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

 Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Pentru 

mine este întotdeauna un privilegiu deosebit să fiu cu voi, dar este numai Unul care 

poate fi cu voi tot timpul, Cel care a dat făgăduinţa: „Eu sunt cu voi în toate zilele, 

până la sfârşitul veacului” [Mat. 28:20]. 

 Când am intrat, prin camera cealaltă, i-am văzut pe iubiţii fraţi şi surori şi m-

am gândit că ei sunt în camere diferite. Este aceeaşi cameră, dar e ceva care 

desparte. Dacă aş putea, eu aş îndepărta acest zid cât mai curând. Ceea ce vreau eu 

să vă spun este că atunci când vom fi în slavă, toţi vom fi în jurul unei singure 

mese. Nu ne putem imagina cu simţurile sau cu închipuirea noastră ceea ce va fi, 

slava care este pregătită pentru noi şi toate lucrurile de care ne vom bucura toată 

veşnicia. 

 Astăzi, este un Cuvânt pe inima mea. Se referă la întemeierea lumii şi la 

perioada de dinainte de întemeierea lumii. Înainte să înceapă timpul, Dumnezeu a 

avut planul Lui.  

 Dar înainte să pătrundem într-o scurtă cercetare a Cuvântului, doresc să vă 

adresez un „Bun venit!” într-un mod deosebit, chiar şi pentru fraţii mei din 

Germania, în mod deosebit pentru fraţii Hans şi Herman şi pentru toţi ceilalţi fraţi - 

îi salut într-un mod deosebit. Inima mea este atinsă când îi văd aici. Când eram 

tânăr am călătorit şi eu cu maşina prin toată Europa, dar acum prefer să zbor. Deci, 

fiţi bineveniţi, în Numele Domnului. Fie ca aceste două zile să fie nişte zile care nu 

vor fi uitate niciodată. 

Dacă Domnul este în mijlocul nostru, cei pierduţi vor fi mântuiţi, cei legaţi 

vor fi eliberaţi, cei bolnavi vor fi vindecaţi, pentru că Isus Hristos este acelaşi ieri, 

azi şi în veci. A fost un lucru pe care fratele Branham l-a subliniat într-un mod 

deosebit. El a folosit foarte, foarte des două texte din Scriptură: Evrei 13:8, pe care 

toţi îl cunoaştem şi, de asemenea, Ioan 14:12, când Domnul Isus Hristos a spus: 

„...va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 

acestea”. Fratele Branham a stat în mod deosebit pe aceste două versete. 

Mulţi din ceilalţi evanghelişti, care şi-au început slujba văzând ceea ce a 

lucrat Dumnezeu prin slujba fratelui Branham, foloseau şi ei Evrei 13:8, dar nu 

vedeai împlinit acest verset pe deplin; însă ei nu foloseau textul din Ioan 14:12: 

„...va face şi el lucrările pe care le fac Eu”.  

Dar voi ştiţi despre slujba fratelui Branham. După cum ştiţi, noi Îl predicăm 

pe Isus Hristos, dar recunoaştem o slujbă hotărâtă şi trimisă de Dumnezeu. A fost 

important în vremea lui Noe, ca oamenii să-l recunoască pe Noe ca proroc trimis 

de Dumnezeu; a fost necesar în vremea lui Moise, să-l recunoască pe el şi slujba 



lui. De fiecare dată când, pe pământ, Dumnezeu foloseşte un slujitor într-un mod 

deosebit, poporul lui Dumnezeu recunoaşte cercetarea divină şi numai el înţelege şi 

are parte de acea slujbă. Ceilalţi nu înţeleg şi îşi taie singuri legătura cu 

binecuvântările lui Dumnezeu.  

Aşa a fost cu prorocii şi aşa a fost cu Domnul nostru Isus Hristos. Oricine a 

primit slujba unui proroc a fost binecuvântat. Oricine L-a primit pe Hristos a fost 

binecuvântat, de asemenea, dar El „a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit” [Ioan 

1:11]. Nu este vreun alt text din Scriptură care să-mi atingă inima ca acesta: Ioan 

1.11: „El a venit la ai Săi”, lumea a fost făcută prin El, El era nădejdea lor, patru 

mii de ani ei L-au aşteptat pe Mesia... Fiecare serviciu de la templu vorbea despre 

venirea Lui, fiecare jertfă pe care o aduceau pe altar, fiecare psalm pe care îl 

cântau; în special în slujbele din sabat, punctul principal era venirea lui Mesia. Şi 

când El a venit, ei n-au înţeles slujba Lui, nu L-au primit pentru că erau sub 

influenţa învăţătorilor din acel timp. 

Noi trebuie să fim sub influenţa lui Dumnezeu, nu sub influenţa unei 

învăţături a unei biserici. Dar fiindcă suntem bazaţi pe adevărata învăţătură a 

Cuvântului lui Dumnezeu, de aceea influenţa noastră vine din acesta.  

Din Matei 13, un capitol bine cunoscut nouă tuturor, aş vrea să citim două 

versete, 34 şi 35: „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le 

vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care 

zice: «Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii»”. 

Preaiubiţi fraţi şi surori, când Domnul nostru a vorbit, El a spus taine 

ascunse de la întemeierea lumii, dar – încă o dată – ele erau ascunse în pilde. Apoi 

Îşi lua ucenicii deoparte şi le spunea: „vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele 

Împărăţiei cerurilor” [Mat. 13:11]. 

Mai ales gândul acesta: „de la facerea lumii” - dacă citiţi în Ioan 17, 

Domnul nostru foloseşte din nou aceeaşi terminologie, „înainte de întemeierea 

lumii”. În Ioan 17:24: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu 

Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai 

dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii”. 

Efes. 1:4-5; noi trebuie să luăm fiecare verset care vorbeşte despre acelaşi 

subiect: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi 

şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte 

să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale”. 

Dacă citiţi cu mine în Apocalipsa 13, unde Biblia vorbeşte despre antihrist, 

care va fi descoperit în zilele de pe urmă, când toţi locuitorii pământului i se vor 

închina, în afară de cei care sunt scrişi în Cartea Vieţii Mielului. Apocalipsa 13:8: 

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost 

scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat”. 



Preaiubiţi fraţi şi surori, Dumnezeu este din veşnicie în veşnicie. Timpul are 

un început şi va avea un sfârşit, dar planul lui Dumnezeu de mântuire este din 

veşnicie în veşnicie. Deci, când Domnul nostru a vorbit a descoperit lucruri care 

erau ascunse în planul lui Dumnezeu, ascunse în Cuvântul lui Dumnezeu, 

descoperite celor care, de asemenea, erau chemaţi, rânduiţi şi aleşi înainte de 

întemeierea lumii. Numai cei care sunt aleşi înainte de întemeierea lumii vor 

înţelege tainele ascunse înainte de facerea lumii. Pentru că trebuie să fie o armonie 

între Dumnezeu şi om şi această armonie poate fi numai când Cuvântul şi Duhul 

pot lucra împreună în noi şi nu mai intră nicio tâlcuire.  

O slujbă trimisă de Dumnezeu este întotdeauna o slujbă a Cuvântului lui 

Dumnezeu, nu o slujbă a tâlcuirilor. Sper că aţi înţeles foarte bine acest lucru: că 

Dumnezeu este numai în Cuvântul Lui original. Şi vrăjmaşul este în fiecare 

răstălmăcire. 

Pentru că Roma vine din ce în ce mai mult la suprafaţă şi biserica romană 

ajunge la puterea mondială, m-am gândit să-mi iau câteva zile şi am luat un 

catehism cu 717 pagini. Şi când am fost în Berlin, într-o biserică catolică 

americană, mi-am adus cu mine catehismul catolic american – şi astfel am avut la 

mine cele două catehisme, cel american şi cel german şi am citit şi am citit, am 

trecut de la pagină la pagină, de la subiect la subiect. Şi în cele din urmă am 

început să plâng, [văzând] cum ei, pe de o parte, se referă la Scriptură; ei scriu tot 

timpul versete, versete, versete, de fiecare dată versete – aceasta n-a fost niciodată 

în istoria acestei biserici… Dar după ce se referă şi dau textele din Scriptură, de 

fiecare dată le dau propria lor înţelegere şi explică acele texte. Numai în felul 

acesta îi pot înşela ei pe oameni. Ei trebuie să vină cu Cuvântul lui Dumnezeu, 

altfel oamenii nu vor crede, dar apoi ei dau propria lor interpretare. Dacă priviţi 

astăzi în toate bisericile, de fapt, toţi fac acelaşi lucru. Fiecare predicator de pe 

pământ citeşte aceeaşi Biblie pe care o citim şi noi; în toate bisericile, chiar şi cele 

libere, ei au aceeaşi Biblie pe care o avem noi. Şi toţi explică aceeaşi Biblie în mod 

diferit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mine nu poate să tolereze nici măcar o 

singură explicaţie; de fapt, şi fizic mă face să mă simt rău, nu numai duhovniceşte.  

De asemenea, în cadrul mesajului acestui ceas, eu nu pot suporta nici măcar 

o singură răstălmăcire. Trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu şi nu poate fi doar un 

singur verset, ci trebuie să fie al doilea şi al treilea şi aşa mai departe. Un singur 

verset îl poţi răsuci în orice direcţie. Dar să nu răsuciţi deloc! Mergeţi de la un 

verset la următorul şi la următorul şi atunci aveţi un tablou complet, fără să vă 

explice cineva – aveţi Cuvântul original al lui Dumnezeu. 

Când este vorba despre slujba fratelui Branham, eu Îi mulţumesc 

Dumnezeului Atotputernic pentru privilegiul pe care l-am avut. Îi mulţumesc lui 

Dumnezeu pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani şi 

Dumnezeu mi-a deschis înţelegerea duhovnicească. Eu nu am avut ocazia să mă 



consult cu carne şi sânge. Nu era niciun predicator cu care să vorbesc despre aceste 

subiecte. Înainte eu fusesem luteran, baptist, penticostal. Eu am ştiut, atunci când l-

am întâlnit pe fratele Branham şi am văzut slujba lui – nu mi-a trecut nicio clipă 

prin cap că ar trebui să vorbesc cu cineva [despre el]. Eu îmi aduc aminte că între 

adunările de dimineaţă şi cele de la amiază sau seara, predicatorii adunau grupurile 

în jurul lor – mulţi, mulţi predicatori discutau despre lucrurile pe care le-au văzut 

în timpul acelor adunări. Eu treceam de la un grup la altul – nici nu mai voiam să 

ascult – mergeam mai departe. Fiecare avea ceva de criticat şi discuţiile continuau. 

Eu nu aveam nimic de criticat, nimic de discutat. Eu am văzut din prima întâlnire – 

şi în mod intenţionat am spus „am văzut” – am văzut realitatea textului din Evrei 

13:8, am văzut realitatea textului din Ioan 14:12. Nu au fost doar vorbe, era 

Domnul Dumnezeu prezent în slujba slujitorului Său. Nu aveam nevoie să vorbesc 

cu cutare predicator. Vă aduceţi aminte, după ce Domnul i-a vorbit apostolului 

Pavel, el nu s-a consultat cu carnea şi sângele, el doar a ascultat de glasul 

Domnului. 

La fel trebuie să fie şi cu voi: nu poţi merge la un frate din cutare 

denominaţie... Fiecare va spune ceva diferit, dar Dumnezeu spune întotdeauna 

acelaşi lucru, însă trebuie să fie o legătură personală între tine şi Dumnezeu. Eu am 

ştiut, când am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba lui, aşa cum este scris: 

„Nimeni nu poate face aceste lucruri dacă Dumnezeu nu este cu el”. Nimeni nu 

poate deschide ochii unui orb, nimeni nu poate vindeca pe cei care au lepră sau pe 

imobilizaţi pe targă. Eu am văzut zilele biblice cu ochii mei. Aceasta a fost în anul 

1955, când mulţi dintre voi nici nu eraţi născuţi. Dar în anul 1958, Dumnezeu mi-a 

deschis înţelegerea duhovnicească, ca să înţeleg că fratele Branham este un proroc 

făgăduit. Este o descoperire divină. Nu poţi merge cu această făgăduinţă la un 

predicator sau la un păstor. 

Să zicem că aţi putea merge la orice păstor sau predicator din oraşul vostru 

şi să-l întrebaţi: „Domnule, dumneavoastră sunteţi un teolog, cunoaşteţi Scriptura, 

ce spuneţi dumneavoastră despre Maleahi 4:5?”. Ştiţi care este răspunsul? „Aceasta 

a trecut deja, a fost Ioan Botezătorul”. Voi ştiţi foarte bine răspunsul. Dar eu nu 

vreau răspunsurile lor, pentru că răspunsurile lor sunt doar răstălmăciri. Eu doresc 

să cunosc realitatea divină a Scripturii, doresc să am parte de împlinirea acesteia. 

Desigur, toate prorociile din Scriptură sunt scrise în aşa fel încât nu le puteţi 

înţelege repede cu propria minte. Trebuie să vă fie descoperite. Chiar şi când este 

vorba despre Isus Hristos, trebuie să vă fie descoperit prin Duhul Sfânt. În Matei 

11:27 şi Luca 10:22, este scris: „nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici 

cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Totul 

este descoperire divină şi descoperirea vine numai de la Dumnezeu. Nu putem să 

învăţăm [s-o predăm cuiva – n.tr.] descoperirea. Noi putem doar să învăţăm 

Cuvântul lui Dumnezeu, restul este descoperit prin Duhul Sfânt. 



Şi acum, pentru că suntem aici numai credincioşi ai mesajului, de asemenea 

şi noi trebuie să fim foarte atenţi să nu slăvim un om, să nu predicăm o altă 

evanghelie. Trebuie să fim serioşi în prezenţa lui Dumnezeu şi trebuie să înţelegem 

că un proroc este trimis ca să ne aducă înapoi la Cuvânt, nu ca să înceapă o religie 

nouă. Şi vă spun cum se întâmplă astfel de lucruri. 

Dacă priviţi în istoria bisericii, chiar şi după trezirile pe care Dumnezeu le 

trimitea, oamenii luau Biblia, dar luau şi ceea ce spunea un anumit om. Aceasta a 

făcut-o nu doar biserica catolică – care spune „Scriptura şi tradiţia”, ba încă o 

numeşte şi „sfânta tradiţie” – dar dacă priviţi în toate bisericile, unii cred că ceea ce 

a spus Luther este absolutul pentru ei. Ei pretind că cred cum spune Scriptura, dar 

se întorc şi la ceea ce a spus acel om. Şi puteţi merge de la denominaţie la 

denominaţie şi în special când mergeţi la adventiştii de ziua a şaptea, dacă mergeţi 

la martorii lui Iehova, la mormoni sau la oricare altă denominaţie – şi mormonii 

mai au şi propriul lor Testament şi este numit „Noul Testament mormon”, este 

scris pe cartea lor – ei iau Scriptura şi apoi iau şi ceea ce au explicat acei oameni 

despre Scriptură. 

Spun acest lucru cu un singur scop: pentru că eu am experimentat-o, am 

văzut, eu am fost acolo când s-a întâmplat. S-a întâmplat în oraşul Bruxelles, în 

1976, când fraţi din America participau la o mare convenţie şi unul din fraţi a luat 

Biblia şi a luat şi un teanc de predici ale fratelui Branham şi, de fapt, a închis 

Biblia, a pus-o la stânga şi a luat predicile fratelui Branham şi apoi a luat din nou 

Biblia şi a spus: „Această Carte o au toate denominaţiile, dar noi n-am înţeles-o, 

doar prorocul a înţeles-o. Însă acum, noi avem predicile sale şi astfel mergem 

conform cu predicile şi învăţăturile lui”. 

Pe de o parte sună bine, dar vă rog, înţelegeţi: Satana merge întotdeauna atât 

de departe cu Scriptura până la punctul în care poate introduce propriile sale 

gânduri sau idei în ea. Dacă, de exemplu, spui: „Eu predic Biblia, dar predic şi 

lucruri pe care le-a predicat fratele Branham, care nu sunt în Biblie”, atunci ai 

înţeles ceva greşit, undeva este o neînţelegere. Nu poate fi nimic lângă Biblie, e 

imposibil. Aceasta este descoperirea completă a lui Dumnezeu. Şi mai avem 

Apocalipsa cap. 22, care spune că dacă cineva va adăuga ceva sau va scoate din ea, 

va fi scoasă partea lui de la pomul vieţii. Aceasta este descoperirea completă a lui 

Isus Hristos – Vechiul şi Noul Testament împreună. Orice a spus fratele Branham 

trebuie adus înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu şi Scriptura trebuie să susţină ceea 

ce predicăm noi. 

Vă puteţi imagina că fratele Frank care şi-a petrecut toţi aceşti ani în slujbă, 

în multe denominaţii, ar putea lua [cu el] câteva predici ale fratelui Branham? Eu 

trebuie să iau Biblia, dar cu această Biblie, trebuie să arăt că Dumnezeu a trimis un 

proroc, trebuie să arăt din această sfântă Scriptură că acesta este timpul de sfârşit, 

că prorociile biblice se împlinesc acum. Eu trebuie să arăt din această Biblie că 



toate bisericile au mers în rătăcire. Eu trebuie să arăt din Biblie, că înainte de 

revenirea lui Hristos trebuie să fie o restituire a tuturor lucrurilor, eu trebuie s-o 

arăt din Biblie. Şi trebuie să aşez slujba fratelui Branham în Biblie, trebuie să aşez 

în Biblie şi ceea ce a spus el. 

Acum câteva săptămâni, cineva a făcut o afirmaţie: „Niciodată nu s-a 

întâmplat ca, undeva în vreo biserică de pe pământ, cineva să spună că ceea ce ai 

predicat este în afara Scripturii”. Dacă oamenii cred sau nu, este o altă poveste. 

Pentru că numai dacă ei sunt aleşi de Dumnezeu, o vor primi. Noi trebuie să fim 

siguri că predicăm numai ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu.  

Şi poate pentru că am avut această ocazie deosebită să-l cunosc pe fratele 

Branham în slujba lui de evanghelist, în slujba lui de învăţător şi, la fel, în slujba 

lui profetică şi Dumnezeu mi-a arătat cum să aşez aceste slujbe. Când el vorbea ca 

un evanghelist era o altă persoană, când aducea învăţăturile biblice era o altă 

slujbă, iar când era în slujba de proroc au fost lucruri care nu s-au întâmplat 

niciodată pe pământ cu un alt proroc. Era ceva dincolo de ceea ce poate face sau 

experimenta o fiinţă omenească. 

Eu cred că voi toţi înţelegeţi că slujba fratelui Branham a fost o slujbă 

făgăduită. Întotdeauna este un scop divin legat de o trimitere a unui proroc. Pentru 

că el a fost un proroc făgăduit – nu doar un proroc – ca Ioan Botezătorul care a fost 

şi el un proroc făgăduit. Ioan a pregătit calea Domnului, el a făcut trecerea de la 

Vechiul la Noul Testament, de aceea Isus Hristos a vorbit despre această slujbă, 

mai ales în Matei 11, referindu-se la împlinirea prorociilor din Vechiul Testament, 

spunând: „el este acela despre care s-a scris: «Iată, trimit înaintea feţei Tale pe 

solul Meu, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta»”. 

Dacă Domnul Isus Hristos este cu noi astăzi, El va face acelaşi lucru: El S-ar 

referi la texte care se împlinesc acum. El a făcut acest lucru în Luca 24, a 

împărtăşit cu ucenicii Lui lucruri care se împlineau [atunci sub ochii lor], conform 

cu lucrurile făgăduite prin prorocii din Vechiul Testament. Şi dacă citiţi despre 

slujba apostolului Pavel, trebuie să citiţi doar două versete, din două capitole. Unul 

este din Fapte 26, v. 18; vom citi vers. 17-18: „Te-am ales din mijlocul norodului 

acestuia şi din mijlocul Neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se 

întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să 

primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei 

sfinţiţi”. „…prin credinţa în Mine” – aşa a vorbit Domnul slujitorului Său. 

Apoi în Fapte 28:23: „I-au hotărât o zi şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. 

Pavel le-a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i 

încredinţeze prin Legea lui Moise şi prin Proroci, despre lucrurile privitoare la 

Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţa până seara”. Vorbirea ţinea de dimineaţa până 

seara: mergând la Moise, la proroci, împărtăşea Cuvântul lui Dumnezeu; tot ceea 

ce a vorbit Dumnezeu prin Moise, prin proroci, el împărtăşea aceste lucruri cu cei 



care au venit să asculte. El nu explica, el arăta din Scriptură că tot ceea ce a spus 

Moise, ce au spus prorocii, toate acestea au fost realităţi sub ochii lor. 

Şi în ultimul verset: „…propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe 

oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus 

Hristos” [vers. 31]. 

Nu doar predica Împărăţia lui Dumnezeu, dar îi învăţa aceste lucruri 

privitoare la Domnul Isus Hristos. Aici intrăm într-o taină minunată. Preaiubiţii 

mei fraţi şi surori, noi am intrat în Sfânta Sfintelor. Nu suntem în curtea de afară, 

nu suntem în Locul sfânt, perdeaua este ruptă, preţul a fost plătit, noi suntem 

împăcaţi cu Dumnezeu, putem ajunge până la tronul de har, putem auzi glasul 

Celui Atotputernic, putem primi învăţătură direct de la Dumnezeu şi descoperire 

directă prin Duhul Sfânt. 

Eu vă spun astăzi că niciodată, pe pământ, tainele planului lui Dumnezeu nu 

au fost descoperite aşa cum sunt acum; niciodată în cei şase mii de ani planul de 

mântuire nu a fost descoperit aşa cum este acum. 

Preaiubiţii mei fraţi şi surori, chiar şi apostolul Pavel a mers în slavă înainte 

să fie scrise cele 22 de capitole ale Apocalipsei. Dacă priviţi [la timpul] când au 

fost scrise Evangheliile, când au fost scrise capitolele din Faptele apostolilor, când 

au fost scrise epistolele către diferite biserici, o biserică primea o epistolă, o altă 

biserică primea altă epistolă, Timotei şi-a primit epistola lui, Tit şi-a primit epistola 

lui, fiecare avea diferite epistole în diferite locuri – şi dacă le puneţi laolaltă, a 

venit timpul când toate au fost cuprinse într-o singură Carte. Astăzi noi avem tot 

ceea ce a vrut Dumnezeu să ştim: avem cele patru Evanghelii, avem cartea 

Faptelor care mărturiseşte în mod deosebit despre marea trimitere. 

În ultimul timp îmi place să spun acest lucru, ca să fac de cunoscut poporului 

lui Dumnezeu calea de descoperire, mergând de la un verset la alt verset. Şi aşa 

cum am subliniat mereu: nu doar un verset... Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, 

nu va repeta doar Matei 28:19, ci va merge la Marcu 16:16, va merge la Luca 

24:27, va merge în Ioan 20.21-23: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi 

Eu pe voi...”. Apoi vă întoarceţi la Matei 28, când El Şi-a învăţat ucenicii şi apoi 

le-a spus: „Mergeţi şi învăţaţi toate neamurile...”. Dar înainte ca să înveţe, ei au 

fost învăţaţi de El. Şi numai dacă El te învaţă pe tine, îi poţi învăţa tu pe alţii. Dacă 

El nu te învaţă, tu nu-i poţi învăţa pe alţii. Aceasta este foarte important! 

Vă puteţi imagina: dacă biserica catolică ia Ioan 20:21-23: „...Celor ce le 

veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute”, ca şi cum un 

om ar putea face aşa ceva! Un om nu-şi poate ierta nici măcar păcatele lui, ce să 

mai vorbim despre păcatele altora. 

Dar trebuie să înţelegeţi toate aceste texte, punându-le numai împreună şi 

apoi citiţi în cartea Faptelor când a avut loc prima predică, după turnarea Duhului 

Sfânt. Cum au aplicat apostolii aceste texte, cum au înţeles ei marea trimitere? 



Temelia a fost pusă, prima predică a fost predicată şi trei mii au fost mântuiţi şi 

botezaţi. Deci, aceasta este cheia, Scriptura are întotdeauna cheia. Dar niciodată nu 

luaţi doar un singur text şi-l repetaţi tot timpul, ci mergeţi de la trimitere la modul 

cum a fost împlinită trimiterea – este foarte important. 

Preaiubiţi fraţi şi surori, vrăjmaşul ia întotdeauna un singur text şi îl întoarce 

şi-l răsuceşte, dar Duhul Sfânt merge de la verset la verset, de la Matei la Marcu, 

de la Marcu la Luca, de la Luca la Ioan şi apoi la cartea Faptelor ca să ne arate cum 

au fost botezaţi toţi, ca să cunoaştem care este Numele în care S-a descoperit 

Dumnezeu pentru mântuirea noastră ca Emanuel – Dumnezeu cu noi, IaHVeH 

Salvatorul – este o descoperire.  

Şi Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să aducă înapoi toate aceste 

învăţături biblice în Biserica Dumnezeului Celui viu. El n-a fost trinitar, el n-a fost 

nici de partea celor cu învăţătura „Jesus Only” („Numai Isus”). El a fost un om 

trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu, ca să ne 

aducă înapoi la învăţăturile originale, astfel ca Biserica nou testamentară să fie 

încoronată din nou. 

Nu ştiu dacă voi ştiţi, dar sunt şi predici despre „Întrebări şi răspunsuri”, 

unde fratele Branham vorbeşte despre Apocalipsa 12, despre cununa cu 

douăsprezece stele şi el spune că Biserica nou testamentară este încoronată cu 

învăţătura celor doisprezece apostoli. 

Aşa că a venit timpul ca poporul lui Dumnezeu să fie chemat afară. Când 

fratele Daniel a spus că „noi avem un talent să chemăm oamenii împreună”, m-am 

gândit la cuvântul „ecclesia”. În Noul Testament, cuvântul pentru „biserică” este 

„ecclesia” şi „ecclesia” este un grup de oameni chemaţi împreună pentru un anunţ 

special. Nu doar mergeţi colo, colo şi vă adunaţi, ci într-un moment are loc o 

chemare şi oamenii se adună. Eu pot spune că voi sunteţi cu adevărat o „ecclesia”. 

Noi ne-am strâns împreună ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, anunţurile 

speciale ale Celui Atotputernic. 

Haideţi să facem un rezumat a ceea ce am încercat să spunem astăzi. Înainte 

de întemeierea lumii, Dumnezeu Şi-a întocmit planul Său de mântuire, El a ştiut că 

Adam pe care îl va face, va cădea. Astfel că în planul lui Dumnezeu, Mielul lui 

Dumnezeu a putut fi jertfit înaintea întemeierii lumii. Numele noastre au putut fi 

scrise în Cartea Vieţii Mielului înaintea întemeierii lumii. Şi când Domnul şi 

Mântuitorul nostru S-a rugat: „proslăveşte-Mă cu slava pe care o aveam la Tine, 

înainte de a fi lumea”, nu numai El, ci şi noi am avut-o. Aceeaşi slavă care era 

peste Fiul lui Dumnezeu, aceeaşi slavă este peste toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu. 

Aceasta ne arată că Dumnezeu nu face planurile astăzi, ci planurile Sale sunt 

din veşnicie în veşnicie. Chiar şi aceste versete trebuie înţelese în mod corect. 

Antihristul va zice, luând Ioan 17:21: „ca toţi să fie una”, dar nu va folosi 

versetul 23, de exemplu. Să citim Ioan 17:23: „Eu în ei şi Tu în Mine – pentru ca 



ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis...”. „Eu în 

ei şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una...”. Nu o unire a tuturor 

religiilor, nu o unire a tuturor bisericilor creştine. Dumnezeu în Hristos şi Hristos 

în noi. Dar vrăjmaşul ia versetele... 

Eu am fost uimit peste măsură. Puteţi citi pe internet, declaraţie de la 

Vatican că „Isus este piatra din capul unghiului pentru noua Europă”. Dacă asculţi 

astfel de afirmaţii, poţi da din cap, dar e timpul de sfârşit şi întreaga lume va fi 

înşelată, aşa cum citiţi din Apocalipsa 13:8, că întreaga lume va fi înşelată, toată 

lumea va privi în sus la acest om. Va fi o biserică mondială, o putere mondială, 

totul va fi global. Dar înainte ca această unire finală să aibă loc, ultimul mesaj 

trebuie transmis: „Voi poporul Meu, ieşiţi afară, despărţiţi-vă, nu vă atingeţi de 

lucrurile necurate şi Eu vă voi primi, voi Îmi veţi fii şi fiice şi Eu voi fi Dumnezeul 

vostru”. 

Preaiubiţii mei prieteni, acesta este ceasul deciziei. Nu mai este timpul de a 

sta pe gânduri, timpul gândirii s-a terminat. Este timpul ascultării glasului lui 

Dumnezeu, pentru că Dumnezeu separă lumina de întuneric. Dumnezeu separă 

ceea ce este bun de ceea ce este rău. Dumnezeu a separat de la început şi acum este 

pe agenda de lucru a lui Dumnezeu ca să deschidă ochii poporului Său. 

Şi lăsaţi-mă să vă spun adevărul: numai aceia care recunosc slujba trimisă de 

Dumnezeu şi-l primesc pe proroc pentru că el este un proroc, ei vor primi răsplata 

unui proroc şi vor primi aceeaşi descoperire divină pe care a avut-o prorocul. Da, 

pentru că [ceea ce s-a descoperit] este rezumatul [sau: cuprinsul] a tot ceea ce a 

spus Dumnezeu. Dar este foarte important pentru noi să nu ne jucăm cu timpul. Să 

nu spuneţi: „Poate e timpul, poate nu e timpul”. Este timpul, pentru că Dumnezeu a 

spus-o aşa. Noi trăim acum şi-L credem pe Dumnezeu acum şi avem parte de ceea 

ce face Dumnezeu acum, noi nu privim în urmă. 

Încă un gând înainte să încheiem. Este posibil să te opreşti în anul 1965, 

când fratele Branham a fost luat în slavă, este posibil să-i împodobeşti mormântul, 

este posibil să te învârţi în jurul acestor lucruri şi să spui: „prorocul a spus”, 

„prorocul a spus” şi să nu înţelegi ce face Dumnezeu de când a plecat prorocul. 

Noi nu mai avem un proroc la care să mergem. Acum Îl vedem numai pe Isus 

Hristos, ca Fiu al omului umblând în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur. Slujitorii 

Lui şi-au avut slujba lor. Şi amintiţi-vă ce i-a fost spus fratelui Branham: „Aşa cum 

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

trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Nu că el va 

premerge, ci mesajul dat lui va premerge, mesaj care nu este decât Cuvântul 

descoperit al lui Dumnezeu, care include întregul Vechi şi Nou Testament şi ne 

introduce în întregul plan de mântuire. 

Aşa că este foarte bine să fim aici şi să ştiu că sunteţi la zi [cu lucrurile] din 

Împărăţia lui Dumnezeu. Voi aveţi ceva pentru care trebuie să fiţi mulţumitori. 



Dumnezeu v-a dat păstori
1
, Dumnezeu v-a dat fraţi slujitori care au fost aşezaţi în 

slujbă în mod divin, care nu doar vorbesc, ci spun ceea ce a spus Dumnezeu şi vă 

conduc
2
 în felul în care vrea Duhul Sfânt să fiţi conduşi. Aşa cum Hristos este 

Marele Păstor, unii din slujitorii Săi sunt ca nişte mici păstori care hrănesc turma 

cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

Noi înţelegem foarte clar că nu mai trăim doar cu pâine, ci cu fiecare Cuvânt 

care iese din gura lui Dumnezeu. Eu mă simt acasă aici şi cred că şi Dumnezeu Se 

simte acasă în acest loc. Eu nu trebuie să vă cer să-I daţi lui Dumnezeu toată slava; 

ştiu că voi o faceţi. 

Ca să vă spun adevărul: voi aveţi o mentalitate dată de Dumnezeu, voi puteţi 

exprima cu gura voastră ceea ce credeţi în inima voastră. Dacă mergeţi în alte ţări 

din Europa, noi avem ceva în inimă, dar nu o putem exprima ca voi. Aş vrea să 

veniţi de câteva ori să ne vizitaţi, ca fraţii şi surorile noastre să înveţe cum să-L 

laude pe Domnul. Fraţii au fost împreună cu noi în Franţa şi acolo oamenii Îl laudă 

pe Domnul foarte mult şi Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său. 

Noi Îl lăudăm pentru că ne arată calea pe care trebuie să mergem, pentru că Îi dăm 

cinste prin credinţă şi avem multe lucruri pentru care putem să-I fim mulţumitori. 

Aşa că voi înţelegeţi foarte bine că Isus Şi-a deschis gura şi a vorbit lucruri 

care au fost ascunse, dar numai ucenicilor le-a fost dat să le înţeleagă. În acelaşi fel 

vedem slujba fratelui Branham din timpul nostru. Toate lucrurile au fost 

descoperite, de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22. Noi suntem mulţumitori pentru 

această slujbă şi suntem mulţumitori că avem parte directă în această slujbă, astfel 

încât să putem ajunge la desăvârşirea finală, înaintea revenirii lui Hristos. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze, El să fie cu voi! Amin. 

Haideţi să ne ridicăm pentru rugăciune. Poate să vină fratele Daniel şi să ne 

conducă în rugăciune, cum o face în acest loc. Eu aş vrea să mulţumesc încă o dată 

Domnului, într-o rugăciune scurtă. 

Dragă Tată ceresc, Îţi dau Ţie laudă, cinste şi slavă în Numele scump al lui 

Isus Hristos, Domnul nostru. Îţi mulţumesc pentru prezenţa Ta, pentru Cuvântul 

Tău descoperit, pentru toate binecuvântările Tale, pentru Duhul Sfânt care ne 

învaţă şi noi primim descoperire divină direct de la tronul lui Dumnezeu. Doamne 

noi Te lăudăm, Te onorăm...  

[Se roagă toată adunarea, puternic, nu se mai înţelege ce spune fratele Frank 

– n.tr.]. 

 

                                                 
1
 Fratele Frank nu pronunţă cuvântul denominaţional „pastor”, ci chiar păstor („shepherd” în engleză) – n.tr. 

2
 Cu sensul de: „care vă călăuzesc” – n.tr. 


