
Timişoara – 20 ianuarie 2007, ora 16 

[Întâlnire la care au participat şi câteva surori – n.ed.] 

 

Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Această întâlnire este o 

surpriză pentru toţi, dar noi o luăm ca din mâna lui Dumnezeu. Eu văd mulţi fraţi aici. Se pare că sunteţi 

fraţi care slujesc [cu Cuvântul] şi fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze într-un mod deosebit. 

De asemenea, sunt mulţumitor pentru fraţii care au venit din Germania. Noi suntem una în Duhul 

lui Dumnezeu. Din toate naţiunile, din toate ţările, noi suntem una în Hristos. Şi înţelegem timpul în care 

trăim - semnele [timpului vorbesc] o limbă foarte clară şi puternică.  

Preaiubitul nostru frate a citit din Isaia 55:3: „Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi şi sufletul 

vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de 

David”. Dacă vă întoarceţi la Geneza, Dumnezeu a făcut un legământ cu Noe şi a aşezat curcubeul pe cer 

şi a spus: „Acesta este legământul cu tine şi cu întreg pământul. Când voi vedea curcubeul îmi voi aduce 

aminte de legământul Meu”.  

Apoi, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam şi i-a dat făgăduinţa naşterii lui Isaac. Apoi, 

Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel. El a făcut un legământ cu întregul Israel, dându-le Cuvântul Lui. 

Puteţi merge până în Apocalipsa 4 când Ioan, pe insula Patmos, a văzut slava lui Dumnezeu. A văzut 

cerul deschis şi a văzut pe Unul stând pe tron şi a văzut curcubeul peste tron, simbolizând legământul. 

Dumnezeu a făcut un legământ cu noi. În Matei 26, Marcu 14, Domnul a zis: „Acesta este noul legământ, 

în sângele Meu”. 

Deci, au fost legăminte în Vechiul Testament şi a fost un legământ final, între Dumnezeu şi 

oameni, în Noul Testament. Vă rog, ţineţi minte, noi suntem poporul de legământ al lui Dumnezeu. Şi 

toate făgăduinţele conţinute în legământ ne aparţin. Biserica Dumnezeului Celui viu este cel mai preţios 

lucru [pe care îl are El] pe pământ. Şi acum este timpul ca Mireasa să fie chemată afară şi să fie pregătită 

pentru revenirea lui Hristos. 

În această seară voi citi un număr de versete, începând cu Luca 1, unde omul lui Dumnezeu 

vorbeşte despre a avea o înţelegere deplină a lucrurilor care privesc Împărăţia lui Dumnezeu. Luca 1:3: 

„am găsit şi eu cu cale, prea alesule Teofile [„având o înţelegere desăvârşită a tuturor acestor lucruri...” – 

lb. engl.] ... să ţi le scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe 

care le-ai primit prin viu grai”, ca să vezi certitudinea lucrurilor pe care le-ai primit prin viu grai. 

Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Puteţi avea încredere în Dumnezeu, puteţi avea încredere în Cuvântul 

Lui. Cuvântul legământului cu poporul legământului... 

În Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel. Mai întâi, Dumnezeu a făcut 

legământul cu Avraam şi apoi a dat făgăduinţa: „După patru sute de ani voi scoate poporul...”. Totdeauna 

este o făgăduinţă, în legătură cu legământul. Şi când vine vremea, Dumnezeu împlineşte făgăduinţa. 

Puteţi citi în Exod 3 şi 4, unde vedem împlinirea acelei făgăduinţe dată lui Avraam.  

Ne uităm acum la noul legământ. După învierea Domnului nostru, El a stat cu ucenicii patruzeci 

de zile şi i-a învăţat despre Împărăţia lui Dumnezeu. Numai după aceea le-a spus: „Mergeţi şi învăţaţi 

toate neamurile”. Mai întâi, El trebuie să ne înveţe pe noi; apoi noi îi putem învăţa pe alţii. În acest timp 

avem foarte multe denominaţii, multe biserici, fiecare are învăţătura ei, dar noi ne-am întors la învăţăturile 

originale, la învăţăturile Bisericii Dumnezeului Celui viu.  

Poate nu ne referim de prea multe ori la fratele Branham - nu ne referim de fiecare dată la 

apostolul Pavel, dar înţelegem, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că înainte de revenirea lui Hristos este o 

epocă profetică. Şi în această epocă profetică se împlinesc prorociile biblice. Iar Cuvântul vine 

întotdeauna la un proroc. Evanghelistul îşi are locul lui, toate celelalte slujbe îşi au locul lor, dar Cuvântul 

este descoperit unui proroc. Un proroc este în legătură directă cu Dumnezeu. Dar cea mai mare 

descoperire poate fi înţeleasă numai prin Duhul Sfânt. 1 Corinteni 2:14: „dar omul firesc nu primeşte 

lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie...”. Deci, omul firesc nu înţelege lucrurile 

Duhului lui Dumnezeu. În vers. 13 citim: „Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea 



omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru 

lucrurile duhovniceşti”. Dar, toţi cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să primească aceeaşi 

descoperire.  

În zilele apostolului Pavel, el a fost o unealtă deosebită în mâna lui Dumnezeu. Nu sunt prea 

mulţi cei care au avut o asemenea descoperire şi experienţă. Dar au fost fraţi care au avut aceeaşi 

descoperire, prin acelaşi Duh Sfânt.  

Şi când i-am văzut pe toţi fraţii aici, mi-a venit în minte un cuvânt din Coloseni 4:12. Aici, 

apostolul Pavel scria unui slujitor în Hristos; el spune: „Epafra, care este dintre ai voştri.... rob al lui 

Hristos”. Nu era numai Pavel, erau şi alţi slujitori ai lui Hristos. Dacă mergem şi în Matei 24, acolo nu 

scrie despre un singur slujitor, ci despre mulţi slujitori, care au parte de aceeaşi hrană şi care împart 

aceeaşi hrană.  

Dar, mai departe, aici mai scrie: „totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale”. Un 

predicator trebuie să se roage, el trebuie să încredinţeze predica, Domnului. El trebuie nu numai să 

predice, el trebuie să se roage înainte de a predica, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima 

celor ce aud Cuvântul de pe buzele lui. „...totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, 

desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu”. În voia lui Dumnezeu! Nu în voia 

voastră, ci în voia lui Dumnezeu. În ultimele săptămâni am vorbit mult despre voia lui Dumnezeu. Aşa 

cum Mântuitorul nostru s-a rugat: „Să nu se facă voia Mea, ci voia Ta!” „Nu aşa cum vreau Eu, ci aşa 

cum vrei Tu”. 

Aceasta ne aminteşte de Matei 7 şi aş vrea să o împărtăşesc cu voi astfel încât să înţelegeţi cât de 

important este să faci voia lui Dumnezeu. În special pentru voi, preaiubiţi fraţi, care împărtăşiţi altora 

Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că ne-am referit la Matei 7:21 chiar şi în ultima scrisoare circulară. Aici 

citim: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia 

Tatălui Meu care este în ceruri”. Să ne oprim din a merge pe căile noastre, să ne oprim din a da propriile 

noastre învăţături, să ne oprim din programele noastre.  

Preaiubiţi fraţi, a venit timpul să ne aliniem la Cuvântul lui Dumnezeu, să facem voia lui 

Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu. În vers. 22 citim: „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 

«Doamne, Doamne!»”. Voi cunoaşteţi textul. În vers. 23: „Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v-am 

cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelegea»”.  

Ei se puteau referi la lucrurile pe care le făcuseră: au prorocit în Numele Lui, au făcut mari 

minuni în Numele Lui, au scos draci în Numele Lui, dar aşa cum am scris în scrisoarea circulară, 

preaiubiţilor, ei se puteau referi la multe lucruri pe care le-au făcut în Numele Domnului Isus Hristos. Dar 

nu puteau spune ceea ce a spus Petru şi Pavel: „Eu am fost botezat în Numele Domnului Isus Hristos”. Ei 

nu puteau spune: „Am botezat pe alţii în Numele Domnului Isus Hristos”. Ei se puteau referi doar la 

lucrurile pe care le-au făcut ei, dar ei înşişi n-au fost ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei înşişi n-au 

predicat aşa cum a predicat apostolul Petru. Noi nu criticăm, dar spun aceasta cu o durere în inimă: 

mergeţi astăzi la toate personalităţile carismatice - fiecare îşi predică propria lui evanghelie. Toţi au rămas 

în denominaţiile lor. Nici măcar unul nu predică botezul în Numele Domnului Isus Hristos. Toţi predică 

despre semne şi minuni şi toţi oamenii vin să vadă semne şi minuni. Semnele şi minunile nu vă duc în cer.  

Dumnezeu Îşi confirmă Cuvântul şi eu sunt un martor al acestui lucru. Am văzut orbii cum şi-au 

primit vederea, am văzut şchiopi umblând. Şi eu sunt o minune vie. În ianuarie 1981 eram pe moarte. Am 

fost [pus pe o targă] şi împins într-o cameră unde erau muribunzii. Eram bolnav de malarie tropicală. 

Patruzeci şi nouă la sută din celulele roşii erau distruse. Nu mai era nicio speranţă, nici chiar dacă se făcea 

o transfuzie de sânge. Era deja prea târziu şi m-au împins în camera aceea unde urma să mor. Dar nu 

sosise încă timpul meu şi Dumnezeul cerurilor mi-a prelungit viaţa. M-aş putea referi la multe lucruri pe 

care le-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu Îşi confirmă Cuvântul Său şi dacă noi credem, vom vedea slava lui 

Dumnezeu. Dar, mai întâi, Evanghelia trebuie predicată aşa cum a fost predicată la început.  

Aş vrea să vă atrag atenţia spre două versete. Matei 7:24: „De aceea, pe oricine aude aceste 

cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă”. „Oricine 

aude cuvintele Mele şi le împlineşte, îşi zideşte casa pe stâncă”. Vers. 26: „Însă oricine aude aceste 

cuvinte ale Mele şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip”. 



Ambii şi-au zidit casa. Unul pe stâncă, pentru că a auzit cuvintele Domnului şi le-a împlinit; 

celălalt şi-a zidit şi el casa, auzind cuvintele Domnului, dar nu le-a împlinit şi şi-a zidit casa pe nisip. Şi 

când au venit apele - şi apele vor veni - atunci se va descoperi, dar va fi prea târziu. Atunci nu va mai 

exista altă şansă.  

 Deci, acestor prieteni, care au făcut mari semne şi minuni, care au prorocit, care au scos draci, au 

făcut lucrări minunate, Domnul le spune: „Nu vă cunosc!”. Dar ei vin şi spun: „Doamne, Doamne, n-am 

făcut noi?”. 

 În Matei 25, aceia care vor fi la uşă, bătând, vor spune aceleaşi cuvinte. Matei 25:11-12: „Mai pe 

urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!”. Dar El, drept răspuns, 

le-a zis: «Adevărat vă spun că nu vă cunosc!»”. 

 Preaiubiţii mei fraţi şi cele câteva surori care sunt aici, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru 

poporul lui Dumnezeu, ca să se alinieze cu Cuvântul lui Dumnezeu. Noi vorbim despre revenirea lui 

Hristos aproape în fiecare întâlnire, pentru că aceasta este făgăduinţa. În Vechiul şi Noul Testament, au 

fost anunţate venirile Domnului. Prima venire a fost anunţată şi a doua venire este, de asemenea, anunţată. 

Dar problema este, dacă Mireasa e pregătită să-L întâlnească pe Mire.  

Pentru aceasta, vom deschide la 1 Tesaloniceni 1:10: „...şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe 

care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare”. În cap. 2:20: „Da, voi sunteţi 

slava şi bucuria noastră”. Vers. 19: „Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa 

noastră de slavă?”. În această traducere, aici este vorba despre Biserică, despre credincioşi. „Căci cine 

este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă?”. Care este? Voi şi cei care cred. 

„Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?”. 

Deci, predicarea în acest timp trebuie să aibă ca scop pregătirea pentru revenirea lui Hristos. Eu 

nu pot merge în ceruri fără voi şi nici voi nu puteţi merge în ceruri fără cei cărora le predicaţi. Nu e 

suficient să fiu eu încoronat; doresc ca şi voi să fiţi încoronaţi. 

 Când i s-a spus fratelui Branham în 1933, că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui 

Hristos, ca să dea ultima chemare şi cei care au Duhul lui Dumnezeu vor auzi ce spune Duhul, Bisericii... 

şi fratele Branham a fost luat în slavă şi a văzut milioane de oameni în paradis. Şi toţi veneau spre el şi 

spuneau: „Preaiubitul nostru frate! Suntem aşa de bucuroşi să te vedem aici!”. Şi un glas a spus: „Dacă tu 

nu ai fi mers să predici, noi nu am fi fost aici. Dar pentru că tu ai mers şi ai predicat, noi suntem aici”. 

Credinţa vine în urma auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Dar Romani 10 spune: „Cine poate să predice 

dacă nu este chemat?” 

„Cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă” în ziua aceea? Voi 

sunteţi! Adevăraţii credincioşi! Hristos n-a murit degeaba; Evanghelia nu a fost predicată degeaba, 

mesajul acestui ceas nu a fost predicat degeaba. Aşa cum au citit fraţii noştri din Isaia 55: „Cuvântul care 

vine de la tronul lui Dumnezeu nu se va întoarce gol”, vă va lua cu el, pentru că voi aţi crezut Cuvântul lui 

Dumnezeu, l-aţi luat ca pe o sămânţă în inima voastră. Şi această sămânţă este o sămânţă supranaturală. 

Apoi, Duhul Sfânt vine peste voi şi sunteţi născuţi din nou, primiţi viaţă nouă, sunteţi copii ai lui 

Dumnezeu şi apoi vă aliniaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. „Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau 

bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea 

Lui?”. 

 Există un rezultat al [predicării] mesajului lui Dumnezeu. Şi eu sunt atât de mulţumitor că sunt în 

această ţară. Doar în Africa mai vedem mulţimi aşa mari. Dumnezeu i-a binecuvântat pe fraţii noştri 

preaiubiţi din această ţară într-un mod vizibil, le-a binecuvântat slujbele, vieţile şi ei, la rândul lor, au fost 

o binecuvântare pentru mulţi alţii. Voi sunteţi roadele slujbei şi alţii sunt roadele slujbei voastre.  

1 Tesaloniceni 3:13: „ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui 

Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos, împreună cu toţi sfinţii Săi”. Deci, 

scopul predicării este pregătirea Miresei pentru întâlnirea cu Mirele. Noi nu suntem aici ca să avem 

membri unei denominaţii. Suntem aici cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, având în 

vedere revenirea Domnului Isus Hristos. Noi trebuie să predicăm întregul plan al lui Dumnezeu. Trebuie 

să aibă loc o corectare a tuturor lucrurilor care nu sunt în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. 



Cu slujirea este legat ceea ce citim în vers. 13: „ca să vi se întărească inimile şi să fie fără 

prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, la venirea Domnului nostru Isus Hristos”. Acesta este 

scopul predicării mesajului lui Dumnezeu. 

Apoi, în cap. 4:14-15 citim: „Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că 

Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El”. Şi apoi urmează această 

afirmaţie minunată: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului”. Slavă lui Dumnezeu! „Iată, 

ce vă spunem ca şi Cuvânt al Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la revenirea Domnului, nu 

vom lua-o înaintea celor adormiţi”. Mulţi au plecat înaintea noastră şi ei aşteaptă în paradis clipa 

întoarcerii Domnului nostru. Când El vine, îi va aduce cu Sine şi apoi noi, care vom fi în viaţă în acel 

timp, vom fi transformaţi şi vom fi luaţi împreună ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Dar acela va 

fi momentul când ei vor primi trupul de înviere, aşa cum şi Domnul nostru a primit un trup de înviere. 

Vers. 16: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 

Dumnezeu, Se va coborî din cer”. Nu se va coborî o învăţătură, ci Domnul Însuşi Se va coborî din cer. 

Mulţi spun că „mesajul este strigătul”. Dacă este un strigăt, nu este strigătul acesta. Este un strigăt 

puternic, desigur, dar totul trebuie aşezat în ordinea precisă pe care o dă Scriptura. „Căci Însuşi Domnul, 

cu un strigăt, Se va coborî din cer, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu şi întâi vor 

învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori” 

(vers. 16-17). 

Preaiubiţii mei fraţi, Dumnezeul cerului ne-a dat har să înţelegem timpul în care trăim. Şi cum 

spunea fratele nostru despre semnul [de circulaţie] care era răsucit - dacă ştii calea şi... preaiubiţi fraţi, 

fiecare slujitor al lui Dumnezeu arată Calea. Dar sunt unii care-i întorc invers pe cei folosiţi de 

Dumnezeu. Eu nu vreau să intru în aceste lucruri, dar cred din toată inima mea că William Branham a fost 

un proroc făgăduit, că Dumnezeu l-a trimis cu un mesaj. Confirmarea supranaturală a fost atât de 

puternică, chiar vizibilă în acea fotografie cu lumina deasupra capului său, pe care eu, fratele Frank, am 

ţinut-o în mâinile mele în Washington D.C., în decembrie 1969. Dumnezeu Şi-a confirmat Cuvântul Său, 

Dumnezeu a confirmat slujba. Dar ceea ce fac fraţii, astăzi, cu fratele Branham… Ei nu înţeleg ceea ce a 

spus el, pentru că nu aduc înapoi la Scriptură ceea ce a spus el. 

Întoarceţi-vă întotdeauna, întotdeauna, la Cuvântul lui Dumnezeu. Numai dacă Cuvântul o spune, 

a spus-o Dumnezeu. Orice răstălmăcire vine de la vrăjmaş. Nu există nici măcar o singură răstălmăcire 

care să vină de la Dumnezeu. Chiar fratele Branham a spus-o: „Dumnezeu este propriul Său interpret”. 

Mai întâi, Dumnezeu dă o făgăduinţă şi apoi El împlineşte ceea ce a făgăduit, pentru că este o parte din 

legământul Lui. 

Dacă privim la lucrurile care se întâmplă în vremea noastră, putem spune mereu: Scriptura se 

împlineşte sub ochii noştri. Putem merge la Matei 24, la Marcu 13, Luca 21, de trei ori Domnul nostru a 

spus: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, ridicaţi-vă capetele căci mântuirea voastră este 

aproape”. Putem privi la Israel, putem privi la Comunitatea Europeană, putem privi spre Roma, putem 

privi la Consiliul Mondial al Bisericilor, putem privi la situaţia generală din lume – pretutindeni vedem 

cum se împlineşte prorocia biblică. Şi Domnul nostru ne atrage mereu atenţia: „ridicaţi-vă capetele căci 

mântuirea voastră se apropie”.  

Eu vă întreb astăzi: cine ştia acum câteva sute de ani ce este scris în Daniel 7:23, despre a patra 

împărăţie care va fi pe pământ, care va zdrobi tot pământul şi-l va călca în picioare? Acum noi o 

experimentăm, o vedem şi o trăim. Nu vreau să intru în detalii despre acest lucru. Uniunea Europeană 

devine din ce în ce mai largă, acum sunt 27 de ţări, 493 milioane de oameni uniţi ca „Europa”. Dar 

secretul este acesta: la bază stau Tratatele romane din martie 1957. Nu intrăm în aceste lucruri, dar noi 

privim cum se împlineşte prorocia biblică şi înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce se petrece în timpul 

nostru.  

 Voi sunteţi cu toţii mult mai tineri decât mine, dar eu încă îmi aduc aminte foarte bine de al 

Doilea Război Mondial. Să nu mai spuneţi la nimeni, dar eu am purtat uniforma, când eram un băiat de 

zece – doisprezece ani. Trebuia s-o purtăm, nu aveam de ales. Când s-a pornit războiul se numea „Al 

Treilea Reich” (A treia împărăţie). Aşa era numită când s-a purtat războiul acela. Şi ştiţi ce cântau trupele 

SS? „Azi ne aparţine Germania, mâine toată lumea”. Am auzit-o de multe ori cu urechile mele. „Azi ne 



aparţine Germania, mâine toată lumea”. Acum o vedem. Dacă citiţi în Apocalipsa 13 şi Apocalipsa 17, 

este vorba despre fiara cu şapte capete. Un cap a fost rănit, dar rana a fost vindecată şi întreaga lume se 

mira că această rană a fost vindecată. Şi noi o vedem cu ochii noştri. Nu putem intra nici în aceste 

lucruri...  

Preaiubiţii mei fraţi în Hristos, Dumnezeu a privit la această generaţie. Niciodată în ultimii şase 

mii de ani, planul lui Dumnezeu n-a fost descoperit în întregime, aşa cum este acum. Nu a fost nicio 

slujbă de pe vremea Domnului Isus Hristos, aşa cum s-a întâmplat în slujba dată fratelui Branham. Şi lui i 

s-a spus, pe 7 mai 1946, că [această slujbă] este ultimul semn dat Bisericii, acelaşi semn pe care Domnul 

l-a dat lui Avraam. Şi exact de o sută ori, fratele Branham a menţionat discuţia lui Avraam cu Domnul şi, 

ceea ce a făcut Sara. Exact înainte de nimicirea Sodomei şi Gomorei, înainte să se nască fiul făgăduit, 

Domnul i-a dat făgăduinţa lui Avraam. El era cu spatele întors la cort şi Sara era în cort şi Domnul a 

vorbit cu Avraam şi i-a dat făgăduinţa. Şi Sara, având şaizeci de ani pe atunci, a râs în inima ei. Domnul 

S-a uitat la Avraam şi a zis: „De ce a râs Sara?”. 

Fraţilor, poate pentru voi, momentan, acest lucru nu înseamnă foarte mult. Eu vă spun cum este: 

ai nevoie de descoperire divină. Descoperirea divină nu poate fi predicată. Noi putem predica, dar 

descoperirea vine direct de la Dumnezeu, spre voi.  

Apoi, fratele Branham s-a referit la Domnul Isus Hristos şi la slujba Lui de proroc, ca Fiu al 

omului. Este foarte important să ştim aceste lucruri, ca să înţelegem slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu 

în timpul nostru. Atunci a fost ultimul semn înainte ca Sodoma şi Gomora să fie distruse. Dumnezeu a dat 

făgăduinţa, Sara a auzit, a râs şi Domnul a zis: „De ce a râs Sara?”. 

O spun din nou: poate în acest moment nu înseamnă foarte mult pentru voi. Dar dacă mergeţi cu 

acest lucru la Domnul nostru şi slujba Lui, în Ioan 5:19-20: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu 

face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul întocmai”. Domnul nostru a trebuit să 

fie un proroc, pentru că Moise spusese: „Domnul Dumnezeu vă va ridica un proroc ca şi mine din 

mijlocul vostru”. Citiţi în Ioan 1:47-48. Filip îl cheamă pe Natanael şi Domnul Se uită la el şi spune: „Iată 

un israelit în care nu este vicleşug”. El a spus: „De unde mă cunoşti, Învăţătorule?” „Înainte să te cheme 

Filip, te-am văzut sub smochin”. Şi asta a fost; Natanael a înţeles: „Acesta este Prorocul făgăduit. Eu nu 

am vorbit niciodată cu El. El nu mă cunoaşte, dar El ştie cine sunt eu şi unde am fost”. A fost semnul lui 

Mesia. 

Andrei l-a adus pe fratele său, Simon: „Vino şi vezi pe cine am găsit noi”. Şi Domnul Se uită la el 

şi spune: „Numele tău este Simon şi numele tatălui tău este Iona”. Şi cărturarii se întrebau: „Ce este cu 

omul acesta? Poate El să citească gândurile oamenilor?” Nu, nu era aceasta, Domnul trebuia să fie proroc. 

Când Domnul nostru a vorbit cu femeia de la fântână, i-a spus: „Du-te şi adu-l pe bărbatul tău!”. 

Ea a spus: „Eu n-am bărbat”. Şi Domnul i-a spus: „E adevărat, căci cinci ai avut şi cel pe care-l ai acum 

nu este bărbatul tău”. Şi răspunsul ei a fost: „Ştim că atunci când va veni Mesia ne va spune toate 

lucrurile. Dar cine eşti Tu?” Şi Domnul zice: „Acela care vorbeşte cu tine, Acela este”. Ea a fugit în cetate 

şi a zis: „Veniţi să vedeţi pe cine am găsit. Nu este acesta Mesia?”. 

Dar aici este punctul: numai aceia cărora li se descoperă Domnul, Îl cunosc şi primesc 

descoperire divină despre cine este El. Ceilalţi dau din cap şi zic: „Poate-l are pe Belzebub”. Este atât de 

important să ai o trăire personală cu Domnul.  

Doar încă două exemple. Domnul nostru putea spune unora dintre ucenici: „Du-te şi aduceţi 

măgăruşul şi măgăriţa aici”, astfel ca Zaharia 9:9 să se poată împlini. Domnul nostru putea spune: 

„Mergeţi în sat. Acolo este un om care duce o găleată cu apă; spuneţi-i că în casa lui, Domnul vrea să 

sărbătorească Paştele”. 

Acest dar al unui proroc s-a manifestat în slujba Domnului nostru. Acelaşi dar, aceeaşi slujbă s-a 

repetat prin slujba fratelui Branham, ca să ne atragă atenţia la mesajul lui Dumnezeu, la Cuvântul făgăduit 

pentru acest timp. Şi cum a fost în acel timp şi în acele zile, numai cei care au trăit ei înşişi au ştiut şi au 

crezut, toţi ceilalţi erau suspicioşi. Fără descoperire nu te poţi mişca în Împărăţia lui Dumnezeu. Pentru 

fiecare pas în Împărăţia lui Dumnezeu este nevoie de descoperire.  

Poate pentru mine este puţin mai uşor să cred aceste lucruri, pentru că am avut privilegiul să fiu 

în adunările fratelui Branham. De câte ori nu l-am auzit spunând – în paisprezece adunări, se ruga uneori 



pentru cincisprezece, şaisprezece, douăzeci de oameni – spunând persoanei de unde venea, numele ei - 

chiar şi în Germania sau Elveţia, fără să ştie nici măcar un cuvânt în limba germană. El se uita la persoană 

şi putea să-i spună: „Tu vii din Hamburg, lucrezi ca asistentă într-un spital”. Putea să-i spună unui frate: 

„Tu nu eşti din acest oraş, tu vii din Berlin”. Putea spune unui cuplu, care şi-au adus fetiţa în vârstă de 

unsprezece ani, născută oarbă: „Voi nu sunteţi din Germania, voi sunteţi din Elveţia, locuiţi în Zürich, 

fiica voastră s-a născut oarbă”. Toate lucrurile îi erau descoperite de Dumnezeu. El a fost un proroc 

adevărat. Câteodată, în adunări erau opt mii de oameni, apoi la sfârşit de săptămână erau până la 

optsprezece mii de oameni şi aceste lucruri se petreceau pe platformă. Toţi, ca şi voi de aici, puteau vedea 

ce se întâmplă pe platformă. Şi în aceste mii de cazuri [când a spus ceva oamenilor prin descoperire], el 

niciodată nu a dat greş. Fratele Branham avea viziunea, vedea persoana, auzea cuvintele pe care trebuia să 

le spună şi de fiecare dată era desăvârşit.  

 Mi-aduc aminte când l-am întâlnit pe fratele Branham prima dată, în 15 august 1955. Era într-o 

luni dimineaţa, înainte de ora 8 dimineaţa. Stăteam la recepţia hotelului şi întrebam de camera unde stă el. 

Chiar atunci a venit un domn în hol, fratele Branham era cu el... Era o echipă împreună cu fratele 

Branham. Şi în timp ce el venea spre mine, mi-a zis arătând către mine: „Tu eşti un slujitor al 

Evangheliei”. De fiecare dată când l-am întâlnit pe fratele Branham, Dumnezeu i-a descoperit câte ceva 

ce nu avea cum să ştie, dar Dumnezeu îi descoperea. Deci, eu sunt un martor viu al acestui dar 

supranatural şi al acestei slujbe. 

 Dar, o spun din nou: în zilele lui Avraam, s-a întâmplat aleşilor. În zilele lui Hristos, s-a întâmplat 

aleşilor. Cărturarii n-au înţeles. Dar cei care au crezut, L-au primit pe Isus Hristos. La fel a fost şi în 

timpul nostru: numai adevăraţii aleşi vor primi slujba pe care a trimis-o Dumnezeu. Numai ei vor primi 

descoperirea prin Duhul Sfânt.  

 Haideţi să facem un sumar al lucrurilor spuse astăzi: revenirea Domnului Isus Hristos este foarte, 

foarte aproape. Rămâneţi cumpătaţi în toate lucrurile. Orice aţi face, faceţi lucrurile cumpătaţi. Dar, 

pregătiţi-vă să vă mutaţi de aici în slavă. Pentru că în Matei 25:10 citim: „cele ce erau gata, au intrat cu 

el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”.  

Lăsaţi-mă să subliniez încă o dată: slujba supranaturală dată fratelui Branham, a fost pentru 

Mireasa lui Hristos, a fost pentru cei aleşi, pentru ca ei să cunoască că Dumnezeu lucrează în acelaşi fel, 

aşa cum a lucrat în timpul lui Avraam, aşa cum a lucrat acum două mii de ani în timpul Domnului nostru - 

şi la fel în timpul nostru. „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci”. Şi prin această slujbă 

supranaturală, prin confirmarea directă a Dumnezeului Atotputernic, atenţia noastră trebuia atrasă spre 

mesajul lui Dumnezeu din acest timp. Iar cei care sunt născuţi din Duhul lui Dumnezeu, vor primi 

Cuvântul făgăduit pentru această zi.  

 Aşa cum a citit fratele nostru preaiubit din Matei 13, voi primiţi Cuvântul ca o sămânţă în inima 

voastră, dar lăsaţi ca pământul să fie bun. O sămânţă bună trebuie să aibă o inimă pregătită. Sunt patru 

tipuri de pământuri menţionate în Matei 13 şi este capitolul unde Domnul nostru spune: „Cine are urechi 

de auzit, să audă”, la fel ca în Apocalipsa 2 şi 3: „Cine are urechi de auzit, să audă”. Acelaşi lucru îl 

citim în Matei 13: „Cine are urechi, să audă”. Şi apoi Domnul nostru spune: „Binecuvântaţi sunt ochii 

voştri că văd, binecuvântate sunt urechile voastre că aud” şi binecuvântate sunt inimile voastre că înţeleg.  

Preaiubiţi fraţi şi surori în Hristos, să fie auzit pe tot pământul: acesta este timpul lui Dumnezeu 

pentru poporul lui Dumnezeu, să recunoască Cuvântul făgăduit pentru această zi şi să aibă parte de ceea 

ce face Dumnezeu chiar acum. Noi nu am trăit acum cinci sute de ani, în timpul Reformei sau în trezirile 

care au urmat, noi nu am trăit acum o sută de ani când a avut loc din nou turnarea Duhului Sfânt. Mulţi 

dintre voi nu au trăit nici măcar acum cincizeci de ani, ci noi trăim acum. Şi eu vă spun adevărul: acesta 

este cel mai măreţ timp din istoria omenirii. Dacă Dumnezeul cerului m-ar fi întrebat: „Când ai vrea tu să 

trăieşti pe pământ?”. Eu aş fi spus: „Acum aş fi vrut să trăiesc”. Acest timp este mai măreţ, mai important, 

este lucrarea finală de har în Biserica şi Mireasa lui Isus Hristos. 

Deci, noi înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu, desigur, prin descoperire divină, aşa cum am 

citit în 1 Corinteni 2:14, că omul firesc nu înţelege lucrurile Duhului. Ei dau din umeri şi-şi văd de drum. 

Dar voi înţelegeţi. Şi de ce înţelegeţi? Pentru că umblaţi cu Domnul, precum cei doi ucenici din Luca 24. 

Numai dacă umblaţi cu Domnul, El începe cu Moise, continuă cu Psalmii, apoi cu prorocii şi arată toate 



lucrurile care trebuia să se întâmple. El ia Vechiul şi Noul Testament, arată făgăduinţa şi arată împlinirea 

- numai acelora care umblă cu El. Enoh a umblat cu Dumnezeu. El era al şaptelea de la Adam. A umblat 

cu Dumnezeu şi deodată n-a mai fost găsit pe pământ. Acum umblăm noi cu Dumnezeu, vorbim cu 

Dumnezeu, El ne vorbeşte, ni Se descoperă, ne-a descoperit planul Său din Cuvântul Său, prin Duhul Său 

şi va veni clipa – şi eu cred că noi vom vedea acea clipă, eu cred că noi vom vedea acea clipă... Revenirea 

lui Isus Hristos este atât de aproape. Noi nu suntem doar la sfârşitul timpului, ci suntem la sfârşitul 

timpului de sfârşit.  

De aceea, cei care n-au luat o decizie să umble cu Domnul, s-o ia în seara aceasta şi să spună: 

„Scumpe Domn, eu cred Cuvântul Tău, descoperă-mi-l prin Duhul Sfânt”. Şi vă va fi descoperit, pentru 

că numai Duhul Sfânt călăuzeşte în tot adevărul.  

Aţi putut să urmăriţi aceste lucruri? Dacă nu le urmăriţi, nici descoperirea nu poate veni. Ştiţi, 

chiar şi cel mai mare proroc care primeşte descoperirea, el poate doar să împărtăşească Cuvântul lui 

Dumnezeu, dar trebuie să vă fie descoperit în mod personal şi atunci o ştiţi în inima voastră. Nu o ştiţi 

doar pentru că este scris sau predicat, ci o ştiţi prin descoperire divină şi este confirmat în inima voastră, o 

ştiţi. 

Deci, prin harul lui Dumnezeu, noi aşteptăm revenirea lui Isus Hristos. Şi cum am citit în 

Coloseni, în ziua aceea credincioşii vor fi cununa. V-am spus mai înainte, când m-am întors de la 

funeraliile fratelui Branham, în aprilie 1966, am ştiut că trebuie să duc mesajul în toate ţările lumii. A 

trebuit să intru în slujbă permanent [a renunţat la serviciul laic – n.tr.]. V-am mai spus-o: am făcut un 

jurământ înaintea lui Dumnezeu, cu multe lacrimi şi am spus: „Scumpe Doamne, voi face conform 

trimiterii pe care mi-ai dat-o Tu. Voi merge din oraş în oraş, din ţară în ţară, voi predica Cuvântul Tău, 

voi da hrana duhovnicească. Dar am o rugăminte legată de această trimitere: acordă-mi harul ca pe toţi 

aceia care aud Cuvântul Tău de pe buzele mele, să-i văd în slavă”. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rod, voi sunteţi o mărturie a acestui lucru. Eu sunt o 

mărturie a acestui lucru. Toţi adevăraţii credincioşi din trecut sunt mărturia că, Cuvântul nu se întoarce 

fără rod, ci împlineşte în credincioşi scopul pentru care a fost trimis. Nu vă pot explica toate lucrurile 

divine, dar eu cred că am împărtăşit suficient în acest serviciu, ca voi să înţelegeţi că fratele Branham nu a 

fost doar un evanghelist sau o personalitate carismatică, ci a fost un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul 

lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Şi o spun din nou: el a fost un proroc făgăduit care a trebuit să 

vină înaintea sosirii zilei Domnului, cea mare şi înfricoşată. Şi voi cu toţii ştiţi ce înseamnă ziua 

Domnului: înainte de ziua Domnului, soarele se va întuneca şi luna se va transforma în sânge, înainte să 

vină ziua aceea. Noi suntem la sfârşitul timpului de har şi ziua Domnului este ziua de pe urmă. Şi 

înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a trimis un mesaj ca să cheme poporul înapoi la 

Cuvânt.  

Încă un gând din Scriptură, din 1 Împăraţi 18, când omul lui Dumnezeu a adus jertfa pe altar, a 

făcut o afirmaţie, în 1 Împăraţi 18:37: „Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul 

acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu şi să le întorci astfel inima spre bine!” „...şi să le 

întorci astfel inima spre bine!” Maleahi 4: „ca să întoarcă inima copiilor la părinţi”. „...să întoarcă” - 

„...să întoarcă”. Maleahi 4:5-6: „Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, 

ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce” – va întoarce, va întoarce – „inima părinţilor spre copii şi 

inima copiilor spre părinţii lor”. În Luca 1:17 găsiţi din nou acelaşi cuvânt, „să întoarcă”. Luca 1:17: 

„Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inima părinţilor la copii şi 

pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod 

bine pregătit pentru El”. 

Acesta este scopul mesajului trimis de Dumnezeu: să întoarcă inima copiilor lui Dumnezeu la 

Cuvânt, la părinţii apostoli, ca să pregătească un popor bine gătit pentru Domnul. Nu ca să facă o nouă 

denominaţie, ci un popor bine pregătit pentru Domnul, gata pentru revenirea Mirelui. Cât de multe texte 

am putea citi! Eu sunt aşa de bucuros pentru această Carte. Slavă, slavă lui Dumnezeu pentru această 

Carte sfântă, care ne arată întregul plan de mântuire.  

Preaiubiţilor, primiţi Cuvântul lui Dumnezeu, credeţi-l din toată inima. Numai dacă-l credeţi, vă 

va fi descoperit. Dacă nu-l credeţi, dacă-l respingeţi, este imposibil să vă fie descoperit. Dumnezeu nici 



măcar nu va vorbi cu voi. Dacă voi nu credeţi ceea ce spune El, de ce v-ar mai vorbi? Dacă eu aş vorbi cu 

voi şi voi n-aţi crede ce spun eu, de ce să continui să vă vorbesc?  

Preaiubiţi fraţi şi cele câteva surori, credeţi Cuvântul lui Dumnezeu şi după aceea vă va fi 

descoperit. Mulţi vor să se întâmple invers: ei ar vrea mai întâi să le fie descoperit şi apoi să creadă. Mai 

întâi are loc predicarea şi credinţa vine din ascultarea predicii şi în momentul când o crezi îţi este 

descoperit prin Duhul Sfânt. Şi atunci nu predicatorul, nu prorocul, ci Dumnezeu este Cel care întoarce 

inimile noastre la Cuvânt. Dacă fratele Branham v-ar întoarce inimile, aceasta nu ar ajunge. Aşa cum a 

spus prorocul Ilie: „ca TU să le întorci inimile spre bine”. Un proroc aduce mesajul, dar noi 

experimentăm cum Dumnezeu ne întoarce inimile la El, la Cuvântul Lui.  

Nu mai am ce să spun, pur şi simplu sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic. Vă rog, 

gândiţi-vă o clipă: Dumnezeul Atotputernic, care este din veşnicie în veşnicie, a găsit de cuviinţă să 

coboare şi să cerceteze această generaţie, să facă lucruri supranaturale în timpul nostru, ca să-Şi confirme 

legământul cu noi. Un legământ cu Noe, un legământ cu Avraam, un legământ cu Israel, un legământ cu 

Biserica nou testamentară. „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou...”. Dacă voi sunteţi 

răscumpăraţi prin sângele Mielului, sunteţi în noul legământ şi auziţi cuvintele legământului.  

Apoi, înainte de Apocalipsa 5, înainte de deschiderea peceţilor, Ioan L-a văzut pe Domnul pe tron 

şi curcubeul deasupra tronului. Apoi au fost deschise peceţile. Ce să vă mai spun?  

În decembrie 1962 am vorbit cu fratele Branham şi mi-a spus personal, că în ianuarie 1963 se va 

muta în Tucson, datorită unei viziuni pe care i-a dat-o Domnul. Voi ştiţi cu toţii ce s-a întâmplat: cum s-a 

coborât norul supranatural, cum au venit cei şapte îngeri în forma unei piramide, cum al şaptelea înger din 

acea piramidă a vorbit cu fratele Branham şi i-a spus: „Întoarce-te la Jeffersonville căci a venit vremea 

pentru deschiderea peceţilor”.  

Dragii mei fraţi şi surori, eu nu spun poveşti, eu vă informez despre ceea ce a făcut Dumnezeu în 

timpul nostru. Şi o spun din nou: am avut marele privilegiu să-L cunosc pe Domnul, să-l cunosc pe 

prorocul lui Dumnezeu şi, prin descoperire divină, să cunosc Cuvântul făgăduit şi lucrurile pe care 

Dumnezeu le-a pregătit acum pentru Biserica lui Isus Hristos. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem 

noi, este să-I dăm slavă Dumnezeului cerului, care ne-a cercetat într-un mod deosebit, ca niciodată 

înainte. O spun din nou – e greu să mă opresc când sunt cu voi – noi suntem o familie, vom fi împreună în 

ceruri. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

Haideţi să ne ridicăm şi să ne rugăm. Ne vom ruga. Mai întâi aş vrea să întreb: câţi sunt aici care 

au nevoie de descoperirea divină? Voi aţi primit Cuvântul prin cunoştinţă, dar aveţi nevoie de descoperire 

divină. Voi doriţi să înţelegeţi prin Duhul Sfânt. Ne vom ruga împreună, ne vom ruga pentru că aceasta 

este ziua, ziua pe care a pregătit-o Domnul, pentru toţi fraţii care slujesc [cu Cuvântul], pentru întreaga 

ţară, pentru fiecare adunare, pentru fiecare grup din întreaga ţară, ca descoperirea divină şi adevărata 

dragoste a lui Dumnezeu să vină peste Biserica Dumnezeului Celui viu, pentru Mireasa lui Isus Hristos. 

Noi proclamăm biruinţa, biruinţa lui Isus Hristos, care a înviat din morţi şi este în mijlocul nostru astăzi, 

care-Şi împlineşte Cuvântul şi-Şi descoperă Cuvântul.  

Cu toţii să ne ridicăm glasurile şi mâinile şi să-L lăudăm pe Dumnezeu. Aleluia! Glorie lui 

Dumnezeu! Laudă Domnului! Lăudaţi Numele Lui cel sfânt! Lăudaţi-L pe Dumnezeu, închinaţi-vă lui 

Dumnezeu! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Aleluia! O, Dumnezeule...! Şi toţi cei care cred să spună 

„Amin”. Amin! Puteţi să vă aşezaţi. 

[...] 

Încă o dată mă rog: binecuvântează pe toţi fraţii slujitori. Îţi mulţumesc pentru unitatea care este 

între ei şi care este cu ei. O Doamne, binecuvântează întreaga ţară, binecuvântează-Ţi poporul Tău în 

Numele sfânt al lui Isus! Amin. Amin. Vă mulţumesc pentru invitaţie. Domnul să vă binecuvânteze.  

 


