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Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori din mesajul timpului de 

sfârşit, sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. Privim în urmă la un sfârşit de 

săptămână minunat, cu care am început anul acesta în Numele 

Domnului. Am avut adunări mari: cred că pentru prima oară am avut 

aici peste 800 de persoane. Noi îi suntem recunoscători Domnului 

pentru că se adună copiii lui Dumnezeu din aproape întreaga Europă 

şi din Africa, pentru a asculta adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Noi am aruncat o privire în trecutul apropiat, şi cu toţii ştim 

ce s-a întâmplat în 26 decembrie – în timpul pe care oamenii îl 

numesc Crăciun. Data de 26 decembrie 2004 va intra în istorie tot 

aşa cum data de 11 septembrie 2001 a devenit o parte din istoria 

recentă.  

Noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, în 

toate lucrurile. Dacă citim Luca 21:25, acolo nu ni se vorbeşte numai 

despre lucrurile care se vor întâmpla în cer, ci şi despre cele ce se 

vor petrece pe pământ. Nu se vorbeşte numai despre cutremure şi 

lucrurile care vor veni peste neamuri, ci se spune şi că valurile mării 

vor urla. Vers. 25 b: „Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, 

care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor.” 

Acest lucru s-a întâmplat. După cum spun statisticile, circa 140 de 

mii de persoane au murit. Valurile nu numai că au urlat, ci ele au 

luat vieţi omeneşti. Refacerea zonei distruse va dura ani de zile. 

Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni: ceea ce mă mişcă pe mine 

este de fapt cu totul şi cu totul altceva; pentru că dezastrele naturale 

vin fără ca noi să ştim – Domnul nostru a prezis că acestea sunt 

durerile naşterii care vin peste pământ. Ceea ce mă mişcă pe mine 

este scris în Matei 24:39, cu referire la vremea lui Noe: „şi n-au ştiut 

nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la 



2 

 

venirea Fiului omului.” Noi vedem că trăim în timpul sfârşitului, şi 

de multe ori am spus că nu ne aflăm doar la timpul sfârşitului, cum 

se spune în general, ci noi am ajuns la sfârşitul timpului de sfârşit. 

Dacă citim vers. 39 „şi n-au ştiut nimic, până când a venit 

potopul…”, atunci eu pun o întrebare: De ce nu au ştiut ei? Prorocul 

lui Dumnezeu, Noe, a predicat într-una, an de an; cum de ei n-au 

ştiut? Ei ar fi trebuit să ştie. Ei ar fi trebuit să ştie. Noe a vestit că 

vine potopul, el a construit corabia – a fost pregătită o cale de 

scăpare. Dar oamenii îşi vedeau de treaba lor ca de obicei, fără să 

dea nici un fel de atenţie la ceea ce avea de spus Dumnezeu prin 

prorocul pe care-l trimisese pentru a anunţa nimicirea ce va veni. 

Versetul acesta a vorbit foarte puternic inimii mele. Acum se 

întâmplă la fel: în ceea ce priveşte slujba fratelui Branham, el a fost 

trimis ca un premergător ca să anunţe judecăţile ce vor veni peste 

pământ. El a fost folosit de Dumnezeu şi a avut o trimitere directă 

ca să predice şi să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu: mai întâi să cheme 

poporul lui Dumnezeu înapoi la Cuvânt, afară din toată confuzia, 

din toate învăţăturile greşite, din toate tradiţiile, şi să ne aducă înapoi 

la Cuvântul lui Dumnezeu original, care este sămânţa originală ce 

este semănată în inimile noastre. Şi oamenii şi-au văzut de-ale lor: 

chiar evanghelişti renumiţi care au ajuns să-L cunoască pe Domnul 

prin slujba supranaturală dăruită lui William Branham, chiar şi ei au 

trecut pe lângă avertizare. Ei au programele proprii; în timpul nostru 

multe personalităţi carismatice rătăcesc masele de oameni. Oamenii 

nu sunt avertizaţi. 

Dar iubiţilor, eu repet: Dumnezeu a făgăduit că înaintea zilei 

Domnului, când se vor petrece toate nimicirile, El ni-l va trimite pe 

prorocul Ilie. În ceea ce priveşte ziua Domnului şi toate 

evenimentele care sunt în legătură cu aceasta, pentru Israel, pentru 

neamuri, pentru Biserica Mireasă – acestea sunt durerile naşterii 

care vin peste pământ. Citiţi despre durerile naşterii în Isaia 13:11, 

şi mai ales în v. 6-8. În v. 8 scrie: „Ei sunt năpădiţi de spaimă; îi 

apucă chinurile şi durerile; se zvârcolesc ca o femeie în durerile 

naşterii, se uită unii la alţii încremeniţi; feţele lor sunt roşii ca focul.” 

Noi vedem lucrurile care se petrec acum: sunt durerile naşterii. 
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Fratele Branham a predicat o întreagă predică despre durerile 

naşterii. Totul se găseşte în durerile naşterii: Israelul, Biserica, 

neamurile, chiar şi natura.  

În Ieremia 30 citim în v. 6-7: „Întrebaţi şi vedeţi dacă nu 

cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile 

pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate 

feţele?” Unii au feţele roşii ca focul, alţii au îngălbenit. Depinde de 

ce auzim şi ce vedem.  

Iubiţi fraţi şi surori, noi nu suntem în întuneric, ca ziua 

aceasta să vină peste noi, ci noi avem adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu, (Cuvântul prorociei), şi recunoaştem că William 

Branham este un proroc făgăduit, un bărbat trimis de Dumnezeu cu 

mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu din 

vremea aceasta. Şi oricine este din Dumnezeu va asculta Cuvântul 

lui Dumnezeu.  

Iubiţilor, revenind la afirmaţia „şi n-au ştiut nimic…” Ei n-

au ştiut nimic. De ce? Pentru că nu i-a interesat mesajul adus de 

prorocul Noe înainte de nimicire, înainte ca potopul să-i ia pe toţi. 

Acelaşi lucru se întâmplă astăzi. Aceste dureri ale naşterii sunt mici 

faţă de ceea ce se va întâmpla în ziua Domnului, când natura întreagă 

se va schimba, când chiar şi toţi munţii se vor muta, şi insulele nu 

vor mai fi. Dar noi trăim introducerea în ziua aceea mare şi 

înfricoşată a Domnului. Mesajul trimis de Dumnezeu este un 

avertisment pentru oameni. Şi credeţi-mă, dacă fratelui Branham i 

s-a spus că mesajul acesta va premerge a doua venire a lui Hristos, 

atunci noi suntem generaţia care va vedea a doua venire a lui Hristos. 

Şi aceasta este pregătirea, este avertizarea. 

Fie ca Domnul nostru drag să vă binecuvânteze. O spun din 

nou: privim în urmă la un sfârşit de săptămână minunat, şi dorim ca 

tot poporul lui Dumnezeu din fiecare naţiune de sub cer să fie 

binecuvântat, şi mesajul curat al acestui ceas, adevăratul Cuvânt al 

lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul acesta să vă fie dăruit ca o 

descoperire divină, ca să-L cunoaşteţi personal pe Domnul, să 

umblaţi cu El, să vă pregătiţi pentru ziua cea mare a revenirii lui 

Hristos. Mai întâi Domnul revine pentru a ne duce în slavă, şi după 
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aceea judecăţile vor veni peste pământ. Fie ca Domnul nostru drag 

să vă binecuvânteze. Şi mai ales, toţi fraţii slujitori să fie folosiţi 

pentru a răspândi Cuvântul lui Dumnezeu şi mesajul acestui ceas. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze în anul 2005. Pacea lui Dumnezeu 

să fie peste voi, şi Domnul să fie cu voi în fiecare zi, până când El 

se va întoarce. Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus. Amin.  


