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

SCRISOARE CIRCULARĂ - mai 1980

Din toată inima vă salut pe toţi în Numele Domnului Isus Hristos, cu cuvântul din 1Petru 4:7-11: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
Dacă privim cu atenţie această formulare, atunci Dumnezeu nu va fi slăvit printr-un Pavel şi un Petru sau printr-un frate Branham, prin tine sau prin mine, ci numai prin Isus Hristos. Căci, „oricine se laudă, să se laude în Domnul”. 
Ce importantă este această propoziţie pentru acest timp: „Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.” (versetul 11). Cuvântul vorbit de Dumnezeu este „Cuvântul inspirat”, pe care El l-a vorbit prin gura proorocilor şi robilor Săi. Dumnezeu doreşte să vorbească prin noi. 
Isus, Domnul nostru, spune în Matei 12:36-37: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.” În acest text biblic sunt aduse la suprafaţă gânduri importante. Faptul că timpul s-a apropiat, ne este cunoscut tuturor. Domnul să ne dăruiască har ca să fim treji în rugăciunile noastre. Rugăciunile noastre să nu cuprindă propriile noastre închipuiri şi dorinţe, ci să fie inspirate prin Duhul Sfânt şi să fie după voia lui Dumnezeu. Fiecare poate să se adâncească în Cuvânt şi să obţină pentru el însuşi binecuvântarea. Noi simţim pătrunderea Cuvântului pe care Duhul lui Dumnezeu ni l-a adresat prin gura aleşilor Săi, care au fost chemaţi pentru aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu nu se învecheşte, ci dimpotrivă, el devine tot mai actual şi devine din zi în zi tot mai nou.
Pe o temelie lată se împlineşte în faţa ochilor noştri ceea ce a vorbit Domnul, proorocii şi apostolii Lui şi ceea ce a fost scris ca o mărturie veşnică. Domnul Isus a vorbit deja dinainte despre semnele sfârşitului. Petru, Ioan şi Pavel au scris toate amănuntele despre timpul de sfârşit. Cine poate să rânduiască diferitele scripturi prin călăuzirea Duhului Sfânt, acela vede tabloul complet, ca un mozaic. Proorocii şi apostolii au avut voie să privească Planul Lui de mântuire printr-o prismă dumnezeiască.
Pe insula Patmos, Ioan a fost luat sus în Duhul; el vedea totul de sus prin descoperirea dumnezeiască, şi anume ce se va întâmpla aici jos pe pământ. El a fost luat sus în cer, ca să poată scrie mai târziu ce a văzut el acolo. Noi dorim ca Domnul nostru credincios să deschidă poporului Său mintea, mai mult ca oricând. Să nu uităm că ei au fost aceia cu care El a vorbit personal, cărora El li S-a descoperit după învierea Lui, cărora le-a fost dată descoperirea ca să vadă împlinirea Scripturii.
Cuvântul, ca literă, îl au toate bisericile şi cultele, cărturarii şi fariseii, dar Biserica adevărată este zidită pe descoperirea lui Isus Hristos. Ea primeşte şi trăieşte prin descoperirea Cuvântului. Cuvântul scris devine prin descoperirea dumnezeiască, în viaţa fiecăruia şi a Bisericii, Duh şi Viaţă. 
Domnul Isus S-a rugat pentru ai Săi în Ioan 17:17-21: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimes Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimes şi Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimes.”
Unitatea dumnezeiască este posibilă doar prin descoperirea Duhului, a adevărului dumnezeiesc în Cuvânt. Dumnezeu şi Hristos nu S-au unit acum, ci ei au fost UNA. Dumnezeu a luat fiinţă trupească în Hristos. Biserica Domnului este locul de descoperire a Dumnezeului viu, ea este Trupul Lui. În ea şi prin ea o mare parte a Cuvântului lui Dumnezeu devine o realitate. Domnul însuşi a sfinţit pe ai Săi în Adevărul Lui. Adevărul Lui nu este dreptul nostru sau vorbele noastre, ci Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu. Fiecare păcat sau totul ce nu este de la Dumnezeu este minciună. Cine vorbeşte adevărul, acela vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, mai întâi, Duhul adevărului trebuie să pună stăpânire asupra noastră. Domnul Isus a spus iudeilor care au venit la credinţă, în Ioan 8:31-32: „Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”.

Hotărârea lui Dumnezeu

Este adevărat că: „Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.” (Amos 3:7). Noi pricepem foarte bine că în cuvântul acesta vechi-testamentar nu este vorba de evanghelişti, păstori şi învăţători. Întrebarea este dacă ne iluminează vreun cuvânt nou-testamentar care se referă doar la prooroci. Noi toţi care credem mesajul de pe urmă şi am recunoscut trimiterea fratelui Branham, aşteptăm reaşezarea tuturor lucrurilor.
În Faptele apostolilor, capitolul 3, Petru începe predica lui de la versetul 12. Noi vom citi din Faptele apostolilor 3:19b-21: „..ca să vină de la Domnul vremile de înviorare, şi să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe 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.”
În această predică, Petru nu vorbeşte despre evanghelişti, păstori şi învăţători, ci despre ceea ce a vorbit Dumnezeu de la început prin sfinţii Săi prooroci. Pentru apostoli şi pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu nu începe cu Matei 1, ci cu primul capitol din Biblie. Prin inspiraţia Duhului, restituirea tuturor lucrurilor este adusă în legătură cu revenirea lui Isus Hristos. Reaşezarea se referă le ceea ce Dumnezeu a vorbit prin gura robilor şi proorocilor Săi de la început – adică ea nu se limitează doar la vestirea nou-testamentară.
Poate că deja s-a gândit cineva sau a spus-o în vorbe, că fratele Branham a vestit mai multe lucruri ca apostolii. Noi cu toţii mai trăim, ca oameni, în această lume şi suntem încercaţi cu tot felul de lucrări şi mai putem avea anumite gânduri sau mai vorbim cuvinte fără a ne face prea multe gânduri. Niciodată nu a fost aşa de important ca acum, ca noi să stăm pe toată mărturia Cuvântului lui Dumnezeu. Noi ne aflăm într-o epocă profetică a planului de mântuire şi ar trebui să luăm mustrarea lui Petru, într-un mod foarte serios, referitor la Vechiul Testament. „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.” (2 Petru 1:19).
De foarte multe ori s-a accentuat că partea evanghelistică şi partea de învăţătură au locul lor în Biserica nou-testamentară. Până la sfârşit, Biserica adevărată va rămâne în învăţătura apostolilor. Recunoaştere, învăţătură şi proorocie sunt lucruri diferite. Dar în ceea ce priveşte lucrurile profetice ale planului de mântuire, acolo noi trebuie să respectăm împărţirea dumnezeiască. Toţi apostolii, până la Ioan, au murit deja, când a fost dată descoperirea Apocalipsei pe insula Patmos. Se explică de la sine de ce Pavel, Petru şi Iacov nu au putut să scrie despre deschiderea peceţilor. Nici Ioan nu a spus nimic despre ele, ci, aşa cum i-a fost poruncit, el a trebuit doar să le scrie pe ceva. La cuvântul profetic din Vechiul Testament este adăugat încă partea cuprinzătoare a Apocalipsei. Dacă Petru, condus de Duhul Sfânt, vorbeşte în Faptele apostolilor, în care noi trăim acum, înaintea venirii lui Isus, atunci el se referă la proorocii prin care însuşi Dumnezeu a vorbit.
Pentru ca noi să nu înţelegem greşit, trebuie adusă realitatea la suprafaţă şi subliniată de două ori, că Domnul a aşezat cele cinci slujbe deosebite în Biserică, şi aceasta cu un anumit scop, ca să facă pe sfinţi capabili pentru practicarea slujbelor. Astăzi este vorba de mult mai mult decât o mărturie a buzelor despre învăţătura nou-testamentară. Astăzi este important ca Biserica celor întâi născuţi să fie scoasă afară şi să fie pregătită pentru revenirea lui Isus Hristos. 
În paralel cu ordinea Bisericii nou-testamentare merge deosebita slujbă profetică, care are o funcţie supraordonată. Există multe biserici care accentuează cele cinci slujbe, care dau prioritate la darurile Duhului şi cred aproape toate învăţăturile biblice, dar ei îl refuză pe fratele Branham, ca om trimis de Dumnezeu. Lor le lipseşte o verigă din lanţ. Cum a fost Ioan botezătorul, aşa şi fratele Branham a avut o slujbă deosebită – a marcat trecerea într-o epocă nouă. Îngerul Domnului l-a făcut foarte atent pe fratele Branham în legătură cu Apocalipsa 10:7: „ci că în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor.” Nu este ciudat că şi aici este folosită noţiunea de „robi şi prooroci”. Aceasta nu este o întâmplare oarecare. Dumnezeu nu a uitat nimic. Fiecare cuvânt este absolut corect, dar trebuie văzută prin descoperire legătura corectă şi să fie înţeleasă. Cred că aţi observat cu toţii când fratele Branham s-a referit la slujba lui - el vorbea de prima, a doua şi a treia tragere.
În predica din 25 iulie 1965, el a spus: „Observaţi-l pe acest mesager! Nu când el a avut începutul lui, ci când el a început să vestească Mesajul lui:
	prima tragere – vindecare

a doua tragere – proorocie
a treia tragere – deschiderea Cuvântului şi descoperirea tainelor
Nu există o misiune mai mare decât Cuvântul descoperit prin prooroci. Unica procedură prin care un prooroc poate fi legitimat este prin Cuvânt. Observaţi că tragerea a treia a fost deschiderea peceţilor, pentru ca adevărul ascuns, care a fost pecetluit în Cuvântul lui Dumnezeu, să fie descoperit. O puteţi vedea acum? Va fi în timpul acela când aceasta va începe să se împlinească, când Iane şi Iambre, imitatorii, vor apare iarăşi, exact aşa cum o făceau atunci când Moise a apărut cu Cuvântul adevărat.”
Încheierea slujbei fratelui Branham începea cu deschiderea peceţilor. În predica „Să stai în spărtură”, fratele Branham se bazează pe cuvântul din Numeri 16:1-4 („Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fii lui Eliab, şi On, fiul lui Pelet, câteşi trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaţi la sfat, şi cari erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise şi Aaron, şi le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toţi sunt sfinţi, şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi şi voi mai presus de adunarea Domnului?” Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu faţa la pământ.”)  
Iane şi Iambre stăteau în afara Bisericii. Dar Core, Datan şi toţi urmaşii lor stăteau în mijlocul Bisericii. Ei erau oameni bine văzuţi. Din exterior, Bisericii nu i se putea face prea multă pagubă. Paguba cea mai mare, pe care o poţi repara foarte greu, se realizează de oamenii, mai ales de oamenii care se află în mijlocul Bisericii, exact ca acei din timpul lui Moise, care voiau să facă neapărat o slujbă, dar la care ei nu au fost chemaţi. Chiar dacă nu doriţi să auziţi aceste lucruri, în orice caz acum se repetă aceleaşi lucruri cu Biserica, care s-au petrecut atunci cu Israelul. Fiecăruia îi este recomandat să citească Numeri 16 şi să se verifice în rugăciune. Este foarte important ca Biserica să ţină împreună în timpurile de încercare, fiindcă acesta este un examen pentru ea. Aceasta este partea practică a examenului nostru, pe care noi trebuie să-l trecem.

Prevenire serioasă

Chiar acum, aşa de aproape de revenirea lui Isus Hristos, această Scriptură are o importanţă foarte mare. 
Evrei 10:24-26: „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate.” Aici ne este relatat despre păcatul din Biserică, despre adunări şi despre cei nu vin la adunări. Absolut nimeni, care aparţine de Biserică, nu are dreptul să rămână departe de adunări şi să dispreţuiască Biserica Dumnezeului Celui viu. Acum este timpul ca noi să deosebim Trupul Domnului şi să nu păcătuim împotriva Bisericii Dumnezeului viu. DOMNUL însuşi a plătit plata cea mai scumpă şi ne-a răscumpărat ca propria lui proprietate. Prin Duhul Sfânt, Biserica va fi adunată ca un organism viu a Trupului lui Isus Hristos. Domnul Isus a spus atunci ucenicilor Lui: „Voi vă veţi împrăştia cu toţii şi vă veţi poticni de Mine”. Atunci ei s-au adunat ca să aibă părtăşie cu El şi între ei, până când au primit făgăduinţa Tatălui. Ca şi copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să avem grijă de reacţiile noastre în situaţii foarte critice. 
În Luca 9:51-55 ne este relatată o întâmplare unică. Domnul se afla în drum spre Ierusalim. El a trimis ucenici înaintea Lui, într-un oraş samaritean, ca să caute un loc de popas pentru Maestrul lor. Este cunoscut faptul că iudeii şi samaritenii nu aveau părtăşie unii cu alţii („Iudeii, în adevăr, n-au legătură cu Samaritenii.”- Ioan 4:9b). Fiindcă Domnul a vrut să meargă la Ierusalim, oamenii nu au fost dispuşi să-L primească. Plini de mirare, citim acum cuvintele celor doi apostoli, din Luca 9:54: „Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” În interiorul lor, ei au fost nervoşi şi nu ştiau ce vorbeau, deoarece, din exterior, ei Îl apărau pe Maestrul lor. Chiar în nervozitatea lor, ei L-au întrebat mai întâi pe Domnul lor: „Doamne, dacă Tu vrei…”. Nu este aceasta o lecţie mare pentru noi toţi? Ca noi să întrebăm în fiecare situaţie: „Doamne, ce doreşti Tu să fac eu?”. Şi totuşi trebuie spus că ei întrebau cu cuvintele lor ca să afle voia Domnului, dar ei nu aveau de gând să mântuiască pe aceşti oameni, ci ei aveau de gând să-i distrugă. Ei s-au bazat încă pe Ilie.
Noi, ca şi credincioşi, putem ajunge în fiecare zi în asemenea situaţii şi am putea vedea lucrurile ca bune şi să avem o râvnă pentru Domnul nostru, şi totuşi să fim sub o influenţă falsă. Duhul cel bun dăruieşte mântuire, iar cel rău distruge. Domnul i-a mustrat foarte puternic cu cuvintele: „Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi! Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”- Luca 9:55-56. 
Să ne întoarcem înapoi la cuvântul nostru de la început şi să aducem la suprafaţă cuvintele spuse: „Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.”- 1 Petru 4:7. Sfârşitul este aproape, şi numai cei care rămân până la sfârşit vor fi încoronaţi. Satana ştie că nu mai are mult timp; este foarte furios şi ar dori să distrugă totul, dar Domnul va zidi Biserica Lui. El cunoaşte nu numai începutul, ci şi sfârşitul. El îşi ia tot dreptul peste ceata răscumpărată prin sânge, peste întâii născuţi care vor fi transformaţi în Chipul Lui. Fratele Branham a spus că numai caracterul care a fost format în noi, îl putem lua cu noi.

Indicaţie dumnezeiască

Fără excepţie, predicile fratelui Branham ne sunt foarte scumpe, fie că sunt de evanghelizare, fie de învăţătură, cu sau fără adunări de vindecare, totdeauna ne este adusă în faţa ochilor lucrarea suverană a lui Dumnezeu. În slujba lui, lucrurile mergeau din claritate în claritate şi din cunoştinţă în cunoştinţă. Aşa cum el primea lucrurile de la Dumnezeu, tot aşa le dădea mai departe. Aşa cum am spus deja înainte, cu deschiderea peceţilor a început în viaţa lui , în slujba lui, o epocă nouă. În 1 aprilie 1962, fratele Branham a vorbit de un anumit vis şi de tălmăcirea lui, pe care el însuşi a primit-o prin descoperire de la Domnul. Lui i-a fost spus să nu facă călătoria în Elveţia şi în celelalte ţări, ci să depoziteze hrana în Jeffersonville. În acel timp, depozitarea hranei era la timpul viitor. Lucrările parţiale din 1962 ne sunt cunoscute din anumite predici. În ziua de 30 decembrie 1962, fratele Branham a vorbit despre apariţia celor şapte îngeri, aşa cum i-a fost arătat într-o viziune din data de 22 decembrie 1962, iar în ziua de 28 februarie 1963 a avut loc această întâmplare supranaturală. Domnul a apărut într-un nor foarte strălucitor şi înconjurat de şapte îngeri; apoi i-a fost dată sarcina să meargă la Jeffersonville, fiindcă deschiderea celor şapte peceţi va avea loc.
Imediat, în prima pecete, el a observat că avea o altă însemnătate faţă de cum el a crezut şi a predicat lucrurile. Aici este vorba ca noi să pricepem ce însemnătate are „hrana”, văzută prin prisma dumnezeiască. Nu numai predicile, ci descoperirea tainelor Cuvântului, „mana ascunsă” este hrana pentru poporul lui Dumnezeu în acest timp. De aceea, noi ne vom concentra mai mult în viitor pe predicile fratelui Branham, care au fost predicate după deschiderea peceţilor în Jeffersonville. 
Cu siguranţă, nu este o întâmplare oarecare că fratele Branham a vorbit despre însărcinarea dată de Domnul de a depozita hrana, în data de 1 aprilie 1962. Fiindcă în data de 2 aprilie, dis de dimineaţă, şi mie mi-a fost dată aceeaşi însărcinare, care a fost confirmată în decembrie 1962, de fratele Branham, în prezenţa unor martori. El mi-a spus foarte clar: „Hrana pe care tu trebuie s-o depozitezi este Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp”. Eu pot să spun cu o mare seriozitate, că „Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu” este pentru fiecare din noi o legătură. Cu puterea hranei descoperite, dorim să mergem înainte cu multă îndrăzneală. Cine se înalţă în inima lui şi pune cuvintele lui proprii peste fratele Branham, acela nu vorbeşte din acel Duh din care a vorbit proorocul lui Dumnezeu, chiar dacă decorezi vorbirea ta cu texte biblice. 
Aşa cum a fost adus în această scrisoare circulară, este vorba despre rezumatul Cuvântului lui Dumnezeu, despre descoperirea tuturor tainelor. Deseori, fratele Branham se referă la anumite lucruri şi accentuează că ele vor fi descoperite prin sau după deschiderea peceţilor. Nu există nici un om căruia Dumnezeu i-a dat dreptul să judece aceste lucruri. Mai mult, noi dorim să ne rugăm ca Domnul să ne dăruiască har ca să punem la o parte lucrurile pe care le-am învăţat prin cărturari şi să primim descoperirea dată de Dumnezeu, din toată inima. Conform Cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Îşi va desăvârşi Biserica Lui şi o va înfăţişa înaintea Lui fără pete şi fără zbârcituri. Nimeni să nu păcătuiască în mod uşuratic şi să se ridice deasupra lui Dumnezeu şi a slujbei dumnezeieşti, ci să se lase rânduit şi zidit.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi toţi! Amin.

Din însărcinarea lui Dumnezeu,
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