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Ewald Frank 

 

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

Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Vă urez 

binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu. Privim înapoi la un sfârşit de 

săptămână în care Domnul ne-a binecuvântat, realmente, cu scumpul şi 

sfântul Său Cuvânt şi cu prezenţa Sa. Peste 900 de persoane s-au strâns 

împreună cu noi pentru a asculta ceea ce are să ne spună Domnul. De 

asemenea, 967 de grupuri şi biserici din întreaga lume ni s-au alăturat prin 

internet pentru a asculta Cuvântul scump al lui Dumnezeu şi pentru a fi aduşi 

la zi în Împărăţia lui Dumnezeu.  

Iubiţilor, trebuie să spunem că întoarcerea promisă a Domnului nostru 

este foarte, foarte aproape. Toate profeţiile biblice se împlinesc. De repetate 

ori putem spune „astăzi s-a împlinit această scriptură”, aşa cum a făcut şi 

Domnul în zilele Lui. La prima venire a lui Hristos, Mântuitorul nostru, peste 

109 profeţii din Vechiul Testament s-au împlinit. Şi dacă citiţi din Matei 1 

până în Ioan 21, subiectul principal este împlinirea tuturor lucrurilor promise 

de Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament. Domnul nostru a fost 

Răscumpărătorul făgăduit, Ioan Botezătorul a fost omul făgăduit de 

Dumnezeu pentru a pregăti calea Domnului.  

Dragilor, chiar în ziua Cincizecimii, apostolul Petru a spus: „aceasta 

este ceea ce a fost promis de Dumnezeu prin prorocul Ioel”. Despre aceste 

lucruri am vorbit deseori: mai întâi Dumnezeu dă făgăduinţe, după care El 

veghează asupra Cuvântului Său pentru a împlini ce a făgăduit.  

Apoi am aruncat o privire asupra Orientului Mijlociu şi în special 

asupra Israelului, unde au loc negocieri referitoare la Muntele Templului, la 

Muntele Sionului. Apoi vedem chiar şi o fotografie în care papa apare în 

Ierusalim, pe Muntele Templului, exact în faţa Moscheii lui Omar. Prieteni, 

în acest articol se spune că palestinienii au propus cedarea Muntelui 

Templului către papă.  
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Sunt apoi şi alte subiecte privitoare la Muntele Sionului: papalitatea 

doreşte să aibă cuvântul decisiv asupra Muntelui Sionului, locul unde a avut 

loc ultima cină şi revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta ne aduce aminte de ceea 

ce a spus prorocul Daniel cu referire la legământul care va fi încheiat.  

Prieteni, noi nu putem intra în amănunte, dar vă spun doar că profeţiile 

biblice se împlinesc în jurul Israelului şi cu Israelul, peste tot pe pământ se 

întâmplă lucrurile despre care a vorbit Domnul nostru în Matei 24 şi poţi 

spune în mod repetat: „aceaste cuvinte ale Scripturii s-au împlinit în faţa 

ochilor noştri”. Puteţi citi în Marcu 13 şi puteţi spune din nou că multe din 

lucrurile despre care se vorbeşte în acest capitol s-au împlinit în timpul 

nostru. Puteţi merge în Luca 21 şi puteţi spune din nou: „astăzi s-au împlinit 

aceste cuvinte din Scriptură”. 

Aşadar, iubiţilor, dacă mergem la ceea ce a spus şi apostolul Pavel 

despre timpul sfârşitului în general, cum ar fi textul din 1 Tim. 4.1: „Dar 

Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de 

credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile 

dracilor…”. Dragilor, nu aplicaţi acest text bisericilor care au apărut acum 

1.000 de ani, 400 sau 500 de ani, 300 de ani în urmă, ci aplicaţi-l timpului 

nostru, pentru că despre acest timp vorbeşte acest text profetic. Eu îmi 

amintesc cum l-a folosit Dumnezeu pe fratele Branham ca să ne întoarcă 

înapoi la adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. El a procedat ca Ilie, luând 

învăţătura celor 12 apostoli, aşezând lucrurile la locul lor originar şi 

aducându-ne înapoi la început. 



3 

 

Dacă privim la situaţia din cadrul mesajului timpului de sfârşit, la 

multele învăţături prosteşti, trebuie să dai din cap în mod dezaprobator şi să 

mergi mai departe. Nu putem intra în detalii despre toate aceste lucruri, dar 

aşa cum scrie în continuare în v. 2: „abătuţi de făţărnicia unor oameni cari 

vorbesc minciuni” (În limba engleză: „vorbind minciuni în făţărnicie”). Da. Dacă 

spui adevărul, trebuie să fii drept şi cinstit, dar dacă vorbeşti minciuni şi dacă 

te îndepărtezi de adevăr, atunci vorbeşti în făţărnicie. Şi tocmai acest lucru s-

a întâmplat cu credincioşii mesajului de pe tot pământul. Ei se referă la ceea 

ce a spus prorocul, dar au apoi propriile lor interpretări, fără să aducă 

lucrurile înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l lăsa pe acesta să decidă 

ce avem de spus şi ceea ce a spus prorocul. Ei vorbesc lucrurile în făţărnicie, 

aranjându-le ca şi când fratele Branham le-ar fi spus. Nici în acest subiect nu 

putem intra în mod detaliat, dar mai putem citi din 2 Tim. 4, unde apostolul 

Pavel scrie: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos 

Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: 

propovăduieşte Cuvântul…”. Voi cunoaşteţi versetele. „Căci va veni vremea 

când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă.” 

Iubiţilor, datorită chemării divine la slujbă, eu am o responsabilitate 

înaintea lui Dumnezeu şi în ultimii 50 de ani n-am făcut niciun compromis, 

ci am rămas cu Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce au spus oamenii despre 

mine, am rămas cu Cuvântul, cu Domnul, predicând acelaşi Cuvânt pe care l-

a predicat şi apostolul Pavel.  

Daţi-mi voie s-o spun foarte direct şi sincer: dacă adăugăm la Cuvântul 

lui Dumnezeu, noi aducem la existenţă o altă evanghelie şi fiecare altă 

evanghelie este sub blestem. O poţi decora, o poţi aranja frumos în toate 

felurile, dar apostolul Pavel a spus sub inspiraţia directă a Duhului Sfânt în 

Galateni 1.6-10: „dacă noi sau un înger din ceruri ar predica o altă 

evanghelie, să fie blestemat!” În concluzie, dacă noi adăugăm la Cuvântul lui 

Dumnezeu, dacă interpretăm, toate aceste lucruri conduc la faptul că este 

predicată o evanghelie total diferită. Se predică lucruri pe care nu le poţi 

predica din Cuvântul lui Dumnezeu. Poţi predica învăţătura celor şapte 

tunete din această Biblie? Unde este ea în Biblie, unde? Poţi predica din 

Biblie toate lucrurile care sunt vehiculate? Nu. Nu poţi. De aceea, toţi cei 

care au părăsit Cuvântul lui Dumnezeu, care predică o altă evanghelie, se 

află sub un blestem. Pot să se refere la Pavel, la Isus Hristos, la William 

Branham – dacă se îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se 

îndepărtează de ei.  

Fratele Branham a spus că Domnul este cu tine atâta vreme cât tu eşti 

în Cuvântul Său, pentru că cerurile şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui 
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Dumnezeu rămâne în veci. Iubiţilor, toţi cei care fac parte din Mireasa lui 

Hristos, vor respecta Cuvântul lui Dumnezeu şi vor rămâne în Cuvântul lui 

Dumnezeu şi astfel, în voia lui Dumnezeu. Poţi fi în voia lui Dumnezeu 

numai dacă eşti în Cuvântul lui Dumnezeu şi numai dacă eşti în Cuvântul lui 

Dumnezeu, poţi fi sfinţit şi apoi eşti în voia lui Dumnezeu. 

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt 

al lui Isus! Amin.   


