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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 cu adunări 

binecuvântate într-un mod foarte puternic. Frați și surori din 

cincisprezece țări ni s-au alăturat ca să asculte cuvintele Domnului. În 

sala principală de adunare, în sala de mese și în alte locuri disponibile 

au fost adunate în jur de o mie două sute de persoane, în Numele 

Domnului, ca să audă ultimul mesaj. Ultima chemare răsună înaintea 

revenirii lui Hristos. 

Aceasta este o fotografie din sala de adunare. Este minunat, 

oamenii vin de la distanțe de peste o mie de kilometri, cu mașina, cu 

avionul sau cu trenul, ca să audă cuvintele lui Dumnezeu și să aibă 

parte de ceea ce face Domnul acum. 

Am ales două versete din cartea Faptelor, pe care să le citim.  

Fapte 4:20: „Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am 

văzut și am auzit”. 

Apoi, în Fapte 5:32: „Noi suntem martori ai acestor lucruri, 

ca și Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El”. 

Nu numai bărbații care au fost cu Domnul au fost martori 

oculari, ci și Duhul Sfânt era prezent și confirma și dădea 

descoperirea divină celor ce credeau cele spuse de martorii oculari. 

Preaiubiți frați și surori, s-ar putea să nu vă intereseze prea 

mult, dar pentru mine este ceva foarte, foarte deosebit. Dacă privesc 

în urmă la anii în care L-am urmat pe Domnul, în care am predicat 

Evanghelia lui Isus Hristos… dar ar trebui subliniate lucrurile 

principale și o voi face foarte pe scurt. 

Știți, eu slujesc Domnului, predicând în mod regulat din 1952. 

Dar apoi a fost un an – anul 1955, când robul și profetul lui 

Dumnezeu a venit în Germania, iar eu am devenit un martor ocular la 

ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru și cum Domnul a 

confirmat pe loc slujba aceea. În fiecare adunare fratele Branham îi 

chema pe oameni la pocăință, apoi se ruga pentru bolnavi și s-a 
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repetat aceeași slujbă pe care a avut-o Domnul nostru ca Fiu al 

omului în slujba Sa profetică. Fratelui Branham îi era arătat în 

vedenie cine era persoana, de unde venea, ce boală avea și alte detalii 

din viața personală. Eu sunt un martor ocular; am fost, de asemenea, 

în adunările lui din S.U.A., am auzit, am văzut; dar asta nu a fost tot. 

Lucrul principal era și este faptul că prin Duhul Sfânt am putut să 

înțeleg prin descoperire divină că el este un om al lui Dumnezeu 

trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. 

Preaiubiților, trebuie să spun în mod foarte direct și fără 

compromis, următoarele lucruri: falsificarea ce a fost făcută este 

foarte, foarte îngrozitoare. Lui William Branham nu i-a fost spus – am 

notat în Biblia mea și v-o pot împărtăși chiar acum: „Așa cum Ioan 

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

tot așa ești tu trimis ca să premergi cea de-a doua venire a Sa”. Nu 

asta i-a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 1933. Atunci lui i-a fost 

spus din lumina supranaturală: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost 

trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos…” – vă rog ascultați: 

„…mesajul dat ție va fi un premergător al celei de-a doua veniri a lui 

Hristos”. 

În textul falsificat nu se găsește cuvântul „mesaj”. Iar lucrul 

îngrozitor este că textul acesta falsificat a fost pus sub fotografia cu 

stâlpul de foc. Așa ceva este un act criminal! Este o falsificare! Este 

ceva foarte, foarte grav! Dacă glasul a spus: „Așa cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, 

tu ești trimis cu mesajul care va premerge cea de-a doua venire a lui 

Hristos”, cum poate cineva de pe pământ să schimbe ceea ce a fost 

spus din lumina supranaturală și chiar să pună acest lucru sub 

fotografia cu lumina supranaturală, făcută în Houston, Texas pe 24 

ianuarie 1950?! Iar eu, fratele Frank, am fost cu avionul la 

Washington, am ținut în mâinile mele această fotografie, în Salonul 

de Artă. Dar nu era niciun text sub acea fotografie, pe când aici este și 

scrie așa: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă 

prima venire a Domnului, tu vei premerge cea de-a doua venire a Sa”. 

Nu se spune nimic despre mesajul care va premerge, nici măcar nu se 
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spune ce a spus fratele Branham pe 2 februarie 1960: „Nu că eu voi fi 

premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul”. 

Frați și surori, fiecare minciună vine de la mincinosul, de la 

vrăjmaș și fiecare modificare, așa cum spunea fratele Branham, că 

Satan a adăugat un singur cuvânt în discuția cu Eva și acest lucru a 

adus moartea. Acum, oricine crede textul falsificat, trebuie să creadă 

că totul s-a terminat odată cu William Branham, că el a premers a 

doua venire a lui Hristos și asta-i tot. Dar aceasta este o minciună! El 

a fost trimis cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. 

De aceea, toți aceia care cred textul falsificat, nu pot să creadă 

vreodată că fratele Frank a dus mesajul în ultimii patruzeci și nouă de 

ani în o sută patruzeci și trei de țări - în peste șase sute de orașe am 

predicat Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas!  

Și sunt frați care râd de acest lucru, care ridiculizează slujba pe 

care mi-a dat-o Domnul, chiar și chemarea din 2 aprilie 1962, pe care 

a confirmat-o fratele Branham înaintea unor martori și a repetat 

cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce-mi vorbise mie Domnul în 

limba germană și apoi a spus: „Frate Frank, așteaptă cu distribuirea 

hranei până când vei primi și restul acesteia”. Oamenii din ziua de azi 

nu mai au respect și sunt gata să creadă o minciună și nu adevărul, 

dar toți aceia care sunt născuți din nou din sămânța autentică a 

Cuvântului lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt, vor crede numai 

Cuvântul autentic al lui Dumnezeu și nicio răstălmăcire, și ei vor 

crede însărcinarea originală primită de fratele Branham. Multe ar 

trebui și ar putea fi spuse, dar este suficient pentru astăzi. Îi sunt 

recunoscător Domnului pentru ceea ce a făcut El în ultimii patruzeci 

și nouă de ani, pe tot pământul.  

Preaiubiți frați și surori, acum revenirea Domnului nostru 

aproape că poate fi atinsă cu mâna! Este la ușă! Este la ușă! Și acum 

voi trebuie să vă decideți, trebuie să stați de partea lui Dumnezeu! Să 

nu credeți o minciună, să credeți adevărul! Și adevărul este că, în 

conformitate cu Maleahi 4, Dumnezeu Și-a trimis robul și profetul cu 

mesajul, înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului. Și Domnul 

Și-a luat profetul, dar mesajul ne rămâne și noi ducem mesajul la 

poporul lui Dumnezeu de pretutindeni de pe pământ. În acest 
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moment slujim poporul lui Dumnezeu din 172 de țări, împărtășind 

adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos. 

Aceasta este ultima chemare înaintea revenirii lui Hristos. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze și așa cum am citit în Fapte 4, 

noi depunem mărturie despre ceea ce au văzut ochii noștri și au auzit 

urechile noastre și Duhul Sfânt o confirmă în toate inimile sincere 

care cred numai Cuvântul și nu vreo răstălmăcire. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi, în Numele sfânt 

al lui Isus. Amin. 


