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Rezumat video noiembrie 2008 
  

  
Ewald Frank  

  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut din Centrul 

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urmă un 

sfârşit de săptămână binecuvântat. Peste 800 de oameni din întreaga 

Europă ni s-au alăturat în aceste adunări ca să asculte Cuvântul lui 

Dumnezeu. Timpul petrecut împreună a fost pur şi simplu 

binecuvântat. Cuvântul şi făgăduinţele pentru acest timp, adevăratul 

mesaj al ceasului care este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit nouă 

pentru acest timp… Dumnezeu Îşi asumă responsabilitatea de a 

împlini numai ceea ce a făgăduit El, nu aşteptările noastre, nu 

închipuirile sau tâlcuirile noastre. Dumnezeu este răspunzător să 

împlinească numai ceea ce a făgăduit El. De aceea, noi recunoaştem 

făgăduinţa principală pentru timpul nostru, şi anume că Dumnezeu 

va trimite un profet ca Ilie spre a reaşeza toate lucrurile, pentru a 

aduce inimile copiilor lui Dumnezeu înapoi la părinţii apostoli, 

înapoi la început. Aşezarea din nou înseamnă să fim readuşi la 

starea iniţială a Bisericii lui Dumnezeu, a Trupului lui Hristos. 

Dragi prieteni, nu este tâlcuirea aceasta sau cealaltă, ci este 

călăuzirea Duhului Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Dragi prieteni, după cum ştiţi Dumnezeu mi-a dat un 

privilegiu foarte mare. Privesc în urmă la peste 50 de ani de slujbă. 

Acum 50 de ani, în iunie 1958, la convenţia „Glasul Vindecării” 

ţinută în Dallas, Texas, s-au adunat toţi evangheliştii renumiţi ai 

lumii -  cu toţii am auzit de Gordon Lindsay, cel care a scris cartea 

„Un om trimis de Dumnezeu”: el s-a ocupat de organizarea acelor 

adunări. Eu am participat ca simplu ascultător, nu ca vorbitor, apoi 

i-am observat zilnic pe cei care vorbeau în adunările de dimineaţă, 

şi, de asemenea, pe fratele Branham, care era vorbitorul principal în 

adunările de seară. Apoi a sosit ziua când a trebuit să merg şi să 

vorbesc cu el şi să spun: „Frate Branham, slujba ta este atât de 
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diferită de toate celelalte. Despre ce este vorba?” El a răspuns: „Eu 

trebuie să aduc un mesaj”. În 11 iunie 1958 a fost prima oară când 

am auzit acest cuvânt, „MESAJ”, de pe buzele lui William 

Branham. La finalul acelei discuţii el a spus: „Frate Frank, tu vei 

reveni în Germania cu acest mesaj”. Desigur, în 1958 eu nu aveam 

habar de vreun profet făgăduit sau de vreun mesaj.  

Prin harul lui Dumnezeu, am privit în urmă la cei peste 50 

de ani şi am considerat ca pe cel mai mare privilegiu pe care mi l-a 

dat Dumnezeu faptul de a avea o parte directă în slujbă, în mesajul 

premergător celei de-a doua veniri a lui Hristos. Eu cred că William 

Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu Cuvântul lui 

Dumnezeu, la copiii lui Dumnezeu, spre a ne reaşeza. Ceea ce nu 

cred eu sunt multele tâlcuiri.  

Prieteni, să fiu sincer îmi face rău şi simplul fapt de a mă 

gândi la răstălmăcirile anumitor afirmaţii făcute de fratele Branham. 

Noi n-avem nevoie de nicio răstălmăcire. Ceea ce ne trebuie este 

descoperirea divină, să fim călăuziţi de Duhul Sfânt în întreg 

Cuvântul lui Dumnezeu, după cum a spus Domnul nostru în Ioan 

16: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 

călăuzească în tot adevărul”. Ca să fiu sincer, iubiţi fraţi şi surori – 

iar acum îmi vine să zâmbesc; nu sunt de felul meu un tip vesel; 

viaţa mea n-a fost uşoară, dar Îi sunt atât de recunoscător 

Dumnezeului Atotputernic – eu nu am nevoie să tâlcuiesc niciun 

verset, nicio afirmaţie făcută de fratele Branham ci doar permit ca 

Duhul Sfânt să mă călăuzească în tot adevărul şi atunci Mesajul şi 

Cuvântul, Cuvântul şi Mesajul sunt acelaşi lucru. Chiar dacă fratele 

Branham a făcut afirmaţii pe care la prima vedere nu le puteţi 

încadra, aveţi răbdare şi va veni vremea când le veţi putea aşeza în 

Cuvântul lui Dumnezeu.  

Deci, dragilor, aş putea citi azi multe versete… Care este 

scopul principal al Mesajului? Acela de a pregăti Mireasa lui 

Hristos pentru revenirea Mirelui. Nu este vorba despre cât de mult 

cunoaştem, nu este vorba despre cunoştinţă, nu este vorba despre o 

anumită tâlcuire… întrebarea este: eşti tu, sunt eu, suntem noi gata 

să-L întâlnim pe Mire? Este în noi firea lui Hristos? Am fost noi 
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născuţi din nou? Fratele Branham vorbeşte despre cele trei cercuri: 

trup, duh şi suflet – interiorul interiorului. Sufletul nostru trebuie să 

fie mântuit – nu este vorba de cunoştinţa intelectuală care vine prin 

interpretare, ci este vorba despre descoperirea lui Isus Hristos, este 

vorba despre Hristos în noi, nădejdea slavei.  

Dragilor, acesta este timpul lui Hristos ca poporul lui Hristos 

să înceteze a umbla după cutare sau cutare bărbat – este timpul 

întoarcerii la Hristos şi la Cuvânt, este timpul urmării lui Hristos, 

după cum William Branham a arătat spre Isus Hristos. Şi trebuie 

spus apăsat: autoritatea este Cuvântul lui Dumnezeu, nu o 

afirmaţie de aici sau de dincolo. Autoritatea rămâne pentru 

totdeauna Cuvântul scris al lui Dumnezeu.  

Dragilor, aşa cum William Branham a adus Mesajul printr-o 

însărcinare divină,  este rândul meu ca tot printr-o însărcinare divină 

să predic adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu până la marginile 

pământului. Şi de când a fost luat fratele Branham să fie cu 

Domnul, Mesajul acesta a ajuns la marginile pământului. Fraţi şi 

surori, ne-am bucura să împărtăşim cu voi câteva subiecte despre 

care am scris prezentând întreg planul lui Dumnezeu, fie că este 

vorba de profeţia biblică sau de învăţăturile biblice - Domnul ne-a 

călăuzit în aşa fel încât noi putem împărtăşi, în diferite limbi, cu 

întreg poporul lui Dumnezeu, cele mai importante teme legate de  

planul mântuirii – fie învăţătură, fie profeţie biblică, împlinire a 

Scripturii cu Israelul şi cu Biserica.  

O mai spun o dată iubiţi fraţi şi surori, şi mai ales fraţi 

slujitori, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. M-aş 

bucura să aud despre voi. Fiţi binecuvântaţi, în Numele sfânt la lui 

Isus.   


