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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Pentru mine este întotdeauna un 

privilegiu să împărtăşesc cu voi câteva lucruri, după primul sfârşit de săptămână al 
fiecărei luni. Avem în urma noastră adunările care au avut loc, şi au venit oameni 

de pe întreg continentul, chiar şi din nordul îndepărtat, din Finlanda, din celelalte 

ţări, Grecia, şi desigur, din diferite ţări de peste ocean. Îi mulţumim lui Dumnezeu 
pentru această posibilitate deosebită de a împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu, 

Mesajul ceasului, şi de a arăta, de asemenea, împlinirea profeţiilor biblice din 

vremea noastră, mai ales în ceea ce priveşte Israelul.  

Noi am fost în Israel în luna mai. Au trecut 60 de ani de când Israelul a 
devenit o naţiune. Am adus la adunare un smochin, ca să vedem ce înseamnă 

spusele Domnului nostru, „când veţi vedea smochinul revenind la viaţă”, atunci 

când El a vorbit despre Israel. Am adus un smochin de 3 ani, simbolul pentru 
Israel, ca să arătăm cum vorbeşte Dumnezeu, în simplitate, în diferite pilde, despre 

lucruri mari care se vor întâmpla cu Israelul.  

Prieteni, în acest context trebuie să înţelegem că vremea neamurilor va trece. 

Lucrul acesta este conform multor versete: Fapte 15 de la v. 13, Rom. 11 de la v. 25 
mai ales, Luca 21.24 („Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor 

împlini vremurile neamurilor”). Puteţi citi mai departe în acelaşi capitol, şi Domnul 

nostru spune din nou: „când veţi vedea smochinul, atunci fiţi atenţi, ridicaţi-vă 
ochii şi capetele, căci răscumpărarea voastră este aproape”. Nu putem intra în mai 

multe detalii despre Israel, dar noi iubim Israelul, Îl iubim pe Dumnezeul Israelului.  

Un alt lucru este acesta: negocierile asupra Ierusalimului sunt în curs de 

desfăşurare, în toate modurile – cu USA, cu Rusia. În prezent, de fapt chiar astăzi, 
ministrul nostru de externe este în Ierusalim. Ministrul de externe al Franţei este la 

Bagdad. Tocmai am avut o delegaţie de 5 persoane din Ierusalim, care au făcut o 

vizită la Vatican, [întâlnindu-se] cu 8 dintre cei mai mari demnitari ai Vaticanului, 
ca să vorbească despre legământ, despre tratat, despre faptul ca statul Vatican să 

aibă o înţelegere guvernamentală cu Israelul în ceea ce priveşte teritorii, clădiri – 

despre tot ceea ce ar trebui să deţină Vaticanul în Ierusalim.  

Prieten, eu nu sunt un om care să stabilească date, dar toţi spun că până în 
decembrie 2008, ar trebui să se semneze un acord. Deci, iubiţii mei prieteni, eu nu 

sunt un profet, sunt doar un foarte simplu om al lui Dumnezeu, dar am o însărcinare 

de a merge din oraş în oraş ca să predic Cuvântul, şi am însărcinarea de a împărtăşi 



Mesajul vremii sfârşitului aşa cum l-am primit prin William Branham, slujitorul şi 

profetul lui Dumnezeu - dar, daţi-mi voie să vă spun: suntem foarte aproape de 
revenirea lui Hristos. Acesta este timpul în care noi să ne supunem Cuvântului lui 

Dumnezeu, să ne întoarcem la adevăratele învăţături biblice şi să nu deviem în nici 

un punct de la sfintele Scripturi. Cum am spus-o de multe ori, Dumnezeu este 
numai în Cuvântul Său, iar Satana, chiar dacă se îmbracă în alb, chiar dacă vine ca 

un înger de lumină, prezentându-se neprihănit şi citând Scriptura, cum a făcut-o cu 

Domnul nostru – întinde întotdeauna o capcană.  

Acum, trecând repede la Isaia 28.15, ni se spune că bisericile, confesiunile 
religioase şi orice ar mai exista, se ascund după neadevăr şi minciuni. Isaia 28.16: 

„de aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: "Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, 

o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie 
puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă”. Apoi se spune în v. 

17: „Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă”. Iar cel ce aude 

aceste cuvinte, să aibă grijă „Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o 

cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca 
adăpostul minciunii”. Vinerea trecută, de la 5 la 6 dimineaţa, am avut o experienţă 

deosebită, aici, la centrul misionar, şi în acest oraş, Krefeld. Dintr-o dată s-a 

întunecat şi a început să bată grindina. În câteva minute pământul s-a acoperit de 
grindină, şi uneori aceasta era mai mare decât oul de găină. Atunci, mi-a venit în 

minte textul, conform Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, „Vin judecăţile”! Când 

Domnul, Şi-a chemat poporul din Egipt, a şaptea urgie a fost grindina – Exod 9.19. 

Când Iosua a cucerit ţara promisă, din nou, a bătut grindina - Iosua 10.11-14. Când 
vor veni judecăţile trâmbiţelor (Apoc. 8.7) se va întâmpla din nou acelaşi lucru. 

Când cei doi profeţi îşi vor exercita slujba (Apoc. 11.15-19), în timpul celei de-a 

şaptea trâmbiţe, se va întâmpla din nou acelaşi lucru – Apoc. 16.17, 21, când este 
vărsat ultimul potir. Pentru mine este de mare importanţă să ştim unde să încadrăm 

lucrurile care vor avea loc înainte sau după răpire. Eu cred că Dumnezeu este un 

Dumnezeu al rânduielii, şi toate lucrurile trebuie aşezate la locul lor.  

Un alt lucru: cu toţii înţelegem că Biserica romano-catolică câştigă teren, de 
la vizita papei în SUA, iar acum, în vinerea mare evreii nu mai sunt blestemaţi, ci 

se face rugăciune pentru ei ca să-L recunoască pe Isus Hristos. Dar Biserica 

catolică Îl prezintă pe Isus Hristos ca o a doua persoană – şi nu există nicio a două 

persoană. Dumnezeu este o persoană, nu două sau trei. De aceea, evreii nu pot 
accepta lucrurile în felul acesta. Dar a sosit vremea când Dumnezeu va lucra în 

felul Său, însă mai întâi Biserica Mireasă trebuie să fie desăvârşită [completă], apoi 

Domnul ne ia acasă, în slavă, şi imediat după aceea cei doi profeţi îşi vor exercita 
slujba iar evreii Îl vor recunoaşte pe Isus Hristos, şi vor privi la Acela pe care L-au 

străpuns şi vor înţelege că este Domnul şi Dumnezeul lor.  

Dragi prieteni, sunt recunoscător pentru această Biblie, pentru William 



Branham, slujitorul şi profetul făgăduit de Dumnezeu pentru vremea noastră. Sunt 

recunoscător pentru Duhul Sfânt care ne călăuzeşte în tot adevărul. Într-o scrisoare 
circulară vom scrie despre lucrurile care se împlinesc acum, conform părţii 

profetice a Scripturii. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi!  

Cum am spus, am avut adunări minunate, au fost aici peste 800 de persoane, 
din peste 30 de ţări, şi Dumnezeu binecuvântează pe întreg pământul. Acum putem 

fi auziţi în 10 limbi, prin Internet, de oriunde v-aţi găsi pe pământ. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze! Domnul Dumnezeu să fie cu voi. În Numele sfânt al lui Isus.  


