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Preaiubiți frați și surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma 

noastră un sfârșit de săptămână deosebit, în care am avut adunări în 

care ne-au vizitat credincioși de pretutindeni din Europa și din câteva 

țări din Africa. Cred că au fost în jur de o mie două sute de persoane 

adunate ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce m-a impresionat 

foarte mult este faptul că, Cuvântul lui Dumnezeu, este descoperit 

fiecăruia. Tot ce spunem noi în Numele Domnului, sub ungerea 

Duhului Sfânt – este aceeași ungere peste adunare, astfel încât 

aceasta înțelege prin descoperire divină același Cuvânt al lui 

Dumnezeu. Este pur și simplu minunat să vezi ce lucrează Domnul.  

Aș dori să împărtășesc câteva versete cu voi. Primul, din 2 

Petru… Toți știu ce a spus Domnul și ce a spus profetul, ce a spus 

apostolul: „Nicio profeție a Bibliei nu admite o tâlcuire după părerea 

cuiva”. Dumnezeu i-a folosit pe profeți ca să spună mai dinainte ceea 

ce se va întâmpla, iar când a sosit timpul, Dumnezeu a împlinit ceea 

ce a făgăduit. Așa cum Ioan Botezătorul a fost un profet făgăduit, 

William Branham a fost un profet făgăduit – Scriptura s-a împlinit 

înaintea ochilor noștri. Dar acum, preaiubiților, de vreme ce Ioan 

Botezătorul nu mai este aici, apostolul Pavel nu mai este aici, iar 

fratele Branham nu mai este aici, ce se întâmplă acum? Suntem noi 

rânduiți de către Dumnezeul Atotputernic, suntem noi chemați la 

slujbă, ca să împărtășim ceea ce a descoperit Dumnezeu, de exemplu, 

fratelui Branham, pe care eu l-am cunoscut personal vreme de zece 

ani?  

În 2 Corinteni 3:6, omul lui Dumnezeu spune: „…care ne-a şi 

făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al 

Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa”. Te-a făcut El pe 

tine, frate preaiubit, un slujitor „în stare” [sau: capabil – n.tr.], al 

Cuvântului lui Dumnezeu? Nu veți înțelege niciodată, preaiubiți frați 

și surori, ce răspundere vine odată cu o chemare directă la slujbă. 

Apoi, în 2 Corinteni 4:1, citim: „De aceea, fiindcă avem slujba 

aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de 
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oboseală…”. „De aceea, fiindcă avem slujba aceasta…”. Preaiubiților, 

înainte ca noi să putem avea o slujbă rânduită de Dumnezeu, trebuie 

să existe o chemare la slujba respectivă.  

Apoi, în v. 2, partea a doua, omul lui Dumnezeu spune: „…nu 

umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin 

arătarea adevărului…” – laudă Dumnezeului Atotputernic. „…nu 

umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin 

arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget 

omenesc, înaintea lui Dumnezeu”. Aceasta este mărturia mea; și nu 

mă laud, dar este mărturia mea. Oridecâte ori predic Cuvântul lui 

Dumnezeu, triumfă adevărul; adevărul iese la iveală. Și nu este nicio 

minciună în adevăr, nicio răstălmăcire, ci descoperire divină asupra 

Cuvântului lui Dumnezeu.   

Apoi, în v. 5 citim: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, 

ci pe Hristos Isus, Domnul…”. Ați auzit ce spune apostolul? „Căci noi 

nu ne propovăduim pe noi înşine …”. Eu nu-l predic pe fratele Frank, 

dar nu-l predic nici pe Pavel și nici pe Branham; însă predic ceea ce i-

a descoperit Dumnezeu lui Pavel, predic adevărul din Cuvântul lui 

Dumnezeu – ceea ce Domnul i-a descoperit în mod direct 

preaiubitului nostru frate William Branham, profetul lui Dumnezeu 

pentru timpul nostru.  

În punctul acesta, din nou, preaiubiților, trebuie să spunem: 

câți nu se referă la profet și spun lucruri de trebuie să te iei cu ambele 

mâini de cap și să pleci? Ei nici măcar nu deschid Cuvântul. Ei nu 

privesc în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Ei pur și simplu își 

urmează propriile închipuiri și răstălmăciri.  

Preaiubiților, sunt pur și simplu recunoscător Dumnezeului 

Atotputernic, pentru că știu că adevărul va triumfa și Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne în veci de veci. Și numai dacă sunteți în Cuvântul 

lui Dumnezeu, sunteți în voia lui Dumnezeu și numai în voia lui 

Dumnezeu puteți fi sfințiți și apoi Îl veți vedea pe Domnul când El se 

va întoarce, când Mireasa va fi luată în slavă. 

Apoi, mai este ceva deosebit aici, nu numai v. 5, ci și v. 6. În v. 

5: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine” – o, slavă 
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Dumnezeului Atotputernic. Pentru mai mult de o jumătate de secol, 

eu L-am predicat pe Isus Hristos, nu pe fratele Frank. Am predicat 

Cuvântul lui Dumnezeu, am predicat tot planul lui Dumnezeu. În v. 6 

este scris: „Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina din 

întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească 

lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”. 

Același Dumnezeu care a pronunțat: „Să fie lumină”, este același 

Dumnezeu care ne vorbește nouă astăzi.  

Deci, preaiubiților, ca s-o spun în câteva minute, noi trăim la 

sfârșitul timpului de sfârșit. Și oricine citește sfintele Scripturi, știe că 

revenirea Domnului nostru, a doua venire a lui Hristos, este iminentă 

și noi trebuie să fim pregătiți.  

Astfel, trebuie să ne întoarcem la ceea ce i-a fost spus fratelui 

Branham, după cum știe oricine pretinde a fi „în mesaj”… dar dați-mi 

voie să spun chiar acum: dacă sunteți „în mesaj”, sunteți în Cuvântul 

lui Dumnezeu. Dacă nu sunteți în Cuvântul lui Dumnezeu, nu sunteți 

în mesajul acestui ceas. Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit este mesajul 

acestui ceas, iar William Branham a avut o chemare divină și o 

însărcinare directă: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să 

premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ție va fi un 

premergător al celei de-a doua veniri a lui Hristos”. Așa a venit de pe 

buzele Aceluia care a vorbit din lumina supranaturală, pe 11 iunie 

1933. Dar, frați din S.U.A. care au înțeles greșit, au făcut o falsificare. 

Dați-mi voie să citesc această FALSIFICARE: „Așa cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a Domnului, așa 

ești tu trimis ca să premergi cea de-a doua venire a Sa”. Acesta este un 

act criminal! Este la fel de rău ca înșelătoria pe care i-a oferit-o 

Satana, Evei. Este groaznic!!! Este ceva mortal!!! Cuvântul „mesaj” nu 

se găseșe în falsificare! Dar Domnul l-a trimis pe William Branham, 

mesagerul, ca să aducă mesajul și el a adus acel mesaj: „înapoi la 

Cuvântul lui Dumnezeu!” A descoperit tot planul lui Dumnezeu, ne-a 

adus înapoi la învățăturile originale ale Cuvântului lui Dumnezeu. 

Mesajul original trebuie împărtășit cu toate națiunile, înainte de a 

avea loc cea de-a doua venire a lui Hristos.  
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Închipuiți-vă: un singur cuvânt schimbat și de peste o sută de 

ori fratele Branham a spus: „A fost necesar un singur cuvânt pe care l-

a schimbat Satana și l-a adăugat când i-a vorbit Evei”. Și consecințele 

au fost căderea și moartea. De ce a trebuit să fie schimbat? De ce? De 

ce? De ce? Ca să se poată spune: „Cu William Branham totul s-a 

terminat, nimeni nu are dreptul să predice, nimeni nu are dreptul să 

pretindă că are o chemare, totul s-a terminat”. Dați-mi voie să spun în 

Numele Domnului: când fratele Branham a părăsit pământul, pe 24 

decembrie 1965, lumea nu auzise de mesaj. Numai după ce el a fost 

luat în slavă, mesajul lui a fost dus pe tot pământul.  

Și eu privesc în urmă la mulți ani [în care am predicat mesajul 

acestui ceas] și Dumnezeu mi-a dat harul să fiu în 143 de țări, eu 

personal, predicând mesajul acestui ceas, permițând poporului lui 

Dumnezeu să cunoască că El Și-a trimis slujitorul și profetul ca să 

împărtășească mesajul – Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit, descoperit. 

Preaiubiților, veți crede voi ceea ce i-a fost spus lui William 

Branham și anume că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui 

Hristos? Sau veți crede falsificarea că el a venit deja înaintea celei de-

a doua Veniri și totul s-a încheiat? Dumnezeu încă mai cheamă și 

mesajul încă mai este predicat tuturor națiunilor. Rugăciunea mea 

este ca Dumnezeu să-Și aducă poporul înapoi la Cuvântul Său și ca 

noi să credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care a fost 

vorbit - chiar cum i-a fost vorbit fratelui Branham din lumina 

supranaturală. Eu nu aș vrea să fiu în locul și nici în papucii acelora 

care au schimbat [adresarea]. Dumnezeu nu-Și schimbă niciodată 

Cuvântul, nu-Și schimbă niciodată însărcinarea, Dumnezeu nu Se 

schimbă și toate lucrurile pe care le-a spus El rămân pentru 

totdeauna.  

Preaiubiților, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi! 

Eu trebuie să iau în serios lucrurile lui Dumnezeu și să împărtășesc 

adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu voi, în fiecare națiune de pe 

pământ. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi, 

în Numele sfânt al lui Isus. Amin.   

 


