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Rezumat video iulie 2006 

 

Ewald Frank 

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

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem iarăşi în urma noastră adunări care au 

fost binecuvântate de Dumnezeul Atotputernic, într-un mod foarte deosebit. Au fost aici oameni 

din întreaga Europă, şi din alte părţi, mai ales din Africa... 

Noi credem că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Credem de asemenea că Dumnezeu l-

a ales pe fratele Branham ca să ne aducă mesajul aşezării din nou, astfel ca înaintea revenirii 

Domnului nostru binecuvântat toate lucrurile să fie readuse în rânduiala biblică.  

De asemenea înţelegem că în Scripturi este o parte profetică la fel ca şi partea de învăţătură şi 

partea evanghelistică. Avem apoi epistolele adresate bisericilor locale - scrise mai ales de către 

apostolul Pavel. Apoi avem ultima carte, Apocalipsa lui Isus Hristos, în care lui Ioan, pe insula 

Patmos, i-au fost descoperite lucrurile de sfârşit. 

Citind diferite versete, mai ales Efeseni 1, Tit 1, vedem că apostolul Pavel se adresează 

aleşilor, celor ce au fost rânduiţi pentru viaţa veşnică înainte de începerea timpului. Apoi Apoc. 

21.7 se adresează biruitorilor. „ Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul 

lui, şi el va fi fiul Meu. ” Apoi din nou, dacă citim Apocalipsa capitolele 2 şi 3, făgăduinţele din 

fiecare epocă a Bisericii sunt date biruitorilor. Mai întâi mesajul este adresat tuturor, iar 

făgăduinţele se adresează biruitorilor. Eu cred că mesajul acestui ceas se adresează celor ce au 

urechi ca să asculte ce spune Duhul Bisericilor, care au ochi să vadă, urechi să audă, şi o inimă 

care să primească şi să înţeleagă prin descoperire divină. 

Apoi, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, şi mai ales voi, slujitorii care de asemenea împărtăşiţi 

Cuvântul lui Dumnezeu cu credincioşii din ţările şi oraşele voastre, noi ştim că în cadrul 

mesajului timpului de sfârşit există multe direcţii, răstălmăciri, învăţături străine. Acum, după o  

perioadă de patruzeci de ani de când fratele Branham a fost luat să fie cu Domnul, privim în 

urmă şi vedem că am avut privilegiul să ducem pe tot pământul mesajul care urma să premeargă 

a doua venire a lui Hristos. Şi chiar acum, cu recunoştinţă putem spune că în Centrul nostru de 

Misiune din Krefeld, Germania, avem posibilitatea să ajungem tot pământul, în şase limbi. 

Oricine ne poate asculta prin intermediul Internetului. Ce privilegiu ne-a dăruit Dumnezeu, ca să 

slujim poporului lui Dumnezeu de pe întreg pământul... 

Privesc în urmă la această perioadă de 40 de ani în care am călătorit lunar la naţiunile 

pământului, şi cu voia lui Dumnezeu voi continua s-o fac. În acelaşi timp însă, sunt recunoscător 

pentru posibilitatea de a putea împărtăşi prin intermediul Internetului şi de asemenea prin 

publicaţiile noastre, Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest ceas. Apropo: în curând voi termina de 

răspuns celor 30 de întrebări care mi-au fost puse cu privire la mesajul timpului de sfârşit. Nu 

este uşor, dar eu doresc să slujesc Domnului şi să repet că Cuvântul lui Dumnezeu este mesajul. 

Şi mesajul lui Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva face din acestea două lucruri 

diferite, şi anume, dacă spune că Biblia este ceva iar mesajul este altceva, persoana respectivă 

este înşelată. La Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate adăuga nimic. În Cuvântul lui Dumnezeu se 
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găseşte tot ceea ce aparţine planului de mântuire. Şi de aceea, eu trebuie să spun fără compromis 

că mesajul acestui ceas este Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, descoperit, şi care conţine totul. 

Eu cred că William Branham a fost prorocul făgăduit; eu cred slujba lui, eu sunt un martor 

ocular, eu am văzut şi am auzit. Şi de aceea mă doare când văd ce se întâmplă în cadrul 

mesajului timpului de sfârşit. Uneori în acelaşi oraş există trei, patru sau mai multe grupări care 

cred diferite tâlcuiri - şi Trupul lui Hristos este împărţit iarăşi şi iarăşi. Şi asta numai pentru că un 

frate crede că el are o descoperire deosebită. Daţi-mi voie să vă spun că toate slujbele puse în 

Trupul lui Hristos slujesc la zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tot ceea ce dezbină şi distruge nu 

vine de la Dumnezeu. 

De aceea, după o perioadă de 40 de ani, a sosit timpul să facem un inventar, să cercetăm 

Scripturile, să vedem dacă nu cumva am înţeles greşit unele lucruri şi am fost duşi în rătăcire şi i-

am dus şi pe alţii în rătăcire. Fraţilor, eu nu sunt un judecător, dar am o răspundere înaintea 

Dumnezeului Atotputernic, ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu să rămână în forma originală. 

Şi trebuie s-o spun din nou: la început a fost Cuvântul, nu răstălmăcirea. Şi trebuie s-o spun aşa 

cum a repetat-o şi fratele Branham de multe ori: Dumnezeu îşi tâlcuieşte singur Cuvântul. 

Vă doresc binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi indiferent în ce loc de pe 

pământ vă aflaţi. Semnele vremii, mai ales cele referitoare la Israel, vorbesc o limbă foarte clară 

cu privire la apropiata revenire a lui Isus Hristos. Harul şi pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, în 

Numele sfânt al lui Isus. Mi-ar place să primesc veşti de la voi. Amin. 


