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 Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte 

fratele Frank din centrul misionar din Krefeld, Germania. Am atins 

din nou primul week-end din lună, când noi ne adunăm aici din 

întreaga Europă şi de asemenea din diferite ţări din Africa şi alte 

naţiuni din afara Europei. De această dată au fost cam 20 de 

naţionalităţi, adunate ca să audă Cuvântul scump al lui Dumnezeu. 

Ei sunt aceia care cred  în slujba fratelui Branham şi ei de asemenea 

cred în continuarea slujbei care se desfăşoară după plecarea lui. Este 

Cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul Sfânt în forma sa 

originală. 

 Doar ca să vedeţi cât de uşor pot oamenii să înţeleagă greşit 

lucrurile, aş vrea să vă informez despre unul dintre e-mail-urile pe 

care le-am primit. O persoană a scris: „Dragă frate Frank, aşa cum 

fratele Branham a luat Biblia şi a afirmat că este absolutul lui, ei 

iau ca absolutul meu ceea ce a spus profetul.” Poate suna foarte 

bine, dar nu este adevărul exact. William Branham nu ne-a 

îndepărtat de Cuvânt, ci ne-a întors la Cuvânt; el ne-a depărtat de 

toate tâlcuirile, de toate explicaţiile, şi ne-a întors la învăţăturile 

originale ale apostolilor şi prorocilor, ale lui Hristos, ale Cuvântului 

lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să facem acelaşi lucru: să luăm 

Biblia şi să facem din aceasta absolutul nostru. Şi citim din Luca 

21:32-33, ca să confirmăm acest lucru: „Adevărat vă spun că nu va 

trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri. 

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”  Viaţa 

şi puterea sunt numai în Cuvântul original al lui Dumnezeu, care 

este sămânţa originală. Toate lucrurile au venit la existenţă prin 

cuvântul lui Dumnezeu vorbit, pentru că acest cuvânt are putere 

creatoare. De aceea trebuie să ne asigurăm întotdeauna că 

spunem ceea ce a spus deja Dumnezeu în Cuvântul Său.  

 Şi a venit timpul când noi nu trebuie să interpretăm prorociile 

biblice referitoare la timpul sfârşitului. Trebuie doar să ne 
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deschidem ochii şi să privim ce se întâmplă. Să ne referim numai la 

câteva lucruri care se conturează acum: 

 La fiecare şase luni, în Comunitatea Europeană, o ţară preia 

conducerea. După ce trec cele şase luni, vine rândul altei ţări. Aşa 

vine rândul fiecărei ţări. Acum, în partea doua a acestui an, a venit 

rândul Danemarcei. Prima declaraţie făcută de guvernul acesteia a 

fost că în următoarele şase luni, să se completeze numărul celor 10 

ţări din blocul de est care să se alăture Unităţii Europene. Intrăm de 

fapt în tabloul celor şapte capete şi zece corne. Nu pot intra în 

detalii, noi nu suntem doar la timpul de sfârşit, ci la sfârşitul 

timpului de sfârşit.  

Chiar imaginile banilor mărturisesc despre Apoc. 17, unde 

vedem curva care călăreşte pe fiară. Aici avem declaraţii din ziare 

laice (fratele Frank arată un ziar cu o fotografie cât pagina, 

înfăţişând curva călărind un taur). Chiar banii obişnuiţi arată curva 

călărind fiara. În Grecia, pe moneda de 2 euro o vedeţi pe „doamna” 

care călăreşte fiara. Oamenii nu ştiu ce fac, dar ei împlinesc 

profeţiile biblice, arătând chiar pe monedele lor ceea ce se întâmplă 

de fapt. Deja în 1948, pe valuta germană se găsea „doamna” care 

călăreşte fiara. Dar asta nu e tot. Dacă vedeţi cea mai nouă ştampilă 

(timbru) din Irak, îl vedeţi pe Saddam Hussein cu o puşcă în mâna 

dreaptă, stând pe muntele Templului din Ierusalim. Vă puteţi 

imagina ce înseamnă asta. Îmi aminteşte de Apoc. 9:13-15: „Îngerul 

al şaselea a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas din cele patru 

coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, zicând 

îngerului al şaselea, care avea trâmbiţa: Desleagă pe cei patru 

îngeri, cari sunt legaţi la râul cel mare Eufrat!” Râul Eufrat trece 

prin Irak. Acolo a început omenirea. Acolo a locuit Avraam, în Ur, 

Caldeea. Acolo a fost Edenul. De acolo va veni distrugerea. „Şi cei 

patru îngeri, cari stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul 

acela, au fost deslegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.” 

Puteţi lua multe versete din Ezechiel 38 şi 39, puteţi merge în 
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Zaharia 14:12, puteţi merge în Ioel, şi în Apoc. 16 unde popoarele 

vor fi adunate în ziua cea mare a Domnului. 

 Iubiţilor, aş vrea să înţelegeţi: fratele Frank nu pretinde să fie 

ceva deosebit. Eu doar pretind că cred Cuvântul lui Dumnezeu în 

forma sa originală. Eu cred mesajul acestui ceas! Nu tâlcuirile şi nu 

diferitele direcţii dezbinate de fraţi care au făcut diverse învăţături. 

Nu sunt de acord cu aceste lucruri. Eu sunt în concordanţă cu 

învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu, şi aşa cum am spus la 

început, Dumnezeu a trimis un proroc care să ne aducă înapoi la 

Cuvânt. Şi dacă vă uitaţi în istorie, fiecare denominaţiune care există 

ia Biblia şi încă ceva. Nu vreau să amintesc nume, pentru că nu ar fi 

politicos, dar toate denominaţiunile se referă la Scriptură dar şi la 

ceea ce au spus prorociţele sau prorocii sau întemeietorii lor. Şi 

astfel au Biblia şi încă ceva. Noi nu avem Biblia plus(+), ci avem 

Biblia, şi Biblia, şi Biblia. Şi aceasta este marea deosebire. Dacă 

faceţi din mesajul acestui ceas ceva diferit de Cuvântul lui 

Dumnezeu, voi predicaţi altă evanghelie, alt Isus. Taina este că 

Dumnezeu ne-a adus înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, iar eu 

trebuie să subliniez acest lucru pentru că eu, fratele Frank, am primit 

o chemare directă din partea Domnului, în 2 aprilie 1962. Puteţi s-o 

credeţi sau să n-o credeţi. Este treaba voastră. Dar eu am auzit glasul 

pătrunzător şi poruncitor al Domnului: „Slujitorul meu, timpul tău 

pentru acest oraş se va încheia curând. Te voi trimite în alte oraşe 

să predici cuvântul Meu.” Atunci am căzut la podea, spre stânga, pe 

faţă. Iubiţi fraţi, vom sta faţă-n faţă la Judecată. M-aţi putea judeca 

acum, dar vine ziua când toţi vom sta la Judecată. Şi aş vrea să spun 

acum şi atunci, aşa cum a spus Pavel, că sunt curat de sângele 

tuturor pentru că v-am vestit tot planul lui Dumnezeu. Eu cred că 

fratele Branham a fost acel Ilie făgăduit care trebuia să vină înaintea 

zilei Domnului, ca să reaşeze toate lucrurile. Ce înseamnă 

reaşezarea? Ceva diferit, sau însemnă a reaşeza aşa cum a fost în 

original? Reaşezare (restaurare) înseamnă a reconstrui ceea ce a fost 

la început. De aceea prorocul Ilie a luat 12 pietre conform 
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seminţiilor lui Israel, şi a reconstruit altarul, a pus jertfa pe el, şi 

Dumnezeu a fost cel care a răspuns. De aceea William Branham a 

trebuit să ia învăţăturile celor 12 apostoli şi să reaşeze toate 

lucrurile. Şi conform Fapte 3:19-21, Domnul va trimite vremuri de 

înviorare, şi toate lucrurile trebuie reaşezate aşa cum au fost la 

început. Apoi Isus se va întoarce ca să ia o Mireasă pregătită, nu 

împodobită în exterior cu versete şi citate, ci o Mireasă care este 

parte a Cuvântului lui Dumnezeu care se împlineşte acum. Aşa cum 

Mântuitorul a fost parte a tot ceea ce se promisese pentru timpul 

acela până acum, la fel Mireasa lui Hristos, cei cu adevărat mântuiţi, 

ei sunt parte a Cuvântului lui Dumnezeu. 

 Iubiţi fraţi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, în toată lumea, în 

ţările Africane, până în Cape Town, în Asia, până în Hong Kong, şi 

peste tot, Dumnezeu să binecuvânteze toate neamurile. Predicile 

noastre din primul week-end sunt trimise la toate aceste naţiuni, şi 

Dumnezeu a binecuvântat această slujbă până la marginile 

pământului. Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Amin.  

 

-Sibiu, duminică, 11 august 2002 

 


