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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 minunat în 
care am împărtășit scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu cu mulți din 
diferite biserici din diferite țări și pe lângă aceasta, peste 1.200 de 
persoane ne-au urmărit în direct pe Internet ca să audă mesajele care 
au fost predicate. 

Preaiubiților, tema principală este revenirea făgăduită a 
Domnului și Mântuitorului nostru și, în conformitate cu Matei 25:10, 
știm: „cele ce sunt gata” vor intra la nuntă și ușa va fi închisă. De 
asemenea, în 2 Timotei 4:8: „tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”, 
precum și în Evrei 9:28: „Se va arăta a doua oară… ca să aducă 
mântuirea celor ce-L așteaptă”. 

Domnul și Mântuitorul nostru a venit prima dată ca să ne 
răscumpere – El vine a doua oară ca să-i ducă în slavă pe cei 
răscumpărați – Mirele Își va duce Mireasa la nuntă. 

Preaiubiților, ceea ce mă supără pe mine sunt multele și 
diferitele interpretări și neînțelegeri ale afirmațiilor fratelui Branham. 
Vreau ca voi să știți și o spun în dragoste: l-am cunoscut pe fratele 
Branham vreme de zece ani, din 1958 am tradus în limba germană 
predicile sale. Fiecare predică ținută de fratele Branham îmi era 
trimisă. Am ascultat fiecare predică de două – trei ori. Eu știu ce a 
crezut fratele Branham, știu ce a învățat el, așa că mă întristează dacă 
sunt prezentate învățături false care sunt aduse în legătură cu fratele 
Branham, cu afirmațiile sale și cu slujba sa. 

William Branham a fost un om trimis de Dumnezeu cu 
mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos. Perioada în care 
mesajul să premeargă poate fi 20, 40 sau 50 de ani, sau 60 sau 70 de 
ani. Din 1933 au venit și au trecut mulți ani, dar revenirea lui Hristos 
nu va avea loc pe parcursul unei perioade de timp. Revenirea lui 
Hristos va fi așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus. 
Și doi vor dormi într-un pat, iar unul va fi luat și celălalt va fi lăsat. 

De aceea, preaiubiților, este fără discuție responsabilitatea 
mea înaintea Dumnezeului Atotputernic să împărtășesc cu voi și ceea 
ce a spus fratele Branham cu privire la revenirea lui Hristos. În 
predica „Răpirea”, el a spus două lucruri: mai întâi, ce se va întâmpla 
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înainte ca Domnul să revină și ce se va întâmpla când El revine. Și noi 
trebuie să respectăm aceasta! Aici spune: „Sunt trei lucruri care 
trebuie să se întâmple înainte ca Domnul Însuși să vină”. Înțelegeți? 
Auziți? „…lucruri care trebuie să se întâmple înainte ca Domnul să 
vină”.  

Apoi: „Aceste lucruri trebuie să se întâmple înainte ca Isus să 
vină”. După aceea, fratele Branham vorbește direct despre mesaj și 
spune: „Este pâinea vie a vieții care dă naștere Miresei”. Nu „care 
răpește Mireasa”, ci „care dă naștere Miresei”! Apoi, prorocul mai 
spune: „Este un mesaj care să adune oamenii!” Înțelegeți? „Este un 
mesaj care să adune oamenii!”. „Așa cum Ioan Botezătorul a fost 
trimis ca să premeargă cea dintâi venire a lui Hristos,  tu ești trimis cu 
un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. 

Citesc mai departe: „Mai întâi vine un mesaj: «Acum este 
timpul pregătirii lămpilor. Treziți-vă, pregătiți-vă lămpile»”. Răpirea 
și revenirea lui Hristos vor avea loc într-o clipă – nu în 20, 40 și 50 de 
ani! Acesta este timpul chemării, este timpul pregătirii și Dumnezeu 
Își cheamă poporul.  

El spune din nou: „Treziți-vă, pregătiți-vă lămpile!” Aceasta 
este Matei 25: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” Așadar un mesaj, 
ca un strigăt, se aude1 pentru cei vii, pentru cei ce trăiesc acum, însă la 
revenirea lui Hristos strigătul nu se va adresa celor vii din Statele 
Unite, Australia, Noua Zeelandă sau Germania – ci va fi adresat celor 
morți în Hristos. Vă rog, respectați Cuvântul lui Dumnezeu. 

Chiar și fratele Branham a vorbit despre cum i-a spus Domnul 
nostru lui Lazăr, cu un glas puternic: „Vino afară!” (Ioan 11:43) și el a 
ieșit afară. Deci, Domnul nostru va vorbi cuvântul, cu glasul 
poruncitor și mai întâi vor învia morții în Hristos, apoi noi, cei ce 
suntem în viață, vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți. 

Deci, în 1 Tesaloniceni 4 spune…  trebuie să citiți textul 
rugându-vă și să credeți tot ce spune acesta! Totul! Versetele 13, 14, 15 
– aici este vorba despre cei care au adormit în Hristos; Dumnezeu îi 
va aduce împreună cu El. Apoi spune, aici: „Iată, în adevăr, ce vă 
spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până 
la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți”. Apoi: 
„Căci Însuși Domnul” – nu „mesajul”! „Căci Însuși Domnul, cu un 
                                                 
1
 Sau: se răspândește – n.tr. 



3 

 

strigăt… Se va coborî din cer…” Aceasta nu se întâmplă într-o 
perioadă de 30, 40 și 50 de ani! Nu și iarăși nu! Mesajul răsună acum! 
Mireasa este chemată! Mireasa este pregătită, dar la revenirea 
personală a Domnului nostru, mai întâi vor învia morții în Hristos, iar 
noi, cei ce suntem în viață vom fi schimbați și împreună vom fi răpiți 
în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. 

Frate, soră, dacă nu crezi acest cuvânt al lui Dumnezeu, cine 
ești tu? Ce ești tu? Dacă nu respecți Cuvântul lui Dumnezeu, dacă 
spui: „Prorocul a spus… Prorocul a spus…”. Prorocul a vrut să spună 
exact ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul lui 
Dumnezeu vine la proroc. Neînțelegerea nu este în ceea ce a spus 
prorocul! Neînțelegerea este în ceea ce spuneți voi! Și dacă ați 
reintroduce în Cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce a spus prorocul, ați 
avea aceeași descoperire.  

Multe versete am putea citi ca să vedeți din Cuvântul lui 
Dumnezeu… 1 Corinteni 15 de la v. 51: se va întâmpla într-o clipă și 
morții vor învia, iar cei ce sunt în viață vor fi schimbați și împreună 
vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh.  

Deci, aceasta este perioada de timp în care răsună mesajul și 
are loc chemarea și pregătirea. Preaiubiților, în Fapte 1:9-11 spune: 
„Același Isus care s-a înălțat la cer din mijocul vostru, va veni în 
același fel cum L-ați văzut mergând la cer”. Învierea lui a fost 
trupească! Nu un gând, nu o învățătură! Același Isus care a fost pus în 
mormânt, a înviat a treia zi; și același Isus s-a suit la cer și același Isus 
va reveni în același fel cum a mers la cer. Dacă tăgăduiți aceasta, dacă 
spuneți că a doua venire a lui Hristos va fi una în chip spiritual, atunci 
vă citesc unde vă încadrează, cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu. 
Citesc din aceeași Biblie din care citea fratele Branham – Biblia 
Scofield  - și vă citesc din 2 Ioan 7: „Căci în lume s-au răspândit mulți 
amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată 
amăgitorul, iată Antihristul!”. Poftim! Citesc din aceeași Biblie din 
care a citit și William Branham și eu cred fiecare Cuvânt al lui 
Dumnezeu. 

Preaiubiților, haideți să facem un rezumat a ceea ce trebuie să 
spun astăzi aici în Numele Domnului. Eu am o însărcinare divină, am 
o responsabilitate și fiecare om adevărat al lui Dumnezeu va predica 
Cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-aș fi predicat vreodată o răstălmăcire – 
nu, nu pot și nu o voi face! Eu trebuie să predic sfântul Cuvânt al lui 
Dumnezeu! 
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Deci, s-o mai spunem o dată: acesta este timpul lui Dumnezeu 
și nouă ne-a fost dat mesajul, iar eu sunt bucuros că nu mă aflu în 
epoca încurcăturii (mess age) – ci mă găsesc în mesajul (message) 
acestui ceas. Și nu este nimeni pe fața pământului care să-l prețuiască 
pe William Branham mai mult decât mine. 

Nu numai că am fost în aceeași mașină cu el, am mâncat cu el 
la masă, ci aceeași descoperire divină pe care i-a dat-o Dumnezeu 
prorocului Său, mi-a dat-o El și mie și aceeași însărcinare pe care i-a 
dat-o El fratelui Branham – aceea de a citi 2 Timotei 4 – lui i-a fost 
dată în 1933, iar mie mi-a fost dată în 1980 în orașul Marsilia în 
Franța: „Robul Meu, ridică-te și citește 2 Timotei 4!” Fratele Branham 
a pus acest text la fundația clădirii de adunare din Jeffersonville. Eu îl 
las aici unde este, dar este în inima mea. 

 Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să rămână 
peste voi! Aș putea să relatez despre foarte multe lucruri pe care le 
face Dumnezeu în acest timp în multe țări. Să ne rugăm și să credem 
împreună și să ne pregătim pentru revenirea lui Hristos. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie cu voi în Numele sfânt 
al lui Isus! Amin. 

 

 


