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“ Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!” 
 (Evrei 13:8) 

 

SCRISOARE  CIRCULARĂ 
septembrie 1974 

 
 
Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru, 

cu Tit 1:1-3: “Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, 
potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi cunoştinţa adevărului, care 
este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte 
de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a descoperit 
Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, 
după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.” 
 

Astăzi, acest cuvânt ni se adresează şi nouă. În toate timpurile, 
Domnul a avut slujitorii Săi care au propovăduit aleşilor Cuvântul lui 
Dumnezeu conform Adevărului. Acest Cuvânt descoperit este 
propovăduit actualmente la vremea hotărâtă de către cei care au fost 
însărcinaţi de Dumnezeu să predice. Noi vedem în istoria bisericii nou-
testamentare că au fost oameni care au propovăduit, în timpul lor, 
conform poruncii date de Dumnezeu, Cuvântul care era pentru timpul 
lor. Pentru a-ţi asuma o însărcinare divină, trebuie să ai ca bază o 
chemare directă din partea lui Dumnezeu. În lipsa acesteia, omul 
acţionează din proprie autoritate şi după propriile îndemnuri şi nu 
constituie o binecuvântare pentru nimeni – dimpotrivă, produce doar 
pagube. 

Eu nu doresc să vă scriu această scrisoare doar pentru a mă 
justifica, deoarece sunt sigur că toţi aceia care au primit har din partea 
lui Dumnezeu recunosc ei înşişi pe acela care a primit o slujbă divină şi 
felul în care va fi folosit un slujitor al lui Dumnezeu. 

Cu toate acestea, chiar şi prorocii şi apostolii au mărturisit 
despre felul în care şi-au primit chemarea. Aşa a făcut şi fratele 
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Branham. Acestea fiind spuse cu toată smerenia, eu nu pot să mă 
conformez dorinţelor oamenilor în propovăduirea Cuvântului, ci 
dimpotrivă, trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu pentru a-mi duce la 
îndeplinire în mod conştiincios slujba. Eu am primit o dublă însărcinare. 
În primul rând, Domnul mi-a spus foarte clar: “Slujitorul Meu, în curând, 
timpul tău pentru acest oraş se va sfârşi. Te voi trimite în alte oraşe ca 
să propovăduieşti Cuvântul Meu.” În al doilea rând, m-a însărcinat să 
împart hrana, şi această hrană este Cuvântul lui Dumnezeu descoperit 
pentru acest timp prin slujba profetică a fratelui Branham.” 
 

Pe baza acestei duble însărcinări, trebuie propovăduit întregul 
Cuvânt al lui Dumnezeu şi trebuie ordonate şi date mai departe, după 
criteriul biblic, ansamblul descoperirilor din Scriptură care i-au fost date 
fratelui Branham. Adesea am fost întrebat dacă este corect să  predic 
eu însumi sau dacă ar trebui predicate doar predicile fratelui Branham. 
Pentru a îndeplini conştiincios înaintea lui Dumnezeu misiunea pe care 
mi-a fost încredinţată, trebuie să fac ambele lucruri. Toţi cei care citesc 
şi ascultă cu atenţie ceea ce a fost deja predicat, pot să constate că ne-
am străduit  să expunem întregul plan al lui Dumnezeu prin intermediul 
unei propovăduiri atente atât în ceea ce priveşte învăţăturile biblice cât 
şi proorociile biblice. Totul trebuie adus în conformitate cu rânduiala lui 
Dumnezeu din acest timp şi în echilibru, într-un echilibru divin. De 
aceea am întotdeauna grijă, atunci când predic şi public toate lucrurile 
care au fost descoperite prin slujba fratelui Branham, să le ordonez în 
funcţie de întregul Cuvânt propovăduit. Eu trebuie să resping cu tărie 
afirmaţia conform căreia eu aş fi chemat doar ca să traduc predicile, şi 
nu ca să şi predic. 
 

Cu mare grijă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, am ales dintre 
sutele de predici ale fratelui Branham, pe acelea care dau informaţii 
asupra întregii predicări profetice. Chiar şi în zilele Domnului nostru Isus 
Hristos, s-au întâmplat lucruri mai multe decât ne sunt relatate în 
Evanghelii. Este scris în Ioan 21:25: “Mai sunt multe alte lucruri, pe care 
le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici 
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chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris.” 
Cine are dreptul să pretindă că, în Evanghelii, au fost scrise prea puţine 
lucruri? Cine ar vrea să-i acuze pe slujitorii care şi-au împlinit slujbele în 
teamă de Dumnezeu şi sub călăuzirea Duhului Sfânt? 
 

În ceea ce priveşte slujba fratelui Branham, noi ştim că s-au 
petrecut multe lucruri în această slujbă. Sute de predici (în limba 
engleză) sunt la dispoziţia tuturor şi am putea umple multe cărţi cu cele 
ce s-au întâmplat acolo. Totuşi, ca pe vremea apostolilor, n-am 
propovăduit noi bine, sub călăuzirea Duhului Sfânt esenţialul, lucrurile 
necesare pentru mântuire, substanţa lucrurilor necesare pentru fericirea 
şi pregătirea Miresei? Şi, prin harul lui Dumnezeu, nu vom continua noi 
tot la fel? Nu este suficient doar ca noi să auzim multe lucruri, ci noi 
trebuie să şi înţelegem corect ceea ce am auzit. 
 

Eu spun aceste lucruri pentru aceia care au necazuri din cauza 
unor fraţi care n-au fost trimişi de Dumnezeu. În legătură cu aceasta, aş 
dori să vă vorbesc despre o viziune pe care Domnul ne-a dat-o aici, la 
Krefeld, la începutul lui aprilie, 1966. În timpul unei vedenii, ne-a fost 
arătat un vechi magazin alimentar; diversele mărfuri alimentare erau 
păstrate separat, în sertare. Atunci, fraţii au intrat şi s-au servit, fără să-
şi ia precauţii, din diversele sertare. Hrana s-a răspândit pe jos şi a 
căzut amestecată pe pământ. În scurt timp, locul în care era păstrată 
hrana, s-a transformat într-un haos. Tot ce trebuia distribuit, a fost 
călcat în picioare. Din această descoperire rezultă că fraţii care n-au 
primit însărcinarea de a distribui hrana creează doar haos. Totuşi, ei 
încearcă din răsputeri să dea impresia că sunt foarte calificaţi pentru 
lucrarea pe care o fac, dar ei nu lasă în urma lor decât nenorocire şi 
rătăcire. 
 

Pe baza împuternicirii care mi-a fost dată prin chemarea divină, 
eu rog pe fiecare frate să aducă dovada şi mărturia despre felul în care 
l-a chemat Domnul şi data când a avut loc această însărcinare de a 
propovădui Cuvântul lui Dumnezeu în acest timp şi de a distribui hrana 
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care a fost depozitată. Aici vreau să arăt foarte clar că nu am fost 
chemat de fratele Branham, ci de Însuşi Domnul Dumnezeu, care m-a 
chemat şi m-a împuternicit cu o voce audibilă pe data de 2 aprilie 1962. 
 

Fratele Branham a confirmat în mod spontan această chemare 
divină şi această împuternicire pe data de 3 decembrie 1962, în 
prezenţa martorilor Sothmann şi Woods, pe baza unei descoperiri 
divine. Acela care vrea să recunoască felul în care călăuzeşte Duhului 
Sfânt, să ia aminte la aceste lucruri. Pe 1 aprilie 1962, fratele Branham 
a povestit, în predica lui de la Jeffersonville, despre visul pe care l-a 
avut în legătură cu depozitarea hranei. Dacă ţinem cont de diferenţa de 
fus orar între America şi Europa, lucrul acesta a avut loc aproape 
concomitent cu momentul în care îmi vorbea Domnul. Domnul 
Dumnezeu a confirmat demult şi de mii de ori ceea ce El a spus că este 
adevărat. Aşa că, a legitima ceea ce este deja justificat este inutil. 
 

În ianuarie 1963, fratele Branham a făcut următoarea declaraţie, 
într-o predică ţinută în Phoenix, Arizona: ”Cu privire la aceste lucruri, 
am fost rezervat în timpul acestor 15 sau 16 ani de când sunt pe 
câmpul de misiune. Totuşi, acum a sosit ceasul când ceva este pe cale 
să se întâmple. Mesajul va merge la o altă naţiune, la un alt popor.  
În timp ce noi suntem încă acum în sfânta Sa prezenţă…eu cred că 
Biserica din America este aproape chemată afară iasă…”(„A accepta 
calea dată de Dumnezeu” – 15 ianuarie 1963) 
 

În timpul vizitei mele în Canada, în august, anul acesta, am fost 
întrebat dacă slujba mea are suport biblic. Mi s-a spus, efectiv: “Dacă 
este adevărat că ai primit o împuternicire divină pentru Biserică, atunci 
trebuie să fie vreun verset biblic care să confirme aceasta!” Eu nu mă 
gândisem deloc la aceste lucruri. Totuşi, această problemă m-a atins 
foarte mult, şi l-am rugat pe Domnul să-mi clarifice acest punct şi să-mi 
spună dacă era vreun verset în acest sens în Vechiul sau în Noul 
Testament. Spre surprinderea mea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a 
adus aminte două texte biblice:  
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“Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete 
în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după 
auzirea cuvintelor Domnului.” (Amos 8:11) 

“Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus 
stăpânul său peste ceata slugilor sale, să le dea hrana la vremea 
hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl 
va găsi făcând aşa!” (Matei 24:45,46) 
 

Nu pot să descriu ce dragoste, ce pace şi ce binecuvântare m-a 
năpădit atunci. Doresc să mă dedic propovăduirii Cuvântului lui 
Dumnezeu şi împărţirii hranei divine până la capătul puterilor mele. Mă 
achit de slujba care mi-a fost încredinţată cum ştiu mai bine şi cu un 
cuget curat. (În adunările din 7 şi 8 septembrie de la Krefeld, am vorbit 
despre aceste lucruri în detaliu. Ele au fost înregistrate pe benzi 
magnetice.) 
 

Slujba fratelui Branham este cunoscută pe plan mondial. Acum, 
hrana pe care a depozitat-o este distribuită în întreaga lume. Nici o 
slujbă importantă pentru istoria mântuirii n-a fost limitată la o ţară. În 
multe ţări şi pe toate continentele, s-au întâmplat mari lucruri în scurt 
timp. Mii de persoane de peste tot din lume au ajuns la cunoştinţa 
Adevărului şi sunt hrănite cu mană ascunsă. Predicile fratelui Branham 
sunt traduse în multe limbi şi dialecte, chiar şi în chineză. Sunetul 
Cuvântului descoperit a răsunat ca sunetul unei trâmbiţe până la 
marginile pământului. 
 

Noi suntem asaltaţi cu numeroasele scrisori pe care le primim. 
Copiii lui Dumnezeu ajung la cunoştinţa Adevărului chiar şi în ultima 
clipă. Emisiunile radiofonice (în germană) sunt ascultate de mulţi 
oameni. Doar cei implicaţi pot să aprecieze câtă muncă implică o astfel 
de lucrare misionară. Fie că este vorba de tot ce implică munca de 
traducere, scrierea broşurilor, corespondenţa sau emisiunile 
radiofonice, toate acestea consumă mult timp. În acelaşi timp, ne 
ocupăm de mai multe mii de persoane din ţara noastră şi din 
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străinătate. Eu menţionez toate acestea pentru aceia care cred că nu 
există suficiente predici traduse şi publicate de-ale fratelui Branham. 
Aleşii se adâncesc în studiul celor pe care le au la dispoziţie şi 
cercetează Scriptura. În acest fel, ei sunt mereu binecuvântaţi din 
belşug. 
 

Trebuie să insistăm foarte mult în a face un apel pentru 
cumpătare. Se întâmplă mereu ca unele persoane să ia decizii 
necumpătate şi prin acestea, ele fac Numele Domnului şi Mesajul lui 
Dumnezeu de ruşine. Şi pentru că nimeni nu ştie ziua şi ceasul revenirii 
lui Isus Hristos, ar trebui  să ducem cu toţii o viaţă plăcută în ochii lui 
Dumnezeu şi să ne vedem de treburile noastre. Şi în Europa apar 
bărbaţi care pretind că au o legătură cu fratele Branham, dar care fac 
afirmaţii nescripturale, stabilind un timp pentru revenirea lui Isus Hristos 
şi provocând agitaţie şi nelinişte în mijlocul oamenilor. Să fie spus foarte 
clar aici că noi nu avem nimic de-a face cu astfel de deraieri şi că noi nu 
suntem responsabili de un astfel de negoţ. De asemenea, vrem să se 
ştie că noi nu am împuternicit pe nimeni să meargă nicăieri. Din 
nefericire, se întâmplă ca, în timpul unor vizite sau în expunerea unor 
învăţături nebiblice, unii fraţi să spună că sunt în legătură cu mine sau 
cu biserica din Krefeld. Prin acesta, fraţii şi surorile sunt aduşi în 
rătăcire şi încep să aibă probleme de conştiinţă. Deja s-au abătut mai 
multe furtuni peste credincioşi şi vor veni altele şi mai rele; totuşi, noi 
ştim că ele nu vor putea să facă rău celor aleşi. În toate încercările, ei 
se apropie tot mai mult de Domnul şi ei sunt păziţi. 
          Aş dori să am cu toţi fraţii care doresc să participe la 
propovăduirea Mesajului din timpul de sfârşit în Europa, aceeaşi 
colaborare în dragoste frăţească pe care o am cu fratele A. Barilier din 
Elveţia. Din toată inima, întind o mână de colaborare tuturor. Să nu 
uităm că uniţi avem putere. Noi trebuie să stăm împreună ca un singur 
om şi atunci binecuvântarea lui Dumnezeu se va odihni peste noi şi 
peste lucrarea pe care o facem împreună. 
          Trebuie să vă transmit saluturile din partea tuturor acelora pe 
care i-am întâlnit în diversele ţări pe care le-am vizitat  în decursul 
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ultimelor săptămâni. Vă rog să mă amintiţi în rugăciunile voastre în 
timpul vizitei mele din octombrie în Pakistan, India, Sri Lanka, Indonezia 
şi Filipine. Domnul să-i binecuvânteze pe toţi cei care se roagă pentru 
lucrarea Lui şi care susţin munca misionară. 
 
                                           Din însărcinarea lui Dumnezeu, 
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