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Sumar video  

ianuarie 2011 
 

Ewald Frank 
 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional 

de Misiune din Krefeld, Germania. Am avut un început minunat al 

anului 2011 şi, de asemenea, am privit în urmă la ceea ce a lucrat 

Dumnezeu de-a lungul anului 2010. Trebuie să spun că acesta din 

urmă a fost, pentru mine, unul dintre anii cei mai binecuvântaţi în 

slujba pe care Domnul mi-a dăruit-o prin harul Său. Am predicat în 

exact 30 de ţări, în unele precum Pakistan şi alte ţări asiatice, apoi, 

desigur, în 8 ţări africane, unde secerişul a fost bogat şi multe 

suflete au intrat în Împărăţia lui Dumnezeu. Mesajul acestui ceas a 

fost primit şi, prin descoperire divină, toţi au putut spune AMIN la 

Cuvântul predicat.  

 

Apoi, avem pregătit un DVD pentru toţi cei care doresc să vadă 

câteva înregistrări din aceste adunări în care Dumnezeu a făcut 

lucruri mari: au fost până la 18 mii de oameni pe un stadion din 

Kinshasa. Cum spuneam, pentru mine a fost unul dintre cei mai 

binecuvântaţi ani, în slujbă.  

 

Revenind la începutul anului 2011, s-au strâns peste 800 de 

persoane aici, la Centrul de Misiune, din diferite ţări ale Europei şi 

de peste ocean. Am împărtăşit nu numai Cuvântul lui Dumnezeu ci 

şi filmări din adunările din Africa şi filmul cu fratele Branham, când 

el se roagă şi este în acţiune darul descoperirii gândurilor. Pentru 

noi toţi a fost o binecuvântare să ştim că nu un om, ci Dumnezeu şi-

a împlinit făgăduinţa şi a trimis un profet înaintea zilei celei mari şi 

înfricoşate a Domnului. Eu, fratele Frank, am avut privilegiul de a-l 
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cunoaşte pe acest om al lui Dumnezeu pe o perioadă de zece ani, de 

a fi în adunările lui din Germania şi din SUA. Astfel am devenit 

martor ocular. Cum ştim cu toţii, un martor adevărat trebuie să fie 

prezent atunci când s-a întâmplat ceva, altfel nu poate fi martor. 

Când Domnul nostru a vorbit celor 12, a spus: „Îmi veţi fi 
martori”. Ei au fost cu El în adunările Lui, în suferinţele Lui, L-au 

văzut după învierea Sa, L-au văzut înălţându-se în slavă şi au auzit 

aceste cuvinte: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer din 

mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut 
mergând la cer”.  

 

Deci, socotesc ca un privilegiu foarte deosebit pe care mi l-a dat 

mie Dumnezeu, faptul că, deşi am trăit în Germania, am avut parte 

de ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. Noi ştim 

că Dumnezeu nu are un duh naţional. Duhul lui Dumnezeu este 

Duhul Sfânt, iar Dumnezeu poate folosi un bărbat ca Pavel, într-o 

ţară, pe un continent, poate folosi un Martin Luther, un John 

Wesley, poate folosi diferiţi oameni în vremuri diferite dar fiecare 

slujbă rânduită de Cel Atotputernic este pentru poporul lui 

Dumnezeu din fiecare ţară de pe faţa pământului. De aceea, slujba 

fratelui Branham nu a fost numai pentru continentul nord-american, 

ci pentru Mireasa lui Hristos, pentru Biserica Dumnezeului Celui 

Viu din toate neamurile.  

 

Chiar şi după ce a fost luat în slavă fratele Branham, Domnul a 

condus lucrurile în aşa fel încât am putut să merg de la un continent 

la altul, din ţară în ţară, spre a împărtăşi mesajul original, autentic, 

al acestui ceas, care cuprinde toate făgăduinţele date de Dumnezeu 

în Cuvântul Său. Şi noi credem că Dumnezeu face toate lucrurile 

conform Cuvântului Său.  

 

Dragilor, în primele adunări din acest an am vorbit despre câteva 

lucruri. Am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu, am vorbit despre 

lucrurile pe care ni le-a descoperit Dumnezeu mai ales prin slujba 

fratelui Branham, dar după aceea am împărătşit gândurile din 1 Cor. 
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13 şi Mat. 25: dacă am cunoaşte toate tainele, dacă am avea toată 

credinţa de a muta munţi şi nu am avea dragoste – dragoste divină – 

nu caritate1; oricine poate avea caritate, dar aici trebuie folosit 

cuvântul DRAGOSTE, nu caritate. Prieteni, dragostea lui 

Dumnezeu s-a descoperit pe crucea Golgotei. „Fiindcă atât de 

mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui 
Fiu”. Dragostea lui Dumnezeu s-a descoperit în Hristos, noi am fost 

răscumpăraţi cu sângele Mielului, am primit iertarea păcatelor 

noastre, am primit viaţă veşnică, toate acestea pentru că Dumnezeu 

ne-a iubit. Şi acolo va intra numai dragostea desăvârşită. Aceasta i-a 

fost spus fratelui Branham, când el încă mai era cu noi pe pământ şi 

a fost luat în slavă. Acolo a auzit pe Cineva spunându-i: „Aici va 

intra numai dragostea perfectă2”.  

 

Ne gândim apoi la Mat. 25, la untdelemn, la candele, la vasele pe 

care trebuie să le ducem cu noi ca să reumplem candelele, ne 

gândim la Duhul Sfânt şi la v. 10, „cele ce erau gata, au intrat 
cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. După înţelegerea 

mea, William Branham a fost trimis cu mesajul care trebuia să 

premeargă a doua venire a lui Hristos. Mesajul acesta se referă la 

timpul chemării afară, la timpul pregătirii. Mai întâi noi auzim 

chemarea, răspundem chemării, ieşim din toate lucrurile care nu 

sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu şi intrăm în odihnă, 

în pacea lui Dumnezeu care întrece înţelegerea noastră.  

 

Apoi, noi mai credem şi că mesagerul a fost luat după ce a adus 

mesajul, iar acum mesajul acesta a ajuns până la marginile 

pământului. Şi eu sunt convins că revenirea lui Hristos, a doua 

venire a lui Hristos, când El va reveni ca Mire, ca să ia Mireasa la 

ospăţul de nuntă, acest mare eveniment este din ce în ce mai 

aproape. Şi noi ne aşteptăm ca revenirea lui Hristos să aibă loc în 

vremea noastră. Nimeni nu ştie ziua sau ceasul, dar Domnul nostru 

                                                   
1 Sau: milă, filantropie, dărnicie, binefacere în folosul celor săraci – n.tr.  
2 sau: desăvârşită – n.tr. 
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a spus: „când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să 

ştiţi că …  este aproape, este chiar la uşi”.  

 

Iubiţi fraţi şi surori, mai ales predicatori ai Cuvântului, voi care 

credeţi mesajul acestui ceas, rămâneţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, 

rămâneţi în dragostea lui Dumnezeu şi dovediţi-o prin faptele 

voastre. Iubiţi nu cu vorbe, ci cu fapta, aşa cum ne-a iubit şi Hristos. 

Haideţi să ne iubim unii pe alţii şi să fim pregătiţi toţi pentru 

revenirea lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze în anul 2011 

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


