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Rezumat  video – ianuarie 2008  
  
  

Ewald Frank  
  
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, şi mai ales fraţi slujitori de pe tot Globul, Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi! Avem iarăşi în urma noastră un sfârşit de săptămână, care a fost pentru mine o grea 
povară, în care am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu şi de asemenea, ne-am gândit la starea generală din cadrul 
mesajului acestui ceas. Un frate mi-a spus personal – la aeroport, după ce am sosit în una din ţările africane -  „În 
ţara aceasta avem 27 de direcţii diferite în cadrul mesajului”. Apoi, chiar în acest sfârşit de săptămână a venit un 
frate dintr-o ţară est-europeană şi a spus că sunt 17 direcţii în cadrul mesajului. Eu am avut o parte [importantă] în 
împărtăşirea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, cunoscându-l personal pe fratele Branham timp de zece ani, şi 
recunoscându-l, de asemenea, în 1958, ca fiind nu doar un om al lui Dumnezeu ci având o trimitere dumnezeiască. 
El mi-a spus: „Frate Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”. L-am întâlnit pe profet în diferite ocazii, 
i-am scris şi mi-a scris, am vorbit cu el la telefon din Germania, şi, prieteni, am urmat mesajul din 1958. Astfel, am 
crescut din punct de vedere duhovnicesc sub slujba lui, cunoscând chemarea lui, însărcinarea lui, fiind sigur în vecii 
vecilor că fratele Branham a fost profetul promis conform Mal. 4, confirmat de Domnul nostru în Matei 17.11 şi 
Marcu 9.12. Am cunoscut faptul că lui 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 ce va premerge a doua venire a lui Hristos. Fără să 
intru în toate detaliile, eu am fost cel căruia i-a dat Dumnezeu har să cunosc timpul în care trăim, să cunosc mesajul 
prin descoperire divină, reintroducând totul în Cuvântul lui Dumnezeu, făcând astfel ca Cuvântul lui Dumnezeu să 
fie mesajul ceasului iar mesajul ceasului, Cuvântul lui Dumnezeu.  

În acelaşi timp am observat răstălmăcirile… unii fraţi accentuează într-un mod exagerat unele afirmaţii pe 
care le-au înţeles greşit… A avut loc divizare după divizare… Şi, fraţi şi surori, o spun cu tristeţe, dar spun cu 
încredere că, din tot acest haos, Însuşi Domnul ne va elibera. Ultima lucrare [mişcare] a Duhului Sfânt va domina 
[va stăpâni] fiecare situaţie şi toţi adevăraţii copii ai lui Dumnezeu, adevăraţii aleşi, cei ce fac parte din Mireasa lui 
Hristos, vor avea parte de ultima lucrare a Duhului Sfânt. Ceea ce trebuie să facem noi acum, este să ne regăsim 
calea spre Dumnezeu, spre relaţia noastră personală cu Domnul nostru, să avem trăirile noastre biblice de mântuire, 
de întoarcere la Dumnezeu, de înnoire şi naştere din nou prin Duhul Sfânt, şi apoi desigur, să fim umpluţi cu Duhul 
Sfânt.  

Dacă privim la modul general în lumea aceasta, mai ales la Israel, apoi la Ierusalim, vedem şi auzim ceea 
ce se petrece – sunt în derulare negocierile referitoare la Ierusalim - pur şi simplu sună ca un clopot, ca o trâmbiţă, 
ca noi să fim atenţi cât de târziu este şi cât de aproape a sosit şi revenirea lui Hristos. Dragilor, eu cred din toată 
inima că acum a sosit vremea ca tot poporul lui Dumnezeu, indiferent cine şi unde este, să se smerească şi să 
recunoască ce face Dumnezeu în prezent.  

Şi, fraţi şi surori, n-aş îndrăzni să mă compar pe mine sau slujba de învăţătură pe care mi-a dăruit-o 
Domnul cu vreun om al lui Dumnezeu despre care scrie în Biblie, dar, de cealaltă parte, dacă n-aş fi primit o 
însărcinare divină cu glasul atotpătrunzător şi atotporuncitor al Domnului, şi dacă fratele Branham n-ar fi confirmat-
o, aş avea eu dreptul să vă vorbesc? Aş avea eu dreptul să vorbesc în Numele Domnului? Aş avea eu dreptul să 
subliniez că numai Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci, şi că fiecare învăţătură, tot ceea ce a ieşit de pe buzele 
lui William Branham nu poate fi folosită spre a contrazice Biblie? Daţi-mi voie s-o spun într-o engleză foarte clară: 
ANYONE WHO INTERPRETS BROTHER BRANHAM' STATEMENTS MAKING TEACHINGS WHICH ARE 
CONTRARY TO THE WORD OF GOD IS POSSESSED OF AN EVIL SPIRIT. [ORICINE INTERPRETEAZĂ 
AFIRMAŢIILE FRATELUI BRANHAM FĂCÂND DIN ACESTEA ÎNVĂŢĂTURI CONTRARE 
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, ESTE POSEDAT DE UN DUH RĂU.] William Branham, cel mai mare 
bărbat al lui Dumnezeu care a trăit vreodată pe faţa pământului a avut o slujbă infailibilă, dată de Dumnezeu, slujbă 
la care eu am fost martor ocular. Totodată, repet şi subliniez: el n-a fost trimis ca să aducă o religie nouă, ci ca să ne 
readucă la învăţăturile originale ale Cuvântului lui Dumnezeu, la părinţii apostoli, la început. ACEASTA ESTE 
ESENŢA MESAJULUI!  

Dar astăzi diferiţi fraţi iau diferite teme, diferite afirmaţii [le aranjează pentru a se potrivi cu concepţia lor], 
dându-le apoi propriile lor tâlcuiri, spunând că „acesta este mesajul ceasului”. Mesajul ceasului este Cuvântul lui 
Dumnezeu promis pentru timpul acesta, şi care cuprinde vestirea întregului plan al lui Dumnezeu. Dragilor, v-aş 
putea citi multe versete, din vechiul şi din noul testament, ca să vă arăt că noi nu trăim doar în vremea sfârşitului, ci 
suntem foarte - foarte aproape de revenirea lui Hristos. În acest an este a 60-a aniversare a statului Israel, şi Domnul 
Însuşi a spus că „atunci când veţi vedea smochinul revenind la viaţă”… Dragilor, roadele vor fi vizibile în scurt 
timp, dar mai întâi Biserica – Mireasă dintre naţiuni trebuie să fie pregătită şi Domnul, ca Mire, va veni să ne ia 
acasă în slavă, apoi mesajul, Cuvântul merge la Israel, prin slujba celor doi profeţi. Totul este foarte – foarte 
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aproape. Întoarceţi-vă pur şi simplu la Domnul, smeriţi-vă sub braţul puternic al lui Dumnezeu, şi El vi se va 
descoperi, şi nu veţi mai urma niciodată un om, ci veţi cerceta Scripturile apoi Îl veţi urma pe Isus Hristos – nu ceea 
ce a spus un profet, sau un apostol – „urmaţi-mă pe mine, urmaţi învăţăturile mele, urmaţi explicaţiile mele”. 
Desigur, apostolul Pavel a spus „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos”. Deci nu urmaţi 
numai un profet, ci-L urmaţi pe Hristos, după cum profetul L-a urmat pe EL, şi I-a dat Lui primul loc – pentru că 
Hristos este Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Cunoaşteţi afirmaţia mea: dacă sunteţi corecţi în inimă, înţelegeţi toate 
lucrurile corect.  

Închei – am Biblia deschisă, aş citi din multe locuri – dar închei spunând: „cele ce erau gata, au intrat cu el 
în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa”. – Mat. 25.10. Să ne pregătim, ca să fim gata căci revenirea lui Hristos este 
foarte aproape! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! În Numele sfânt al lui Isus. Amin!  
 


	Rezumat  video – ianuarie 2008  

