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Rezumat video septembrie 2008 
  

  
Ewald Frank  

  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă salut 

din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem 

în urma noastră adunări extraordinare – au participat fraţi şi surori 

din întreaga Europă şi de asemenea mulţi vizitatori din diferite 

naţiuni de dincolo Atlantic.  

Cele două luni care sunt în urma noastră, iulie şi august, au 

fost absolut superbe dacă ne gândim că am ajuns la mulţi 

credincioşi, din opt ţări, din Africa. Patru dintre acestea, din Africa 

de est, le-am vizitat în iulie, apoi patru în august, în Africa de Vest. 

Este impresionant şi eu sunt recunoscător Dumnezeului 

Atotputernic, să vezi mii de oameni adunaţi. Într-o adunare am avut 

iarăşi peste zece mii de persoane, apoi patru mii, două mii şi de 

asemenea câteva sute. Este minunat să vezi sufletele scumpe venind 

în Împărăţia lui Dumnezeu şi primind descoperirea directă a 

planului lui Dumnezeu, descoperirea lui Isus Hristos şi, de 

asemenea, primind slujba fratelui Branham ca profet făgăduit. Şi 

pentru că avem o răspundere directă în mesajul ceasului, printr-o 

trimitere divină, trebuie să luăm foarte în serios slujba aceasta. Eu 

cred că este ultimul mesaj dinaintea revenirii lui Hristos. Eu cred că 

fratelui Branham i s-a spus în 11 iunie 1933 „Aşa cum Ioan 

Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu 

eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui 

Hristos”. Dumnezeu şi-a luat slujitorul, în decembrie 1965, dar 

mesajul care i-a fost dat prin însărcinare divină ajunge până la 

marginile pământului. Nicio tâlcuire nu va rezista, dar Cuvântul 

original al lui Dumnezeu va rămânea în veci.  

După cum ştiţi, eu L-am cunoscut personal pe Domnul 

înainte de a-l întâlni pe fratele Branham… Există mulţi care 

mărturisesc despre ceea ce le-a spus fratele Branham, dar ei nu pot 
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mărturisi cu ce i-a însărcinat Domnul pe ei. Dragi fraţi şi surori, 

lucrul acesta este atât de important. Dumnezeu aşează în Biserica lui 

Isus Hristos – lucrul acesta nu este doar scris în 1 Cor. 12.28, sau în 

Efes. 4; cartea Faptelor mărturiseşte că Dumnezeu a pus diferite 

slujbe în Trupul lui Hristos. Apoi, în bisericile locale Dumnezeu a 

aşezat slujbele care aveau o răspundere: bătrânii, diaconii… 

Dar, venind la subiectul principal, acum, înaintea revenirii 

lui Hristos, avem responsabilitatea de a împărtăşi învăţăturile 

originale ale Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să revenim 

la Scripturi! Conform făgăduinţei din Mal. 4, confirmată de Domnul 

nostru în Mat. 17.11 şi Marcu 9.12, urma să aibă loc o slujbă pentru 

aşezarea din nou a tuturor lucrurilor. Învăţăturile nu ne sunt date 

pentru discuţii; mesajul nu ne-a fost dat ca noi să avem propriile 

tâlcuiri ale diferitelor teme: mesajul este dat pentru cel mai mare 

scop: pentru adevărata aşezare din nou a tuturor lucrurilor, înaintea 

revenirii lui Hristos. Conform Fapte 3.17-21, Domnul nostru 

rămâne în cer până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor. 

De aceea, în ultima perioadă a vremii harului, înainte ca soarele să 

se prefacă în întuneric şi luna în sânge, Domnul Dumnezeu a trimis 

pe robul şi profetul Său cu mesajul aşezării din nou. Dar aşezarea 

din nou este lucrarea lui Dumnezeu în cei ce cred mesajul ceasului.  

Şi, dragi fraţi şi surori, noi ne confruntăm cu tragedia din 

cadrul mesajului: există atâtea răstălmăciri, atâtea direcţii şi fiecare 

se referă la fratele Branham şi la ce-a spus el, şi totuşi acestea 

umblă în diferite direcţii.  

Dragilor, a sosit vremea ca să facem din mesajul ceasului, 

Cuvântul lui Dumnezeu, şi din Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul 

ceasului. De aceea, eu, fratele Frank, am o singură responsabilitate: 

aceea de a împărtăşi cu voi concordanţa dintre Cuvânt şi mesaj, şi 

mesaj şi Cuvânt. Şi pot să pun înaintea Dumnezeului Atotputernic, 

cu o conştiinţă bună, că nu este necesar ca eu să înţeleg greşit vreo 

afirmaţie făcută de fratele Branham, chiar dacă din când în când 

aceste afirmaţii diferă în diverse predici ţinute în locuri diferite. 

Dar, dragilor, acelaşi lucru se găseşte şi în Scripturi: diferite 

afirmaţii cu diferite ocazii – dar dacă aveţi Duhul lui Dumnezeu, nu 



 3 

este nicio contradicţie: totul îşi găseşte locul şi aveţi o concordanţă 

deplină dacă lăsaţi lucrurile în contextul în care au fost vorbite.  

De aceea, fraţi şi surori, eu susţin cu o convingere adâncă, 

datorată unui mandat divin, că fratele Branham ne-a întors la 

învăţăturile din Cuvântul lui Dumnezeu şi că prin slujba lui toate 

tainele au fost descoperite, din Geneza la Apocalipsa. Şi pentru că 

nu l-am cunoscut numai pe fratele Branham personal vreme de zece 

ani, ci-L cunosc pe Domnul, de aceea pot să văd armonia divină 

dintre mesaj, mesager, Cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul şi Noul 

Testament, făgăduinţe şi împliniri – totul este într-o concordanţă 

deplină. Scriptura se împlineşte în vremea noastră – Mat. 24.14 

(această evanghelie a Împărăţiei…) cu tot ceea ce ţine de aceasta, 

toate promisiunile; toate profeţiile pentru Biserică, pentru Israel, 

totul se împlineşte acum şi noi suntem generaţia care ştie că venirea 

Domnului este pur şi simplu aproape. Noi suntem generaţia care 

vede toate lucrurile împlinite.  

Vă rog, aveţi1 parte de ceea ce face Dumnezeu acum, şi 

chiar de când l-a luat El pe fratele Branham în slavă, în 24 

decembrie 1965. Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru milioane de 

suflete de pe suprafaţa pământului, în perioada de peste 42 de ani.  

Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Vă 

rog, daţi-ne de ştire despre voi şi Dumnezeu să vă binecuvânteze, în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin.  

                                                   
1 Sau: luaţi parte – n.tr. 


