii 

 

Ne este întrucâtva posibil să judecăm prorociile biblice împlinite. Ne şochează să constatăm cât de aproape 
suntem de ultimele evenimente care mai trebuie să aibă loc. Fratele Branham a menţionat de mai multe ori 
distrugerea Americii. “Apoi m-am uitat din nou şi am văzut Statele Unite sărind în bucăţi. N-a mai rămas nimic pe 
toată suprafaţa…Am spus: Am văzut ceva ce semăna cu nişte rădăcini în flăcări, cu nişte stânci care au sărit în 
bucăţi; oriunde te uitai, teritoriul Statelor Unite avea un aer gol şi părăsit.” [„Epoca Tiatira”] Ce a fost descoperit în 
acea vedenia este un “AŞA VORBEŞTE DOMNUL”. Dar în ceea ce priveşte menţionarea anului 1977, fratele 
Branham a luat informaţiile din anumite cărţi de istoria bisericii în care anul 1977 era considerat a fi al şaptezecilea 
jubileu şi el a asimilat aceste informaţii în speranţa că totul se va face până atunci. Dar, după cum am spus mai sus, 
Dumnezeu nu va ţine seama de nici o orânduire cronologică umană. Simplul fapt că un an biblic are 360 de zile în 
loc de 365, cum se calculează de obicei, reprezintă o diferenţă enormă. Fratele Branham respecta atât de mult 
Cuvântul lui Dumnezeu încât avea încredere în scrierile istoricilor celebri ai bisericii, convins fiind că aceştia ştiau 
foarte bine ce scriu, exact aşa cum el ştia foarte bine despre ce vorbeşte. Este foarte posibil ca din porunca lui 
Dumnezeu, Rusia să administreze o corecţie Statelor Unite. Este mai puţin important dacă aceasta va avea loc 
înainte sau după revenirea lui Isus. Ceea ce până acum părea imposibil creează noi speranţe în lume: super-puterile 
negociază dezarmarea pe plan mondial. Sloganele “pace” şi “securitate” capătă o nouă semnificaţie, datorită 
progreselor enorme realizate în ultimul timp. Statele Unite nu vor să renunţe la programul lor de dezarmare IDS, 
ofensând Uniunea Sovietică. Programul IDS a fost botezat “Star Wars”, războiul stelelor, ceea ce este complet 
biblic. Prin gura prorocului Obadia, Dumnezeu a zis mai dinainte:“Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca 
vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos şi de acolo, zice Domnul.” (Obadia 1.4). 
Fiecare cititor al Bibliei ştie că Domnul a anunţat judecata fiecărei văi şi a fiecărui loc unde El a acţionat în mod 
deosebit. El şi-a pronunţat verdictul peste Horazin şi Bethsaida şi ne-a spus cu privire la Capernaum: “… căci dacă 
ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.” 
(Mat. 11,23). La timpul hotărât, Dumnezeu a chemat oameni din ţări diferite la slujbe cu totul speciale. Pentru 



 3

generaţia noastră, El a ales Statele Unite ale Americii ca teren special de acţiune. Prin slujba apostolică şi profetică a 
fratelui Branham, acolo s-au petrecut nişte lucruri supranaturale care n-au mai avut loc niciodată pe faţa pământului 
din timpul Domnului Isus Hristos şi al apostolilor. Fratelui Branham i s-a spus: “Slujba ta va avea un mare succes pe 
coasta de Vest.” Oraşele din California, în special Los Angeles, au  primit binecuvântări deosebite din partea lui 
Dumnezeu. Adunările la care au participat milioane de persoane şi care au beneficiat de acţiunea supranaturală a 
Duhului, au făcut ca acele comunităţi să crească în număr considerabil. În ciuda acestor lucruri, ele n-au 
recunoscut mesajul divin şi au continuat pe propriile lor căi. Într-o zi, Duhul lui Dumnezeu a venit peste acest 
om şi l-a făcut să pronunţe judecata peste coasta de Vest a Statelor Unite. Cine ascultă previziunile înregistrate pe 
bandă simte automat cât de mult l-a cuprins Duhul lui Dumnezeu pe acest bărbat al lui Dumnezeu care, până atunci, 
anunţase harul şi dragostea, şi care acum anunţa judecata. Aceasta a avut loc pe 29 aprilie 1965 într-una din ultimele 
predici ţinute la Los Angeles („Alegerea unei Mirese”). El s-a referit ulterior la acest eveniment în predicile: „A te 
ruşina de El” (11 iulie 1965) şi „Răpirea” (4 decembrie 1965), pe care a predicat-o cu doar câteva zile înaintea 
morţii lui. Pe 17 decembrie 1964, el a prezis aceste lucruri în predica „Ce spuneţi despre aceasta?”: “Urmăriţi 
cutremurele de aici, din California. Eu prezic că înaintea revenirii Domnului Isus, Dumnezeu va înghiţi acest loc. Eu 
cred că Dumnezeul cel Atotputernic va înghiţi Hollywood-ul şi Los Angelesul şi toate celelalte locuri murdare. Ele 
vor merge pe fundul mării.” O dublă judecată va lovi Statele Unite. Pe de o parte va avea loc înghiţirea coastei de 
Vest   provocate de un cutremur marin devastator şi pe de altă parte, distrugerea totală a Statelor Unite. Nimeni nu 
ştie dacă aceste două evenimente vor avea loc concomitent. Nouă, celor care am avut marele privilegiu de a 
cunoaşte deciziile lui Dumnezeu prin descoperire într-un mod necunoscut până acum, ne revine una dintre 
cele mai mari responsabilităţi. Dumnezeu să ne ajute ca să fim găsiţi drepţi şi vrednici de a scăpa de ce va veni 
peste acest pământ. 

 

Munca misionară 
 

Mă gândesc cu mare recunoştinţă la anul care a trecut care a fost cel mai plin de călătorii misionare. Am 
vizitat multe oraşe din ţări diferite. Vizitele personale sunt la fel de importante pentru credincioşi ca predicile tipărite 
şi casetele. 

La ora actuală există mulţi credincioşi în ţările africane care au primit Cuvântul pentru acest timp. Mii de 
oameni vin la credinţă şi se lasă botezaţi biblic în Numele Domnului Isus Hristos. 

În ceea ce priveşte ţările francofone din Africa, fratele Barilier şi echipa lui de colaboratori fac cea mai 
mare parte din muncă. Ei traduc şi trimit predicile şi circularele, păstrează legătura în scris cu fraţii şi surorile şi sunt 
o mare binecuvântare pentru ei. Acelaşi lucru se poate spune şi despre fraţii Genton şi Forestieri, despre toţi cei ce se 
ocupă de sectorul italian şi despre fratele Vuori din Finlanda. Doresc să mulţumesc cu această ocazie tuturor fraţilor 
şi surorilor care se ocupă de lucrarea misionară mondială şi de traduceri. Le mulţumesc pentru colaborarea lor 
fidelă. Putem de asemenea să spunem că suntem la zi cu facturile. Având în vedere că este vorba de lucrarea lui 
Dumnezeu, El se ocupă personal de ea. Noi suntem martorii ei recunoscători de mulţi ani. Slavă Lui! Fie ca toţi cei 
care, din dragoste pentru Dumnezeu, contribuiţi cu zeciuiala voastră şi cu darurile voastre pentru a susţine munca 
noastră misionară să fie recompensaţi din plin! Voi puneţi lucrurile Domnului pe primul loc şi mărturisiţi ceea ce 
înseamnă ele pentru voi. El îşi va ţine făgăduinţele şi vă va copleşi cu binecuvântări. Aş dori să mulţumesc şi tuturor 
celor care mă ajută în Biserică şi la Centrul Misionar din Krefeld. Fie că este vorba de fratele Russ, fratele Schmidt 
sau toţi ceilalţi fraţi care se ocupă de Biserica locală în lipsa mea şi care slujesc Cuvântul, doresc să le mulţumesc 
sincer în Numele Domnului. Intrăm cu mare încredere în anul 1988 căci ştim că El este cu noi. Domnul este pe 
tronul Său şi face toate lucrurile după planul voii Sale. Lui să-I fie dată cinstea în veci! Harul Domnului nostru 
Isus Hristos să fie cu voi toţi! Nu mă uitaţi în rugăciunile voastre! 

Din însărcinarea lui Dumnezeu, 

Fr. Frank 
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