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Rezumat video - mai 2005 

 

Ewald Frank 

 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din 

Centrul Internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Aş dori să 

mă adresez mai ales fraţilor slujitori, acelor slujitori ai Domnului 

care împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu în adunările lor, care cred 

în împlinirea prorociilor biblice, care recunosc că noi suntem acum 

la sfârşitul timpului de sfârşit, care ştiu că Dumnezeu şi-a împlinit 

făgăduinţa şi ne-a trimis un proroc ca Ilie. Şi acest lucru este 

cunoscut pretutindeni, până şi la Vatican – puteţi verifica pe Internet 

– şi anume că William Branham a avut o chemare deosebită, o 

trimitere directă din partea Celui Atotputernic. Şi, iubiţi fraţi şi 

surori, dragi prieteni, Dumnezeu l-a folosit pe acest slujitor smerit 

ca să facă străpungerea acestei ultime treziri în care s-a descoperit 

darul vindecării divine, chiar după cel de-al doilea război mondial.   

Iubiţilor, aprilie 2005 a fost o lună foarte semnificativă. Şi 

noi privim în urmă la ceea s-a întâmplat la Roma şi apoi verificăm 

lucrurile cu Cuvântul profetic. Citim în Daniel cap. 2 şi 7, de 

asemenea în cap. 8, apoi în Apoc. 13 – într-o legătură deosebită cu 

timpul sfârşitului – citim în Apoc. 17 şi apoi desigur în Apoc. 18 

unde Scriptura vorbeşte despre cei ce sunt îmbrăcaţi în purpură. Şi 

numai dacă citim Scripturile înţelegem ce s-a întâmplat în aprilie 

2005. În Apoc. 18 spune: „Vai! vai! Cetatea cea mare, care era 

îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era 

împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare!” Toată lumea 

a văzut mulţimea celor îmbrăcaţi în purpură. Fostul papă a plecat, a 

venit unul nou. Şi trebuie să vă spun că istoria se desfăşoară chiar 

înaintea ochilor noştri.  
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Acum 482 de ani Dumnezeu a folosit un călugăr german pe 

nume Martin Luther pentru a face străpungerea, pentru a da 

Scripturile în mâinile oamenilor, pentru a se auzi acel „Sola 

Scriptura!” („NUMAI SCRIPTURA!”) Şi prin harul lui Dumnezeu 

înţelegem că din vremea Reformei Dumnezeu a dăruit trezire după 

trezire – trezirea metodistă, trezirea baptistă, trezirea penticostală: 

tot timpul s-a mers din ce în ce mai aproape de Cuvântul lui 

Dumnezeu care a fost la început.  

Şi aşa cum am amintit, după al doilea război mondial 

Dumnezeu a trimis o trezire puternică, o străpungere spre zilele 

biblice, o străpungere spre slujba apostolică. William Branham a 

fost un bărbat foarte smerit: eu l-am cunoscut timp de zece ani. Am 

fost în adunările lui din Europa şi din SUA. Eu sunt un martor ocular 

a ceea ce a făcut Dumnezeu în vremea noastră. Dar o asemenea 

slujbă făgăduită în Cuvântul lui Dumnezeu, care spune că înaintea 

zilei Domnului va veni un proroc, a fost trimisă cu un scop. Lucrul 

acesta este deja de domeniul trecutului. Dar acum este predicat pe 

tot pământul mesajul dat lui din Cuvântul lui Dumnezeu.  

Fraţi şi surori, papa german aduce din nou înapoi în biserica-

mamă toate bisericile care din vremea Reformei s-au despărţit de 

Biserica Romei. Dumnezeu a folosit un german ca să aducă o trezire, 

ca să aducă lumină în întuneric, iar acum din nou un german invită 

toate religiile. Şi punctul principal este următorul: dacă citiţi în 

Apocalipsa lui Isus Hristos, veţi găsi acolo căci capul care a fost 

rănit de moarte a fost vindecat. Au fost şapte capete, dar numai unul 

dintre acestea a fost rănit de moarte. Iar rana aceea s-a vindecat. Şi 

trebuie să citiţi predicile de învăţătură ale fratelui Branham, ca să 

înţelegeţi ce se întâmplă acum.  

Iubiţi fraţi şi surori, noi intrăm în ultima fază dinaintea 

revenirii lui Hristos. Niciodată n-a existat o asemenea adoraţie, 

niciodată nu s-au plecat atâţia genunchi înaintea unei fiinţe 

omeneşti. Niciodată n-au fost atâţia care să sărute inelul, care au 
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garantat credincioşie persoanei care a fost încoronate ca şi cap al 

Bisericii Romane. Dar Isus Hristos este Capul Bisericii Sale. Sunt 

două uniri: una este la Roma, iar cealaltă priveşte o minoritate şi este 

o unire sub Isus Hristos – aceasta este Mireasa! Ioan 17, 

binecunoscut nouă tuturor: „…ei să fie una, cum şi noi suntem una. 

Eu în ei, şi Tu în Mine.”  

Dacă citim în Ioan 14:29, acolo scrie: „Şi v-am spus aceste 

lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor 

întâmpla, să credeţi.” Iubiţi fraţi şi surori, aţi ştiut voi că întregul 

curs al bisericii şi al istoriei este profeţit în Scriptură şi că Dumnezeu 

are un plan de mântuire? Aţi ştiut voi că a sosit ultima clipă? Astfel 

noi înţelegem că Dumnezeu a trimis un mesager cu un mesaj. 

Dumnezeu a luat mesagerul, dar mesajul ne rămâne. De ce? Ca să 

cheme afară poporul lui Dumnezeu. „Ieşiţi din mijlocul lor, poporul 

Meu.” Iar cei ce sunt chemaţi afară vor forma Mireasa.  

Iubiţilor, o slujbă trimisă de Dumnezeu are un scop legat de 

planul de mântuire. Nu este timp acum să intrăm în toate 

amănuntele. Eu doar vă spun că venirea Domnului este foarte 

aproape. Libertatea de a predica aşa cum predicăm noi Cuvântul lui 

Dumnezeu, este limitată. Veţi vedea acest lucru, şi-l veţi 

experimenta. În foarte scurt timp nu va mai fi posibil, pentru că va 

veni presiunea. Dar daţi-mi voie să folosesc timpul pe care încă-l 

mai avem, pentru a împărtăşi cu voi mesajul timpului de sfârşit, 

pentru a vă spune că acesta este timpul lui Dumnezeu când poporul 

lui Dumnezeu să iasă afară şi să se întoarcă la Dumnezeu şi la 

Cuvântul lui Dumnezeu. Şi nu este nevoie de vreo interpretare a 

Cuvântului Său. Şi tot ceea ce a învăţat şi a spus fratele Branham n-

are nevoie să fie interpretat. Duceţi totul înapoi la Cuvântul lui 

Dumnezeu şi găsiţi absolutul în sfintele Scripturi.  

Fie ca Dumnezeul cerului să vă binecuvânteze, iubiţilor, în 

toată America de Sud şi Latină, în toată Australia, Noua Zeelandă, 

în toată Africa, în toată Europa, pretutindeni în ţările din orientul 
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îndepărtat, Filipine, şi în toate celelalte ţări! Până acum noi am atins 

peste 130 de ţări. Harul lui Dumnezeu să fie cu voi. Fie ca voi să 

recunoaşteţi ziua şi mesajul ei! Şi fie ca voi să aveţi harul să credeţi: 

noi trăim ca să vedem prorociile biblice împlinite iar revenirea lui 

Hristos este foarte aproape.  

Daţi-mi voie să închei cu Evrei 4:1: să nu se repete cumva ca 

vreunul dintre noi să rămână în urmă în clipa revenirii lui Isus 

Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu 

voi. Ar fi bine să auzim despre voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele 

sfânt al lui Isus.   

 


