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Sumar video decembrie 2013 

 
Preaiubiți frați și surori în Hristos - și mai ales voi, care 

împărtășiți Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp, pe care-l 

numim mesajul vremii sfârșitului, toate promisiunile lui 

Dumnezeu, date nouă spre a crede și a experimenta ceea ce a 

făgăduit Dumnezeu… Lucrul principal este faptul că Dumnezeu 

ne poate așeza chiar în Cuvântul Său și că noi nu adăugăm, nu 

schimbăm și nu scoatem, ci credem fiecare Cuvânt în modul în 

care l-a spus Dumnezeu. 

Principala promisiune se referă la revenirea lui Hristos: „Eu 

mă duc să vă pregătesc locul. Apoi Mă voi întoarce”. De această 

mare promisiune a Domnului nostru este legată și promisiunea: 

„Eu vi-l voi trimite pe profetul Ilie, ca să restituie toate 

lucrurile”. Preaiubiților, acest lucru este foarte, foarte important.  

Noi tocmai am avut un sfârșit de săptămână minunat. Au 

venit sute [de oameni] din întreaga Europă, iar alții, care 

locuiesc [răspândiți] pe tot pământul, ni s-au alăturat ca să ia 

parte la predicarea mesajului scripturilor care au fost împărtășite 

cu poporul lui Dumnezeu. Preaiubiților, dacă Domnul a 

confirmat în Matei 17:11, Marcu 9:12, promisiunea din Maleahi 

4, „Eu vi-l voi trimite pe Ilie, ca să așeze din nou toate 

lucrurile”, cuvântul „să așeze din nou” este cuvântul cheie din 

acea promisiune. Nu o religie nouă, ci să așeze din nou Trupul 

lui Hristos, să așeze din nou adevărata Biserică a Dumnezeului 

Celui viu, pe temelia ei originală, înapoi la învățăturile 

apostolilor, înapoi la Domnul și Mântuitorul nostru, care este 

piatra de temelie și, de asemenea, Piatra din Capul unghiului; 

alfa și omega, Primul și Ultimul.  

Vă rog să-mi dați voie să vă împărtășesc câteva versete. Și 

fac aceasta datorită însărcinării directe și răspunderii pe care o 

am în fața lui Dumnezeu, față de poporul Său, pentru a informa 
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Mireasa lui Hristos despre lucrurile făcute de Dumnezeu prin 

slujba profetului Său, William Branham și, de asemenea, ceea ce 

a făcut și încă mai face Dumnezeu, acum, după ce fratele 

Branham a fost luat în slavă. Acest lucru este foarte, foarte 

important. După cum a spus fratele Branham de multe ori, 

Wesley n-a putut veni cu mesajul lui Luther, penticostalii n-au 

putut veni cu mesajul lui Wesley. Dar fratele Branham a mai 

spus că lucrurile petrecute pe vremea lui Luther au fost necesare 

pentru ceea ce urma să se întâmple în slujbele următoare. Și ce 

s-a întâmplat după aceea, a fost necesar pentru a pregăti poporul 

lui Dumnezeu pentru următoarea fază din Împărăția lui 

Dumnezeu.  

Preaiubiților, dacă voi cunoașteți ceea ce a făcut Dumnezeu 

până în 1965, cu siguranță că nu sunteți pe calea corectă. Numai 

dacă voi cunoașteți ceea ce face Dumnezeu chiar acum, ați 

înțeles ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Pentru 

că rămâne valabil în veci ceea ce a spus Domnul: „Mesajul dat 

ție va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui Hristos.  

Acum cuvântul „așezarea din nou”  [„restituire”], înseamnă 

ceea ce exprimă și exprimă ceea ce înseamnă. În Efeseni 2:20 

citim: „zidiţi pe temelia apostolilor și profeților, piatra din 

capul unghiului1 fiind Isus Hristos”. Acest lucru se întâmplă 

chiar acum: noi suntem așezați din nou [întorși] la început, la 

ceea ce s-a întâmplat la prima venire a lui Hristos, când a fost 

fondată Biserica, prin Duhul Sfânt, prin turnarea Duhului Sfânt. 

Atunci a fost pusă temelia de către apostoli și profeți. Nu 

apostolii și profeții erau temelia, ci Isus Hristos, piatra de colț 

este temelia – a fost, este și va rămânea! Astfel, înțelegem din 

Cuvântul lui Dumnezeu că „așezare din nou” înseamnă a fi 

readuși la starea inițială a Bisericii: aceeași temelie, aceleași 

                                                 
1
 Piatra de colț (sau piatra de temelie) face referire la prima piatră așezată la construirea unei temelii. Aceasta 

determină poziția întregii structuri.  
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învățături, aceeași putere, aceleași slujbe. „Așezare din nou” 

înseamnă readucere la starea de la început.  

În 1 Corinteni 3, apostolul Pavel scrie în v. 10-11: „După 

harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar 

înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra”. Acum 

vă rog să înțelegeți: temelia a fost pusă. În v. 11: „Căci nimeni 

nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care 

este Isus Hristos”. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic 

să fie peste toți aceia care înțeleg mesajul acestui ceas, mesajul 

așezării din nou, ca să ne readucă la început, la Cuvântul 

original al lui Dumnezeu, la binecuvântările originale. 

William Branham nu ne-a adus o religie nouă. El a avut 

mesajul așezării din nou, a avut o slujbă reașezată, apostolică, 

profetică. Și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod puternic și 

extraordinar.  

Pentru a cunoaște puțin mai bine ceea ce spunea apostolul 

Pavel și pentru a înțelege slujba fratelui Branham, tot din 

Scripturi, pentru a ști ce înseamnă „a așeza din nou”, trebuie să 

citiți în Vechiul Testament. În Ezra – toată lumea știe despre 

întoarcerea poporului lui Dumnezeu din captivitatea 

babiloniană. Când s-au întors la Ierusalim, au găsit vechea 

temelie și pe acea temelie au reclădit Casa Domnului. Ezra 5:15: 

„Și i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din 

Ierusalim și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul 

unde era»”. Nu doar să se zidească, ci să se zidească pe temelie, 

în același și pe același loc. O, Dumnezeule din cer, ce s-a 

întâmplat în toate direcțiile care își spun „mesajul vremii 

sfârșitului”?  

Preaiubiților, eu nu critic, ci o spun cu tristețe: toți își 

zidesc propriile împărății, referindu-se întruna la ce a spus 

profetul, dar fără să înțeleagă, fără să aibă parte de ceea ce 

înseamnă de fapt așezarea din nou.   
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În 2 Cronici 3, Solomon, omul lui Dumnezeu a fost 

însărcinat să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele 

Moria. Și vreau să înțelegeți acum, vă rog, prin harul lui 

Dumnezeu, unde și ce este muntele Moria. Geneza 22 – lui 

Avraam i-a fost spus să-l ia pe Isaac și să-l aducă drept jertfă pe 

muntele Moria. Și ce s-a întâmplat? Acela a devenit muntele 

templului, în Ierusalim. Geneza 22:1-3: „«…du-te în țara Moria 

și adu-l ardere de tot acolo»”. Preaiubiții mei, aceasta este 

istorie a Bisericii spusă mai dinainte – Avraam, părintele 

credinței – „ia pe fiul tău, du-te pe muntele Moria”, care este în 

Ierusalim. Apoi Solomon a zidit Templul pe muntele Moria, 

care este muntele Templului. Iar așezarea din nou în zilele lui 

Neemia și Ezra, s-a întâmplat pe locul exact, pe dimensiunile 

exacte – Templul a fost restaurat!  

O, preaiubiților, înțelegeți vă rog ceea ce face acum 

Dumnezeu. Nu dați propriile voastre interpretări! Vă rog găsiți-

vă calea înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Profetul nu ne-a îndepărtat de Cuvânt, ci ne-a readus la Cuvântul 

lui Dumnezeu. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, nu doar 

mesajul așezării din nou, ci așezarea din nou, în realitate, trebuie 

și va avea loc, pe cât de sigur a spus-o Dumnezeu! Iar Biserica 

nou testamentară trebuie rezidită pe acea temelie originală care a 

fost pusă de apostoli și profeți, la care am fost noi readuși prin 

slujba slujitorului și profetului lui Dumnezeu.  

Scumpul Domn să vă binecuvânteze, să fie cu voi – 

[aceasta] este rugăciunea mea! În Numele sfânt al lui Isus. 

Amin. 


