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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi vă 
vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 
Germania. Este minunat faptul că putem avea legătură şi prin 
Internet, ca să vă împărtăşim ceea ce lucrează Dumnezeu în acest 
timp. Suntem recunoscători lui Dumnezeu că în acest ultim 
sfârşit de săptămână am avut adunări la care au participat între 
800-900 de persoane care au venit din întreaga Europă şi din 
diferite ţări de peste hotare, mai ales din ţări africane. Nu putem 
decât să-I mulţumim lui Dumnezeu căci Cuvântul Lui împlineşte 
scopul pentru care a fost trimis.  

Tema noastră principală a fost Evrei 10:36: „Căci aveţi 
nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să 
puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.” Ştim despre făgăduinţele lui 
Dumnezeu, ştim despre făgăduinţa revenirii lui Hristos, ştim 
despre făgăduinţa care spune că Dumnezeu va trimite un proroc 
înaintea venirii zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului; ştim 
despre toate făgăduinţele despre care scrie apostolul Pavel în 2 
Cor. 1:20 „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 
ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem 
noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” Noi trebuie să 
vedem împlinite toate făgăduinţele, inclusiv pe ultima. Însă mai 
întâi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne 
rugăm „facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ”, şi nu este 
suficient să-I facem o slujbă lui Dumnezeu fără ca această slujbă 
să fie în voia Lui. Iubiţilor, voia lui Dumnezeu trebuie să se facă, 
şi se va face pe pământ aşa cum se face şi în ceruri.  

În Evrei 10:9 citim: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, 
Dumnezeule.” Scriptura vorbeşte despre Mântuitorul nostru care 
nu a venit să-Şi facă voia Lui, ci voia lui Dumnezeu.  
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Apoi Scriptura continuă în v. 10: „Prin această „voie” 
am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus 
Hristos, odată pentru totdeauna.” Mai întâi noi suntem mântuiţi, 
curăţiţi prin sângele Mielului, iar apoi suntem sfinţiţi prin 
Adevăr. Şi Domnul şi Mântuitorul nostru a spus: „Sfinţeşte-i prin 
adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul… Şi Eu însumi Mă 
sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.”   

Iubiţilor, nădăjduiesc că ştiţi despre mesajul timpului de 
sfârşit, despre slujba fratelui Branham, robul şi prorocul lui 
Dumnezeu, pe care eu l-am cunoscut vreme de zece ani. Am 
călătorit în aceeaşi maşină cu el, am mâncat la aceeaşi masă cu 
el, am fost la adunările lui din Germania, din SUA, şi cred că el a 
fost acel proroc făgăduit. Apoi trebuie să spun că încă de la 
început slujba mea a fost în legătură de slujba lui. Şi imediat 
după ce el a fost luat să fie cu Domnul, în decembrie 1965, am 
început să duc mesajul până la marginile pământului.  

Ceea ce mă necăjeşte sunt însă multele răstălmăciri care 
au apărut în anii din trecutul apropiat. Primii zece ani, din 1965 
în 1975 au trecut fără niciuna dintre răstălmăcirile, învăţăturile şi 
explicaţiile care circulă acum. Apoi în următorii zece ani, nu au 
fost prea multe – una aici, alta dincolo, care au deviat de la 
Adevăr. Însă din 1985 au apărut multe lucruri. Şi sigur că noi nu 
credem nici o răstălmăcire, şi nu credem că dintr-o afirmaţie se 
poate face o învăţătură. Noi pur şi simplu n-o credem. Noi 
credem că voia lui Dumnezeu se găseşte numai în Sfânta 
Scriptură, şi Dumnezeu nu va trece niciodată peste Cuvântul Său.  

Trebuie să ştim acest lucru: dacă o făgăduinţă nu există în 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu va avea loc o împlinire a acesteia. Iar 
dacă unii cred că fratele Branham va reveni şi va avea o slujbă, 
întrebarea mea este: unde scrie asta în Biblie? Dacă unii cred că 
Domnul a şi venit, atunci trebuie să întreb: au înviat morţii în 
Hristos? Au fost transformaţi cei vii? Suntem noi luaţi în slavă? 
Iubiţii mei prieteni, eu trebuie să fiu sincer cu voi: Satana îi 
prosteşte pe oameni. În nici un cult nu se găsesc aşa de multe 
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învăţături care nu numai că nu sunt adevărate ci sunt chiar 
prosteşti şi în totalitate împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Nu 
pot intra în amănunte despre aceste lucruri, dar doresc să declar 
că eu, fratele Frank, cred din toată inima slujba lui William 
Branham, robul şi prorocul lui Dumnezeu. Eu l-am cunoscut şi 
am văzut confirmarea: din zilele lui Isus Hristos, Domnul nostru, 
n-a mai existat pe pământ o slujbă ca aceasta. Dar când vezi ce 
distrugere au provocat cei care iau afirmaţii ale fratelui Branham 
şi nu merg cu ele la Scriptură ca să vadă dacă Cuvântul 
Adevărului confirmă ceea ce cred ei că a spus prorocul… şi aşa 
cum nu poţi lua un verset şi să faci din el o învăţătură, nu poţi lua 
o afirmaţie ca să faci din ea o învăţătură. Aşa că noi trebuie să ne 
întoarcem înapoi şi să predicăm tot planul lui Dumnezeu scris în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Şi numai atunci ne vom supune 
cuvântului din Evrei 10:36: „căci aveţi nevoie de răbdare...” Noi 
avem nevoie de răbdare. Nu putem să spunem că unele lucruri au 
avut deja loc, decât dacă mai întâi am făcut voia lui Dumnezeu. 
Răpirea va avea loc atunci când toate lucrurile vor fi aşezate din 
nou, când Biserica nou testamentară s-a întors la starea de la 
început – nu la zece ani după aceea, ci chiar la început, când încă 
nu se găseau în Biserică învăţături străine, duhuri străine, fraţi 
mincinoşi, ci adevăraţi bărbaţi ai lui Dumnezeu care stăteau sub 
inspiraţia autentică a Duhului Sfânt. Şi noi avem nevoie din nou 
de aceeaşi revărsare a aceluiaşi Duh Sfânt. Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, a venit să facă voia lui Dumnezeu. Acum noi,  ca fii 
şi fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să fim gata să facem voia lui 
Dumnezeu. Şi numai după aceasta vom primi făgăduinţa dată de 
Dumnezeu.  

Iubiţilor, noi am scris despre subiectele Scripturii, şi 
credem că Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi în veci. Şi în 
încheiere daţi-mi voie să spun că aceasta nu este lucrarea unui 
om, ci este continuarea a ceea ce a început Dumnezeu prin slujba 
lui William Branham. Pe vremea lui au fost câteva sute de 
oameni care au venit la adunări în Jeffersonville, din diferite 
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state. Predicile lui puteau fi ascultate de la un capăt al Americii 
până la celălalt, prin transmisie telefonică. Dar acum avem 
posibilitatea ca prin Internet să fim auziţi pe tot pământul, în 
fiecare ţară de pe Glob. Şi în acelaşi timp, oameni din întreaga 
Europă, din multe naţiuni, se adună aici, în fiecare prin sfârşit de 
săptămână din lună, iar predicile sunt traduse în 12 limbi diferite 
şi Cuvântul se răspândeşte pretutindeni, şi adevăratul mesaj al 
acestui ceas atinge marginile pământului.  

Fie ca Dumnezeul cerului să fie cu voi, ca noi să găsim 
har înaintea Lui, ca să facem voia Lui, ca să putem vedea 
ultimele făgăduinţe împlinite în vremea noastră. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin. 
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