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"Isus Hristos este acelaşi ieri azi şi în veci!" Evrei 13.8 
 

SCRISOARE CIRCULARĂ - decembrie 1997 
 

Vă salut din inimă cu Cuvântul din 1 Tesaloniceni 4, 15-18: „Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin 
Cuvântul DOMNULUI: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea DOMNULUI, nu vom lua-o înaintea celor 
adormiţi. Căci însuşi DOMNUL, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî 
din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, 
în nori, ca să întâmpinăm pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu DOMNUL. Mângâiaţi-vă dar unii pe 
alţii cu aceste cuvinte.” 

Ceea ce a fost anunţat acum două mii de ani, nu a fost niciodată aşa de aproape de împlinire ca acum. 
Pentru aceasta nu este nevoie de tălmăciri, ci se va întâmpla exact aşa cum este scris aici şi în textele biblice 
corespunzătoare: Acelaşi DOMN înviat care a fost înălţat la cer (Luca 24, 50-51), va veni conform Fapte 1, 11, în 
acelaşi fel, în trup. Atunci, toţi acei care s-au lăsat pregătiţi, vor fi transformaţi (1 Cor. 15, 52) aşa cum El a fost 
schimbat pe Muntele schimbării la faţă (Mat. 17, 2) şi transpus în nemurire prin învierea Sa; şi astfel ei îi vor fi 
asemenea Lui: „Dar ştim că atunci când se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1 
Ioan 3, 2). 

Aici nu este deci vorba despre o învăţătură ca simplă descoperire, ci despre un fapt dumnezeiesc care va 
deveni realitate în viitorul apropiat. Mirele însuşi va veni pentru a lua Mireasa Lui. Ea va fi răpită de El şi apoi va fi 
la DOMNUL pentru totdeauna. Întrebarea este numai dacă noi suntem pregătiţi, dacă facem parte de Mireasa 
Mielului şi dacă avem voie să luăm parte la nuntă (Mat. 25, 1-13; Apoc. 19, 7-10). 

Accentul nu este numai asupra evenimentului mare care va veni, ci pe absolut: „… în adevăr, ce vă 
spunem, prin Cuvântul DOMNULUI …” — deci o mărturie şi învăţătură bazată pe Sfânta Scriptură. În aceasta este 
certitudinea. Totul din planul de mântuire al lui Dumnezeu se întâmplă conform Cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum 
a fost spus dinainte. 

Pe baza Cuvântului făgăduit noi credem că va veni o vreme de înviorare prin Duhul în legătură cu 
reaşezarea tuturor lucrurilor în Mireasa-Cuvântului. „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci 
prin Duhul Meu, — zice DOMNUL oştirilor!” (Zah. 4, 6). Isus, Mirele, aşteaptă în cer până când în Biserica-Mireasa 
Lui va fi totul zidit pe temelia apostolilor şi proorocilor, El fiind piatra din capul unghiului (Ef. 2, 20-24) şi desigur 
şi piatra de încheiere (Zah. 4, 10). Trebuie să ajungem acolo ca învăţătura şi viaţa tuturor celor ce fac parte din 
Biserica DOMNULUI să fie aduse în concordanţă cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent dacă este 
vorba despre viaţa personală, familială sau viaţa din biserică. Apostolul Iacov scrie în legătură cu venirea 
DOMNULUI despre ploaia timpurie şi ploaia târzie care trebuie să vină înainte de seceriş (cap. 5), aşa cum a 
proorocit şi proorocul Ioel, pentru ca sămânţa dumnezeiască să ajungă la coacere (cap. 2, 23-27). 

Pe baza Cuvântului a putut Petru să spună în prima sa predică după revărsarea Duhului, din Fap. 2, 16: 
„Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel (3, 1-5).” Pe baza Cuvântului a putut el să spună în a doua lui 
predică, că trebuie să se împlinească tot ce a vestit Dumnezeu mai dinainte prin gura tuturor proorocilor Săi (Fap. 
3, 18). În legătura aceasta el a poruncit pocăinţa: „… ca să vină de la DOMNUL vremile de înviorare, şi să trimită 
pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos.” (vers. 19-20). După aceea urmează exprimarea 
care este de o mare importanţă pentru toţi acei care aşteaptă revenirea lui Isus Hristos: „… pe care cerul trebuie să-
L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin 
gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.” (vers. 21). 

În textul biblic ne este spus în mod obligatoriu, că înainte de revenirea lui Isus Hristos totul va fi adus din 
nou în ordinea dumnezeiască. Cuvântul direct al DOMNULUI nu vine la un pastor sau la un evanghelist — ei 
predică despre aceasta. Cuvântul vine întotdeauna — după modelul divin aplicabil şi în Noul Testament — la un 
prooroc trimis de Dumnezeu, după cum a spus dinainte însuşi Isus Hristos: „De aceea, iată, vă trimit prooroci, 
înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni …” (Mat. 23, 34). După prevenirea serioasă despre ceea 
ce îl aşteaptă pe trimisul direct al DOMNULUI, a spus DOMNUL nostru plin de mâhnire: „Ierusalime, Ierusalime, 
care omori pe prooroci (nu evanghelişti) şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine!” Dumnezeu a pus în Biserică slujba 
de apostol, prooroc, etc. (1 Cor. 12, 28; Ef. 4, 11; ş.a.). În timpul împlinirii profeţiei biblice poate să fie chiar şi un 
prooroc făgăduit la care vine Cuvântul. Proorocii adevăraţi au pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dacă vine un astfel 
de prooroc, atunci avem de-a face cu lucrarea directă a lui Dumnezeu. 

Pe baza Cuvântului a putut Ioan Botezătorul să spună la prima venire a lui Hristos: „Eu sunt glasul celui 
ce strigă în pustie …” (Ioan 1, 23), căci aşa a vorbit Duhul lui Dumnezeu prin gura proorocului Isaia (Isa. 40, 3). În 
Matei 11, 9-10 însuşi DOMNUL scoate în evidenţă slujba proorocului făgăduit, întrebând mai întâi: „Atunci ce aţi 
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ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un prooroc …” Nu mai mult decât un om, dar mai mult 
decât proorocii care au vestit marele eveniment. 

Toţi proorocii vechi-testamentari au ceva comun: ei au vestit venirea lui Mesia în însărcinarea lui 
Dumnezeu. Diferenţa consta din faptul că Ioan era un prooroc făgăduit căruia i s-a îngăduit să-I pregătească 
DOMNULUI calea, să-L boteze pe Mesia şi să-L prezinte poporului, „… pentru ca toţi să creadă prin el.” (Ioan 1, 
7). „Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia, când zice: ,Iată glasul celui ce strigă în pustie: 
Pregătiţi calea DOMNULUI, neteziţi-i cărările.‘„ (Mat. 3, 3). Aceasta l-a făcut să fie mai mult decât au fost 
proorocii vechi-testamentari. 

DOMNUL nostru a depus deseori mărturie pentru slujba lui Ioan: „Căci el este acela despre care s-a scris: 
,Iată trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.‘„ (Mat. 11, 10; Mal. 3, 1). 

Luca cuprinde totul în: „Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia 
Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.” (cap. 16, 16). 

Pe baza Cuvântului DOMNULUI a putut Ioan să spună: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre 
pocăinţă; dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. EL 
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Mat. 3, 11). Referindu-se la Isus, el a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” 
(Ioan 1, 36). 

Pe baza Cuvântului DOMNULUI a putut îngerul să-i spună lui Zaharia cu privire la Ioan: „El va întoarce 
pe mulţi din fiii lui Israel la DOMNUL, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, 
ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca 
să gătească DOMNULUI un norod bine pregătit pentru El.” (Luca 1, 16-17). 

Pentru că prima parte din „făgăduinţa referitoare la Ilie“ din Mal. 4, 5-6 s-a împlinit prin slujba lui Ioan 
Botezătorul, de aceea Ioan a fost numit şi el „Ilie”. Dar nici măcar o dată nu a fost amintită slujba lui „Ilie” legată de 
„ziua DOMNULUI” din Maleahi 4, 5-6 cu referire la Ioan, ci exclusiv la textul corespunzător din Maleahi 3, 1. 

 
O trăire deosebită 

 
DOMNUL nostru s-a dus împreună cu Petru, Iacov şi Ioan pe Muntele schimbării la faţă. Acolo s-a 

întâmplat ceva supranatural, vizibil pentru ucenici. „El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca 
soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată că li s-a arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El.” (Mat. 17, 
2-3). Este foarte interesant ce ni se relatează. După cum am amintit deja, cei care vor fi răpiţi vor trăi aceeaşi 
transformare. 

Acolo au apărut Moise şi Ilie, dar curios, ucenicii s-au interesat la sfârşit numai de Ilie, punând următoarea 
întrebare DOMNULUI: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” 

În ceea ce priveşte Israelul, Zaharia i-a văzut deja în cap. 4 pe cei doi prooroci ca măslini lângă sfeşnic. 
Conform Apocalipsa cap. 1-3, sfeşnicul simbolizează Biserica. Cei doi măslini şi slujba lor ne sunt explicate mai 
bine în Apocalipsa 11: sunt cei doi martori care se vor ridica timp de trei ani şi jumătate ca prooroci în Ierusalim. 
Caracteristicile slujbei lor, care va avea loc după răpire, amintesc într-adevăr de Moise şi Ilie care au fost pe 
Muntele schimbării la faţă. 

Răspunsul pe care l-a dat DOMNUL nostru a fost: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze 
din nou toate lucrurile.” Aceasta ne interesează şi mai mult pentru că El a confirmat această făgăduinţă după 
încheierea slujbei lui Ioan Botezătorul. Ioan a fost întrebat printre altele: „Eşti Ilie?” Răspunsul lui a răsunat clar: 
„Nu sunt!” (Ioan 1, 21). El ştia ce slujbă trebuie să împlinească. Cuvintele DOMNULUI nostru sunt o confirmare 
clară a ultimei făgăduinţe din Vechiul Testament. În schimb Matei 17, 12 se referă clar la Ioan şi la slujba lui deja 
încheiată, dar aceasta nu anulează ce urma pentru viitor; dimpotrivă, una completează şi desăvârşeşte pe cealaltă. 
Pentru Ioan se potrivea prima parte, şi anume cum îngerul i-a vestit lui Zaharia că prin el se vor întoarce inimile 
părinţilor la copii. Aşa a început „ziua mântuirii” (Isa. 49, 6-8; 2 Cor. 6, 2; etc.). A doua parte a acestei făgăduinţe a 
rămas atunci neîmplinită. 

Noi am preluat mai jos din Biblia-Scofield notiţa pentru Matei 17 care se referă la tema aceasta. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 (17, 2) Schimbarea la faţă a lui Isus conţine prezentarea tuturor elementelor Împărăţiei viitoare (2 Pet. 1, 15-

21); (1) DOMNUL Isus nu apare în ocară, ci în slavă (v. 2); (2) Moise care apare în slavă este reprezentantul 
mântuiţilor care au intrat prin moarte în Împărăţie (Mat. 13, 43; Luca 9, 30-31); (3) Ilie apare în slavă ca 
reprezentantul mântuiţilor care au intrat în Împărăţie prin răpire (1 Cor. 15, 50-53; 1 Tes. 44, 13-17); (4) Petru, 
Iacob şi Ioan, nu în slavă, reprezintă în ceasul acesta Israelul în trup în Împărăţia viitoare (Ez. 37, 21-27); şi (5) 
mulţimea de la poalele muntelui (v. 14), sunt reprezentanţii celor care vor intra în Împărăţie după ce va fi ridicată 
peste Israel (Isa. 11, 10-12; etc.). 
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2 (17, 10) Compară cu Mal. 3, 1; Mal. 4, 5-6; Mat. 11, 14; Mar. 9, 11-13; Luca 1, 17. Toate aceste texte trebuie 
citite împreună. (1) Hristos confirmă proorocia deosebită şi încă neîmplinită din Mal. 4, 5-6: „Mai întâi trebuie să 
vină Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile.” Aici ca şi în Maleahi, proorocia care s-a împlinit cu Ioan Botezătorul şi 
cea care trebuie să se mai împlinească cu Ilie, sunt separate. (2) Dar Ioan Botezătorul era deja venit, iar slujba lui era 
aşa de desăvârşită în Duhul şi puterea slujbei viitoare a lui Ilie (Luca 1, 17), încât se putea spune în sensul tipic: 
„Ilie a venit deja.” Compară cu Mat. 10, 40; Fil. 12, 17 de unde reiese acelaşi gând de identificare, chiar dacă cu 
condiţia diferenţei de persoane (compară cu Ioan 1, 21). 

--------------------------------------------------------------------------------- 
În întreg Noul Testament, Dumnezeu le-a vorbit părinţilor (Evr. 1, 1; etc.). Ioan s-a ridicat şi le-a arătat 

celor ce-L aşteptau pe Mesia, drumul spre „legătura de filiaţiune“ a „Noului Legământ“ pe care Dumnezeu a făcut-o 
în Fiul Său. El le-a îndreptat picioarele pe calea păcii cu Dumnezeu (Luca 1, 79). A doua parte se împlineşte acum, 
când inimile copiilor lui Dumnezeu sunt călăuzite la început, la părinţii apostolici. Noi spunem aceasta pe baza 
Cuvântului DOMNULUI, căci toată Scriptura trebuie să se împlinească. 

Ce nu s-a împlinit la prima venire a lui Hristos, trebuie să se împlinească neapărat acum. Trebuie să se 
împlinească tot ce este scris în Vechiul şi Noul Testament. Dumnezeu a spus clar în ce fel va avea loc sfârşitul: 
„Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua DOMNULUI, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va 
întoarce inimile părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor …” (Mal. 4, 5-6). Aceasta este AŞA 
VORBEŞTE DOMNUL în Cuvântul Său. Oamenii au ceva de spus numai în domeniul omenesc, dar nu în Împărăţia 
lui Dumnezeu. Mesajul vine printr-un om trimis de Dumnezeu, nu prin evanghelişti mari; aceştia au o altă slujbă. 
Unii dintre ei zidesc propria lor împărăţie în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nici prin oratori renumiţi ai 
unei mişcări oarecare şi nici prin „Chapter-preşedinţi” etc., ci exact aşa cum este scris. 

Cine îndrăzneşte să-L contrazică pe Dumnezeu? Aceluia trebuie să i se pună întrebarea dacă locuieşte în el 
Duhul lui Isus Hristos. Scriptura doar nu poate fi încălcată. Astăzi este important ca totul să fie împlinit conform 
Cuvântului DOMNULUI, ca atunci la Ilie. Aşa cum Ilie a luat cele douăsprezece pietre, corespunzătoare celor 
douăsprezece seminţii ale Israelului, şi a rezidit altarul, a adunat poporul şi a strigat: „Până când vreţi să 
şchiopătaţi de amândouă picioarele?”, aşa trebuie să se întâmple şi acum. La aceasta Dumnezeu a răspuns şi a luat 
„decizia-Carmel”. Bărbatul trimis de Dumnezeu care s-a ridicat în puterea şi Duhul lui Ilie trebuia să pună pe 
sfeşnic învăţătura curată şi practica celor doisprezece apostoli, în care a rămas Biserica originală şi care ne-a fost 
transmisă din creştinismul primar (Fap. 2, 42). Aşa este ridicat din nou altarul lui Dumnezeu în Biserică, altar pe 
care trebuie să se pună credincioşii în ascultare, ca jertfă conform Romani 12, prin care începe de fapt slujba 
duhovnicească, cum scrie Pavel. Numai acela care observă că în creştinătatea nominală, în comparaţie cu Cuvântul 
lui Dumnezeu, a fost principial totul schimbat, că nici o învăţătură şi nici o practică nu a rămas în însemnătatea ei 
originală, că este propovăduită o altă Evanghelie, un alt Isus şi este lucrător un alt duh (2 Cor. 11, 3), va recunoaşte 
necesitatea că trebuie să aibă loc o restituire. Aici este vorba despre un decurs istoric de mântuire în timpul 
nostru. Ultima hotărâre o va lua Dumnezeu la sfârşit, şi ultimul Cuvânt îl va vorbi El. Pentru unii Dumnezeu vine 
târziu, dar El nu vine niciodată prea târziu. 

În locul acesta trebuie să fim clari şi să întrebăm dacă a existat un astfel de bărbat care a vestit fără 
compromisuri învăţăturile biblice adevărate şi dacă a fost legitimat în mod supranatural de Dumnezeu ca Ilie, fiind 
confirmat Cuvântul vestit de el aşa ca în slujba DOMNULUI şi a apostolilor? Poate cineva să numească un prooroc, 
însărcinat de Dumnezeu, punând la bază numai criteriile biblice, care s-a ridicat în timpul nostru şi corespunde cu 
toţi proorocii şi apostolii şi învăţătura lor? În mod necesar trebuia să fie cineva care era în afara tuturor 
confesiunilor organizate, pentru a putea face chemarea afară şi corectarea — un bărbat trimis de Dumnezeu cu 
mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu! 

Pe baza Cuvântului DOMNULUI noi întrebăm mai departe: corespunde vreunul din evangheliştii cu renume 
mondial într-adevăr cu tot ce au învăţat proorocii şi apostolii? Există unul care a prezentat învăţăturile de bază 
despre dumnezeire, botez, cină, etc. pe fundament biblic? Realitatea este totuşi că toţi au preluat învăţăturile 
bisericeşti moştenite prin tradiţie şi chiar propovăduirea adevărată o numesc falsă, pentru că nu corespunde cu 
învăţătura lor, în loc să se întrebe dacă învăţătura lor corespunde cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Sute de evanghelişti au primit inspiraţia lor la sfârşitul anilor patruzeci prin slujba care a trimis-o 
Dumnezeu, au fost entuziasmaţi şi foarte miraţi de ceea ce a făcut Dumnezeu; dar nu îşi fac gânduri ce scop 
important este în această legătură. Dar toţi care sunt născuţi într-adevăr din Dumnezeu, ascultă de Cuvântul lui 
Dumnezeu şi recunosc ziua şi mesajul. Ei acceptă mesagerul şi mesajul trimis de Dumnezeu, iar prin aceasta 
mărturisesc că sunt de acord cu hotărârea lui Dumnezeu şi lucrarea Lui. Dumnezeu are dreptul să-Şi împlinească 
Cuvântul făgăduit, iar dreptul divin de a avea parte de aceasta, i se cuvine poporului Său. Ceea ce urmează acum nu 
este o legendă, ci adevărul curat. 

 



 

 4

Martorii oculari mărturisesc 
 

Eu, scriitorul acestor rânduri, m-am întâlnit personal în aprilie 1966 cu cca. 10 martori oculari în SUA într-
o adunare în Jeffersonville, Indiana, care au trăit cele ce urmează: În iunie 1933, W. Branham a avut prima lui 
evanghelizare în care mulţi oameni s-au decis pentru Hristos şi şi-au dedicat viaţa lui Dumnezeu. În 11 iunie 1933 s-
a dus la fluviul Ohio pentru a boteza biblic cca. trei sute de oameni care s-au pocăit. O mulţime de circa 4000 de 
persoane s-a adunat pentru acest botez. El stătea în apă, ca atunci Ioan Botezătorul, când s-a deschis cerul şi s-a 
întâmplat ceva vizibil pentru toţi cei prezenţi. Pe când boteza a şaptesprezecea persoană, şi-a ridicat mâna şi s-a 
rugat privind spre cer: „O, DOAMNE, aşa cum botez eu în apă, aşa botează Tu cu Duhul Sfânt şi cu foc.” În 
momentul acela a venit o lumină supranaturală la cinci metri deasupra capului bărbatului lui Dumnezeu şi un glas a 
vorbit: „Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, aşa va merge mesajul care ţi-a 
fost dat ţie înainte de a doua venire a lui Hristos.” Presa din Jeffersonville, Indiana, din Louisville, Kentucky, SUA 
şi chiar din Canada a prezentat acest eveniment. Mulţimea s-a speriat, mulţi s-au rugat din respect profund, unii au 
căzut în leşin. Aşa a fost relatat. 

Dumnezeu poate totul. EL îi poate apărea unui Moise într-un foc supranatural într-un rug aprins în legătură 
cu împlinirea făgăduinţelor. DOMNUL îi poate apărea unui Saul într-o lumină strălucitoare înainte de Damasc şi să-i 
vorbească. EL mai este şi astăzi acelaşi; lucrarea Lui, felul Lui de lucrare rămâne întotdeauna acelaşi. 

Un mesaj dumnezeiesc poate fi numai din Cuvântul scris, care este arătat prin Duhul, descoperindu-se 
astfel însemnătatea şi legătura corectă. Glasul Lui este în legătură directă cu planul de mântuire şi are un scop înalt 
pentru Biserica Lui. Nu glasul unei biserici, nu al unui prooroc autonumit sau al unei proorociţe cu descoperirile ei 
speciale adăugate, ci însuşi glasul lui Dumnezeu care mai răsună şi astăzi prin Cuvântul Său sfânt! Nu 
adunările mari, până la „Pro Christ” sunt încheierea lucrării lui Dumnezeu — nu, în acestea nu se ia deloc în 
consideraţie decursul planului de mântuire din timpul sfârşitului. Acestea sunt cel mult o trezire la realitate, o 
atragere de atenţie. În toate adunările charismatice se încearcă mereu metode noi pentru a produce o lucrare a 
Duhului. Dar toate acestea nu sunt încă încheierea. Lucrarea suverană a lui Dumnezeu nu va fi un spectacol 
planificat şi aranjat. La Dumnezeu este vorba despre substanţă; nu despre cantitate, ci calitate. Nu poate fi ceea ce 
se înţelege sub denumirea de „creştinesc“, căci „creştinească“ este numită astăzi în aşa-zisul creştinism chiar şi 
binecuvântarea de animale în biserică. Trebuie să fie însuşi Hristos, acelaşi ieri, astăzi şi acelaşi în veci. 

Trebuie să se ridice un înainte mergător al DOMNULUI, unul care strigă, un bărbat trimis de Dumnezeu ca 
prooroc făgăduit, cu Cuvântul făgăduit pentru timpul acesta. Mai există încă martori care pot spune ca apostolii 
atunci: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile 
noastre, cu privire la Cuvântul vieţii, — … aceea vă vestim şi vouă.” (1 Ioan 1, 1). Dumnezeu i-a dat lui William 
M. Branham în 7 mai 1946 într-adevăr o însărcinare, trimiţând un înger la el. Aceasta au auzit-o milioane de oameni 
ca mărturie din gura lui. Cine nu poate crede, se îndoieşte de fapt de ceea ce mărturiseşte Biblia în Vechiul şi în 
Noul Testament, şi anume că Dumnezeu lucrează în mod supranatural şi foloseşte şi îngeri ca duhuri slujitoare. 
Pentru a aminti numai câteva evenimente din Noul Testament: Un înger a venit la Zaharia (Luca 1, 11), la Maria 
(Luca 1, 26), a vestit naşterea lui Hristos (Luca 2, 10), a deschis uşile temniţei (Fap. 5, 19), i-a vorbit lui Filip (Fap. 
8, 26), l-a vizitat pe Cornel (Fap. 10, 3) şi i-a apărut lui Pavel (Fap. 27, 23). 

 
Se întâmplă ceva 

 
În cei peste 30 de ani după decesul lui William M. Branham în decembrie 1965, nu am trăit niciodată aşa 

ceva ca în anul acesta 1997. Indiferent unde eram: chiar şi predicatorii charismatici m-au întrebat ce ştiu despre 
William Branham şi slujba lui. Pentru că am avut prioritatea să-l cunosc personal exact zece ani pe acest bărbat al 
lui Dumnezeu şi să iau parte la adunările lui în Europa şi SUA, pot formula pe bună dreptate o părere. De aceea eu 
m-am hotărât să pregătesc o casetă video în limba engleză, în care voi prezenta un rezumat despre lucrarea lui 
Dumnezeu în slujba lui, şi o voi pune la dispoziţia tuturor predicatorilor din toată lumea. Pe baza Cuvântului 
DOMNULUI se poate spune conform adevărului: Scriptura se împlineşte înaintea ochilor noştri; Dumnezeu face 
istorie de mântuire şi toţi ai Lui recunosc şi au parte de aceasta. 

Cât este de important ca noi să înţelegem în timpul acesta în ce fel ne cercetează Dumnezeu, aflăm din 
cuvintele DOMNULUI nostru, când El a privit peste Ierusalim şi a plâns: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în 
această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi …” Ce urmează mai 
departe, poate să citească fiecare în Luca 19, de la vers. 41. DOMNUL încheie cu proorocia care s-a împlinit în anul 
70 d. Hr. şi nouă ne aminteşte de „judecăţile apocaliptice ale lui Dumnezeu“ care conform Sfintei Scripturi vor veni 
după răpire. „Şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” El a 
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trebuit să le facă reproşul: „Faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” (Mat. 16, 1-
3). 

În zilele acelea toţi conducătorii religioşi erau siguri de lucrarea lor. Ei erau bine văzuţi în popor; dar totuşi 
erau orbi duhovniceşte pentru ceea ce făcea Dumnezeu şi i-au ţinut pe ascultătorii lor departe de ceea ce făcea 
Dumnezeu folosind desigur argumente religioase. Ei înşişi nu au acceptat ceea ce venea de la Dumnezeu, dar au 
împiedicat poporul şi au stăruit în învăţăturile şi tradiţiile lor transmise. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.” 
(Ioan 1, 11). Istoria se repetă mereu, cum ne este cunoscut. Lui Dumnezeu oamenii i-au mulţumit pentru ceea ce a 
făcut El în trecut şi şi-au pus speranţa în ceea ce va mai face în viitor, dar au trecut pe lângă ceea ce face în prezent. 
Nu puţini au fost acei care i-au atribuit lui Satana lucrarea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu din timpul acesta, 
exact ca în slujba lui Isus, DOMNUL nostru, şi astfel s-au făcut vinovaţi de păcatul împotriva Duhului Sfânt (Mat. 
12, 31-32). Alţii au profitat de lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru, fără să întrebe ce vrea de fapt Dumnezeu să 
realizeze prin aceasta. Poate le dă Dumnezeu încă o dată prilejul tuturor evangheliştilor, predicatorilor şi lucrătorilor 
din Împărăţia lui Dumnezeu din toată lumea să reflecteze în linişte şi smerenie asupra tuturor lucrurilor pe care le-a 
făcut Dumnezeu în suveranitatea Lui, în generaţia noastră, fără ajutorul vreunui om. 

Aici nu este vorba despre Moise, Pavel sau Branham, ci despre lucrarea Atotputernicului, care îi foloseşte 
pe oameni ca vase. DOMNUL a fost Cel care în timpul lui Moise a mers împreună cu Israel în stâlpul de nor şi de 
foc. DOMNUL a fost Cel care i-a apărut lui Saul pe drumul Damascului într-o lumină supranaturală şi l-a însărcinat. 
DOMNUL a fost Cel care s-a pogorât plin de har în stâlpul de lumină peste fratele Branham, cum se vede în 
fotografie. Dr. George J. Lacy, examinator pentru documente litigioase, a confirmat autenticitatea fotografiei după 
controlul negativului în 29 ianuarie 1950. Aceeaşi lumină s-a pogorât în adunările sale, în toţi anii slujbei sale. De 
fiecare dată când se ruga fratele Branham pentru bolnavi şi i se descoperea ce are respectivul şi despre ce este vorba, 
venea lumina aceasta peste persoana pentru care urma să se roage. 

El spunea întotdeauna: „Acum lumina este deasupra persoanei cutare.” În legătura aceasta DOMNUL îi 
arăta o vedenie. El a primit de mii de ori pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL, şi de fiecare dată a fost exact aşa. Nu a fost 
ghicire, nu „o sondare de teren“, ci au fost descoperiri prin Duhul lui Dumnezeu în prezenţa DOMNULUI, prin care 
El a confirmat Cuvântul Său. Sute de predici cu slujbe de vindecare ne stau la dispoziţie, astfel încât fiecare are 
posibilitatea să se convingă de corectitudinea acestei mărturii. 

Referirile la Avraam şi Moise nu le-au folosit deloc învăţaţilor. Ei nu au recunoscut cercetarea lui 
Dumnezeu. Referirile la Petru, şi Pavel nu vor ajuta nimănui nici azi, doar dacă recunoaştem ce a făgăduit 
Dumnezeu în Cuvântul Său şi cum ne cercetează El. 

Aşa vorbeşte DOMNUL: „Iată Eu stau la uşă, şi bat.” El stă afară. Înăuntru se predică şi se cântă despre 
El, dar El însuşi nu este lăsat să intre. Cine nu acceptă lucrarea Lui de încheiere, acela nu va fi primit şi acceptat de 
El. Cine Îl lasă acum să stea în faţa uşii, pe acela El îl va lăsa să stea bătând în faţa uşii. Cu Dumnezeu şi cu ai Lui 
este un lucru foarte serios! Nimeni să nu creadă că va fi bine de la sine. Va fi bine numai dacă El o face. Să-L lăsăm 
pe El să intre ca să simţim binefacerea. Să se împlinească voia Ta, o, DOAMNE! În Numele lui Isus. Amin! 

 
Timpul este aproape 

 
Va deveni încă o dată vizibilă mâna lui Dumnezeu? Noi nu ne aflăm numai la sfârşitul secolului, ci înaintea 

unei schimbări mari în istoria omenirii. Revenirea lui Isus Hristos este într-adevăr aproape. Aceasta este crezută de 
milioane de oameni care cunosc Noul Testament. Mulţi vorbesc despre răpire fără însă să ştie ce trebuie să se 
întâmple mai înainte. Nu este de-ajuns dacă predicăm entuziasmaţi despre Israel şi recunoaştem proorociile biblice 
care se împlinesc cu poporul Lui ales. Noi trebuie să ştim ce trebuie să se întâmple acum pentru pregătirea Bisericii-
Mireasă conform planului dumnezeiesc de mântuire. 

Mai întâi este vorba despre chemarea afară a copiilor lui Dumnezeu din toată activitatea babiloniană, din 
tradiţiile religioase nebiblice, din tot aluatul de învăţătură dospit şi întoarcerea la Dumnezeu şi la Cuvântul Său. 
Poporul lui Dumnezeu trebuie curăţat prin sângele Mielului şi sfinţit în Cuvântul adevărului, adus în toate la ordinea 
originală a Bisericii noutestamentare în care Dumnezeu a pus slujbele (1 Cor. 12, 28; Ef. 4, 11). 

Dumnezeu nu a făgăduit numai că va trimite timpuri de înviorare şi restituire înainte de venirea lui Isus 
Hristos, ci El ne-a mai spus cum se va întâmpla totul după sfatul şi voia Lui cea mare. Aceasta o spunem pe baza 
Cuvântului DOMNULUI: „Iată Mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Trebuie să răsune un glas: „Ieşiţi din mijlocul lor, 
şi despărţiţi-vă de ei, zice DOMNUL; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.” (2 Cor. 6, 17). Un glas 
răsună chiar din cer, glas prin care DOMNUL se adresează direct poporului care trebuie să iasă afară. „Apoi am auzit 
un alt glas, care zicea: ,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu 
urgiile ei!‘„ (Apoc. 18, 4). Dar unde este el, de unde trebuie să iasă? Noi trebuie să ştim aceasta, altfel ne învârtim 
în cerc şi nu putem ieşi. 
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Calea DOMNULUI trebuie să fie pregătită. Totul trebuie restituit. Cum se întâmplă aceasta? Tot ce este 
strâmb trebuie îndreptat. Dar ce este strâmb? Toate cele false trebuie corectate. Ce este fals? DOMNUL nu ne-a 
lăsat în neclaritate. Toate acestea se vor întâmpla aşa cum este scris. Isus a spus: „Este adevărat că trebuie să vină 
mai întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.” (Mat. 17, 11). Aceasta este o expresie foarte importantă, care 
trebuie luată în serios de toţi credincioşii biblici. Nu ceea ce spune un preot, un predicator, un evanghelist sau 
altcineva. Pentru Cuvântul lui Dumnezeu este răspunzător numai Dumnezeu singur, iar El a trimis bărbaţi de tipul 
lui Ilie — atunci ca şi acum. La El nu este valabilă interpretarea, ci împlinirea. Numai prin acei care se află în 
însărcinarea Lui, poate El să aşeze din nou toate lucrurile. 

Pentru că noi trăim acum în ultimul timp profetic, avem nevoie de claritate asupra Cuvântului profetic, de 
exemplu asupra textului din Apocalipsa 14, 6-12, pentru a numi numai un text din cele multe. Acolo este vestirea 
prin primul înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. Al doilea strigă: „A căzut, a căzut 
Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (vers. 8). Cine şi ce este 
Babilonul cel mare care curveşte duhovniceşte, din al cărui potir beau toate popoarele, din care trebuie să iasă 
poporul lui Dumnezeu înainte de a cădea şi de a fi distrus, conform Apocalipsa 18? Noi trebuie să ştim aceasta. Al 
treilea a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 
va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în 
pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici 
ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (vers. 9-
11). Cine este fiara, cine este icoana fiarei şi ce este semnul fiarei de care suntem avertizaţi cu ameninţarea ultimei 
consecinţe? Numai de cel ce s-a îndurat cu adevărat Dumnezeu poate recunoaşte cât de importantă este chiar acum o 
slujbă profetică a Cuvântului, pentru a descoperi toate tainele care sunt scrise în Cuvânt, să le spună pe nume şi să 
avertizeze poporul lui Dumnezeu. 

Noi suntem interesaţi numai de răspunsul DOMNULUI prin Cuvântul Său. Interpretările sunt pentru cei 
neînţelepţi care se cred înţelepţi. Ucenicii adevăraţi ai lui Isus cred ce le spune El. Toţi ceilalţi cred pe cei ce le 
vorbesc. 

Aşa cum Israelul răspândit a fost adunat în ultimele zile din toate popoarele pe baza făgăduinţei, la fel de 
sigur va fi zidit ultimul templu în Ierusalim pe acelaşi fundament, cu aceleaşi dimensiuni, în toate orânduielile. 
Exact acolo unde a fost primul şi al doilea templu, va fi şi al treilea. Aşa de sigur cum există numai o singură 
Biserică a Dumnezeului celui viu pe care a zidit-o însuşi DOMNUL (Mat. 16, 17-18) şi care este stâlpul şi temelia 
adevărului (1 Tim. 3, 15), tot aşa de sigur va fi ea chemată afară din toate confesiunile şi naţiunile ca „Ecclesia”, se 
va întoarce la baza biblică a făgăduinţelor şi va fi rezidită pe fundamentul original. 

Deoarece Duhul lui Dumnezeu este lucrător numai în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să 
ascultăm, să primim acum Cuvântul acestui ceas, mesajul lui Dumnezeu care cheamă afară, care aduce ordine în 
timpul acesta, să-l credem din inimă, să-l urmăm şi să-l trăim prin fapte. Cine este într-adevăr în voia lui Dumnezeu, 
va trăi desăvârşirea printr-o lucrare puternică a Duhului. 

 
Israel 

 
Noi urmărim cu mare atenţie ce se întâmplă în Israel. Pentru că totul a fost spus dinainte, chiar şi că Israelul 

va fi eliberat de duşmanii lui odată cu venirea lui Mesia, astfel noi nu ne mirăm că presiunea creşte din toate părţile. 
Jocul de cuvinte al politicienilor: „Pacea aduce siguranţă şi siguranţa aduce pacea”, este de fapt numai o 

deviere. După cum ştim din Cuvânt, va avea loc un război chiar atunci când va fi proclamată „pacea şi liniştea”. 
Ceea ce se face cunoscut despre timpul holocaustului este foarte interesant, dar când este vorba despre rolul pe care 
l-a avut în timpul acela biserica Romei, atunci se vorbeşte numai despre „vina tăcerii”. Acum este în pregătire o 
explicaţie pe care trebuie s-o dea papa în Ierusalim în anul 2000. Prin încheierea tratatului din 10 noiembrie 1997 cu 
Israel, pe care Vaticanul îl consideră un concordat, el şi-a asigurat în ţară drepturi multiple. 

Dacă găsim în ştirile-negative chiar şi Elveţia cu privire la aurul şi banii evreilor, şi Suedia cu privire la 
întocmirea listelor de evrei deportaţi, atunci trebuie amintit pe drept că simplii cetăţeni ai acestor ţări nu au fost 
părtaşi la aceste lucruri, ci persoanele şi instituţiile care puteau vorbi cu naziştii în limba latină. Cât de organizat a 
fost totul, voi scrie eventual într-o broşură separată. 

 
Europa unită 

 
După cum ar trebui să le fie cunoscut tuturor, noi trăim odată cu unirea Europei şi împlinirea proorociilor 

biblice pentru timpul sfârşitului referitoare la domeniul politic. Noi nu putem să amintim aici amănunte, dar cine a 
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înţeles Apocalipsa, acela ştie că biserica romano-catolică este puterea conducătoare, puterea duhovnicească care 
stăpâneşte puterea pământească. Astfel, Europa unită pe bază politică este puterea pământească, iar biserica unită 
este puterea duhovnicească. De aceea papa îl îmbrăţişează chiar şi pe Luther — şi astfel rana de sabie dată prin 
Reformă este vindecată. 

Steagul-Europei cu cele douăsprezece stele provine din Apocalipsa 12, unde este descrisă femeia care 
poartă o cunună de douăsprezece stele. Biserica romană tălmăceşte că acest tablou ar fi Maria, iar căpetenia lor 
supremă a închinat deja întreaga Europă „inimii nepătate” a Mariei. Referitor la noua monedă (EURO), în ţările care 
fac parte de Uniunea Europeană a început un concurs cu baterea de monede de argint şi de aur. Pe când fiecare ţară 
are pe faţă simbolul propriu, pe verso, în mod ciudat, se află întotdeauna acelaşi simbol: femeia pe fiară (Apoc. 17). 
Fără a fi conştienţi de decursul profetic, unirea este împlinită cu viteză maximă în toate domeniile. 

 
Panica sectelor 

 
Campania împotriva sectelor a luat în ultimul timp o formă extrem de îngrijorătoare. Declanşatoare este 

biserica scientologică, care nu are absolut nimic de-a face cu o comunitate creştină. În septembrie 1997 la vizita mea 
în SUA am telefonat şefului bisericii scientologice din Miami, Florida, SUA, şi i-am pus următoarea întrebare: 

„Sunteţi o organizaţie creştină?“ Răspunsul: „Nu!“ 
„Se ţin adunări?“ „Nu!“ 
„Se sărbătoreşte la voi cina?“ „Nu!“ etc. 

Aceasta este deci o asociaţie care nu are nimic de-a face cu vestirea Evangheliei, dar totuşi se numeşte 
„biserică“ pentru a profita de libertăţile de care beneficiază comunităţile religioase în lumea de vest. 

Faptul acesta este grav, dar realitatea că guvernul federal german a intervenit foarte masiv privitor la 
credinţă, ne face să fim atenţi. Până acum a existat în ţara noastră numai oficiul sectelor bisericeşti, acum mai este 
pe deasupra, în guvern, un oficiu al sectelor. Într-o ţară care şi-a scris libertatea de credinţă în constituţia ei, este mai 
mult decât alarmant faptul că mai multor biserici libere li s-a retras deja dreptul de folos obştesc (non profit), sub 
pretexte în parte „trase de păr“. 

Paralel cu aceasta şi mediile de informare au scos în evidenţă această temă şi parţial chiar au supraestimat. 
Această tendinţă îi nelinişteşte pe toţi acei care nu sunt membri în una din cele două biserici mari, căci fiecare din 
popor care face parte dintr-o comunitate mai mică este bănuit ca fiind „membru sectant“. 

Aceeaşi problemă a cuprins şi Austria. De exemplu, primarul din Innsbruck îi verifică pe funcţionarii 
oraşului dacă sunt membrii vreunei secte. Consiliul orăşenesc face dependentă de aceasta şi angajarea noilor 
funcţionari. Aceste două ţări care au participat împreună, în special în al treilea Reich, la prigonirea iudeilor şi 
pogromuri, râvnesc şi acum împotriva minorităţii religioase. La urmă se va face o legitimaţie care justifică 
intervenţia statală împotriva comunităţilor de credinţă care nu sunt recunoscute de stat. Să nu ne mire, dacă încă 
înainte de anul 2000 vor intra în vigoare legile corespunzătoare. 

 
Relatare misionară 

 
Am obţinut din toată lumea relatări încurajatoare. Nu demult a ajuns vestirea Evangheliei adevărate şi în 

ţările din Extremul Orient, care se învecinează cu temut-renumitul „Triunghi de aur”, şi anume Thailanda, Burma, 
Laos, dar şi China, Cambogia şi Vietnam. M-a impresionat mult că şi predicatorii de acolo m-au întrebat despre 
fratele Branham şi slujba lui. În mijlocul aşa-ziselor „mesaje ale timpului de sfârşit“ este vestit Cuvântul adevărat 
descoperit de Dumnezeu, răspândirea întregului plan al lui Dumnezeu. 

Vouă tuturor, care sprijiniţi lucrarea lui Dumnezeu aşa de credincioşi prin rugăciuni şi daruri, vreau să vă 
mulţumesc din inimă în Numele DOMNULUI nostru iubit, în a cărui slujbă suntem toţi împreună. Se lucrează cu 
multă dăruire: fie prin traducerile acasă sau în birouri, fie în tipografie sau expediţie, etc. Le mulţumesc tuturor celor 
care, din toate ţările, îşi sacrifică timpul lor liber pentru lucrarea misionară. Răsplata urmează când DOMNUL le dă 
cununa celor care sunt ai Lui. Toţi acei care fac ceva, recoltează aici deseori destulă critică; dar DOMNUL se va 
gândi la toţi lăudându-i şi răsplătindu-i. Noi ştim că ne aflăm în voia Lui, Cuvântul Lui şi lucrarea Lui. A Lui să fie 
slava pentru privilegiul pe care ni l-a dat El. 

Noi vrem să folosim timpul, fiecare acolo unde l-a pus Dumnezeu. El este scump şi numai scurt măsurat. 
Curând vine noaptea unde nimeni nu mai poate lucra. 

Pentru anul care vine vă doresc tuturor binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu. Foarte important este ca toţi 
să rămână treji şi clari, să trăiască normal şi să nu facă nimic ce ar putea să aducă ocară şi ruşine asupra DOMNULUI 
şi Cuvântului. Aşa cum accentuăm pe bună dreptate revenirea DOMNULUI nostru iubit, tot aşa trebuie să spunem că 
într-adevăr timpul şi ceasul nu-l ştie nimeni. Noi toţi trebuie să ne îngrijim pentru pregătirea noastră, căci 
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DOMNUL poate veni în ceasul în care nu bănuim. Oricum este scris: „Cele ce erau gata, au intrat cu El în odaia de 
nuntă …” şi că: „Mireasa Lui s-a pregătit …” Dar în domeniul firesc trebuie să trăim mai departe normal şi să 
planificăm pentru viitor. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toţi. 
 

Lucrând din însărcinarea lui Dumsnezeu, 
Fr. Frank 


