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Rezumat video aprilie 2009 
  

  
Ewald Frank  

  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Inima mea este pur 

şi simplu copleşită datorită privilegiului pe care l-am avut în acest 

ultim sfârşit de săptămână, când am cunoscut şi trăit prezenţa lui 

Dumnezeu într-un mod aşa de minunat.  

 

Noi am vorbit despre Dumnezeu şi despre legământul Său 

cu Noe, cu Avraam, cu Israel, legământul Său cu biserica nou 

testamentară. Domnul nostru a spus „acesta este sângele 

legământului celui nou”. Noi am vorbit despre făgăduinţe, despre 

multe lucruri ce ţin de legământul făcut de Dumnezeu cu noi. Am 

citit versetele care vorbesc despre Domnul şi-L prezintă cu simbolul 

legământului – în profeţii din Vechiul Testament: Ezechiel 1 apoi în 

Noul Testament, în Apocalipsa 4 şi 5, apoi Apoc. 10 care-L arată pe 

Domnul nostru în legământul Său, cu curcubeul deasupra Sa.  

 

Prieteni, făgăduinţele lui Dumnezeu sunt adevărate. Peste 

800 de persoane s-au strâns aici din diferite naţiuni, din întreaga 

Europă, din Finlanda până la Palermo, de la un capăt al acestui 

continent până la celălalt. Apoi, prieteni din diferite locaţii de pe 

Glob ni s-au alăturat în acest sfârşit de săptămână. 

  

Ce aş putea să spun? Aprilie este întotdeauna o lună foarte 

deosebită, iar 2 aprilie este o zi foarte deosebită din viaţa mea. 

Privesc în urmă cu 47 de ani, când Domnul m-a chemat cu un glas 

auzibil, puternic, care a răsunat de sus dar din partea dreaptă, 

vorbindu-mi în limba mea maternă, dându-mi însărcinarea de a 

merge din oraş în oraş ca să predic Cuvântul Său şi, de asemenea, să 

împart hrana duhovnicească care fusese depozitată. Privesc în urmă 
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la aceşti mulţi ani şi nu mă laud, pentru că nu am cu ce, dar fraţii au 

spus azi „Frate Frank, îţi mulţumim pentru că L-ai slujit pe Domnul, 

pentru că ai făcut lucrarea Lui” – iar eu am răspuns: „Fraţilor, eu n-

am făcut nimic. N-am salvat niciun suflet, n-am vindecat niciun 

trup, n-am eliberat niciun duh. Pur şi simplu am predicat Cuvântul 

lui Dumnezeu şi evanghelia lui Isus Hristos a devenit o putere spre 

mântuirea celor ce au crezut”. Aşa că, privesc în urmă la aceşti 

mulţi ani – eu n-am făcut nimic - dar în acelaşi timp recunosc că 

Domnul a mântuit multe suflete şi mulţi oameni din peste 141 de 

ţări au ajuns la cunoştinţa adevărului. Domnul a binecuvântat 

picioarele mele ca să duc evanghelia până la marginile pământului. 

  

Aşa cum ştiţi, eu am avut marea prioritate să fiu împreună cu 

fratele Branham. O, cât de mult apreciez eu acele vremuri de 

părtăşie, o, cum Îi mulţumesc lui Dumnezeu că a rânduit lucrurile 

astfel. Niciodată n-o să înţelegeţi cât de mult înseamnă pentru mine. 

Trăirile au fost foarte deosebite.  Dar dacă ne uităm la ce s-a 

întâmplat chiar şi la chemarea apostolului Pavel - chemarea 

dumnezeiască, Lumina care i s-a arătat, Glasul… – prieteni, a 

existat o confirmare. Domnul i-a vorbit lui Anania pe care l-a trimis 

la Saul. Anania s-a rugat pentru el, ochii i-au fost deschişi, el a fost 

botezat şi a putut pleca mai departe. De ce a confirmat Domnul, în 3 

decembrie 1962, prin fratele Branham, chemarea pe care mi-a dat-

o? Este absolut necesar ca Dumnezeu să-Şi confirme chemarea, 

trimiterea. Eu Îi mulţumesc lui Dumnezeu – nu trebuie să mă ridic 

cu o poveste, nu trebuie să spun o poveste ci pot să spun pur şi 

simplu adevărul. Dumnezeul cerului a găsit cu cale ca eu să-L 

cunosc ca Domn al meu, apoi de asemenea, să-l cunosc pe fratele 

Branham vreme de 10 ani (din 1955 în 1965). Eu n-am fost doar un 

cunoscător al slujbei lui ci l-am cunoscut şi pe el, personal. Nu ştiu 

dacă există pe pământ altcineva care să cunoască (nu doar să 

creadă) – care să ştie prin descoperire dumnezeiască faptul că 

William Branham a fost acel profet făgăduit care urma să vină 

înaintea zilei Domnului.  Noi am văzut împlinirea textului din Mal. 

4, am văzut împlinirea care a fost confirmată de către Domnul 
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nostru în Mat. 17.11, Mar. 9.12, „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din 

nou toate lucrurile”. Dumnezeu a aşezat din nou prin mesajul biblic 

al timpului de sfârşit predicat prin William Branham învăţătura 

biblică. Şi daţi-mi voie să subliniez: William Branham n-a predicat 

nicio învăţătură nebiblică, ci a predicat tot planul lui Dumnezeu. Cei 

care scot afirmaţiile sale din context şi predică învăţături noi vor  

trebui să răspundă unei întrebări foarte serioase, în acea zi a 

judecăţii. Nimeni de pe pământ n-ar trebui să se ascundă după 

fratele Branham şi să-i potrivească afirmaţiile după propriile 

convingeri şi păreri.  

 

Prieteni, nu vreau să intru în aceste lucruri, dar vreau să 

spun: Dumnezeu ne-a trimis un mesager autentic cu mesajul 

autentic al aşezării din nou, iar acum a venit vremea nu doar să 

vorbim despre mesaj şi aşezarea din nou, ci să şi trăim aşezarea din 

nou – aducerea tuturor lucrurilor la starea de la început – nu discuţii 

despre multele învăţături nebiblice, ci să ne concentrăm asupra  

Cuvântului lui Dumnezeu, pe făgăduinţele timpului prezent şi să 

avem parte de ceea ce lucrează Dumnezeu acum.  

 

Eu nu aştept revenirea fratelui Branham ci revenirea 

Domnului Isus Hristos. Nu există vreo promisiune în Cuvântul lui 

Dumnezeu pentru revenirea vreunui profet, dar există în Cuvântul 

lui Dumnezeu făgăduinţa din Ioan 14.3: „Eu Mă duc să vă 

pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, 

Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi 

şi voi”. Întoarcerea Domnului nostru nu va avea loc în mai multe 

etape, nu va fi un proces. Noi ne aflăm acum în procesul de 

pregătire, dar revenirea lui Hristos va avea loc într-o clipă, într-un 

ceas, într-o zi, după cum spune Scriptura – „Căci, cum iese fulgerul 

de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului 

omului”. Trebuie s-o spun – şi sper să fie înţeles corect – eu nu 

suport nicio răstălmăcire, şi nu-mi cer scuze pentru asta. Eu sunt 

supus Cuvântului lui Dumnezeu pentru totdeauna şi nu voi primi 
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niciodată vreo răstălmăcire. Voi primi doar Cuvântul lui Dumnezeu, 

din Geneza la Apocalipsa.  

 

În Evrei 12 sunt multe lucruri minunate, iar concluzia din 

cap. 13… citesc doar v. 20: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele 

legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, 

marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca 

să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus 

Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin”.  

 

Vă rog, aveţi parte de ceea ce lucrează Dumnezeu acum. Fiţi 

binecuvântaţi. Vă salutăm pe toţi, de pe tot pământul, din Centrul de 

Misiune din Krefeld, Germania, în Numele sfânt al lui Isus Hristos, 

Domnul nostru.  

 

Amin.   

  


