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„Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.“ (Evrei 13:8) 
 

SCRISOARE CIRCULARĂ - decembrie 1988 
 

Preaiubiţilor în Isus Hristos, Domnul nostru, din toate ţările şi toate limbile, vă salut cu 1Petru 1:24-25: 
„Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar 
Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie’’. 

 Apostolul Petru a luat Cuvântul Vechiului Testament şi ni l-a prezentat ca Evanghelie a Noului Testament. 
Oricine se poate convinge că tot ce a fost profeţit de prooroci, a fost aşezat (rânduit ) în mod desăvârşit de către 
apostoli. Ioan Botezătorul a rânduit slujba lui - Ioan 1:20-28. Isus a arătat slujba Lui - Luca 4:17-21. Petru a rânduit 
în Cuvânt marele eveniment al Rusaliilor - Fapte 2:16-21. Am putea continua şi să arătăm că totul a fost 
fundamentat şi aşezat corect într-o perfectă armonie a Noului şi Vechiului Testament. Vom face aceasta pe scurt, 
atingând doar subiectul despre slujba profetică, având în faţă textul din Psalmul 105:15: „Nu vă atingeţi de unşii 
Mei, a zis El, şi nu faceţi rău proorocilor Mei”. 
 Exact aceleaşi cuvinte pot fi citite în 1Cronici 16:22. O mare importanţă o are cuvântul „Mei”. „Nu vă 
atingeţi de unşii MEI, şi nu faceţi rău proorocilor MEI”. De-a lungul timpurilor au existat mulţi prooroci falşi şi 
numai un mic număr de prooroci adevăraţi. Despre zilele de pe urmă se spune că proorocii falşi şi unşii falşi vor fi în 
număr mare. Mărturia completă a Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu trebuie folosită pentru a-i pune la încercare. 
Adevăraţii prooroci, cu o trimitere strâns legată de planul de mântuire, sunt aleşi din pântecele mamei lor (Ieremia 
1:5). De fiecare dată când apăreau, ei erau gura supranaturală a lui Dumnezeu pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu 
venea la ei în mod direct, prin viziuni, de aceea ei erau numiţi „văzători” (1Samuel 9:9). Şi Domnul le vorbea cu 
voce audibilă: „Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi 
de Duhul Sfânt” – 2 Petru 1:21. 
 „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-şi descopere taina Sa slujitorilor Săi, proorocii” - Amos 
3 :7. Proorocii menţionaţi aici sunt acei cu trimiteri speciale. Ei apar numai atunci când Dumnezeu este pe cale să 
facă ceva extraordinar pe pământ. Au fost Noe, Avraam, Moise, Ilie şi alţii.  
 A fost Ioan Botezătorul, Petru, Pavel şi Ioan, cel căruia i-a fost dată ultima descoperire a lui Isus Hristos. 
Dacă cineva ar imagina o comparaţie între aceşti bărbaţi deja menţionaţi, cu slujba fratelui Branham, atunci slujba 
acestuia ar fi cea mai mare. Cine a citit, auzit sau văzut filmul cu predica „Adâncul cheamă adâncul”, este 
familiarizat cu slujba deosebită care i-a fost dată lui de a se ruga pentru bolnavi, după predică. El a fost singurul 
bărbat care a primit trimitere pentru această slujbă din partea Domnului şi care lucrează prin darul deosebirii şi 
descoperirii ca „Semnul lui Mesia (Hristos)”, Domnul cel înviat care este acelaşi şi astăzi. Acest semn este ultimul 
semn pentru Biserică acum, aşa cum El l-a dat atunci evreilor şi samaritenilor. 

 Cine a avut posibilitatea să citească mărturia personală a fratelui Branham, ştie că Îngerul Domnului nu i-a 
spus doar că i se vor da două semne ca şi lui Moise, ci Îngerul care i s-a arătat în 7 mai 1946 a menţionat o serie de 
versete din Scriptură. El s-a referit la Ioan 1, unde Domnul i-a spus lui Natanael prin darul deosebirii şi descoperirii 
cine este el şi unde se găsea înainte de a-l chema Filip. S-a referit, de asemenea, la Ioan 4, unde Domnul era în 
slujba de „Prooroc” şi „Fiu al omului”, descoperind femeii de la fântână toate lucrurile ascunse ale vieţii ei. 

 Fratele Branham spunea: „Sunt la fel de neajutorat ca şi voi, şi voi ştiţi că eu aştept ceva, eu aştept pe 
Îngerul Domnului”. Numai după ce Îngerul Domnului păşea pe platformă şi stâlpul de foc – lumina supranaturală – 
cobora, el începea să slujească persoanelor asupra cărora venea lumina şi Dumnezeu îi arăta ce trebuia să facă. 
 Aproape înaintea tuturor serviciilor, fratele Branham citea Ioan 5:19: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul 
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai”. 
Fratele Branham a subliniat pe drept că Isus Hristos în timpul când era în trup ca Prooroc – Fiul – făcea numai ce Îi 
arăta Tatăl, în mod supranatural, în viziune. Citiţi, vă rog, cu atenţie acest verset: „Adevărat, adevărat vă spun că 
Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face şi Fiul întocmai”. 
 Într-o viziune el vedea ceea ce Dumnezeu voia să facă; şi conform viziunii pe care o primea de la Tatăl, 
Fiul acţiona întocmai. În acelaşi fel, fratele Branham nu putea face nimic, el era total neajutorat, până când 
Dumnezeu începea să lucreze felul Lui supranatural. 
 Această slujbă a deosebirii şi viziunile au fost absolut desăvârşite. Tot ce i s-a descoperit a fost 100% 
adevărat. Fratele Branham a spus că dacă se poate ridica o singură persoană din lume şi să spună că un singur lucru 
care i-a fost descoperit nu este corect, atunci el îşi pune o pancartă pe care să scrie „prooroc mincinos” şi iese cu ea 
pe stradă. Am fost martor personal al acestei slujbe infailibile în Europa şi SUA, cu diferite ocazii. Am stat în faţa 
fratelui Branham când acest dar divin era în lucru. Ceea ce nimeni de pe pământ nu ştia, lui i se descoperea. Nu-i 
nevoie să mai spun că am fost fără grai şi copleşit. 
 Referitor la această slujbă, aş vrea să subliniez că sute de mesaje înregistrate sunt disponibile ca o mărturie 
a celor spuse aici. Sunt mulţi imitatori, şi ei au fost în număr mare chiar în timpul vieţii lui. Ei vin pe platformă, 
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arată spre cineva din adunare, şi spun, de exemplu „Acolo stă un bărbat cu probleme la stomac. Acolo este o 
doamnă care are probleme cu vezica biliară. Acolo este o pereche al căror fiu a fugit de acasă”, şi aşa mai departe. 
Dar aceste lucruri nu sunt dovedite a fi adevărate sau false, cum era cazul cu fratele Branham. Dumnezeu îi 
descoperea – numele, adresa şi alte detalii din viaţa celor ce stăteau în faţa lui în rândul pentru rugăciune, iar uneori 
chiar şi din viaţa celor ce stăteau în adunare. Domnul a făcut exact acelaşi lucru atunci când l-a vizitat pe Avraam: 
El i-a descoperit proorocului tainele inimii Sarei. Nici o imitaţie nu poate fi ca originalul. Dumnezeu nu vrea ca 
slujba aceasta unică să fie imitată. Conform scopului şi planului lui Dumnezeu, aceasta s-a întâmplat ca ultim semn 
pentru Biserică, şi nu poate, şi nici nu trebuie imitat, aşa cum slujba Domnului nostru nu a putut fi imitată nici chiar 
de vreunul din apostoli. Imitatorii au atras atenţia celor lesne crezători, asupra lor. Dar în realitate, ei nu sunt o parte 
a mesajului pe care Dumnezeu l-a dat pentru ziua de azi. Se fac astfel de lucruri pur si simplu pentru a impresiona 
adunarea. Cei ce le practică, le place să fie văzuţi ca bărbaţi deosebiţi ai lui Dumnezeu, şi susţin că prin ei se fac 
lucrări supranaturale. Ei sunt sinceri, dar un om poate fi greşit cu toată sinceritatea lui. Dumnezeu, nu un om, va 
judeca toate aceste lucruri conform Cuvântului Lui infailibil. 
 Întreaga lume creştină ştie despre credincioşii care respectă slujba lui William Branham şi-l consideră a fi 
proorocul timpului de sfârşit, cel ce trebuia să vină înainte de ziua cea mare înfricoşată a Domnului (Maleahi 4:5, 
Matei 17:11). Pentru că sunt diferite linii în mijlocul celor ce se referă la el şi susţin că cred mesajul lui – linii 
derivate din unele citate (din predicile fratelui Branham) – se impune de urgenţă o clarificare.  
 Diferenţele nu sunt în învăţăturile de bază ale Scripturii – căci toate tainele ascunse din Cuvântul lui 
Dumnezeu au fost descoperite – ci ele sunt pur şi simplu interpretări personale derivate din neînţelegeri. De la prima 
până la ultima carte a Bibliei totul a fost descoperit şi arătat în mod deplin. Căderea din grădina Eden, dumnezeirea, 
botezul biblic şi toate celelalte adevăruri dumnezeieşti au fost predicate în forma lor originală şi înţelesul lor original 
de slujitorul şi proorocul lui Dumnezeu, William Branham. Oricine slujeşte acum, poate lua Biblia şi să meargă la 
amvon şi să predice mesajul acestui ceas în lumina Cuvântului lui Dumnezeu descoperit. Afirmaţia că nimeni nu 
poate înţelege Scriptura, a fost, desigur, valabilă, dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că de când Cuvântul a fost 
descoperit în mod dumnezeiesc, noi putem înţelege acum în mod corect Scriptura. De fapt, noi am fost aduşi înapoi 
de la toate explicaţiile omeneşti la Cuvântul original, despre care însuşi fratele Branham a spus: „Acesta este 
absolutul meu”. Nimic nu poate fi adăugat sau scos din Cuvântul scris al lui Dumnezeu. 
 

Modelul nou-testamentar 
 
 Mulţi credincioşi par să treacă cu vederea faptul că Dumnezeu nu trimite numai prooroci mari, ci El a 
făgăduit diferite slujbe în Biserica nou-testamentară. AŞA VORBEŞTE DOMNUL, „De aceea iată vă trimit 
prooroci, înţelepţi şi cărturari (învăţători)….” – Matei 23:34. Luca se referă şi el la slujbe: „De aceea înţelepciunea 
lui Dumnezeu a zis: „Le voi trimite prooroci şi apostoli….” – Luca 11:49. Apostolii, proorocii şi învăţătorii au o 
responsabilitate deosebită de a împărtăşi totul cu Biserica, inclusiv mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis printr-un 
prooroc mare pentru epoca respectivă. Deoarece slujba unui prooroc adevărat este atât de diferită de slujbele 
stabilite de ierarhia bisericească, numai cei ce găsesc har înaintea lui Dumnezeu îl vor primi: „cine primeşte un 
prooroc în numele unui prooroc, va primi răsplata unui prooroc….” – Matei 10:41. Despre cei pe care Domnul i-a 
trimis, El a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primeşte; 
şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe cel ce M-a trimis pe Mine” – Ioan 13:20. Celor pe care Domnul i-a chemat 
şi i-a trimis în mod direct, El a spus: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi” – Ioan 20:21.  
 Domnul a împlinit Cuvântul Său şi a aşezat slujbele făgăduite în Biserică: „Şi Dumnezeu a rânduit în 
Biserică, întâi, apostoli; al doilea prooroci; al treilea învăţători…” - 1Cor. 12:28. În Efeseni 4:11 sunt menţionaţi, 
de asemenea, evangheliştii şi păstorii. Conform Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, toate aceste slujbe sunt necesare 
pentru zidirea Trupului lui Hristos. Mesajul timpului de sfârşit include restituirea slujbelor şi a tuturor lucrurilor 
despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime – Fapte 3:21.  
 În cartea Faptelor Apostolilor noi găsim confirmarea a ceea ce Domnul a promis „În vremea aceea s-au 
pogorât nişte prooroci din Ierusalim la Antiohia…” – Fapte 11:27. „În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi 
învăţători…” - Fapte 13:1. „Iuda şi Sila, care şi ei erau prooroci …” – 15:32. Aceştia erau prooroci mici a căror 
slujbă era în legătură cu cea a apostolilor şi a învăţătorilor. Şi totuşi întreaga Biserică beneficia de pe urma 
diferitelor slujbe. 

Biserica are nevoie acum de aceste slujbe deja menţionate, în felul în care ele au fost aşezate la început în 
Biserică. Aceasta include bărbaţi care au capacitatea să rânduiască slujba unui prooroc în Scriptură atât de complet, 
încât nici măcar cei ce critică să n-o poată învinge. Nu avem nevoie de oameni care simt că chemarea lor este să-l 
prezinte pe fratele Branham în anii ’60, ’70, ’80 şi poate chiar în anii ’90. Ce ar fi zis cineva dacă Petru şi Pavel l-ar 
fi prezentat pe Ioan Botezătorul timp de 10, 20 sau 30 de ani, şi ei s-ar repeta mereu, an după an? Ei au rânduit 
slujba proorocului trimis de Dumnezeu în Scriptură şi ei înşişi au devenit o parte a lucrării continue a lui Dumnezeu, 
conform planului de mântuire. Numai dacă cineva este chemat printr-o chemare directă, supranaturală la o slujbă 
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rânduită pentru Biserică, are capacitatea dată de Dumnezeu de a aşeza corect în Scriptură slujba unui prooroc mare. 
Altfel, el este doar un reporter, un povestitor sau face politică religioasă. 
 Cu siguranţă nu este destul să vorbeşti despre un mesager şi un mesaj. Noi trebuie să ajungem la ţintă, la 
scopul final pentru care a fost trimisă această slujbă, şi anume: restituirea tuturor lucrurilor înainte de întoarcerea lui 
Isus Hristos (Fapte 3:19-21). Pe cât de sigur a zis Domnul: „Eu voi restitui…’’ şi „Eu voi trimite pe proorocul Ilie 
care va reaşeza (restitui) toate lucrurile”, pe atât de sigur noi trebuie să ne aşteptăm la o totală restituire (reaşezare) 
a Bisericii Dumnezeului Celui Viu. 
 În timpul deschiderii celor şapte peceţi, fratele Branham a fost întrebat : „Va avea Mireasa lui Hristos o 
slujbă înainte de răpire?” El a răspuns : ,,Desigur. Aceasta este ceea ce se întâmplă acum. Mireasa lui Hristos, 
desigur! (Ea) este Mesajul acestei ore (acestui timp) – Mireasa lui Hristos. Desigur, ea este constituită din apostoli, 
prooroci, învăţători, evanghelişti şi păstori. Nu-i aşa? Aceasta este Mireasa lui Hristos . Desigur, ea are o slujbă, o 
mare slujbă – slujba acestei ore ( acestui timp )…”.     
 Mai întâi Dumnezeu foloseşte un bărbat care să furnizeze materialul pentru restul slujbelor în Trupul lui 
Hristos. În lumina cuvântului profetic, fiecare lucru este aşezat acolo de unde aparţine. „Dacă vorbeşte cineva, să 
vorbească cuvintele lui Dumnezeu; dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu…” – 1 
Petru 4:11. Nu mai este loc pentru imaginaţie, pentru filozofie, pentru tâlcuiri, pentru presupuneri. Ceea ce spunem 
noi, Dumnezeu a spus-o deja în Cuvântul Lui. 
 Noi vedem în mod clar din Scripturi că Dumnezeu a avut prooroci pentru scopuri deosebite legate de planul 
de mântuire şi la ei venea Cuvântul pentru acel ceas. De asemenea, noi înţelegem că El a rânduit slujbe în Biserică 
care să ia Cuvântul descoperit proorocului şi să-l împartă - în acelaşi Duh şi descoperire - cu poporul lui Dumnezeu. 
„Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurit lucrări, dar este 
acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi” - 1Corinteni 12:4-6. 
   

Numai Dumnezeu este fără greşeală 
    
 Oricine a citit Biblia ştie că Dumnezeu a îngăduit ca şi marii prooroci să facă unele lucruri care au arătat că 
şi ei sunt doar oameni. Asemenea bărbaţi trimişi de Dumnezeu, inclusiv fratele Branham, nu au fost fără greşeală. 
Singur Dumnezeu este Cel ce rămâne pentru totdeauna fără greşeală. Cu toată îngăduinţa, putem privi pe acest mare 
bărbat trimis de Dumnezeu şi să-l vedem cum iubea pescuitul şi vânătoarea şi, de asemenea, ca predicator care a 
avut dreptul să spună unele lucruri aşa cum le vedea el.  
 Apostolul Pavel făcea distincţie atunci când admitea partea lui umană: „…Celorlalţi le spun eu, nu 
Domnul…” – 1 Corinteni 7:12. Bărbaţii lui Dumnezeu, apostolii, proorocii, pot spune unele lucruri în felul în care ei 
le văd. De aceea este esenţial să ne întoarcem la Biblie şi să verificăm tot ce spun ei în cel puţin două locuri şi să 
aşezăm aceasta pe temelia puternică a Cuvântului lui Dumnezeu care rămâne în veac. Aceasta a fost, desigur, total 
uitată de acei aşa zişi urmaşi ai mesajului din vremea sfârşitului.     
 O predică de două ore nu a fost de la un capăt la altul un „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”, cum susţin unii. 
Nici fiecare prezicere nu a fost egală cu o proorocie, cum zic alţii. Oricine cunoaşte cât de adânc îl respect pe fratele 
Branham şi slujba lui, va înţelege durerea prin care trec atunci când trebuie să menţionez unele lucruri cu scopul de 
a-i ajuta pe cei ce pun infailibilitatea (lipsa greşelii – n .t.) pe seama unui om, în loc de Cuvântul lui Dumnezeu.  
 Duhul idolatriei a pătruns şi în locul Domnului Isus Hristos, centrul discuţiei a devenit William Branham. 
Slujitorii care au fost în imediata apropiere a proorocului, fac un viţel de aur după altul, şi nici nu  
le pasă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se referă la unele citate din predici care sunt scoase de obicei din 
contextul lor şi aşezate apoi greşit. Dumnezeu, în nemărginita Lui înţelepciune, a îngăduit ca slujitorul Său să spună 
unele lucruri care sunt contrare unele altora, uneori chiar în teme importante. În ciuda acestui lucru, treburile ar fi 
mers bine şi nu ar fi apărut nici o confuzie, dacă nu s-ar fi ridicat unii bărbaţi care au ales anumite lucruri în interesul 
lor, care să se potrivească cu părerile şi învăţăturile lor. Toţi acei auto-chemaţi şi care se mai şi aşează pe ei înşişi ca 
păstori, ar trebui să ia în serios următoarele cuvinte ale fratelui Branham, referitoare la o chemare divină: „Nimeni 
nu are dreptul să se aşeze la amvon dacă nu a avut o experienţă ca Moise şi nu L-a întâlnit pe Domnul Dumnezeu 
faţă în faţă”. Este obligatorie o chemare cerească pentru cineva care are o slujbă pentru întreaga Biserică. 
 Pentru că această importantă condiţie a chemării divine nu a fost respectată, s-au ridicat mulţi, care au luat 
drept descoperiri lucruri care au fost mai degrabă greşeli de exprimare. Prin aceasta ei dovedesc că nu au parte la 
învăţăturile profetice şi slujba apostolică pe care Dumnezeu a aşezat-o în Biserică. 
 Fratele Branham a spus, de exemplu, că au fost şapte sute - în loc de şapte mii - care nu şi-au plecat 
genunchii înaintea lui Baal. Instantaneu, au fost unii care au susţinut că aceasta este o descoperire deosebită şi au 
făcut din ea o învăţătură. De câteva ori fratele Branham a spus că cei 144.000 vor fi strânşi pe muntele Sinai, ceea ce 
este aparent o greşeală de exprimare, pentru că Scriptura spune că ei vor fi strânşi cu Mielul pe Muntele Sion 
(Apoc.14). O credeţi sau nu, dar sunt asemenea bărbaţi care susţin a fi lideri în cadrul mesajului şi care au luat aceste 
afirmaţii ce au fost făcute în grabă, ca descoperiri deosebite. Pentru a pune vârf, unii au încercat să găsească Muntele 
Sinai în Israelul de astăzi şi susţin că ei ştiu unde se găseşte. Împotriva dovezilor biblice copleşitoare, Muntele Musa 
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(Sinai) a fost schimbat pentru Muntele Karkom. A fost publicată chiar o broşură de către „Tucson Tabernacol” 
referitor la aceasta. Aceasta merge dincolo de înţelegerea omenească. 
 Când fratele Branham a vorbit despre cele 70 de săptămâni ale lui Daniel, el a pus întreaga adunare să 
repete: „O săptămână egal şapte ani”. Câteva minute mai târziu, el a spus: „…apoi mai este o săptămână lăsată 
pentru evrei. Este corect? Şi aceasta este exact şapte ani”. Puţin mai târziu a spus: „În momentul în care El începe a 
şaptezecea săptămână sau şapte ani, Biserica este plecată”. Apoi a spus: „Aceasta este ceea ce Duhul Sfânt mi-a 
dictat pe când scriam”. Toţi cei ce sunt familiarizaţi cu predicile fratelui Branham ştiu de câte ori a vorbit el despre 
cei trei ani şi jumătate care au rămas pentru evrei. 
 În predica „Cele zece fecioare” el a spus că acel călăreţ de pe calul alb din prima pecete, este Duhul Sfânt. 
Apoi i-a fost descoperit că aceasta era antihristul în primul lui stadiu. Despre gloata cea mare care nu se putea 
număra (Apoc.7), odată el a spus că ar fi Mireasa, apoi el a făcut afirmaţia că nu este Mireasa. Într-o predică, el a 
spus că Isus va face un legământ cu Israel pentru trei ani şi jumătate, conform Daniel 9: 27. În alt mesaj, el a învăţat 
că antihristul va face un legământ cu Israel, conform Daniel 9:27. Este o imensă diferenţă între Hristos şi antihrist. 
Este absolut inacceptabil să folosim un verset pentru amândoi. 
 Dumnezeul cerului care cunoaşte toate lucrurile a îngăduit ca astfel de afirmaţii de neînţeles să se facă – 
poate din cauză că El nu împarte slava Sa cu nimeni. Dacă cineva slăveşte un prooroc şi înalţă orice afirmaţie a lui 
mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu, o asemenea persoană este vinovată de comiterea idolatriei, şi prin aceasta 
merge în rătăcire! 
 Foarte des fratele Branham a spus că Biserica se încheie în Apocalipsa 3 şi apare din nou în cap.19. „Tot ce 
are loc între cap. 4 până la 19 este pentru evrei”, a spus el. Apoi a predicat el însuşi despre Apoc. 4 şi în mod 
deosebit despre capitolele 5 şi 6, care cuprind cele şapte peceţi. Este foarte clar că primele patru peceţi merg paralel 
cu Biserica nou-testamentară până la sfârşitul ei. Pecetea a cincea priveşte pe Israel - trecut şi viitor, iar cea de a 
şasea pecete conţine necazul cel mare. De multe ori fratele Branham s-a referit la Apocalipsa 10, şi în special la 
versetul 7. Câte afirmaţii contradictorii aş putea enumera, una după alta! 
 Datorită faptului că am tradus sute de predici în limba germană, cunosc lucruri care se potrivesc 100%, şi 
de asemenea, ştiu de altele care pur şi simplu nu corespund. Cel ce traduce nu poate citi sau asculta o predică în 
grabă, pentru că el trebuie să înţeleagă ce s-a spus, şi apoi s-o redea exact în altă limbă. 
 Fratele Branham a afirmat că a citit câteva cărţi, printre care şi a doctorului Larkin, din care a luat 
perioadele de timp pe care s-au extins cele şapte epoci ale Bisericii, date pe care le-a găsit în cartea acestuia la 
pag.130-131. O altă carte este „Cronologia evreilor”, de Usher. Se pare că aceasta a fost cea care l-a impresionat în 
ce priveşte anul 1977, ca fiind al şaptezecilea jubileu. El a mers atât de departe încât a spus că acest jubileu ar putea 
fi jubileul plecării Miresei dintre Neamuri şi al întoarcerii lui Hristos spre evrei. 
 Acest mare bărbat al lui Dumnezeu a văzut într-o viziune vremea sfârşitului. Aceasta eu o cred din toată 
inima mea. Cinci din cele şapte evenimente de importanţă deosebită pe care el le-a văzut, s-au împlinit deja. Dar 
apoi el vorbeşte ca William Branham, şi nu este Aşa vorbeşte Domnul. Citez: „Aceasta a fost în 1933 şi eu am 
prezis că în anul 1977 se va întâmpla o mare tragedie cu Statele Unite”. În viziunea pe care a avut-o fr. Branham a 
văzut cu siguranţă Statele Unite distruse. Data fixată în prezicere a fost a lui William Branham şi nu prin inspiraţie 
divină. 
 Asemenea nepotriviri nu pot clătina un adevărat credincios. Dimpotrivă, ne obligă să ne întoarcem la 
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu atinge cea mai mare slujbă din toate timpurile, pe care Dumnezeu a încredinţat-
o slujitorului şi proorocului Său în secolul douăzeci. Aceasta ne atinge doar pe noi, ca să putem face diferenţa dintre 
un prooroc care vorbeşte, şi Dumnezeu vorbind printr-un prooroc. 
 Culmea acestor lucruri a fost atinsă atunci când a fost publicată de către publicaţia „Cuvântul vorbit” din 
Jeffersonville, SUA, o broşură intitulată „Până în anul 1977”. Aceasta s-a făcut, desigur, după ce fratele Branham a 
plecat la Domnul. A fost instalată o euforie de cei ce susţineau a fi conducători ai credincioşilor mesajului din timpul 
sfârşitului şi au făcut subiectul principal al predicilor lor. Fraţii din SUA şi Canada care au intrat în slujbă pe la 
mijlocul anilor ’70, nu au fost în stare să facă o deosebire între o afirmaţie clară a Domnului Isus Hristos însuşi care 
a spus că nimeni, nici chiar Fiul şi nici îngerii din ceruri nu ştiu ziua şi ora revenirii, şi o prezicere bine-intenţionată, 
despre care acelaşi frate William Branham a spus: „S-ar putea să greşesc cu un an, s-ar putea să greşesc cu 20 de ani, 
s-ar putea să greşesc cu 100 de ani!” Dumnezeu nu greşeşte nici cu un minut. Eu mai am caseta în care unii din 
aceşti bărbaţi strigă plini de entuziasm în plină adunare : „Voi pleca de aici ! Nu-mi pasă dacă este înainte, până la, 
sau chiar în anul 1977!”. Pentru câteva minute întreaga adunare a intrat în transă, strigând, plângând, sărind, bătând 
din palme, sărbătorind pe omul care a făcut acest fals anunţ. Îmi aduc aminte de comentariile din ziarele locale, care 
subliniau anul 1977 şi dădeau citate din predicile lui William Branham. 
 Până la această dată, nu am întâlnit nici măcar un singur frate, nu am văzut nici măcar o broşură sau să aud 
măcar o casetă în care unul din acei mulţi bărbaţi să facă o corectare. Dimpotrivă, s-a introdus ceva mereu nou 
pentru a ţine oamenii în aşteptare şi tensiune. Deşi aceşti bărbaţi nu erau slujitori ai Cuvântului, ci furaţi de 
entuziasm, ei totuşi sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu acum şi în ziua judecăţii, pentru că ei nu au deosebit 
între lucrurile prezise de William Branham şi AŞA VORBEŞTE DOMNUL pe care el l-a rostit. Ei sunt vinovaţi de 
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a fi dat întregii lumi religioase impresia că William Branham a proorocit aceste lucruri care nu s-au împlinit, dându-
le dreptul, pe baza infailibilităţii Cuvântului lui Dumnezeu, să declare că William Branham a fost un prooroc 
mincinos. 
 Dumnezeu, şi mulţi dintre voi ştiu că am fost călăuzit să fac corecţii în scrisori circulare, pentru care era să 
fiu omorât cu pietre de oameni care au impresia că mă ridic mai presus de slujitorul lui Dumnezeu, William 
Branham. Dumnezeu este Judecătorul şi El îmi cunoaşte inima: am fost obligat să fac ceea ce am făcut şi am scris, 
pentru că cineva a observat o diferenţă de zece ani în calcularea datei, şi de aceia s-a fixat din nou anul 
1977/1988.Trebuie să spun asta, căci şi acest timp va trece. Fie că cineva crede sau nu, dar eu am fost impresionat 
de Duhul Sfânt atât de puternic, încât după această ultimă prezicere omenească posibilă noi să fim în alertă şi plini 
de speranţă, ştiind că timpul pentru ca Dumnezeu să-şi încheie planul Său de mântuire, a sosit. Timpul nu este numai 
aproape - acum este timpul! Toţi cei ce sunt din Dumnezeu se vor rândui cu Cuvântul Lui devenind o parte a lui, vor 
respinge orice explicaţie şi interpretare şi nu vor amesteca lucrurile din nou. Mireasa nu iese dintr-o amestecătură, ci 
ea este un produs curat al Cuvântului original al lui Dumnezeu care acum devine trup prin împlinirea lui în Trupul 
lui Hristos. 
  

Lucrarea de sfârşit 
 
 În diferite scrisori circulare am arătat din Scriptură că Domnul Însuşi îşi va desăvârşi (încheia) lucrarea Lui 
ciudată (Isaia 28:21). Oricine a citit predicile fr. Branham cunoaşte marea lui dorinţă de a vedea demonstraţia finală 
a puterii lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. El a afirmat : „Am văzut desfăşurarea ei “. Domnul i-a arătat ce se 
va petrece la sfârşit, chiar înaintea întoarcerii lui Isus Hristos, Domnul nostru. El a vorbit despre „cortul din 
viziune“, despre „a treia tragere”. Cu siguranţă Domnul va vorbi în acel timp şi El va avea pe cei ce să pronunţe 
ceea ce El a vorbit şi se va împlini înaintea ochilor noştri Marcu 11:23 şi Ioan 14:12.  Sunt ambele la plural şi nu pot 
fi tăgăduite. 

 Dumnezeu va mai clătina odată cerul şi pământul (Evrei 12:26-28). La timpul acela AŞA VORBEŞTE 
DOMNUL se va împlini: „În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile şi ele vor asculta pământul” 
- Osea 2:21. „Aruncaţi-vă ochii printre neamuri şi priviţi, uimiţi-vă şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face o 
lucrare pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva !” - Habacuc 1:5. 
 Cei ce vor participa la ceea ce Dumnezeu va face nu numai că vor auzi despre aceasta, ci ei o vor trăi. 
Înainte de răpire vor avea loc lucruri deosebite în mijlocul mădularelor Miresei. Prin aceasta, credinţa de răpire va 
creşte foarte mult. Aşa cum fratele Branham a văzut, vor avea loc minuni de creaţie a unor părţi lipsă ale trupului 
omenesc. Acestea corespund perfect cu Scriptura. La întoarcerea lui Isus Hristos, se va împlini ceea ce Pavel a scris 
sub inspiraţia Duhului Sfânt. În 1Tes. 4 el a arătat modul în care se va întoarce Domnul Isus, iar în capitolul 5:23, el 
scrie: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie 
păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos”. Noi credem că ceea ce Cuvântul lui 
Dumnezeu spune, va deveni o realitate în acel timp. La fel de mângâietor este şi următorul verset: „Cel ce v-a 
chemat este credincios şi va face lucrul acesta “ - 1 Tes. 5:24 . 
 Nu vor fi doar şapte bărbaţi, cum cred unii, care să aibă o slujbă deosebită. Nu, Domnul însuşi prin Duhul 
Sfânt se va mişca pe întreg pământul şi va face aceleaşi lucruri oriunde vor fi adunaţi cei ce fac parte din Mireasă. 
Vor avea loc minuni în suflet, în duh şi în trup. Mulţi demoni vor fi scoşi din credincioşi care sunt motivaţi de 
duhuri rele. Fiecare suflet va fi eliberat din robia spirituală pentru a se bucura de slăvita libertate a copiilor lui 
Dumnezeu. Va fi ca în zilele apostolilor cu Anania şi Safira. Nimic greşit nu va rămâne în mijlocul poporului lui 
Dumnezeu. În acel timp se va împlini Scriptura: „Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, 
să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană, să trăiască şi mai departe fără prihană, şi cine este sfânt, să se 
sfinţească şi mai departe“ . - Apocalipsa 22:11 . 
 Nu vor mai fi fraţi mincinoşi, nici proorocii mincinoase, nici învăţături false în timpul acelui scurt timp în 
mijlocul mădularelor Miresei. Înainte de schimbarea totală a trupului credincioşilor, credinţa va creşte foarte mult 
prin lucrurile care se vor petrece în trup, suflet şi duh în acel timp. 

 Lucrurile pe care le aşteptăm şi le predicăm astăzi, atunci se vor întâmpla. Pentru că nimeni nu ştie cu 
exactitate succesiunea evenimentelor, noi trebuie să aşteptăm până când va bate ceasul lui Dumnezeu. În acel timp, 
în mijlocul poporului lui Dumnezeu va fi o atmosferă plăcută, cerească. Acum noi vorbim despre dragoste şi despre 
lucrurile pe care Dumnezeu le va face. În acel timp noi vom trăi şi le vom experimenta prin harul lui Dumnezeu . 
 Fratele Branham a văzut această lucrare puternică de sfârşit a lui Dumnezeu şi a adus-o în legătură cu cele 
şapte tunete conform aşteptării lui. El predicase deja despre cele şapte epoci ale Bisericii, când a avut acea puternică 
experienţă a apariţiei norului supranatural, despre care el a spus: „Motivul pentru care a fost un lucru atât de 
extraordinar, încât El a vorbit despre el şi a arătat cele şapte tunete, iar revistele „Look“ şi „Life“ au arătat acel inel 
luminos (nor luminos în formă de inel)…”. Oricine ştie că revista „Science“ din aprilie 1963 şi revista „Life“ din 17 
mai 1963 nu au relatat despre nici un eveniment legat de Apocalipsa 10. Cu ce se ocupa relatarea? Fratele Branham 
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vorbeşte despre acest eveniment ca despre cele şapte tunete, dar se referă la lumina supranaturală care a apărut pe 
cer în 28 februarie 1963. El a avut o vedenie şi a auzit o puternică explozie formată din şapte tunete succesive. 
Datorită acestei experienţe extraordinare, el a legat-o de cele şapte tunete . 
 El a predicat despre peceţi aşa cum i-au fost descoperite în mod supranatural, aşteptând tot timpul ca să se 
petreacă lucruri mari. Conform înţelegerii sale, singurul lucrul care a mai rămas să se împlinească sunt cele şapte 
tunete . 
 Eu sunt familiarizat cu toate citatele pe care el le-a spus despre cele şapte tunete, şi voi folosi câteva care se 
potrivesc cel mai bine în duhul Bisericii. 
 „Să ne întoarcem la Apocalipsa 10 pentru un moment, ca să căpătaţi o mai bună înţelegere înainte de a 
începe. Acum, aceasta are loc în timpul sfârşitului, ascultaţi: „Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora 
din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul…”. Dacă aţi observat, acesta era Hristos, pentru că 
în Vechiul Testament El era numit Îngerul Legământului, şi El vine acum la evrei, pentru că Biserica este luată” - 
Peceţi, pag. 72. Nicăieri nu este arătat Domnul nostru Isus Hristos ca Înger al Legământului sau ca Leul din seminţia 
lui Iuda în legătură cu Biserica nou-testamentară . 
 „Şi când peceţile sunt deschise şi tainele sânt descoperite, vine Îngerul, Mesagerul, Hristos, aşezând un 
picior pe mare şi unul pe pământ, cu curcubeul deasupra capului Lui… Şi aici El se întoarce în cap. 10 după timpul 
revenirii (pentru Biserică – n .t.)“. Peceţi pag. 74-75. Aceasta se potriveşte perfect în programul lui Dumnezeu. 
 După ce William Branham a făcut atâtea afirmaţii despre cele şapte tunete, el a spus prin descoperire 
divină: „…nimeni nu ştie când va veni El; nici despre taina celor şapte tunete“ – Peceţi pag. 576. Desigur, această 
afirmaţie biblică profundă este total ignorantă de cei care etichetează orice tâlcuire personală ca o descoperire a 
celor şapte tunete. Faptul că sunt aşa de mulţi, dovedeşte prin însăşi acest fapt că ei toţi sunt greşiţi. Oricine va vorbi 
în Numele Domnului va tăcea acolo unde Biblia tace, şi va vorbi numai acolo unde vorbeşte Biblia (1 Corinteni 4:6 
) . 
 Fără ezitare, eu declar pe baza autorităţi Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu că cele şapte tunete din 
Apocalipsa 10 vor face să li se audă glasurile în timpul când Domnul va veni jos ca Îngerul Legământului şi va pune 
un picior pe uscat şi unul pe mare: „...şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte 
tunete au făcut să se audă glasurile lor” (vers. 3). Ce au spus cele şapte tunete nu a fost scris şi de aceea nu a 
devenit o parte a Cuvântului lui Dumnezeu pe care noi s-o predicăm .  
  „Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe pământ şi pe mare, şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer 
şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor…” ( vers.5-6 ) . 
 Declar mai departe, pe baza autorităţii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu că acest eveniment va avea loc – 
conform Daniel 12:5-7 – exact trei ani şi jumătate înainte de sfârşit „…el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi 
mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, că va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că 
toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot”. 

Proorocul Daniel l-a văzut pe Înger ridicând ambele mâini spre cer şi jurând pe Cel ce trăieşte veşnic. Ioan 
l-a văzut pe înger ţinând într-o mână cartea deschisă şi ridicând spre cer cealaltă mână şi jurând pe Cel ce trăieşte 
veşnic. Este pur şi simplu perfect, pentru că în zilele lui Daniel, cartea nu era în mâna Lui. El este proprietarul 
original, El o deschide în cap. 5 şi în cap.10. El vine jos din cer cu cartea deschisă. Este minunat.  

 Nimeni de pe pământ nu are dreptul să spună ceva contrar afirmaţiilor clare ale Cuvântului lui Dumnezeu, 
pentru că Sfânta Scriptură are ultimul cuvânt şi este absolutul în această privinţă. Toate explicaţiile, toate 
interpretările, toate descoperirile numite a fi „cele şapte tunete” sunt declarate cu această ocazie nule şi neavenite în 
Numele Domnului Isus Hristos . 
 Aceasta se aplică şi peceţii a şaptea. Eu declar pe baza autorităţi Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu că 
împlinirea peceţi a şaptea, care este scrisă în Apocalipsa 8 de la versetul 2, este la viitor. Va fi o tăcere de o jumătate 
de ceas în ceruri în momentul deschiderii celei a şaptea peceţi, o tăcere sfântă va traversa cerul. Versetele 2 la 6 ne 
dau informaţii precise asupra celor ce se vor întâmpla în legătură cu împlinirea peceţii a şaptea .  
 Oricine citeşte textul, va observa că în acel timp, ultimele rugăciuni ale sfinţilor – aleşii dintre evrei (Daniel 
7:18, 25, 27, Apoc. 13:7, 14:12 ) – vor fi aduse înaintea lui Dumnezeu pe altarul de aur. Apoi cădelniţele în care 
erau aduse rugăciunile înaintea lui Dumnezeu vor fi umplute cu foc de pe altar şi aruncate pe pământ. Descrierea 
este foarte clară. În acel timp, tronul de har se va transforma în tron de judecată, căci şi alegerea evreilor este 
terminată. 
 În sfârşit, declar că Dumnezeul Cel neschimbător face toate lucrurile conform aceluiaşi model de la prima 
până la a şaptea pecete inclusiv. Oricine vrea să fie informat de ceea ce se întâmplă în prima, a doua, a treia, a patra, 
a cincea, a şasea pecete, nu se opreşte la citirea primului verset din acea pecete. Nu, noi continuăm să citim întreg 
conţinutul respectivei peceţi. Nu găsesc altă explicaţie decât aceea că Satan, maestrul înşelăciunii, a pus o mahramă 
peste oameni spre a le ascunde acest lucru simplu şi a-i înşela cu aceste aşa-numite descoperiri deosebite, etc. Vă 
rog, nu vă opriţi după ce aţi citit Apoc. 8:1, ci continuaţi să citiţi, pentru a afla şi a cunoaşte ce se va întâmpla în 
timpul împlinirii celei de-a şaptea peceţi. Orice altă explicaţie, interpretare sau descoperire numită „descoperirea 
celei de a şaptea peceţi” o declar aici ca fiind nulă şi neavenită.  
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 Felul în care se va împlini în mod literar Apocalipsa 10:1–6, în ordinea şi la timpul arătat în Scriptură, se 
aplică şi peceţii a şaptea. Ioan a declarat: „Şi am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au 
dat şapte trâmbiţe”. Eu cred că ceea ce a văzut Ioan a văzut corect lucrurile. Dacă cineva adaugă ceva la Scriptură 
prin tâlcuire proprie, el trebuie să fie conştient de consecinţe. Se pare că frica de Dumnezeu i-a părăsit pe oameni. Ei 
pur şi simplu nu ştiu despre ce vorbesc. Popor al lui Dumnezeu, întoarce-te la Domnul şi la simplitatea Cuvântului 
Lui cel Sfânt !  
  

Legăturile  
    
 Colaborarea cu fraţii din diferite ţări a fost foarte eficace de-a lungul anilor. Se pare că a venit timpul de a 
extinde dreapta de însoţire tuturor celor ce nu sunt legaţi de un bon de masă sau de un ajutor din partea oamenilor, ci 
sunt chemaţi de Dumnezeu care va satisface toate nevoile lor spre a lucra frăţeşte împreună. Aici, în biserica din 
Krefeld, aş vrea să menţionez pe fraţii care mă cunosc personal şi care au experimentat începutul şi dezvoltarea 
acestei slujbe de 20, 30 sau mai mulţi ani. Ei sunt încă cu noi: fr. Russ şi fr. Schmidt şi alţii care au stat tari pentru 
cauza lui Hristos, chiar şi prin furtuna din anul 1979. Unii se aşteptau la sfârşitul acestei slujbe, dar prin harul lui 
Dumnezeu noi putem depune mărturie că mulţi oameni au venit la Domnul şi la cunoaşterea adevărului. Numărul 
celor ce în ultimii ani au venit în adunări aici în Europa şi în întreaga lume, se ridică la ordinul miilor. 

 Deja cunoscut este fratele Barilier Alexis din Lausanne, Elveţia. Împreună cu grupul său, el slujeşte 
oamenilor de limbă franceză şi face o mare lucrare pentru slava lui Dumnezeu. În acest an el a făcut un număr de 
călătorii misionare şi slujba lui personală a fost o mare binecuvântare pentru mulţi. 

 De asemenea, fratele Josef Baranovski şi fratele Josef Di Prosimo din Belgia au făcut călătorii misionare în 
ţările de limbă franceză din Africa. Slujba lor este mult apreciată. Fratele Etienne Genton este ocupat aproape zi şi 
noapte cu traducerea în limba italiană a predicilor. El de asemenea, tipăreşte şi trimite broşuri. Slujba sa poartă în 
mod evident roade bogate.  

Fratele Franco Forestieri şi grupul lui sunt şi ei foarte ocupaţi cu tipărirea şi fac tot ce pot pentru a servi 
poporul lui Dumnezeu cu hrana spirituală la vremea cuvenită.  

Fratele Markku Vuori din Finlanda munceşte, de asemenea, din greu, traducând şi tipărind mesajul pentru 
fraţii şi surorile din ţara lui. Dumnezeu a binecuvântat munca sa. 

 Sunt mulţi alţi fraţi pe care i-aş putea menţiona, în special cei din ţările Europei de Est, Asia şi Africa, cu 
care cooperăm. Călătoria din august 1988 în URSS nu a fost numai o binecuvântare pentru mii de credincioşi, ci şi o 
străpungere pentru mesajul din timpul sfârşitului. Cine şi-ar fi putut închipui că voi da un lung interviu televiziunii 
de stat, şi de asemenea, să primesc o jumătate din prima pagină a unui ziar? 

 Este un privilegiu deosebit pentru mine să aud despre modul minunat în care Domnul foloseşte pe unii din 
aceşti fraţi. Dacă un mădular este binecuvântat, noi toţi ne bucurăm în Domnul. Eu invit pe toţi fraţii care 
împărtăşesc slujba din timpul sfârşitului să pună de o parte ideile şi învăţăturile favorite care provoacă despărţiri şi 
să se unească într-un ultim efort pentru a duce până la marginile pământului cel mai mare mesaj al tuturor 
timpurilor. 

 De la Centrul de Misiune din Krefeld, noi servim poporul lui Dumnezeu din 134 de ţări. Sarcina financiară 
legată de această muncă este purtată în special prin darurile fraţilor din Elveţia, Austria, Germania, Alsacia, Belgia, 
Australia, chiar şi din Canada şi SUA, Finlanda. Folosesc această ocazie să vă mulţumesc tuturor, şi fie ca 
Dumnezeu să vă răsplătească pentru ceea ce faceţi în Împărăţia lui Dumnezeu în acest timp cu adevărat al 
sfârşitului. Vă rog, rugaţi-vă pentru mine şi pentru toţi cei ce sunt chemaţi la slujbă ca Dumnezeu să ne 
binecuvânteze, să ne unească şi să fie cu noi. Un alt an se apropie de sfârşit şi noi putem spune cu adevărat că 
Dumnezeu a binecuvântat slujba ca niciodată mai înainte. Multe biruinţe au fost câştigate pentru adevăr în Numele 
lui Isus Hristos, Domnul nostru.  

Pentru anul 1989 vă urez cele mai bogate binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Fie ca noi să fim găsiţi în 
voia Lui desăvârşită şi să avem parte la ceea ce El face chiar acum. AMIN. 

Din însărcinarea lui Dumnezeu,    

Fr. Frank 
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