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 Fratele Branham a vorbit într-o manieră foarte clară despre subiectul „ Căsătorie şi divorţ”  

şi a dat răspunsul  Voi trebuie să citiţi întreaga predică  pentru a avea răspunsul  Nu puteţi scoate 

un pasaj din predică  pentru a-l potrivi cu programul sau învăţătura voastră  Fratele Branham a 

spus-o foarte clar  că la început era un raport de egalitate între bărbat şi femeie, unu la  unu  După 

cădere, a fost făcut un al doilea legământ  A existat un timp în Vechiul Testament  în care un bărbat 

avea mai multe soţii  Nu este vorba doar de David şi Solomon  ci şi de Iacov şi alţii  Dar, în Noul 

Testament  apostolul Pavel a scris foarte clar  în 1 Corinteni 7, versetul 2  ca fiecare bărbat să aibă 

nevasta lui  şi fiecare nevastă să aibă soţul ei  1 Corinteni 7:2  Mai există şi alte versete cuprinzând 

această temă  Apoi, fratele Branham ajunge în punctul în care declară  că dacă ceva funcţionează 

rău într-o căsnicie  dacă soţia este infidelă şi preacurveşte  bărbatul nu este legat de nevasta lui  ci 

ea este legată de bărbatul ei  Atunci, bărbatul se poate recăsători  dar aceasta nu e poligamie  ci e 

doar un nou început în viaţa unui bărbat  Din această cauză fratele Branham a făcut acea afirmaţie 

dură  cum că Hristos ne poate alunga în orice moment pe motiv de curvie spirituală  dar noi nu-L 

putem alunga pe El  Noi vedem diferenţa în Noul Testament  1 Corinteni 11  Dumnezeu, Hristos, 

bărbat, femeie  Acesta este adevărul  Şi în 1 Corinteni 7  versetul 39  în Romani  citim că soţia este 

legată de soţul ei  atâta timp cât ea trăieşte  Niciodată nu spune că bărbatul este legat de femeie  

De aceea, este întotdeauna necesar  să ducem subiectul până la punctul lui final  şi să şi înţelegem 

ceea ce a avut fratele Branham în gând atunci când a vorbit  El a folosit textele pe care tocmai le-

am menţionat  ca acela din 1 Corinteni 7  şi acela din Romani  că femeia este legată de bărbatul ei  

Chiar Domnul nostru când vorbea pe munte  a spus că dacă un bărbat priveşte o femeie ca s-o 

dorească  şi aici se vorbeşte despre o femeie măritată  el comite adulter cu ea pentru că ea este 

proprietatea unui alt bărbat  În Exod, capitolul 20  Dumnezeu a spus prin Moise, bărbatului  „ Să 

nu preacurveşti”  Iar în versetul următor, El spune  „ Să nu pofteşti vaca sau nevasta aproapelui 

tău!”  Noi trebuie să vedem toate aceste texte într-un ansamblu  şi să nu alergăm aiurea tot spunând: 

„ Profetul a zis!”, „ Profetul a zis!”  Când el a vorbit despre poligamie  el a arătat că în Vechiul 

Testament a fost un timp în care un bărbat avea mai multe neveste  Dar în Noul Testament  bărbatul 

nu poate să aibă decât o singură nevastă  De aceea erau atâtea văduve în Israel  pentru că bărbatul 

trebuia să ia o decizie  să aibă o singură nevastă  Şi o femeie putea fi trecută pe lista văduvelor 

doar dacă avea mai mult de 60 de ani  şi care să fi fost nevasta unui singur bărbat  Aşa cum am 

spus, e absolut necesar să luăm toate versetele legate de acest subiect  Dacă ai vorbi în Europa 

despre poligamie  oamenii vor crede că trebuie să fi internat într-o clinică de psihiatrie  Chiar şi în 

Statele Unite ale Americii  Noi trăim într-o lume civilizată  iar conform legilor unei ţări este interzis 

să ai mai multe soţii  Datorită noului legământ nou-testamental  noi am fost aduşi înapoi în poziţia 

originală  (……)  

        Intervenţia fratelui Barilier 

Vrea să spun un lucru  Aşa cum ai spus, vechiul legământ nu putea aduce viaţa din jertfă 

asupra persoanei,  dar în noul legământ, care este superior celuilalt  şi desăvârşit, există 

posibilitatea de a împlini cerinţele Cuvântului, pentru că dorinţa şi pofta au fost învinse la Golgota. 

Tot ceea ce este păcat, vine de la Diavol  El ne provoacă aceste dorinţe  Aceste pofte din om au 

fost învinse în noul legământ, prin sângele lui Isus, în care este biruinţa. 
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Mai mult, Biblia spune în 1 Corinteni 7  că dacă o femeie îşi părăseşte soţul  ea, care nu are 

dreptul să facă acest lucru  trebuie să rămână singură  sau să se întoarcă la soţul ei  Dar în predica 

de pe munte  Domnul a spus lămurit  ca şi în Matei 19  că dacă un bărbat se desparte de nevasta 

lui  pentru orice alt motiv în afară de curvie  şi se căsătoreşte cu alta  el comite adulter cu ea pentru 

că este nevasta altuia  Noi trebuie să punem toate aceste texte împreună  Şi, aşa cum a spus fratele 

Barilier  prin răscumpărarea de pe crucea de la Calvar  sângele sfânt a fost vărsat  iar viaţa din acel 

sânge  s-a întors în credincioşi în ziua de Rusalii  De aceea Pavel spunea: „ Nu mai trăiesc eu, ci 

Hristos trăieşte în mine.”  Şi în Coloseni 1:27  este scris: „ Hristos în voi, nădejdea slavei.”  Nu o 

anumită învăţătură  care se opreşte în cap  care este doar o cunoştinţă  Dar noi nu mâncăm din 

pomul cunoştinţei  ci din Pomul Vieţii  Pomul cunoştinţei aduce moartea  iar Pomul Vieţii aduce 

viaţa  Aşa cum am încercat să spun astăzi, dragi fraţi  viaţa este în sămânţă  iar sămânţa este 

Cuvântul lui Dumnezeu  Dacă noi acceptăm în noi sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu  există o 

singură posibilitate  ca viaţa care era în Hristos  să se manifeste în noi  Dacă nu se întâmplă asta, 

înseamnă că viaţa nu este acolo  Ioan 1:4  În El era viaţa  iar viaţa era lumina oamenilor  Noi 

vorbim despre lumină  dar viaţa era lumina  nu nişte cuvinte  ci viaţa descoperită  Ce am văzut la 

fratele Branham?  Era singurul om care se asemăna cu Isus Hristos  Chiar şi duşmanii lui William 

Branham  l-au declarat ca fiind greşit în învăţăturile lui  unii l-au declarat profet fals  dar aceiaşi 

oameni care au spus aceste lucruri  au recunoscut că pe Pământ nu a mai umblat un om ca el  care 

să aibă însuşirile lui Isus Hristos  Noi nu am primit foarte multe învăţături  ci am primit viaţa  am 

primit adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu  Aceasta este problema majoră în cadrul Mesajului  Dar, 

pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani  am putut să-l cunosc puţin mai bine 

decât restul oamenilor  Eu nu l-am văzut doar în adunări  ci şi în viaţa de zi cu zi  Aşa eu pot 

mărturisi  că el a predicat acelaşi Cuvânt pe care l-a predicat apostolul Pavel  Chiar atunci când a 

fost luat în paradis  îngerul i-a spus  „ Tu vei fi judecat!”  Milioane de persoane au venit către el  

strigând: „ Suntem atât de bucuroşi să te vedem, iubitul nostru frate.”  Apoi, vocea a spus:  „ Tu 

nu poţi să-L vezi pe Isus acum!”  Noi Îl vom vedea pe Isus cu toţii  la transformarea trupurilor 

noastre  „ Dar tu vei fi judecat!”  Iar fratele Branham s-a speriat puţin  „ Tu vei fi judecat de 

Cuvântul pe care l-ai predicat.”  „ Tu vei fi judecat în prezenţa celor cărora le-ai predicat  Fratele 

Branham a întrebat:  „Vor fi judecaţi şi Petru şi Pavel?”  „ Va trebui ca şi aceşti oameni ai lui 

Dumnezeu să fie judecaţi?”  Iar îngerul a spus: „ Da, ei vor fi judecaţi  în faţa celor cărora le-au 

predicat”  Fratele Branham a spus:  „ Eu am predicat ceea ce ei au predicat  am botezat cum ei au 

botezat  am predicat aceeaşi Evanghelie pe care au predicat-o ei”  Apoi a spus:  „ Dacă ei vor 

rezista la judecată  atunci şi eu voi rezista.”  Atunci, acele milioane de persoane au strigat:  „ Noi 

ne odihnim pe aceasta!”  Nu avem dreptul să modificăm Evanghelia în nici un fel  Nu mă  

interesează cine este persoana care face acest lucru  Nu mă interesează ce se va întâmpla cu viaţa 

mea sau cu a altora  Cuvântul lui Dumnezeu este singura linie direcţională  Iar, profetul lui 

Dumnezeu a fost trimis să ne aducă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu  Mai este încă un lucru  Eu 

vă voi răspunde, înainte ca voi să mă întrebaţi  Există un text care spune că Dumnezeu ne va 

răspunde înainte ca noi să ne rugăm  Eu le-am făcut fraţilor Firmine şi Barilier  o expunere asupra 

capitolului 10 din Apocalipsa  Mulţi fraţi nu înţeleg sau nu ştiu  că în 22 decembrie 1962  fratele 

Branham a avut o viziune a norului supranatural  şi a văzut şapte îngeri într-o constelaţie  pe care 

întotdeauna îi numeşte „ cei şapte îngeri”  dar îngerii nu au aripi  Dar fratele Branham spune  că 

aripile lor se atingeau una de cealaltă  Atunci când el s-a aplecat să-şi desfacă scaietele de pe 

pantaloni  în viziune  a avut loc o puternică explozie  Şapte tunete s-au auzit   În 28 februarie  1963  

viziunea a devenit realitate  Fratele Branham se afla pe munte  când deodată a apărut norul 

supranatural  şi el s-a înclinat să-şi ia scaietele de pe pantalon  moment în care s-au auzit şapte 
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explozii  iar fratele Branham a bătut de şapte ori în amvon  Apoi el spune  că cele şapte tunete au 

fost atât de mari  atât de puternice  că în ele se găseşte credinţa de răpire  că noul Nume al lui 

Dumnezeu va fi descoperit prin cele 7 tunete  El a spus că cele 7 tunete au avut un impact aşa de 

mare  încât revistele „ Life” şi „ Science”  au scris articole despre acest subiect  Dr. James Mc 

Donald nu ştia nimic despre Apocalipsa 10  El nu a scris nimic despre Apocalipsa 10  ci numai 

despre apariţia supranaturală  Dar pentru că au fost auzite 7 detonaţii puternice  fratele Branham 

le numeşte în mod repetat „ cele 7 tunete”  Fraţii cred că el vorbeşte despre Apocalipsa 10  dar el 

vorbeşte strict despre experienţa pe care a avut-o  Al şaptelea înger din constelaţie  care însemna 

mai mult pentru fratele Branham decât ceilalţi şase  i-a vorbit fratelui Branham  „ Întoarce-te la 

Jeffersonville de unde ai venit  pentru că a venit timpul deschiderii celor şapte peceţi”  Datorită 

faptului că am urmărit slujba fratelui Branham atâţia ani  eu am primit în Germania fiecare predică 

ţinută de el în Statele Unite  la un interval de trei săptămâni după ce a fost predicată  În acest fel 

eu am putut vedea cum slujba lui creştea de la an la an  Dar fraţii din SUA şi Canada  nu cunosc 

aceste detalii  şi poate că e din cauza că nu au o trimitere din partea lui Dumnezeu  În acest fel ei 

nu aduc decât confuzie  Într-o predică fratele Branham spune  că cele şapte tunete sunt în spatele 

cărţii  Eu am găsit 32 de afirmaţii diferite  Odată, fratele Branham spune una, apoi spune alta  odată 

vorbeşte despre 28 februarie  apoi vorbeşte despre Apocalipsa 10  Dar Apocalipsa 10 este la 

singular  în timp ce fratele Branham vorbeşte mereu la plural  El a spus mereu că în timpul celui 

de-al şaptelea mesager  tainele Împărăţiei lui Dumnezeu vor fi descoperite  Apocalipsa 10 nu spune 

asta  Apocalipsa 10 vorbeşte despre „ taina lui Dumnezeu”  nu despre taina celor petrecute în 

grădina Eden  nu despre cele 7 taine despre care Isus vorbeşte în Matei 23  ci despre o singură 

taină deosebită  adică, despre „ taina lui Dumnezeu” care se va sfârşi  Care este „ taina lui 

Dumnezeu” ?  Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită  Această taină a fost descoperită 

apostolilor  dar nu evreilor   dar, atunci va fi descoperită evreilor  şi ei îşi vor îndrepta privirile 

spre Cel pe care L-au străpuns  pe care Îl vor plânge şi jeli  şi se vor întreba: „ Ce am făcut?”  Ca 

şi Iosif în Vechiul Testament  care şi-a lăsat nevasta la palat  fiind singur când s-a descoperit fraţilor 

lui  Aşa spune fratele Branham  în cartea peceţilor  la pagina 72 şi alte pagini  că Hristos îşi va lăsa 

Mireasa în ceruri  şi va coborî pentru a Se descoperi fraţilor Săi  cei 144 000  Aşa că fiecare text 

trebuie lăsat în context  În Apocalipsa 10  Domnul vine jos ca Înger al Legământului  Niciodată 

nu este arătat ca Înger al Legământului pentru Biserica Noului  Testament  Niciodată nu este 

prezentat ca Leul din seminţia lui Iuda  de la Romani până la ultimul verset din epistola lui Iuda  

Fiecare expresie din Biblie  despre Domnul nostru Isus Hristos  are locul şi legătura ei specială  

Cele 7 tunete din Apocalipsa 10  vor avea loc când Hristos, ca Înger al Legământului vine jos  

punându-şi un picior pe pământ şi celălalt pe mare   şi ridicându-şi mâna spre cer  Acela este 

momentul în care cele 7 tunete îşi vor face auzite vocile  Nu astăzi, nu mâine  nu în legătură cu 

Biserica Mireasă  sau cu Mirele  ci în legătura în care sunt scrise în Scriptură ca „ Aşa vorbeşte 

Domnul”  Noi trebuie să înţelegem că fratele Branham a fost un profet  ca profeţii din Vechiul 

Testament  Lui nu i-a fost dat de fiecare dată inspiraţia de a pune toate lucrurile într-o formă corectă  

Aşa cum Domnul nostru a spus  „ Mulţi din cei ce stau aici nu vor vedea moartea  până Îl vor vedea 

pe Fiul Omului venind în slava Sa”  Mulţi pot lua această afirmaţie  şi să spună că nu s-a împlinit  

Dar fratele Branham a spus  că acest eveniment al venirii despre care vorbea Domnul, s-a petrecut 

pe insula Patmos  unde Domnul a apărut ca Fiu al Omului  umblând în mijlocul celor şapte sfeşnice 

de aur  Putem merge înapoi în ziua de Rusalii  când Împărăţia lui Dumnezeu a venit cu putere  Ioan 

predica despre apropiata venire a Împărăţiei lui Dumnezeu  Isus spunea: „ Pocăiţi-vă, căci 

Împărăţia lui Dumnezeu este aproape!”  Dar Împărăţia lui Dumnezeu a coborât pe Pământ  De 

aceea, totul trebuie înţeles într-un mod corect  În Ioan 5  Domnul nostru a spus:  „ Mulţi vor învia 

la învierea celor drepţi  iar ceilalţi vor învia pentru judecată”  El nu a făcut din aceasta o învăţătură 

precisă  El nu a spus: „ Aceasta este prima înviere”  „ Aceasta este a doua înviere”  El nu le-a 
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aşezat în ordinea exactă  Chiar şi apostolul Pavel a spus  „ Noi nu vom adormi cu toţii  dar toţi 

vom fi schimbaţi”  Toţi au adormit  şi nimeni nu a fost schimbat  şi toate s-au petrecut cu 2000 de 

ani în urmă  Scriptura este scrisă în aşa fel încât să poată fi predicată ca actuală până la sfârşit  Nu 

este suficient a spune: „ Profetul a zis” , „ Profetul a zis”  Nu este suficient să spui: „ În Matei 25, 

în Matei 25”  Am vrut să spun Matei 28  Tu trebuie să spui puţin mai mult  şi să cunoşti Matei 28 

în semnificaţia lui reală  Acest criteriu se aplică şi afirmaţiilor fratelui Branham  Nu poţi să tot 

spui: „ Profetul a zis”  Tu trebuie să mergi din verset în verset  În acea mică expunere  veţi putea 

citi mai multe  Acum e rândul vostru   

 

(Fratelui Frank i se pun întrebări referitoare la predicare şi  consumul de alcool )  

Apostolul Pavel a spus  că Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură  ci pace şi 

dragoste în Duhul Sfânt  Eu nu înţeleg aceste întrebări  De exemplu, în SUA,  nimeni nu bea vin  

din cauza faptului că a fost predicat  că cei care consumă vin sunt necredincioşi  Dacă mergi în 

Franţa  la fiecare masa se serveşte vin  şi nimeni nu face vreo obiecţie.  Lucruri similare se petrec 

şi în alte ţări, ca Germania  Unii beau, alţii nu beau vin  Prima minune a lui Isus a fost transformarea 

apei în vin  Dar Biblia spune  „ Nu vă îmbătaţi de vin, ci fiţi plini de Duh!”  Când Pavel îi scrie  

lui Timotei  îi spune să ia puţin vin din cauza stomacului  Dar nu lua prea mult vin până când nu 

mai ştii ce faci  şi nu te du în locurile în care necredincioşii glumesc, înjură şi beau alcool .Nici un 

copil al lui Dumnezeu nu se va duce în locurile unde stau cei păcătoşi  Nici la teatru, nici la 

cinematograf, nici în baruri  Acolo nu va merge nici un copil al lui Dumnezeu  Noi suntem lumina 

lumii  Dar dacă cineva îţi face o vizită  şi tu vrei să-i oferi puţin vin  vom binecuvânta vinul şi vom 

bea  Nu e nici o problemă  Dacă sunt cu voi, sunt cu voi  Dacă sunt în SUA, procedez ca acolo  

Aşa spune apostolul Pavel  că el va fi totul pentru toţi   

Slavă lui Dumnezeu !  

Aşa cum am spus la început  în urmă cu 20 de ani am fost aici cu fratele Barilier  şi am 

predicat în faţa a 2-3 sute de oameni  iar astăzi sunt poate 10, 11 sau  12000 de oameni  Eu am 

văzut rodul slujbei voastre  Vă rog să vă respectaţi unul pe celălalt  Nu vorbiţi niciodată rău unul 

despre altul  ci fiţi recunoscători pentru fiecare frate care a fost chemat să slujească  Slujbele sunt 

diferite  dar este acelaşi Duh  acelaşi Dumnezeu  acelaşi Cuvânt  care lucrează totul şi în toţi  Şi 

întotdeauna pentru zidirea Bisericii  Niciodată să nu crezi că ştii mai multe  ci priveşte-l pe fratele 

tău mai presus decât pe tine  Şi dacă Dumnezeu binecuvântează slujba cuiva  bucuraţi-vă pentru 

aceasta  căci vine timpul când şi tu vei fi binecuvântat  Creşterea lucrării lui Dumnezeu -depinde 

de fraţii slujitori  şi de felul în care este păstrată unitatea în Duhul  Vă rog, predicaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu  Nu predicaţi specialităţi  ci Cuvântul lui Dumnezeu  Atunci când fratele Branham a 

predicat „ Căsătorie şi divorţ”  el a spus că predica nu este destinată tuturor  ci doar pentru 

predicatori  ca atunci când se confruntă cu un caz în biserica lor  ei să ştie cu să rezolve problema  

Noi suntem păstori -şi avem responsabilitatea de a da sfaturi bune turmei  pentru că ni se va cere 

odată socoteală înaintea lui Dumnezeu Aşa că vă rog să nu acceptaţi nici o învăţătură  care nu este 

învăţată în Scriptură  Tot ceea ce predicaţi, predicaţi din Biblie  Atunci voi ştiţi  că e corect, pentru 

că este scris în Biblie   

În domeniul firesc, natural   eu aş face lucrurile altfel decât le-a făcut fratele Branham  Vă 

dau doar două exemple  În tabernacolul său din Jeffersonville  pe platformă avea un text  cred că 

e vorba de psalmul 45 sau de un alt Psalm  Era scris: „ Fiţi liniştiţi şi credeţi că  Eu sunt 

Dumnezeu!”  Acest text a determinat mulţi oameni, printre care şi Fred Sothmann, cel mai bun 

prieten al fratelui Branham  să creadă că acesta din urmă este chiar Isus Hristos  Fred Sothmann a 

îngenuncheat pe genunchiul drept în faţa mea  ridicându-şi mâna şi privind la mine  spunându-mi: 

„ Îţi poruncesc să crezi că William Branham este Isus Hristos”  Nici nu mai puteam gândi  Cu opt 

secole înainte de prima cruciadă  crucifixul a fost folosit pentru a-i ucide şi tortura pe evrei  Ei 
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trebuia să sărute crucifixul  dar ei nu puteau să o facă  Aşa că au preferat să moară  Dar în maşina 

fratelui Branham  era o cruce cu un mic crucifix ( cruce şi trup )  Există lucruri pe care în domeniul 

natural eu le-aş face diferit de fratele Branham  Dar în acelaşi timp, el era cel mai mare profet care 

a umblat vreodată pe faţa Pământului  având o slujbă pe care nu a mai avut-o nimeni  Aş putea să 

vă spun mai multe lucruri  care ne arată că el totuşi era un om  El avea dreptul să fie om  Noi avem 

dreptul să fim fiinţe umane  avem dreptul să decidem în viaţa noastră  dar când e vorba despre 

Cuvântul lui Dumnezeu   atunci Dumnezeu şi-a descoperit Cuvântul prin buze omeneşti  Chiar 

atunci când ne lovim de afirmaţii diferite despre acelaşi subiect  Odată fratele Branham vorbeşte 

despre 7 ani  apoi vorbeşte despre 3 ani şi jumătate  apoi spune chiar şi despre cei 3 ani şi jumătate 

ca fiind împărţiţi în două  Uneori el spune că Biserica este răpită după Apocalipsa 3  şi apare în 

Apocalipsa 19  Apoi vorbeşte despre cele 7 peceţi  despre primele 4 peceţi care se derulează paralel 

cu epocile Bisericii  În pecetea a cincia unde se vorbeşte despre evrei  el foloseşte texte care se 

găsesc între capitolele 4 şi 19  Acestea sunt afirmaţii diferite  care ne determină să ne întoarcem 

spre Cuvântul lui Dumnezeu  Fraţilor, de multe ori am luat această Biblie  am îngenuncheat  şi am 

spus: „ Dumnezeule atotputernic  eu nu pot spune „ Profetul a zis , profetul a zis”  „ Eu nu pot 

spune decât ceea ce pot spune din Cuvântul Tău”  „ Doamne, ajută-mă să primesc răspunsul!”  Şi 

Dumnezeu a cunoscut inima mea  şi mi-a permis să mă adâncesc în aceste lucruri  Dumnezeu să 

vă binecuvânteze pe toţi!                  

                              

 

  

 


