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Rezumat video august 2011 

 

Ewald Frank 

Iubiţi fraţi şi surori, sunt fratele Frank, şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din 

Krefeld, Germania. Privim înapoi la un sfârşit de săptămână binecuvântat din belşug pe care 

Domnul Dumnezeu ni l-a dăruit. Fraţii şi surorile noastre au venit din toată Europa. Unii au venit 

chiar din Statele Unite, alţii din ţările africane. Domnul ne-a binecuvântat în mod minunat. 

Aproape 1.000 de oameni s-au strâns ca să asculte preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu. Prieteni, 

noi toţi ne dăm seama că trăim în timpul sfârşitului, iar ultimul mesaj ajunge la marginile 

pământului şi ultimii sunt chemaţi afară. 

Când privim la lucrurile care se întâmplă peste tot în lume, ţările sunt falimentare, şi nimeni 

nu are soluţia. Aceasta îmi aduce aminte de un cântec pe care fratele Branham obişnuia să -l 

cânte: „ Naţiunile se sfărâmă, Israelul se trezeşte, semnele anunţate de Biblie se întâmplă , ziua 

izbăvirii se apropie, inimile oamenilor cedează de frică ” , dar noi, în calitate de copii ai lui 

Dumnezeu, credincioşi Bibliei, cunoaştem timpul, Îl cunoaştem pe Domnul personal, prin trăirile 

pe care ni le-a dat, şi ne-am întors înapoi la modelul biblic din cartea Faptelor Apostolilor: 

pocăinţă, convertire, adevărata credinţă şi botezul în Numele Domnului Isus Hristos. Apoi 

făgăduinţa ţi se dă ţie, copiilor tăi şi tuturor celor care sunt departe, în oricât de mare număr îi va 

chema Domnul Dumnezeu. 

Aceasta este restituirea în realitate: noi suntem aduşi înapoi la aceeaşi putere a Duhului Sfânt, 

la aceleaşi învăţături: „ un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez ” . Prieteni, eu 

privesc la Marcu cap . 13, unde Domnul nostru vorbeşte despre timpul de sfârşit, în vers. 10: 

„ Evanghelia trebuie propovăduită tuturor neamur ilor ” . Acest lucru îl trăim noi în timpul 

nostru. Vă puteţi închipui că adunările pe care le avem aici, în Germania, şi predicile vorbite în 

limba germană sunt traduse în 12 limbi diferite, iar conform ultimelor date, ni s-au alăturat 

oameni din 88 de naţiuni de pe întreg pământul, fiind aproape 1.000 de conexiuni în direct? 

Oamenii ascultă şi trăiesc aceleaşi lucruri pe care le trăim noi în micul oraş Krefeld din 

Germania. 

Prieteni, noi înţelegem că aceasta este mâna Domnului, că mesajul original pe care ni l-a adus 

fratele Branham - nu o altă evanghelie, nu alte descoperiri şi învăţături - ci învăţăturile originale 

ale Cuvântului preţios al lui Dumnezeu, aducându-ne înapoi chiar la început. 

Acum mă adresez vouă, iubiţi fraţi care credeţi că aveţi o slujbă: De ce nu încetaţi cu toate 

interpretările cuvintelor spuse de fratele Branham? Lăsaţi-L pe Dumnezeu să fie propriul Său 

interpret. Aşa cum scria apostolul Petru, „ nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură ”. 

Nicio predică a fratelui Branham nu poate fi interpretată după bunul plac. Duceţi-o înapoi în 

Cuvântul lui Dumnezeu, respectaţi-L pe Dumnezeu, respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi aşezaţi 

totul înapoi în Scriptură şi lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să fie absolutul şi autoritatea finală. 

Iubiţilor, spun lucrul acesta cu o inimă împovărată: privesc înapoi la 49 de ani de când 

Domnul m-a chemat să merg din oraş în oraş pentru a predica Cuvântul Său şi pentru a depozita 
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şi apoi a împărţi hrana. Acum aştept rezultatul mesajului pe care Dumnezeu ni l-a dat. William 

Branham a fost un proroc făgăduit, nu a fost chiar un oarecare. Ca şi Ioan Botezătorul, el a fost 

un proroc făgăduit. Pr ieteni, eu am aruncat o privire la lucrurile care s-au întâmplat în zilele 

Bibliei, în zilele lui Noe, Avra am, Moise, Iosua; întotdeauna a fost un rezultat al unei slujbe pe 

care Dumnezeu a rânduit-o. Iubiţilor, a fost un rezultat în zilele lui Ioan Boteză torul. E l a 

condus poporul şi a pregătit pentru Domnul pe adevăraţ ii copii ai lui Dumnezeu (Luca 1.16,17).  

Apoi, apostolul Petru a fost folosit de Dumnezeul Atotputernic; în primul moment când cerul 

s-a deschis, Duhul Sfânt S-a pogorât şi Biserica Noului Testament s-a născut şi a fost umplută cu 

D uhul Sfânt. Întotdeauna a fost un rezultat. A fost un rezultat al slujbei pe care Dumnezeu i-a 

dat-o apostolului Pavel. Şi dacă citiţi Fapte cap. 22, unde el vorbeşte despre întoarcerea lui la 

Dumnezeu, referindu-se la lumina care a apărut, şi toţi cei care erau cu el văzuseră lumina; dar 

glasul i s-a adresat lui, iar trimitere a divină i-a fost dată omului lui Dumnezeu al acelui ceas. 

Iubiţilor, aceasta îmi aminteşte de 11 iunie 1933, când toţi cei 4.000 de oameni au văzut 

lumina coborând şi, aşa cum a spus fratele Branham, unii au leşinat, alţ ii au căzut pe genunchi şi 

s-au rugat. Chiar şi agenţia de ştiri Associated Press a relatat despre acest subiect. Toţi cei 

prezenţi au văzut lumina supranaturală, dar glasul i -a vorbit fratelui Branham: „ aşa cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul dat ţie va premerge a 

doua venire a lui Hristos ”. 

De ce nu vă temeţi de Dumnezeu, de ce nu-L credeţi pe Dumnezeu, de ce nu vă aliniaţi cu 

Cuvântul lui Dumnezeu şi să vă opriţi cu răstălmăcirile voastre despre parusia, despre 

Apocalipsa 10 şi alte texte biblice? Lăsaţi ca Dumnezeu să fie găsit adevărat (să aibă dreptate) şi 

toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi! 

Aşadar iubiţilor, eu o spun mereu: aşa cum a spus Domnul nostru: „ când veţi vedea toate 

aceste lucruri întâmplându-se, atunci să ştiţi că vremea este aproape, ş i să vă ridicaţ i ochii în 

sus, că ci izbăvirea voastră se apropie ” . Privim la Israel, la ţările vecine, privim în întreaga 

lume şi aşa cum am spus la început, naţiunile se sfărâmă, Israelul se trezeşte, semnele vestite în 

Biblie sunt prezente şi noi ne aflăm la sfârşitul timpului de sfârşit. Să fie un rezultat divin, fie ca 

Mireasa să fie chemată afară, fie ca Dumnezeu să aibă calea Lui cu toţi cei care pretind a crede 

Mesajul. Fie ca realitatea să se vadă în fiecare din voi. De ce avem toate aceste interpretări ş i 

rupturi? În momentul revenirii lui Hristos vom f i o inimă şi un suflet ş i în fiecare oraş va fi o 

singură părtăşie, rânduită de Dumnezeul Atotputernic şi readusă la început. 

Prieteni, multe lucruri pot fi spuse. Domnul ne-a binecuvântat aşa cum am menţionat deja şi 

El ne va binecuvânta până va reveni . Fie ca Dumnezeu să fie cu voi, fie ca voi să recunoaşteţi 

Mesajul, scopul cu care a fost dat şi să aveţi parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. 

Aliniaţi-vă cu voia lui Dumnezeu, cu Cuvântul lui Dumnezeu, supuneţi-vă Domnului ca El să 

aibă calea Lui. Maranata! Domnul nostru vine în curând! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie 

cu voi în Numele sfânt al lui Isus! Amin. 


