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 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. Îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru 

adunările deosebite pe care le-am avut şi o spunem spre slava lui Dumnezeu: 

au fost prezenţi oameni de pretutindeni din Europa şi din diferite ţări din 

afara acestui continent. Oamenii vin cu maşina 1650 km ca să fie cu noi în 

aceste adunări. Şi trebuie s-o spunem, tot spre slava lui Dumnezeu: Cuvântul 

[ne] devine din ce în ce mai preţios şi la fel şi descoperirea pe care ne-a dat-o 

Domnul Dumnezeu prin deschiderea celor şapte peceţi.  

 Noi suntem familiarizaţi cu slujba fratelui Branham, cu Cuvântul lui 

Dumnezeu promis pentru ziua aceasta, dar acum avem parte de ceea ce face 

Dumnezeu în prezent. Şi cei ce cunosc însărcinarea fratelui Branham, vor 

înţelege pe deplin. Lui i-a fost spus pe 7 mai 1946 că va primi un dar de 

vindecare divină, pe care să-l ducă naţiunilor pământului. Cu acest dar 

deosebit de vindecare, el a atras atenţia la Cuvântul lui Dumnezeu descoperit 

lui. Dar deja în 1933, fratelui Branham i s-a spus: „Mesajul dat ţie va 

premerge a doua venire a lui Hristos”. Mai întâi a fost o însărcinare divină 

confirmată de Dumnezeu în diferite naţiuni, oriunde a predicat fratele 

Branham, apoi a avut loc deschiderea celor şapte peceţi, care ne-a condus 

chiar în „Locul Preasfânt”, unde Dumnezeu şi-a descoperit Cuvântul Său. Şi 

noi putem spune că, într-adevăr, chivotul legământului a fost deschis.  

 În timpul adunărilor noastre, am împărtăşit în mod deosebit Levitic 14 

şi 17, arătând că totul trebuia să fie sub sânge şi, de asemenea, uns cu 

untdelemn. Fraţi şi surori, fratele Branham a vorbit despre SEMN. Există 

două predici deosebite pe care le-a predicat el despre acel subiect - 

SEMNUL. În zilele lui Moise, sângele era semnul. Şi înainte ca sângele să 

poată fi pus pe uşi, trebuia să fie înjunghiat mielul, trebuia să fie adusă jertfa 

pentru a obţine sângele care urma să fie pus la stânga, la dreapta şi deasupra 

intrării în casă. Şi Domnul a spus: „când voi vedea semnul vă voi cruţa, nu vi 

se va întâmpla nimic”. Cei întâi născuţi au fost cruţaţi.  

 Iubiţi fraţi şi surori, dacă citim în Lev. 14, acolo există ceva foarte 

deosebit: jertfa trebuia adusă în locul rânduit de Dumnezeu. Nimeni nu putea 

să jertfească oriunde ar fi dorit. Dumnezeu avea o rânduială divină: ce 

anume, unde anume şi când anume să fie făcut. Apoi, după ce era adusă 

această jertfă, puteţi citi în Lev. 14, în mod deosebit în v. 14 [„Preotul să ia 

din sângele jertfei de ispăşire, să pună pe marginea urechii drepte a celui ce 

se curăţeşte, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui şi pe degetul cel 

mare de la piciorul drept”.], preotul trebuia să ia sângele şi să-l pună pe 
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urechea dreaptă, pe degetul mare al mâinii drepte şi pe degetul mare al 

piciorului drept, astfel încât trupul în întregimea lui să fie adus sub sângele 

vărsat, sub jertfă, apoi din cap până în picioare trupul întreg devenea o jertfă 

pentru Domnul. Voi nu vă mai aparţineţi vouă înşivă! Domnul v-a 

răscumpărat! Voi Îi aparţineţi Lui! Dacă suntem sub Sânge, noi nu ne mai 

aparţinem nouă, în Duhul, ci urechea noastră, mâna noastră, piciorul nostru - 

tot ceea ce suntem noi aparţine Domnului. Noi auzim ce are de spus 

bisericilor Duhul, facem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, umblăm pe 

căile Cuvântului lui Dumnezeu.  

 Apoi dacă citiţi în continuare în acelaşi capitol, în v. 28, aceeaşi ureche, 

acelaşi deget mare al mâinii drepte, acelaşi deget mare al piciorului drept, 

trebuiau unse [„Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe 

marginea urechii drepte a celui ce se curăţeşte, pe degetul cel mare al mâinii 

drepte şi pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din 

sângele jertfei pentru vină”.]. Şi acela era semnul că persoana respectivă era 

răscumpărată şi dedicată Dumnezeului Atotputernic. Acelaşi trup care fusese 

răscumpărat era aşezat acum sub conducerea Duhului Sfânt.  

 Fraţi şi surori, facem bine dacă luăm seama la ceea ce are să ne spună 

nouă Duhul. Nu doar o mărturie formală, din gură: „Eu am semnul, eu cred 

Cuvântul, eu am ungerea”. Vă rog, vă rog, mai uşor... Întoarceţi-vă la 

Cuvântul lui Dumnezeu, cercetaţi-vă să vedeţi dacă nu cumva aveţi doar o 

mărturie formală, sau este într-adevăr o realitate. Eşti tu un copil autentic al 

lui Dumnezeu? Viaţa ta este sub Sânge? Ai primit tu ungerea Duhului Sfânt? 

Eşti tu botezat cu Duhul Sfânt aşa cum au fost ei în ziua Cincizecimii?     

 Apoi, preaiubiţilor, în Lev. 17 citim cum Domnul a poruncit ca nimeni 

să nu aducă vreo jertfă unde dorea, ci să vină la locul rânduit de Dumnezeu. 

Apoi, aceia care nu veneau la intrarea în locul preasfânt, rămâneau sub un 

blestem chiar şi atunci când aduceau o jertfă. Acesta este un lucru foarte 

important! Toate lucrurile trebuie făcute conform Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă nu sunt făcute conform voii lui Dumnezeu, nu sunt în voia lui 

Dumnezeu. Vă rog citiţi Lev. 17 în rugăciune şi cereţi-I Domnului să vă 

vorbească, să vă arate ce găsim în Evrei 13, unde omul lui Dumnezeu a arătat 

din Vechiul Testament cum Hristos a fost UNSUL, cum a intrat El în Locul 

Preasfânt ca Mare Preot şi cum a dat El promisiunea şi a repetat-o: „Ioan a 

botezat cu apă, dar voi... veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt”. Vă rog înţelegeţi: 

cei ce se află sub Sânge trebuie să fie unşi, trebuie să fie dedicaţi 

Dumnezeului Atotputernic! Numai atunci devenim un templu al 

Dumnezeului Celui Viu şi numai atunci se poate manifesta puterea lui 

Dumnezeu!  
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 Iubiţi fraţi şi surori, eu sunt cel mai recunoscător pentru ceea ce a făcut 

Dumnezeu în timpul nostru. Cum ştiţi, eu l-am cunoscut pe fratele Branham 

vreme de zece ani, sunt un martor ocular al slujbei sale şi sunt recunoscător 

Dumnezeului Atotputernic că nu am înţeles nimic greşit din Mesajul acestui 

ceas şi nici din ceea ce spune Scriptura. Prin harul lui Dumnezeu este o 

armonie deplină între Scriptură, Mesajul ceasului şi slujba pe care mi-a dat-o 

Dumnezeu. Conform însărcinării Domnului, am dus Cuvântul în toate 

naţiunile pământului.  

 Am avut un sfârşit de săptămână minunat, s-au adunat circa o mie de 

persoane, mulţi au fost botezaţi şi s-a făcut voia Domnului. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze, indiferent unde v-aţi afla şi să fie cu voi! Venirea Domnului 

este aproape. Maranata - Domnul vine! Dumnezeu să vă binecuvânteze, în 

Numele Sfânt al lui Isus! Amin.   

 


