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Dragi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank şi 

vă vorbesc din Centrul Misionar din Krefeld. Tocmai am avut un week-

end minunat, sâmbătă şi duminică. Am avut adunări deosebite, la 

începutul lunii noiembrie, şi ne gândim la binecuvântările pe care 

Domnul le-a revărsat peste noi. Au fost 600-700 de oameni, din aproape 

toată Europa. Ei au venit să fie cu noi, ca să audă Cuvântul lui 

Dumnezeu. De fapt, pentru prima dată, cred că am şocat adunarea, 

aducând cuvântul spus de Pavel în 1 Corinteni 15:51: „Nu vom adormi 

toţi, dar toţi vom fi schimbaţi.” Nu ştiu de ce, dar am fost călăuzit să 

spun că eu cred acest lucru, şi anume că noi suntem generaţia cu care se 

va întâmpla aceasta, şi am privit în adunare şi am spus: „Eu cred că aici, 

în această adunare, sunt prezenţi mulţi care nu vor vedea moartea, ci vor 

avea parte de revenirea lui Hristos.” S-ar putea ca din cei mai în vârstă 

câţiva să treacă la Domnul mai repede, dar eu sunt convins că suntem 

generaţia care vede împlinindu-se profeţia biblică. 

 Mă gândesc şi la evenimentele din Estul apropiat, mai ales la ceea 

ce are legătură cu Ierusalimul, şi anume, Apocalipsa 9 de la versetul 13 

la 15, unde este amintit râul Eufrat care trece chiar pe la frontiera cu 

Turcia şi merge chiar prin Irakul de astăzi, traversând Bagdadul, şi se 

varsă în Golful Persic. Şi Scriptura spune că cei patru îngeri care vor 

avea judecata asupra neamurilor, sunt acolo, legaţi pentru anul, ziua, 

luna respectivă, şi aşa mai departe, ca să lovească a treia parte a 

pământului.  

 Iubiţi fraţi şi surori, dacă vă uitaţi la noile timbre de pe o scrisoare 

trimisă din Irak, îl vedeţi pe Saddam Hussein la Muntele Templului, cu 

puşca, în faţa moscheii lui Omar, crezând că acest munte al Templului 

aparţine islamului, aşa cum pretind ei, şi anume că Mohamed a urcat la 

cer de pe Muntele Templului. Noi ştim: conform Scripturii, muntele 

templului este muntele Moria, este locul unde a stat Templul, locul ales 

de Dumnezeu, şi de aceea ei luptă. Luptă până când Domnul însuşi va da 

biruinţa şi va învinge toate puterile care vin împotriva Ierusalimului. 
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Oricine crede în Dumnezeul atotputernic trebuie să respecte deciziile 

Lui, şi El a hotărât ca Israelul să fie poporul său (firesc) ales, aşa cum a 

ales şi o biserică mireasă dintre neamuri, anunţându-l deja pe Avraam: 

„Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine.” Dar mi-am 

amintit şi de ceea ce a spus Domnul în Luca 9:27, şi anume că mulţi din 

cei care stăteau cu El acolo atunci, nu vor vedea moartea, până ce nu vor 

vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere. Înţelegem ce a vrut să 

spună: în ziua de Rusalii, Împărăţia lui Dumnezeu a venit – dacă citiţi 

Luca 16:16, acolo se spune că legea şi prorocii au ţinut până la Ioan 

botezătorul, şi de atunci încolo, Împărăţia lui Dumnezeu a fost predicată. 

Dacă citiţi Matei 3:2, Ioan a început să predice „Pocăiţi-vă, căci 

Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.” Dacă citiţi Matei 4:17, Domnul 

nostru a început cu aceeaşi terminologie: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia lui 

Dumnezeu este aproape.” Apoi, desigur, biserica a fost răscumpărată, 

preţul a fost plătit, sângele a fost vărsat, viaţa Mântuitorului a fost dată, 

şi noi am fost răscumpăraţi. Apoi în ziua Cincizecimii, Împărăţia 

cerurilor a venit pe pământ, şi Hristos a locuit în aceia pe care i-a 

răscumpărat pe cruce. Acum, dacă mergeţi în Fapte, ultimul capitol, 

ultimul verset, 28:31, apostolul Pavel predica şi învăţa Împărăţia lui 

Dumnezeu. Cu aceasta trebuie să mergem în Matei 24:14 „Această 

evanghelie a Împărăţiei va fi predicată tuturor neamurilor, apoi va veni 

sfârşitul.” Iubiţilor, noi nu suntem doar la sfârşitul timpului, ci acum 

suntem la sfârşitul timpului de sfârşit, şi adevăratul mesaj al lui 

Dumnezeu trebuie să atingă marginile pământului. Nu să interpretăm 

Scriptura, nu să interpretăm ceea ce a spus William Branham, slujitorul 

şi prorocul lui Dumnezeu, ci să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu, să 

spunem numai ceea ce spune Scriptura, şi să învăţăm numai ceea ce 

învaţă Scriptura. Acolo unde Cuvântul tace, şi noi tăcem. Unde vorbeşte 

Cuvântul, vorbim şi noi. Noi nu trecem peste limitele Cuvântului lui 

Dumnezeu. Acest lucru îmi aduce aminte de multele interpretări ale 

Apocalipsei 10, pe care le poţi auzi pe tot pământul. Atâtea interpretări 

şi explicaţii... Eu nu am nevoie de nici o explicaţie, ci trebuie doar să las 

Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care este scris, şi trebuie lăsat în 

contextul în care a fost dat. Niciodată să nu scoateţi un verset din 

context. Trebuie să observăm chiar şi faptul că unele versete sunt vorbite 
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la singular, iar altele la plural. De exemplu dacă citim Matei 13:11, 

acolo Domnul a vorbit ucenicilor spunând: „Vouă v-a fost dat să 

cunoaşteţi tainele” – nu taina, ci tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Dacă 

citiţi Apocalipsa 10:7, Scriptura nu foloseşte cuvântul „tainele”, ci 

„taina”, şi nu doar taina, ci „taina lui Dumnezeu se va sfârşi.” Ce şi cine 

este taina lui Dumnezeu? Isus Hristos este taina lui Dumnezeu 

descoperită.  

 Deci acesta este timpul în care să luăm în serios Cuvântul lui 

Dumnezeu, nu să-l aşezăm în mod greşit, nu să-l răstălmăcim, ci să-l 

lăsăm aşa cum este. Este vechiul truc al Satanei, ca să ne îndepărteze de 

Cuvântul original. Şi dacă schimbaţi numai un singur cuvânt, pentru voi 

totul se schimbă pentru totdeauna. Dar în acelaşi timp, Cuvântul, 

Cuvântul original, rămâne acelaşi. Eu fratele Frank, cred din toată inima 

că William Branham a fost prorocul făgăduit al lui Dumnezeu. El a fost 

împlinirea din Maleahi 4, prorocul care a venit ca Ilie al timpului nostru, 

reaşezând învăţăturile celor 12 apostoli, în numele scump al Domnului 

Isus Hristos, şi ne-a dus înapoi la Scriptură, scoţându-ne din toată 

confuzia, readucându-ne la temelia originală, la învăţăturile de la 

început. Dar nu sunt de acord cu toate grupările care au ca scop 

atragerea de ucenici. Eu cred că acesta este timpul când Domnul îşi 

cheamă afară mireasa, nu ca să urmeze pe X sau pe Y, nu ca să urmeze 

tălmăcirea cutare sau cutare. Noi trebuie să-l urmăm pe Hristos acum, şi 

Hristos este Cuvântul. La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul a fost cu 

Dumnezeu. Eu trebuie să fiu foarte serios cu aceste afirmaţii! Nu pot 

permite nici un lucru care nu este în mod precis Scriptura. Şi de aceea, 

toţi trebuie să înţeleagă faptul că acum este timpul când Dumnezeu îşi 

aduce poporul înapoi la început, iar apoi va urma faza finală, când în 

Mireasă vor avea loc lucruri puternice. Dar niciodată Dumnezeu nu va 

confirma interpretările, sau pe un om, ci va confirma numai Cuvântul 

original promis pentru timpul acesta. De aceea, înainte de a avea o 

recoltă, trebuie semănată sămânţa. Sunt întotdeauna doi semănători: 

Domnul Isus, Fiul Omului, este cel care seamănă sămânţa bună. Când 

oamenii dorm, vine duşmanul chiar după El, şi seamănă sămânţa 

discordiei.  
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 Iubiţi fraţi şi surori, întotdeauna ne gândim că duşmanul ar fi pe 

undeva pe unde noi nu suntem, dar duşmanul poate fi chiar acolo unde 

ne aflăm noi. Dacă mergeţi în Iov 1 şi 2, duşmanul a fost acolo când 

Domnul Dumnezeu şi-a chemat fiinţele angelice din ceruri. Satana a fost 

şi el acolo. Noi trebuie să veghem. Chiar şi când Petru a spus ceva în 

neconcordanţă cu voia lui Dumnezeu, Domnul a trebuit să spună 

„Înapoia mea, Satano.” Deci nu există compromis. Trebuie să rămână 

numai Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Vă salut din nou în Numele scump al Domnului Isus. A fost un 

privilegiu pentru mine să folosesc acest scurt timp ca să împărtăşesc cu 

voi câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu interpretările sau 

explicaţiile mele, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu. Sper ca înainte 

de terminarea acestui an să public o scrisoare circulară, şi o broşură care 

vă va fi de ajutor tuturor, ca să înţelegeţi căile lui Dumnezeu cu poporul 

Său, ca să înţelegeţi mai mult ca până acum planul lui Dumnezeu. Vă 

doresc ca toate binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu voi până data 

viitoare. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. 

Amin. 


