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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de
Misiune din Krefeld, Germania.
Este minunat să ştim în ce timp trăim, să-L cunoaştem personal pe Domnul, să cunoaştem
Cuvântul făgăduit pentru vremea aceasta, să cunoaştem mesajul acestui ceas, să fim la zi cu ceea ce
se întâmplă în Împărăţia lui Dumnezeu. Cu toţii ne dăm seama cât de mult se apropie revenirea lui
Hristos. Oricine vede ce se întâmplă în Israel, mai ales în Ierusalim, şi în lumea arabă, islamică, şi
de asemenea oricine vede ce se întâmplă pretutindeni pe Glob, în Comunitatea Europeană – unirea
tuturor bisericilor şi a tuturor religiilor, îşi dă seama că Isus Hristos va reveni curând. Apoi
ajungem desigur la punctul principal, referitor la Biserica Mireasă care trebuie să fie gata în clipa
când va veni Mirele ca să ne ia acasă. Atunci recunoaştem că Dumnezeu a trimis un sol chiar
înaintea celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos, aşa cum a făcut-o de altfel şi la prima venire. Ioan
Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Dumnezeu a lucrat: El a împlinit ceea ce a spus prin prorocul
Isaia, în cap. 40.3, şi în Mal. 3.1. Iar acum noi ne aflăm iarăşi într-o generaţie profetică. Prin acelaşi
proroc Maleahi, Dumnezeu a făgăduit în Vechiul Testament că înaintea zilei celei mari şi
înfricoşate a Domnului, va veni prorocul Ilie. Domnul nostru a confirmat această făgăduinţă în Mat.
17.11, Marcu 9.12: „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din nou toate lucrurile.” Noi am cunoscut faptul
că fratele Branham a fost ales ca un vas deosebit, ca un bărbat trimis de Dumnezeu. Deja în 1933 i
se spusese: „Aşa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj
care va premerge a doua venire lui Hristos.” Mă întreb câţi ştiu astăzi acest lucru? Câţi ştiu care este
Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru vremea aceasta? Există atâta activitate pe plan religios,
chiar şi în rândurile evangheliei depline: sunt atâtea culte, atâtea personalităţi carismatice renumite
în întreaga lume, evanghelişti de televiziune, etc…
Iubiţilor, sincer să fiu pe mine nu mă interesează lucrarea vreunui om, indiferent cât de
renumit ar fi acesta, şi cât de bine văzut ar fi pe tot pământul. Pe mine nu mă interesează ce fac ei.
Mă interesează numai ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru timpul în care trăim noi, şi mă
interesează ce lucrează Dumnezeu în timpul în care trăim noi, conform Cuvântului Său. Eu nu
doresc să fiu înşelat, ci doresc să cunosc voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. Nu
mă interesează nici o interpretare a Scripturilor. Eu ştiu că Dumnezeu este propriul Său interpret. El
dă mai întâi făgăduinţe, iar interpretarea constă tocmai în împlinirea făgăduinţelor. De aceea, pe
măsură ce se apropie revenirea lui Isus Hristos ca Mire, trebuie să ştim că acum este timpul în care
să se predice Mat. 25: „Iată Mirele!” Trebuie să vedem că toate fecioarele au adormit, iar mesajul
sfârşitului este strigarea de trezire: „Pregătiţi-vă! Treziţi-vă! Nu vă întoarceţi pe partea cealaltă ca
să dormiţi mai departe. Treziţi-vă! Curăţiţi-vă candelele! Umpleţi-le cu untdelemn! Pregătiţi-vă,
căci vine Mirele!”
În Apoc. 19.7 citim: „Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta
Mielului; soţia Lui s-a pregătit.” Iubiţilor, acesta este scopul mesajului timpului de sfârşit: să dea
ultima chemare. Este vremea chemării afară, este vremea să ne trezim. Este vremea să credem ceea
ce făgăduit Dumnezeu. Şi tot aşa cum a fost pe vremea lui Ezra, când toţi evreii s-au întors din
robie, templul a fost rezidit pe locul său de odinioară, pe aceeaşi temelie, la aceleaşi cote – totul a
fost reaşezat şi zidit aşa cum a fost la început, la fel este şi acum. Acum, Dumnezeul cerului a trimis
un proroc, un bărbat cu o însărcinare divină, cu o chemare divină, aşa cum a avut Moise, cum a avut
Ilie, cum a avut Ioan Botezătorul, cum a avut apostolul Pavel. De aceea, slujba fratelui Branham a
fost în directă legătură cu planul de mântuire; este o parte din Cuvântul făgăduit pentru vremea
aceasta: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie…” „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din nou toate
lucrurile.” Acesta este un timp al reaşezării.
Şi iubiţilor, vă rog să nu vă supăraţi, dar eu nu pot suferi multele răstălmăciri şi direcţii din
cadrul mesajului acestui ceas. Nu suport să văd cum este lăsată la o parte Scriptura, iar afirmaţiile
fratelui Branham sunt scoase din context, înţelese greşit, şi apoi sunt numite o descoperire
deosebită. Vă spun astăzi, că l-am cunoscut timp de zece ani pe fratele Branham. Nu a fost nici un
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om pe pământ care să fi avut slujba pe care a avut-o acest bărbat, o slujbă infailibilă. Eu am fost
martor la slujba aceea. L-am văzut pe fratele Branham la adunările din Germania, din SUA, am fost
la el acasă, am călătorit în aceeaşi maşină cu el. Eu ştiu că el a fost prorocul făgăduit pentru vremea
aceasta. În acelaşi timp, nu cunosc nici un frate de pe pământ care să rămână credincios Cuvântului
lui Dumnezeu predicat de fratele Branham. [este vorba despre fraţii din cadrul diferitelor direcţii ale
mesajului – n.tr.] Fiecare caută câte-o „specialitate”, ca să se ridice cu o descoperire deosebită. Vă
rog uitaţi-o pentru totdeauna! Dacă nu o găsiţi în Scripturi, confirmată cel puţin de două sau de trei
ori, atunci daţi-mi voie să vă spun că până şi Satana a venit la Domnul nostru şi a spus: „Este scris.”
Şi oricine poate să zică „este scris în Mat. 28.19”; şi aşa şi este scris. Dar dacă nu citiţi în Fapte 2, în
Fapte 8, în Fapte 10, în Fapte 19, atunci n-aţi înţeles ce a spus Domnul. Puteţi spune de o sută de ori
„este scris”. Trebuie să vedeţi împlinirea, practicarea însărcinării dată de Domnul.
Iubiţilor, eu am o răspundere înaintea lui Dumnezeu: niciodată nu voi face compromis, şi
niciodată nu voi părăsi Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt o parte a acestui Cuvânt. Şi doresc ca toată
Biserica Mireasă de pe pământ, din fiecare naţiune, din fiecare seminţie, să fie parte din Cuvântul
lui Dumnezeu pentru vremea aceasta, şi să nu se ia după nici o răstălmăcire.
Dumnezeul cerului să vă binecuvânteze. Noi am fi onoraţi să avem prioritatea de a vă sluji,
în toate naţiunile, cu literatură în limba engleză, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, în lumina în
care a împărtăşit fratele Branham cu noi toate tainele, de la Geneza la Apocalipsa. Dumnezeul
cerului să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Ne-am bucura să auzim despre dvs. În Numele sfânt al
lui Isus. Amin.
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