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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de Misiune, din Krefeld, Germania. Avem în urmă un 

sfârşit de săptămână minunat şi binecuvântat. Au participat la adunări 

fraţii noştri din ţările vecine şi, de asemenea, din Africa. Am împărtăşit 

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, ceea ce noi numim Mesajul vremii 

sfârşitului, Cuvântul făgăduit pentru vremea noastă. Am subliniat, de 

asemenea, faptul că fratele Branham a fost folosit într-un mod 

deosebit, cu o trimitere directă, care a fost parte din planul mântuirii în 

vremea noastră. Fiind un profet făgăduit, slujba sa a fost cea mai 

importantă slujbă din vremea noastră.  

După plecarea sa, în decembrie 1965, Domnul Dumnezeu a 

rânduit lucrurile în aşa fel încât mesajul încredinţat lui să fie vestit pe 

întreg pământul. Iar acum, prin harul lui Dumnezeu, iubiţi fraţi şi 

surori, privesc în urmă la aceşti mulţi ani, în care am avut privilegiul să 

merg, în total, în 155 de ţări, împărtăşind preţiosul Cuvânt descoperit 

al lui Dumnezeu, ultima chemare, evanghelia veşnică. Şi toţi aceia care 

sunt parte din Biserica Mireasă, vor asculta ultima chemare şi mesajul 

încredinţat fratelui Branham, după cum i s-a spus, „Aşa cum Ioan 

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

eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua Sa venire”. Scopul 

principal al mesajului este chemarea afară a Miresei. În Mat. 25, 

Împărăţia lui Dumnezeu este asemănată cu zece fecioare, la scurtă 

vreme înaintea revenirii Mirelui.  

Acesta este un subiect foarte important: zece fecioare. Cum este 

o fecioară? Este neatinsă, curată, pregătită să-l întâlnească pe mire – ea 

nu a fost înşelată de niciun bărbat. Fecioarele autentice din vremea 

aceasta, pot spune ca fecioara Maria: „Eu nu ştiu de niciun bărbat”. 
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Apoi a sosit clipa când Duhul Sfânt a umbrit-o, Cuvântul s-a făcut trup 

şi s-a născut Fiul lui Dumnezeu. La fel, acum, fecioarele, în mod 

deosebit fecioarele înţelepte, se pregătesc, nu se amestecă – ele sunt 

curate, sfinte, nepângărite.  

Şi dacă mă gândesc acum, cum se spune că există zece direcţii 

principale în cadrul mesajului, eu ştiu de o singură direcţie divină, care 

este 100% în concordanţă cu toată Scriptura, de la Geneza la 

Apocalipsa. Eu trebuie să resping orice răstălmăcire şi să rămân de 

partea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă citim în Apoc. 19.7, „Să ne 

bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit 
nunta Mielului; mireasa/soţia Lui s-a pregătit”. Până la nuntă, 

este numită Mireasă, după nuntă este numită soţie. „soţia Lui s-a 

pregătit”. Aceasta este vremea chemării afară, a pregătirii. Noi 

trebuie să ne pregătim! Apostolul Pavel, sub călăuzirea directă a 

Duhului Sfânt, a scris în 2 Cor. 11.2: „Căci sunt gelos de voi cu o 

gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu 
un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o 
fecioară curată”. Acesta este mesajul cel mai important adresat 

Miresei lui Hristos, în vremea noastră. În versetul următor citim: „Dar 

mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul 

lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia 
şi credincioşia1 care este faţă de Hristos”. Dragilor, aceasta 

este o avertizare pentru noi toţi. Şarpele vine într-un mod foarte 

viclean, foarte subtil şi întotdeauna foloseşte Cuvântul lui Dumnezeu, 

dar apoi schimbă, adaugă, scoate şi atrage atenţia celor care nu resping 

orice răstălmăcire - şi atunci se întâmplă ceva iar oamenii nici măcar 

nu-şi dau seama ce se petrece. Dar în v. 4 ni se spune în ce fel se 

petrece amăgirea: „În adevăr, dacă vine cineva să vă 

propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am 
propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe 
care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi 
primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine”. Iată în ce constă 

amăgirea: un alt Isus, altă evanghelie, alt duh. Şi acest lucru s-a 

întâmplat cu mesajul acestui ceas: un alt duh, altă evanghelie, alt Isus 

                                                   
1 În engleză, „simplitatea”, „lipsa de prefăcătorie” - un cuvânt în contradicţie cu 

„amăgirea” şi „viclenia” şarpelui– n.tr. 
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este predicat. Mulţi sunt înşelaţi. Ei o spun, din gură: „aleşii nu pot fi 

înşelaţi”, dar în realitate ei nu sunt aleşi, pentru că sunt înşelaţi. Nicio 

fecioară autentică a lui Hristos, care face parte din Mireasă, nu va fi 

amăgită de vreo răstălmăcire, de vreo învăţătură contrară Cuvântului 

lui Dumnezeu. Aceste fecioare vor fi curate, sfinte, separate pentru 

Domnul lor, Regele lor, Mântuitorul lor, Mirele lor.  

Aşa că, prieteni, folosirea terminologiei biblice „fecioară”, 

referirea la Maria, referirea la alte versete, inclusiv Apoc. 14, despre 

cei 144 de mii care nu s-au spurcat în vreun fel, [nu este suficientă]. 

Daţi-mi voie s-o spun foarte direct şi foarte clar: niciunul din cei care 

fac parte dintre fecioarele înţelepte, nu va asculta la vreo răstălmăcire. 

Niciun mădular al Trupului lui Hristos nu va urma un om. Noi Îl vom 

urma pe Isus Hristos. Noi trebuie - şi vom şi aşeza în Cuvântul lui 

Dumnezeu, fiecare afirmaţie a fratelui Branham, fiecare învăţătură a sa 

ca bărbat trimis de Dumnezeu, ca prorocul rânduit de Dumnezeu 

pentru vremea noastră - vom duce totul înapoi la Cuvântul lui 

Dumnezeu. Pentru că, aşa cum Mirele a fost Cuvântul făcut trup şi 

toate promisiunile referitoare la El s-au împlinit, tot aşa Mireasa este 

Cuvântul lui Dumnezeu manifestat în timpul acesta şi toate 

făgăduinţele şi profeţiile date pentru acest timp, înaintea revenirii 

Mirelui, se vor descoperi în Mireasa lui Hristos. Nu o altă evanghelie, 

nu un alt Isus, nu un alt duh – aceeaşi evanghelie, acelaşi Domn Isus 

Hristos, acelaşi Duh Sfânt, care ne duce în tot adevărul.  

Dumnezeul cerului să vă binecuvânteze, să atingă inimile voastre 

şi să vă readucă la Cuvântul lui Dumnezeu. Fiţi sfinţiţi în adevăr – 

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Binecuvântările Dumnezeului 

Atotputernic să fie peste voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.  


