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Sumar video februarie 2012 

 

      de Ewald Frank 

 

 

 Iubiți frați și surori în Hristos, vă salut pe toți din centrul internațional de 

misiune din Krefeld, Germania. Privim înapoi la un sfârșit de săptămână deosebit 

de binecuvântat. Poporul lui Dumnezeu s-a strâns din toată Europa, din țările 

scandinave până în Italia, România și Îi mulțumim Domnului pentru posibilitatea 

de a fi împreună cu aproximativ 800 de persoane pentru a asculta prețiosul Cuvânt 

al lui Dumnezeu. Subiectul principal a fost împlinirea făgăduinţelor lui 

Dumnezeu. Ne-am referit la Matei 1, unde citim de mai multe ori: „ca să se 

împlinească ce spusese Dumnezeu”. Este pur și simplu minunat să crezi 

făgăduințele lui Dumnezeu, fiindcă numai aceia care cred ce a spus Dumnezeu, 

vor vedea și împlinirea acelor făgăduințe.  

Mai trebuie să spun că am fost binecuvântat şi surprins în egală măsură când 

am aflat că sâmbătă au fost 999 de conexiuni prin internet pentru ascultarea 

Cuvântului lui Dumnezeu. Este absolut minunat. De data asta, oameni din 69 de 

țări au auzit ce a fost spus și au avut parte de aceste adunări pe care le-am avut în 

prezența lui Dumnezeu. Este minunat să știi că acest scump Cuvânt al lui 

Dumnezeu, restituit nouă prin slujba profetică, poate fi împărtășit cu locuitorii 

pământului. Încă o dată, ne aducem aminte de cuvintele Domnului nostru: 

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca o mărturie. 

Apoi va veni sfârşitul”. 

 Noi credem cu tărie că suntem foarte aproape de revenirea lui Hristos și că 

Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul și prorocul Său, credem că Maleahi 4 s-a 

împlinit în timpul nostru, că Dumnezeu a trimis pe cineva asemenea lui Ilie pentru 

a întoarce inima copiilor lui Dumnezeu la părinții apostolici, la învăţăturile 

originale ale Noului Testament de acum 2000 de ani. Prieteni, acestea nu sunt doar 

vorbe, ci realitate. Noi credem în realități. Tot ce aparține de Dumnezeu și 
făgăduințele Sale va fi o realitate. Aşa cum a fost în trecut este şi astăzi şi tot aşa 

va fi [în viitor]. La Dumnezeu totul este în legătură cu realitatea. Prima venire a 

Mântuitorului a fost o realitate, slujba Lui, suferințele Lui, moartea, îngroparea, 

coborârea în Locuința Morților, învierea Lui a treia zi au fost niște realități. 
Arătarea Lui timp de 40 de zile în mijlocul ucenicilor Săi, învățându-i lucrurile ce 

aparțineau de Împărăția lui Dumnezeu, a fost o realitate. Apoi și-a dus ucenicii 

până în Betania, și-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat și, înaintea ochilor lor, S-a 

înălțat în slavă.  

 Prieteni, Scriptura spune mai departe în Fapte 1 că același Isus va veni în 

același fel în care ei L-au văzut înălțându-se. Există şi o neînțelegere în legătură 

cu ce a spus fratele Branham cum că Domnul ar fi coborât să-i ia pe cei pe care i-a 

răscumpărat, să ia în proprietate ceea ce a răscumpărat, apoi a ieșit învățătura ca 
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Hristos a venit la deschiderea celor șapte peceți pentru a-i revendica pe cei 

răscumpăraţi. Iubiți frați și surori, în slujba fratelui Branham, Hristos s-a coborât 

în Stâlpul de Foc în fiecare adunare în care s-a rugat pentru bolnavi.  

Acel Stâlp de Foc era prezent, fratele Branham primea o vedenie despre 

persoana pentru care se ruga. Prezența Domnului era în fiecare adunare, dar când 

vine vorba despre întoarcerea lui Hristos, atunci noi trebuie să așteptăm până când 

El se va întoarce cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, când 

morții în Hristos vor învia mai întâi, apoi noi cei vii vom fi schimbați. În slujba 

fratelui Branham, însă, Domnul Și-a arătat prezența, iar cei aleși sunt chemați 
afară, aleșii sunt revendicaţi de Domnul. Cei pentru care Şi-a vărsat sângele, vor 

crede mesajul, vor înțelege prin descoperire divină ce a spus fratele Branham când 

vor duce lucrurile înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Aș vrea să vă mai citesc o afirmație extrem de importantă făcută de Domnul 

nostru: „Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. Cine este din 

Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Dragii mei, așa cum știți, eu nu sunt 

un străin în Împărăția lui Dumnezeu. De fapt, eu Îl slujesc pe Domnul din 1948, 

am avut marele privilegiu să am parte de ce face Dumnezeu în timpul nostru, i-am 

cunoscut pe toți evangheliștii renumiți, dar în anul 1955 am fost pentru prima dată 

într-o adunare a fratelui Branham și din primul serviciu divin am fost convins că 

acesta este un om trimis de Dumnezeu cu Cuvântul lui Dumnezeu. Am fost în 

legătură cu fratele Branham și slujba lui timp de 10 ani, am primit toate benzile, 

toate mesajele pe care le-a predicat în SUA, sunt familiarizat cu fiecare afirmaţie 

făcută de el pentru că am tradus predicile sale în limba germană. De aceea sunt 

atât de rănit de toate aceste neînţelegeri ale spuselor fratelui Branham. Dar dacă 

duceţi aceste lucruri înapoi în Scriptură nu mai rămâne nicio neînţelegere, ci doar 

descoperire divină şi noi vedem împlinirea fiecărei făgăduinţe pe care a făcut-o 

Dumnezeu în Cuvântul Său. 

 Vă rog să împărtăşiţi cu mine recunoştinţa şi mulţumirea faţă de Dumnezeu 

pentru că după ce fratele Branham a fost luat la Domnul, Dumnezeu m-a folosit ca 

să duc mesajul în 155 de ţări, arătând oamenilor că acum revenirea lui Hristos este 

aproape şi că Dumnezeu face ultima chemare. Când am aflat că în acest week-end 

au fost 999 de conexiuni prin internet pentru ascultarea a ceea ce noi am avut spus 

în Numele Domnului, pur şi simplu m-am bucurat. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat 

pe pământ şi noi ne bucurăm să fim parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. 

Fără fanatism, ci slujind pe Domnul, vestind Cuvântul, dând ultima chemare şi 

dând toată slava Dumnezeului Atotputernic în Numele lui Isus Hristos, Domnul 

nostru. Fiţi binecuvântaţi cu binecuvântările Dumnezeului Atotputernic, în 

Numele sfânt al lui Isus! Amin.       

 


