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Rezumat video martie 2009 

 

Ewald Frank 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul internaţional de misiune din Krefeld, 

Germania. Avem în urmă luna februarie, în care Dumnezeu a binecuvântat mai ales în Pakistan, 

în şase adunări din patru oraşe. Cred că peste două mii de persoane au auzit Cuvântul lui 

Dumnezeu în acele adunări şi este absolut extraordinar să vezi ce lucrează Domnul în acest timp, 

chiar şi în circumstanţe foarte dificile, în ţări islamice. 

Apoi, privim de asemenea în urmă la sfârşitul de săptămână pe care l-am avut aici, la Centrul 

misionar, unde s-au strâns oameni din întreaga Europă şi de peste ocean şi cu care am împărtăşit 

Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Şi nu numai cu cei prezenţi aici, ci de asemenea cu aceia care 

au fost conectaţi on-line cu noi ca să asculte şi să vadă ce predicăm noi şi ce lucrează Dumnezeu 

în acest timp. Pentru mine este foarte, foarte important să rămân la Cuvântul lui Dumnezeu, fără 

să deviez, fără să răstălmăcesc, fără să adaug, fără să scot, ci să las fiecare cuvânt în legătura în 

care a fost scris. 

Mai ales în ceea ce priveşte revenirea lui Hristos, făgăduită nouă în Ioan 14, unde Domnul 

nostru a spus „ Mă duc să vă pregătesc un loc, apoi voi reveni - voi reveni - să vă iau acolo unde 

sunt şi Eu ”. Apoi în 2 Pet. 3.4, este pusă întrebarea: „ Unde este făgăduinţa venirii Lui? ” . Aici 

ar fi trebuit de fapt să se folosească cuvântul „ revenire ” , în limba engleză. „ Unde este 

făgăduinţa revenirii Lui? ” . 

Iubiţilor, noi credem că această făgăduinţă se va împlini în timpul nostru. Eu cred că fratele 

Branham a fost trimis cu mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, şi prin harul lui 

Dumnezeu am avut privilegiul să duc acest mesaj original până la marginile pământului. Şi 

conform Matei 24.14, această evanghelie care cuprinde fiecare făgăduinţă a Împărăţiei lui 

Dumnezeu, este predicată ca mărturie tuturor neamurilor apoi va veni sfârşitul. 

Din nou, trebuie să recunoaştem că există atâtea neînţelegeri, atâtea răstălmăciri fie ale 

Scripturii, fie ale celor spuse de fratele Branham. Eu pur şi simplu nu pot să suport o răstălmăcire 

sau o neînţelegere. Dumnezeu este propriul Său interpret. Fratele Branham a subliniat foarte 

puternic acest lucru. 

Apoi, dacă citim în a doua epistolă a lui Ioan, ni se spune - eu citesc din aceeşi traducere 

Scofield din care citea şi fratele Branham - v. 7 din 2 Ioan: „ Căci în lume au intrat mulţi 

înşelători care nu mărtrisesc că Isus Hristos vine în trup. Acesta este un înşelător şi un  

antihrist ” . Nu este vorba numai despre un frate cu o învăţătură greşită şi un duh greşit care 

tăgăduieşte venirea trupească a Domnului nostru. Oricine vesteşte că Isus Hristos a venit deja, 

este nu numai greşit, ci este un înşelător, un antihrist, aşa cum o spune Scriptura aici. Aşa că 

trebuie să fim atenţi la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Dacă citiţi Fapte 1.19-20, acolo scrie că acelaşi Isus care a fost luat în slavă trupeşte, care a 

fost văzut de ucenici atunci când s-a înălţat, va reveni în acelaşi fel. Iar acum circulă învăţătura 
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că Hristos a şi venit - tot felul de răstălmăciri şi neînţelegeri şi chiar mai mult: înşelători care se 

află sub influenţa duhului antihrist. 

Trebuie să privim în vremea lui Augustin Acesta a scris despre stat şi biserică, vestind că 

Hristos a venit deja, duhovniceşte, şi că Împărăţia lui Dumnezeu a fost instaurată pe pământ. 

Acelaşi lucru este valabil pentru toţi aceia din cadrul mesajului care spun că Hristos a venit în 

1963. Punctul acesta trebuie subliniat cum se cuvine, datorită Cuvântului veşnic al lui 

Dumnezeu. Vă puteţi aştepta la multe lucruri din partea fratelui Frank. Aş face orice să ajut pe 

orice om de pe faţa pământului, dar nu voi face nici un compromis. Nu şi iarăşi nu. Eu am o 

trimitere, o chemare, o slujbă. Nu l-am cunoscut doar pe fratele Branham vreme de zece ani, ci Îl 

cunosc personal pe Domnul şi I-am auzit glasul atunci când m-a însărcinat să merg din oraş în 

oraş ca să predic Cuvântul Său. Şi după aceea fraţi din cadrul mesajului spun că Jeffersonville 

este unicul depozit de pe pământ şi nimeni nu are dreptul să predice, sau să împartă hrana 

duhovnicească, decât din acel loc. Dragilor, referitor la acest subiect trebuie să spun următoarele: 

eu cunosc afirmaţiile prin care i s-a spus fratelui Branham în mod deosebit ziua pe care mi-o 

amintesc prea bine, 2 aprilie 1962, aceeaşi zi în care Domnul mi-a vorbit mie aici în Germania. 

Acelaşi Domn i-a vorbit fratelui Branham, în aceeaşi zi, însărcinându-l să se întoarcă la 

Jeffersonville şi să depoziteze hrana. Dar acelaşi Domn mi-a spus mie şi a confirmat acest lucru 

prin buzele fratelui lui William Branham, prorocul lui Dumnezeu, ca eu să aştept cu împărţirea 

hranei până voi primi şi restul. 

Dragi prieteni, nu doresc să intru în detalii, şi nu este necesar să vorbesc în numele meu sau 

de la mine. Eu doar spun că sunt o parte din slujba pe care a dat-o Dumnezeu prin fratele 

Branham. Eu n-aş fi avut o slujbă astăzi dacă nu ar fi existat slujba lui William Branham. El a 

fost prorocul făgăduit de Dumnezeu pentru timpul nostru. Dar el a plecat şi mesajul a rămas cu 

noi. După ce el a fost luat să fie cu Domnul, fratele Frank a dus mesajul pe fiecare continent, la 

Est şi la Vest, la Nord şi la Sud, iar acum noi ajungem cu mesajul acestui ceas în ultimele ţări.  

Deci, dragilor, ţineţi cont şi de ceea ce a scris Pavel în 2 Tim. 4: va veni vremea când oamenii 

nu vor suferi învăţătura sănătoasă. Noi trebuie să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu, care este 

singura învăţătură sănătoasă de pe pământ. 

Iubiţilor, Domnul, Mirele vine curând iar Mireasa trebuie să se pregătească. Dumnezeul 

cerului să vă binecuvânteze cu înţelegere divină, cu descoperire şi inspiraţie divină, ca să 

cunoaşteţi mesajul, să cunoaşteţi Scriptura, să-L cunoaşteţi pe Domnul, să recunoaşteţi vremea în 

care trăim acum şi să aveţi parte de ceea ce lucrează Dumnezeu chiar acum. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 


