Rezumat video iulie 2010
Ewald Frank
Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori - mai ales voi, fraţi
predicatori din diverse ţări, vă salut în Numele scump al lui Isus
Hristos, Domnul nostru.
În acest sfârşit de săptămână care a trecut, am avut adunări
minunate, au fost cu noi oameni din întreaga Europă şi chiar din
America de Sud, din ţările africane. Ni s-au alăturat, de
asemenea, 550 [de utilizatori de calculatoare – n.tr.] din lumea
întreagă, ca să asculte şi să vadă ceea ce lucrează Dumnezeu în
vremea aceasta.
Iubiţilor, noi trebuie s-o luăm în serios, nu mai este timp de
tâlcuiri particulare. Noi spunem că profeţiile biblice şi toate
predicţiile care se referă la vremea sfârşitului s-au împlinit
înaintea ochilor noştri. Nu e nevoie să detaliez, pentru că fiecare
este informat cu privire la lucrurile întâmplate în primele 6 luni
ale acestui an, 2010. Dar, dragi prieteni, pe mine mă preocupă
Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru vremea noastră. Cu
toţii cunoaştem mulţimea de programe şi activităţi din lumea
religioasă; fiecare zi din săptămână este plină de programe,
pretutindeni. Eu trebuie să spun că nu mă interesează niciunul
dintre aceste programe, eu doresc să cunosc planul lui
Dumnezeu de mântuire şi trebuie să ştiu - şi noi toţi trebuie să
ştim – ceea ce a promis Dumnezeu pentru vremea noastră. Cu
toţii suntem de acord că revenirea lui Hristos, promisă în Ioan
14, se găseşte chiar înaintea noastră. Toate semnele timpului
vorbesc o limbă foarte clară. Domnul nostru a spus-o de
repetate ori, „când veţi vedea toate aceste lucruri întâmplându1

se, atunci priviţi în sus căci răscumpărarea voastră se apropie”.
Aş dori să împărtăşesc cu voi ceea ce este pe inima mea. Noi
trăim acum şi trebuie să cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu,
făgăduit pentru astăzi. Noi n-am trăit acum 50 de ani, când a
început Reforma, sau în secolele trecute, noi trăim acum. Şi eu
trebuie să ştiu din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, făgăduinţele
pentru noi, făgăduinţele pentru Biserica nou testamentară şi, de
asemenea, făgăduinţele pentru Israel. Israelul este strâns din
aproape 150 de ţări, în ţara făgăduită, pentru că slujba celor doi
profeţi se va desfăşura în Ierusalim şi ei trebuie să fie acolo,
unde se va împlini Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit lor. Cum
rămâne cu Biserica nou testamentară? Ce a spus Domnul că
trebuie să se întâmple acum, înaintea revenirii lui Hristos?
Doresc să citesc Gal. 1.10: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să
capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau
caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş
fi robul lui Hristos”. De aici mergem în 1 Tes. 2.13 „De aceea
mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit
Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul
oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui
Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi ”. Cu toţii cunoaştem

Scriptura, chiar şi afirmaţia că Cuvântul lui Dumnezeu nu se
întoarce gol, ci împlineşte scopul pentru care a fost trimis.
Iubiţilor, aici este un punct pe care noi trebuie să-l înţelegem.
Mai întâi se pune întrebarea: Îl credem noi pe Dumnezeu,
credem noi Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit sau credem
răstălmăcirile oamenilor? Aici, apostolul Pavel subliniază că,
Cuvântul lui Dumnezeu predicat de el, nu a fost primit ca şi
cuvânt al lui Pavel, ca şi cuvânt al oamenilor, ci precum
Cuvântul lui Dumnezeu, cum şi este în realitate. În vremea
noastră a fost un om trimis de Dumnezeu, ca Ioan Botezătorul;
a fost un profet făgăduit.
Şi aş dori să împărtăşesc cu voi ceva foarte deosebit, ca
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să vedeţi că Dumnezeu ne deschide înţelegerea ca să cunoaştem
Scriptura prin descoperire divină şi să primim Cuvântul lui
Dumnezeu vorbit prin buze omeneşti ca şi Cuvânt al lui
Dumnezeu, cum şi este de fapt. În ceea ce priveşte slujba dată
de Dumnezeu fratelui Branham în vremea noastră, noi trebuie
să spunem că există o făgăduinţă dată de însuşi Dumnezeu.
Înaintea venirii zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului, El
urma să trimită un profet ca Ilie, spre a întoarce inimile copiilor
lui Dumnezeu înapoi la început, înapoi la Cuvânt. Şi cum a
spus-o adesea, prima şi ultima predică trebuie să fie la fel.
Prima şi ultima slujbă, primul şi ultimul botez, totul la final,
înainte de revenirea lui Hristos, trebuie să fie cum a fost la
început. Ca să vă arăt din două versete, Luca 7.28-30: „Vă spun
că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decât Ioan
Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai
mare decât el. Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat
dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar Fariseii şi
învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei,
neprimind botezul lui”. Toţi cărturarii şi fariseii care se gândeau

că-L slujesc pe Dumnezeu zi şi noapte, au respins planul lui
Dumnezeu pentru ei şi i-au îndepărtat şi pe toţi aceia pe care au
putut.
Fraţi şi surori, noi trăim într-un timp similar. Nu oamenii
[simpli], ci predicatorii, păstorii, evangheliştii înţeleg greşit
slujba lui William Branham, care a fost unul dintre cei mai mari
profeţi care au trăit vreodată pe faţa pământului. În Mat. 17,
Domnul nostru a confirmat slujba viitoare a profetului ce avea
să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate, confirmând, de
asemenea, şi slujba lui Ioan Botezătorul. Mat. 17.11: „Drept
răspuns, Isus le-a zis:Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să
aşeze din nou toate lucrurile”. Noi spunem AMIN aici. Eu cred

din toată inima acest lucru, spus cu privire la viitor! Despre
Ioan Botezătorul, Domnul nostru spune în v. 12: „Dar vă spun că
Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot
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aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor ”. Şi numai după

această afirmaţie, nu după v. 11, ci numai după v. 12 în care
Domnul nostru a vorbit despre slujba lui Ioan Botezătorul, este
scris în v. 13: „ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan
Botezătorul”.
Iubiţii mei fraţi, prin harul lui Dumnezeu, să vă fie dăruit
să aşezaţi corect versetele biblice, să spuneţi numai ceea ce a
spus Dumnezeu în Cuvântul Său. Vă rog primiţi Cuvântul lui
Dumnezeu ca pe Cuvântul lui Dumnezeu şi nu primiţi nicio
răstălmăcire. Multe lucruri puteau fi spuse în această legătură.
Eu doar spun că Dumnezeu Şi-a împlinit făgăduinţele şi a trimis
un profet în vremea noastră spre a ne aduce înapoi la Cuvântul
lui Dumnezeu şi noi suntem foarte recunoscători pentru aceasta.
Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se
odihnească peste voi toţi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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