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Prefaţă.
Din cauza neobişnuit obiectul şi conţinutul acestei cărţi, 
mă simt că o anumită cantitate de explicaţie este 
necesar ca cititorul poate înţelege mai bine şi aprecia 
mai bine mesajul conţine. Cartea a fost luată la predici 
inregistrat care am livrat congregaţia mea la Cort 
Tucson non denominaţional, în Tucson, Arizona, în 
primavara anului 1969. Prin urmare, este o carte

"vorbite", şi deşi acesta a fost editat, păstrează încă aroma de deschidere este de o serie de 
predici.

Aceasta carte este despre un om care a fost trimis de Dumnezeu la această vârstă. Acest om 
a fost un profet; încă, aşa cum Hristos a zis: Ioan Botezătorul în Matei 11:9, cred el a fost mai
mult decât un profet, pentru el a fost un profet-mesager la închidere de zile ale 
creştinismului. Isaia, cu mult înainte de naşterea lui Hristos, a proclamat: (9:6) “Căci un Copil
ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.”

În mod similar, pot privi înapoi la începutul acestui secol al douăzecilea şi spun că ni s-a dat 
un fiu, ni un profet a fost născut, şi el a fost în prim-plan a alerga a doua venire "fiului că" 
profetiei lui Isaia din nou pe pământ. Complet povestea vietii acestui profet ar umple multe 
volume mai multe decât am, un ministru de Evanghelia lui Isus Hristos, ar avea timp să scrie. 
De asemenea, nu sunt am comandat pentru a fi un scriitor. Munca mea este predica, dar eu 
sunt un predicator a cărui viaţă a fost afectată atât de complet Ministerul de profetul acest 
ora de terminare, că Ministerul propria mea a devenit turnate pentru un scop nou.

Astfel, este, că punctul pentru acest om şi mesajul său, el a subliniat la Hristos. În acest fel 
numai pot am îndeplinesc meu ministeriale îndatoririle de serviciu de la Dumnezeu - de 
recunoscând ceea ce el a făcut pentru veacului al XX-lea prin viata unui om. Dorinţa mea este
de a familiariza pe toţi cei care citiţi acest cont cu caracter, viaţa şi faptele acestui om ales de 
Dumnezeu.

Aceasta carte este martor la miraculoasa lucruri am văzut şi auzit, pentru Dumnezeu a 
binecuvântat cu adevărat mine şi aş vrea să-i dea slava. Eu va-mi cer scuze pentru a 
menţiona frecvente fac de numele acestui om, căci cred că chiar părţi şapte litere din numele 
lui s-au rânduit de Dumnezeu: William Marrion Branham, un profet al secolului al XX-lea, un 
om al lui Dumnezeu selectat pentru a prim-plan alerga a doua venire a Domnului Isus Hristos.

Eu-l suni, "Fratele" Branham, pentru că el a spus, "dacă mă iubeşti, vă va suna-ma fratele", şi
viaţa mea este deschisă la orice provocare, că eu nu iubesc cu adevărat acest fratele, acest 
om al lui Dumnezeu.



Înregistrate în Faptele Apostolilor 4, ucenicii au fost convocați de către autorităţile, bătut cu 
multe lovituri, şi interzis de a vorbi sau de a învăţa în numele lui Isus Hristos. Răspunsul lor la
acuzatorii lor a fost, ,,Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm 
mai mult de voi decît de Dumnezeu;”

De asemenea inainte de a ma condamna pentru acest scris umil, acuzatorii mei ar trebui să 
ştie că m-am simtit condus de Dumnezeu să facă acest lucru. Un motiv imperios de ce trebuie
să fac acest lucru este din recunoştinţă pentru martor al celor care au umblat cu Isus. Îi 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru lor de înregistrare. Au împlinit porunca de după-înviere lui 
Isus în Luca 24:48 “Voi sînteţi martori ai acestor lucruri.”

Ştiu că, dacă aş fi trăit în zilele lui Isus, într-o ţară îndepărtată din Israel, şi cineva a venit la 
spune-mi de Isus Hristos, am ar fi apreciat lor Martorul credincios. Deci, crezând că 
Dumnezeu a vizitat această generaţie, am ajuns a spune ceea ce el a făcut. El a trimis un 
profet, şi mă simt privilegiat ca să mărturisească despre acele lucruri care s-au făcut prin 
viata acelui profet.

Am încredere că am făcut clar responsabilitatea simt să spun ceea ce am văzut şi auzit, 
îndeplinesc o Comisie ca să mărturisească despre ceea ce Isus Hristos a făcut din generaţia 
mea. Chiar şi după Înălţarea Domnului Jesus, ucenicii au fost ezitat să facă acest lucru. În 
Faptele Apostolilor 1:4-8, Biblia spune că Isus a poruncit ucenicilor asamblate, că acestea ar 
trebui să nu se depărteze de Ierusalim, dar ar trebui să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, 
spunând în versetul 5:

Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul 
Sfînt.``

Ei l-au întrebat dacă el ar acel moment restabili din nou Regatul lui Israel, la care el a 
răspuns:

,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le -a păstrat 
supt stăpînirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, 
şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile 
pămîntului.``

La aceste versete, cred că umplerea botezul cu Duhul Sfânt aduce puterea destinatarului 
pentru a merge mai departe şi să mărturisească despre lucrurile pe care Dumnezeu a permis-l
pentru a experimenta şi de a înţelege în timpul vieţii sale. Fără îndoială atunci când Petru, 
Iacov, Ioan şi alţii a declarat anumite lucruri, au fost printre ascultători cei care nu cred 
pentru că nu ei înşişi au asistat la minunile. Dar Isus a spus: "Voi sunteţi martorii mei." Când 
Thomas a fost invitat pentru a satisface său îndoială de thrusting mâinile în rănile lui Hristos 
cel înviat, el s-a spus "mai mult binecuvântaţi sunt cei ce nu au vazut si au crezut".

Încă unele lucruri sunt mai greu de crezut de a vedea-le, decât sunt să creadă fără să vadă. 
Când ucenicii plictisesc martor de lucruri pe care Isus a făcut, pe apa umblând, pâini de 



rupere, lesina de peşte, orb de vindecare, chiar şi ridicarea mort - au fost cei care nu ar putea
înţelege adevărul înainte de ochii lor. "Prea fantastic," au spus. De asemenea, I se vor referi 
la lucruri care sa întâmplat în această generaţie în viaţa Fratele Branham, că doar unii vor 
crede. Nu este responsabilitatea mea de a convinge toţi oamenii să creadă, dar este 
responsabilitatea mea să spun tuturor oamenilor ceea ce cred, ceea ce am văzut şi auzit, şi le
va da un motiv pentru "Sper că este în mine" la ora asta, şi de ce I stau unde fac.
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Rev. Green a fost un prieten apropiat şi asocia Fratele Branham, în special în anii din urmă a 
vieţii sale. În cartea sa "Acte de profetul" el dă mărturie despre lucruri miraculoase a văzut şi 
auzit în ministerul de profetul lui Dumnezeu la aceasta varsta. Aceasta se poate dovedi a fi o 
binecuvântare să ai ca să luaţi această călătorie în urmele lui un profet Biblia reale, cu semne 
scripturale autentic şi un mesaj autentic scripturale.
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