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Sumar video noiembrie 2013 

 
Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.  

Tocmai am avut adunări minunate, oamenii au venit din 

întreaga Europă șofând peste 1.600 km din România, ca să fie cu 

noi. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această ocazie minunată și 

finală totodată, de a auzi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu care 

rămâne în veci. Nicio interpretare, nicio explicație, ci Cuvântul 

original al lui Dumnezeu rămâne pentru noi sămânța originală. Cum 

a spus Domnul nostru în Matei 13: El, Fiul omului, a semănat 

sămânța bună, iar cei care au crezut – și anume copiii lui Dumnezeu 

– sunt sămânța care a răsărit. Apoi, cei care cred interpretarea pe 

care o dă Satana întotdeauna, sunt sămânța celui rău. Unii sunt sub 

influența directă și inspirația lui Dumnezeu în Cuvântul original și 

în voia lui Dumnezeu. Ceilalți sunt sub inspirația directă a 

vrăjmașului, crezând interpretarea și făcând astfel de cunoscut că nu 

sunt parte din Cuvântul original al lui Dumnezeu. 

Cei din prima categorie cred și ascultă. Ceilalți de fapt nu cred, 

dând ascultare șarpelui, așa cum a făcut Eva la început, apoi vine 

îndoiala: „A spus Dumnezeu?”, „Oare veți muri?”. Șarpele și-a 

prezentat propriile sale gânduri, ca să aducă necredință, îndoială, în 

mintea Evei. Apoi apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, de la v. 

2, că se teme, că așa cum a înșelat-o Satana pe Eva… Acesta a venit 

și a vorbit frumos despre ceea ce spusese Dumnezeu, apoi încet și 

cu viclenie și-a introdus în aceasta1 propriile sale gânduri, iar ea a 

le-a crezut și rezultatul a fost înșelăciunea; rezultatul final a fost 

Cain, sămânța șarpelui. Oriunde sunt crezute interpretări, acestea 

sunt sămânța șarpelui. Pe cât de sigur este Cuvântul lui Dumnezeu 

sămânța originală pentru fiecare copil autentic al lui Dumnezeu, tot 

atât de sigur interpretarea vicleană a vrăjmașului este sămânța 

șarpelui și toți aceia care sunt născuți cu acea și din acea sămânță, 

au natura pe care a avut-o Cain. Acolo este invidie, acolo este 
                                                 
1
 În spusele lui Dumnezeu – n.tr. 
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ceartă2, acolo este dușmănie… ei ies la câmp împreună cu voi, așa 

cum au ieșit la câmp Abel și Cain. Astăzi este vorba despre câmpul 

de misiune. Dar niciodată Abel nu-l va ucide pe Cain. Niciodată! 

Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în două mii de ani. Un copil 

al lui Dumnezeu are natura lui Isus Hristos. Nu există copil al lui 

Dumnezeu născut cu o natură satanică. Fiecare copil al lui 

Dumnezeu născut din sămânța Cuvântului lui Dumnezeu, prin 

acțiunea directă a Duhului Sfânt, este o făptură nouă în Isus Hristos 

și prin credincioși se manifestă roadele Duhului Sfânt și însăși viața 

lui Isus Hristos.  

Deci, preaiubiților, când apostolul Pavel scrie despre aceia în 

cazul cărora se teme că vor fi înșelați așa cum a fost înșelată Eva, vă 

rog, înțelegeți, dacă nu există o făgăduință în Cuvântul lui 

Dumnezeu, nu există împlinire. Mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe, 

iar aceia care cred făgăduințele, ei și ascultă. 

Prin harul lui Dumnezeu, până în ziua de azi El a vegheat 

asupra noastră ca să rămânem în Cuvânt și în voia lui Dumnezeu. 

Prieteni, dați-mi voie să vă las două versete: 1 Petru 1, ultimul 

verset: „dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este 

Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”. Cel de-al 

doilea verset este în 2 Petru 1:20: „mai întâi de toate, să știți ca 

nicio profeție din Scriptură nu se interpretează după părerea 

fiecăruia”3. Astfel, înțelegem prin harul lui Dumnezeu că, mai întâi 

Dumnezeu dă făgăduințe și, când vine timpul, El împlinește ceea ce 

a făgăduit.  

Eu sunt un martor ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu în 

timpul nostru. L-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece ani 

și îmi place s-o spun de fiecare dată: Dumnezeu mi-a dat privilegiul 

să particip la adunările sale din Germania, din S.U.A., să iau ceaiul 

împreună cu el, la el acasă…  

Preaiubiți frați și surori, dar nu aceasta este totul. Înainte de a 

ajunge să-l cunosc pe fratele Branham în 1955, eu l-am cunoscut pe 

                                                 
2
 sau: competiție, concurență, dezbinare – n.tr. 

3
 Adaptare după traducerea BOR 1988, care este mai exactă în punctul acesta – n.tr. 
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Domnul și Mântuitorul meu. În 1949 am fost botezat în Duhul Sfânt 

și am simțit în inima mea că trebuie să-mi împărtășesc altora 

mărturia și am început să predic oriunde am fost invitat să vorbesc. 

Preaiubiților, pe scurt: ne aflăm acum foarte aproape de 

revenirea preaiubitului nostru Domn și Mântuitor. William Branham 

a avut o însărcinare divină, o chemare divină și de slujba lui a fost și 

este legat cel mai mare scop divin. Mesajul lui urma să premeargă a 

doua venire a lui Hristos - mesajul așezării din nou totale, ca să ne 

readucă la temelia originală, la învățăturile apostolilor, la începutul 

de acum două mii de ani, când s-a coborât Duhul Sfânt și a venit la 

existență Biserica nou testamentară. Noi înțelegem pe deplin că 

acesta este timpul final al lui Dumnezeu, timpul chemării afară, 

timpul despărțirii, timpul pregătirii pentru revenirea Domnului 

nostru. Un popor trebuie să fie pregătit, trebuie să fie gata, căci asta 

spune Cuvântul lui Dumnezeu: „…cele ce erau gata, au intrat cu el 

în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa”.  

Deci, dați-mi voie să subliniez versetul de aici, că nicio 

profeție biblică, nici Apocalipsa 10, nici Apocalipsa 1, nici 

Apocalipsa 22, nici toate celelalte capitole și nicio profeție a Bibliei 

nu admite o interpretare după părerea fiecăruia. Fiecare interpretare 

este sămânța a șarpelui și voi vă aflați sub influența vrăjmașului 

dacă părăsiți Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă părăsiți Cuvântul lui 

Dumnezeu, Dumnezeu vă părăsește pe voi!!!  

Prieteni, este un lucru foarte, foarte serios. Primul lucru pe care 

l-a făcut Dumnezeu a fost să despartă lumina de întuneric. Și acest 

lucru se întâmplă acum, la sfârșitul timpului de har. Cuvântul lui 

Dumnezeu este adevărul – fiecare interpretare este o minciună. Fie 

că vorbiți despre o descoperire a celor șapte tunete sau a celei de-a 

șaptea peceți – dacă nu se găsește în Biblie, nu este biblic!!! Am 

terminat! Am terminat! Trebuie să fie în sfintele Scripturi!!! Dacă 

nu este în sfintele Scripturi, cum poate fi scriptural??? Dacă nu este 

în Biblie, cum poate fi biblic? Vă întreb!!! Vă întreb la modul cel 

mai serios! Eu sunt foarte serios, datorită chemării divine din partea 
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lui Dumnezeu, ca să predic Cuvântul lui Dumnezeu și nicio 

interpretare. 

Preaiubiții mei prieteni, dați-mi voie să închei spunând 

următoarele: noi nu cunoștem timpul exact al revenirii Domnului 

nostru, dar spunem: când veți vedea toate aceste lucruri 

întâmplându-se, atunci știți că este aproape, este la ușă. Astfel, 

mesajul acestui ceas, în forma lui originală, fără a i se adăuga, fără a 

i se scoate, este împărtășit până la marginile pământului. Acum 

slujim poporului lui Dumnezeu din 172 de țări cu Cuvântul lui 

Dumnezeu făgăduit pentru acest timp, făcându-i de cunoscut 

Cuvântul lui Dumnezeu, planul de mântuire, arătându-i din sfintele 

Scripturi în ce timp trăim și ce face Dumnezeu. Chiar și în acest 

ultim sfârșit de săptămână, au fost aici peste o mie de persoane din 

întreaga Europă și din alte țări. 

Preaiubiților, Dumnezeu a trimis o foamete după auzirea 

Cuvintelor Sale! Iar noi împărtășim cuvintele Sale! Haleluiah! 

Binecuvântat fie Numele Domnului! 

Vă rog, fie ca teama de Dumnezeu să vină peste voi. 

Despărțiți-vă de necredință și întoarceți-vă la Cuvântul lui 

Dumnezeu. Respectați Cuvântul scris al lui Dumnezeu și Domnul va 

fi cu voi. Rămâneți binecuvântați, rămâneți în Cuvânt, rămâneți în 

voia lui Dumnezeu și fiți pregătiți pentru revenirea lui Hristos, în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin. 


