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 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele 

Frank, şi vă salut din centrul de misiune din Krefeld, Germania. 

Sunt bucuros să ştiu că suntem în legătură unii cu alţii, pe întreg 

pământul. În fiecare prim week-end din lună avem adunări 

deosebite aici, la Centrul de Misiune. Este luni, 7 octombrie 2002, 

şi tocmai au luat sfârşit adunările. Sala a fost plină, au fost peste 

650 de oameni, din circa 16 naţionalităţi diferite, şi Cuvântul lui 

Dumnezeu a fost scump pentru noi. Noi credem că cerul şi 

pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci.  

 Din nou înţelegem că revenirea lui Hristos este iminentă, şi 

profeţiile biblice se împlinesc acum, iar Domnul nostru drag ne-a 

pus pe câmpul de seceriş pe întreg pământul. Cu mult timp în urmă 

am început cu predici la radio, apoi am continuat cu predici la 

televiziune, -acum avem o staţie TV care emite în 32 de ţări, iar 

cealaltă atinge 74 de ţări, şi sunt adăugate noi staţii (canale) de 

televiziune. Dorim ca toţi să ştiţi – fie că sunteţi în Europa, sau în 

America centrală sau de sud, fie că sunteţi din estul îndepărtat, 

până în Australia sau Noua Zeelandă,  sau Africa, de pe întreg 

pământul, -noi dorim să ştiţi că fiecare slujbă aşezată de Dumnezeu 

în Împărăţia Sa, este pentru toţi copiii lui Dumnezeu, de pe întreg 

pământul, din toate bisericile, denominaţiunile, pentru toţi oamenii, 

pentru toate rasele: Dumnezeu este dumnezeul oricărui trup. 

Răscumpărarea este pentru fiecare care va crede în Domnul Isus 

Hristos ca Mântuitor personal. Noi înţelegem de asemenea, că 

atunci când Dumnezeu face istorie pe pământ, El trimite un proroc, 

ca să anunţe un eveniment deosebit. El a trimis un proroc ca să 

pregătească calea Domnului, la prima Sa venire. De asemenea, El a 

trimis un proroc acum, înainte de revenirea lui Hristos, ca să ne 

aducă înapoi, acolo unde au fost fraţii şi surorile noastre de la 

început. Nu înapoi la zilele Reformei, sau în zilele secolului 4, nu 

înapoi la ceea ce au spus Atanasiu, Augustin sau Ieronim, ci noi 

vrem să cunoaştem ceea ce a spus Dumnezeu prin aceia pe care 

Domnul i-a aşezat în Biserică: apostolii, prorocii şi învăţătorii. Nu 



ne întoarcem la cuvintele lui Luther sau Wesley, Calvin sau 

Zwingli, Huss sau Wycliff. Ei au fost oamenii timpului lor, dar 

acum noi urmează să fim aduşi înapoi, chiar la început. Nu este 

timpul Reformei, ci timpul restaurării (restituirii), aşa cum este 

făgăduit în Scriptură, şi anume că Dumnezeu va trimite pe prorocul 

Ilie ca să reaşeze toate lucrurile. Toate, înseamnă TOATE. Toate 

lucrurile trebuie reaşezate. O puteţi citi în prorocii vechiului 

testament, şi găsiţi confirmarea în noul testament: Maleahi cap. 4, 

este promisiunea. În noul testament Domnul  nostru s-a referit la 

aceasta, în Matei 17, vers. 11, în Marcu 9, vers. 12, şi noi credem 

că Dumnezeu a trimis o slujbă profetică, făgăduită în Cuvântul 

sfânt al lui Dumnezeu.  

 Nu vă cerem să credeţi ceea ce spun oamenii, dar noi dorim 

ca voi să puteţi crede ceea ce spune Scriptura. Vreau să citiţi cu 

mine câteva pasaje. Luca 24, vers. 45: „Atunci le-a deschis mintea, 

ca să înţeleagă Scripturile.” Nu le-a deschis mintea ca ei să 

interpreteze, ci ca ei să înţeleagă Scripturile. În Ioan 7:38: „Cel 

care crede în mine, cum a spus Scriptura…” (trad. Engl.) – nu în 

felul în care cineva interpretează Scriptura, ci ceea  ce însăşi 

Scriptura învaţă. Apoi continuăm în 2 Timotei 3:16: „Toată 

Scriptura este dată prin inspiraţia lui Dumnezeu…” Toată 

Scriptura este dată prin inspiraţie. Prorocii au fost inspiraţi de 

Duhul Sfânt şi aceeaşi inspiraţie a Duhului Sfânt a fost apoi peste 

apostoli, şi este peste noi astăzi. Astfel noi înţelegem aşa cum au 

înţeles şi ei, şi avem aceeaşi descoperire a aceluiaşi Cuvânt al lui 

Dumnezeu, asupra tuturor învăţăturilor, chiar aceeaşi descoperire a 

lui Isus Hristos.  

 Dacă mergem în Romani 4:3, apostolul Pavel întreba „Dar 

ce spune Scriptura?” Ce spune Scriptura despre timpul sfârşitului, 

despre revenirea lui Hristos, despre semnele timpului? Ce spune 

Scriptura că se va întâmpla înainte de revenirea lui Hristos? Toţi 

pot vorbi despre Israel, despre semnele timpului de sfârşit, dar cine 

recunoaşte Cuvântul făgăduit pentru astăzi, chemarea afară a 

bisericii mireasă, reîntoarcerea la Scripturi, reîntoarcerea la 

lucrurile predicate şi practicate în Ierusalim la început?  



 Iubiţi fraţi şi surori, nu intenţionez să predic acum, ci doar vă 

spun că Dumnezeu ne-a dat un mare privilegiu: acela de a lua 

Cuvântul său original, descoperit ca mesaj al acestui timp, de a 

împărtăşi toate lucrurile aparţinând Împărăţiei lui Dumnezeu, cu 

popoarele pământului. Noi nu avem o evanghelie nouă, ci aceeaşi 

evanghelie a lui Isus Hristos, Evanghelia Împărăţiei, Evanghelia 

veşnică. Mulţi oameni cred că fratele Branham a început o nouă 

religie, din cauză că Dumnezeu l-a trimis şi l-a folosit într-un mod 

deosebit. Nu! El a fost un proroc, el ne-a reîntors la început, la ceea 

ce au spus prorocii şi Domnul, la ceea ce au învăţat apostolii. Nu 

învăţături noi, nu interpretări, ci Cuvântul lui Dumnezeu în forma  

originală.   

 Eu sunt recunoscător Dumnezeului Atotputernic care mi-a 

dat privilegiul de a-l cunoaşte personal pe fratele Branham, pe o 

perioadă de 10 ani. Încă mai am 21 de scrisori de la el. Am fost cu 

el în adunări din Europa, şi am fost în SUA, chiar în casa lui din 

Jeffersonville, când el încă mai trăia. Eu cunosc mesajul acestui 

timp, dar nu-l cunosc în felul în care oamenii îl interpretează. Eu Îl 

cunosc personal pe Domnul, şi cunosc Cuvântul Său sfânt prin 

descoperire divină. Eu resping fiecare interpretare, indiferent că 

este vorba despre cele şapte tunete, sau despre parusia, sau a şaptea 

pecete. Eu cred doar Cuvântul original al lui Dumnezeu, şi ştiu că 

Dumnezeu este propriul Său interpret. Nu mi-e teamă de ceea ce 

spun sau scriu oamenii despre mine: eu am nevoie să ştiu ce 

gândeşte Dumnezeu despre mine. Şi El m-a găsit vrednic să-mi 

încredinţeze Cuvântul lui Dumnezeu. M-a chemat în 2 aprilie 

1962, cu vocea Sa pătrunzătoare, spunând: „Slujitorul Meu, timpul 

tău pentru acest oraş se va sfârşi în curând. Te voi trimite în alte 

oraşe să predici Cuvântul Meu.” Eu m-am prăbuşit spre stânga fără 

nici o putere în trupul meu, din pricina glasului care venea de sus, 

din dreapta. Iubiţi prieteni, această mărturie este la fel de adevărată 

ca şi aceea a apostolului Pavel, din Faptele apostolilor. Eu nu am 

nici un interes să vă mint. Dar trebuie să vă spun că nu m-am pus 

singur în slujbă, ci am o însărcinare divină, şi am astfel o 

responsabilitate înaintea lui Dumnezeu: aceea de a împărtăşi 



Cuvântul Său sfânt, de a apăra învăţăturile biblice şi de a respinge 

orice interpretare, indiferent din partea cui ar proveni aceasta.  

 Fie ca scumpul Domn să vă binecuvânteze, să vă păstreze în 

harul şi în Cuvântul Său.   

 V-a vorbit din nou fratele Frank, din Centrul Misionar din 

Krefeld, Germania. Ne-am bucura să auzim despre voi. Dumnezeu 

să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. 

Amin.        
 


