
 

1 

 

Rezumat video februarie 2011 

 

Ewald Frank 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Cred că 

voi toţi mă cunoaşteţi deja: sunt fratele Frank. Am avut un sfârşit de săptămână minunat, în care 

tema principală a fost revenirea lui Hristos şi aşezarea din nou a tuturor lucrurilor astfel ca 

această revenire să poată avea loc. Ne-am amintit de predica ţinută de fratele Branham despre 

restituire şi de textul de bază al acesteia, din Ioel 2:25: ,,Vă voi răsplăti (restitui) astfel anii... ” 

Cunoaştem cu toţii textul şi ceea ce a spus fratele Branham despre acest lucru şi acum noi cu toţii 

trebuie să ne dăm seama că suntem foarte, foarte aproape de revenirea Domnului şi 

Mântuitorului nostru. Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii. Dumnezeu Îşi 

adună poporul ca să-l facă să audă Cuvintele Sale. 

Aşa cum a fost un timp al chemării afară în timpul lui Moise - pentru că Domnul Îşi împlinea 

făgăduinţa dată lui Avraam - la fel este acum un timp al chemării afară, un timp al aşezării din 

nou a tuturor lucrurilor, un timp al restituirii. Şi dacă vă aduceţi aminte, fratelui Branham i-a fost 

spus: ,,Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă a doua venire a lui Hristos, la fel eşti 

trimis tu cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. ” Domnul nostru l-a luat pe 

slujitorul şi prorocul Său, dar mesajul ajunge până la capătul pământului. 

Iubiţilor, la acest ultim sfârşit de săptămână, am avut peste 800 de oameni adunaţi din aproape 

toată Europa şi din câteva ţări din Africa. Prin harul lui Dumnezeu au fost conectate prin internet 

şi 790 de calculatoare prin care oamenii din întreaga lume au putut să ni se alăture şi să asculte 

serviciile divine. 

O spun din nou: acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Acum noi 

trebuie să recunoaşte mesagerul şi mesajul şi trebuie să ne întoarcem la învăţăturile din zilele 

apostolilor. Când Scriptura spune că inimile părinţilor să fie întoarse la copii, aceasta s-a împlinit 

în slujba lui Ioan Botezătorul - Luca 1:16 şi 17: „ El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la 

Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să 

întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor 

neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. ” 

În timpul nostru se împlineşte ceea ce spune Scriptura şi anume că inimile noastre, inimile 

adevăraţilor copii ai lui Dumnezeu sunt întoarse la început, înapoi la învăţăturile părinţilor noştri, 

apostolii. 

Dragi prieteni, eu cred din toată inima mea că aceasta este ultima chemare trimisă să ajungă 

până la ultimul ales, oriunde s-ar afla acesta pe faţa pământului. Şi eu mai cred aşa cum a spus 

Domnul nostru: ,,Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este 

aproape, este chiar la uşi. ” - Matei 24:33. În Luca 21:29,30 Domnul nostru a spus: „ Vedeţi 

smochinul şi toţi copacii. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi... ” Când vedeţi smochinul revenind la 

viaţa, atunci ,,Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi 

capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. ” (Luca 21:28). 
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Iubiţilor, eu nu judec şi nici nu critic, dar eu cred că tot ceea ce învăţăm trebuie să se găsească 

în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu se găseşte în Biblie, nu este biblic. Dacă nu este în Cuvântul 

lui Dumnezeu, nu este în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a uitat nici un gând sau învăţătură 

sau ceva din planul Său - totul este în acest Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Noi Îi suntem 

recunoscători lui Dumnezeu pentru această slujba puternică, dar nu ne oprim la William 

Branham, admirându-l şi vorbind despre mesaj şi mesager. Noi ne întoarcem la Cuvântul lui 

Dumnezeu, călăuziţi de Duhul Sfânt ca să cunoaştem voia lui Dumnezeu şi Cuvântul lui 

Dumnezeu. O, cât de mulţi încearcă să pună accentul pe prorocul lui Dumnezeu: se scriu cărţi, se 

fac multe lucruri care se învârtesc în jurul prorocului. Acum se pretinde că nu sunt doar câteva 

sute de fotografii, ci în jur de o mie de fotografii referitoare la fratele Branham. Fiecare crede că 

are o trimitere sau o slujbă şi încearcă să-l prezinte doar pe fratele Branham. 

Eu, fratele Frank, l-am cunoscut pe fratele Branham de-a lungul unei perioade de zece ani. 

Chiar de la început, din 1955, când am participat de prima data la adunările lui, am ştiut în inima 

mea că acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu. Şi în 1958, la Convenţia din Dallas, Texas, 

când am comparat slujba acelor evanghelişti renumiţi cu slujba fratelui Branham, am simţit că 

trebuie să mă duc şi să vorbesc cu el. I-am spus: „ Frate Branham, văd o diferenţă între slujba ta 

şi slujba tuturor celorlalţi. Despre ce este vorba? ” Era în iunie, 1958 când am avut aceasta 

discuţie cu fratele Branham în Dallas, Texas. Atunci a venit aceasta afirmaţie de pe buzele lui: 

„ Eu am un mesaj de adus. ” Şi aceste cuvinte mi-au pătruns în suflet. „ Eu am un mesaj de 

adus. ” La sfârşitul acelei discuţii, fratele Branham mi-a spus: „ Frate Frank, tu te vei întoarce în 

Germania cu acest mesaj. ” Ca să fiu sincer, în acel timp nu ştiam nimic despre ce ar fi putut să 

însemne acest mesaj. Nu ştia nimic despre un proroc făgăduit, nu ştia nimic despre făgăduinţa 

din Maleahi cap.4 sau despre confirmarea acesteia din Matei 17:11 sau Marcu 9:12. Nu ştiam 

nimic despre împlinirea planului de mântuire în timpul nostru. Dar prin harul lui Dumnezeu, 

Domnul mi-a deschis mintea şi eu o repet mereu: nu există nici un frate pe pământ care să 

aprecieze mai multe decât mine slujba fratelui Branham. Pentru că slujba mea este în legătură 

directă cu slujba lui. Şi prin harul lui Dumnezeu eu privesc în urmă cu mulţumire, căci începând 

cu anul 1966, am dus mesajul acestui ceas în 155 de ţări, împărtăşind Cuvântul lui Dumnezeu  cu 

poporul lui Dumnezeu. Nici măcar o singură dată nu m-am depărtat de ceea ce spune Scriptura, 

rămânând întotdeauna în graniţele Cuvântului lui Dumnezeu. 

Iubiţilor, eu sunt convins ca Mireasa lui Hristos nu va fi înşelată, ci Mireasa lui Hristos va fi 

reaşezată. Mai întâi ea este chemată afară, apoi adunată, reaşezată şi pregătită pentru lucrarea 

finală a lui Dumnezeu. Va fi o aşezare din nou a tuturor lucrurilor. Şi fratele Branham a avut o 

slujba reaşezată. Noi credem că înainte de revenirea lui Hristos, Dumnezeu Îşi va ţine făgăduinţa 

„ Eu voi răsplăti (reaşeza, restitui). ” El reaşează Israelul, El reaşează Biserica nou-testamentală 

- vremea este aproape. Duhul Sfânt lucrează pe toată faţa pământului. 

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde v-aţi afla. Fie ca El să aibă calea Lui cu voi şi 

fie ca Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru să fie centrul predicării noastre, al gândurilor 

noastre. A Dumnezeului cerurilor să fie slava în vecii vecilor. Toată mulţumirea I se cuvine 

pentru trimiterea lui slujitorului şi prorocului Său făgăduit, William Branham, în vremea noastră, 
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pentru ca să ne întoarcă la Cuvântul şi voia lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze şi să fie 

cu voi! Ne vom bucura să primim veşti de la voi. In Numele Sfânt al lui Isus! Amin. 


