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Rezumat video decembrie 2008 
  

  
Ewald Frank  

  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din 

Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un 

privilegiu să împărtăşesc cu voi ceea ce a făcut Dumnezeu în acest 

week-end care a trecut – ne-am strâns de pretutindeni din Europa şi, 

de asemenea, din ţări de peste Ocean. Scumpul Domn ne-a 

binecuvântat într-un mod extraordinar.  

Am împărtăşit câteva gânduri din Luca 1 şi, desigur, din 

multe alte locuri din Scripturi, dar în mod deosebit ne-am oprit 

asupra fecioarei Maria şi am făcut apoi comparaţia cu fecioarele 

înţelepte din Mat. 25. Maria n-a ştiut de bărbat, ea a primit Cuvântul 

făgăduinţei, apoi Duhul Sfânt a venit peste ea şi Cuvântul s-a făcut 

trup şi a locuit printre noi. A fost ceva foarte deosebit să-ţi dai 

seama că într-o zi, într-o clipă, s-au împlinit toate făgăduinţele, de la 

Geneza 3.15, unde Domnul Dumnezeu a spus că prin femeie va veni 

Sămânţa care va zdrobi capul şarpelui, ca să ne aducă răscumpărare; 

apoi, desigur, Ps. 2.7, „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut”. Şi 

de asemenea, celelalte locuri din Scripturi, până la Isaia 7.14, „Iată, 

fecioara va rămâne însărcinată (zămisli), va naşte un fiu, şi-i va 

pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”. Când a sosit clipa 

aceea şi îngerul Gavril a vizitat-o pe Maria, toate aceste promisiuni 

s-au împlinit.  

Dragii mei prieteni, noi trăim într-o vreme când 

promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc şi pur şi simplu trebuie să 

acceptăm1 lucrul acesta – nu ne aflăm pe pământ ca să ne jucăm de-

a religia, nu suntem aici numai ca să avem diferite denominaţii şi 

biserici: trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu are o biserică 

răscumpărată prin sângele Mielului şi că, în vremea harului, El are 

                                                   
1 Sau: să ne confruntăm, („face it” – eng.) – n.tr. 
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grijă de fiecare făgăduinţă pe care ne-a făcut-o. Chiar de la 

începutul Noului Testament, făgăduinţele au fost împlinite. Ioan 

Botezătorul a fost un profet făgăduit. Lui Zaharia i-a fost dată 

această promisiune referitoare la naşterea lui Ioan Botezătorul: „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”. 

Preaiubiţilor, care sunt făgăduinţele pentru vremea noastră? 

Vreau să accentuez din nou Luca 1: „ai căpătat îndurare înaintea 

lui Dumnezeu”. Recunoaşteţi voi că în clipa când Dumnezeu Îşi 

împlineşte făgăduinţele, noi trebuie să căpătăm îndurare înaintea 

Lui, ca făgăduinţele Sale să fie împlinite prin noi? Chiar şi în Apoc. 

18, dacă citim, în v. 4, când din cer se aude un glas care zice: „Ieşiţi 

din mijlocul ei, poporul Meu”. Mai întâi este scris în Scripturi, iar 

când soseşte vremea, cuvântul respectiv este împlinit şi numai cei 

care primesc Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pot să aibă parte şi de 

împlinire.  

Acelaşi lucru este valabil şi cu 2 Cor. 6 de la v. 14-18: 

„Ieşiţi din mijlocul lor” – „voi, poporul Meu”, nu toată lumea. Vă 

rog să înţelegeţi că Dumnezeu nu s-a amestecat în nicio religie de 

pe faţa pământului. El nu s-a amestecat în nicio biserică sau 

denominaţie – toate pot să facă ce vor, pot să înveţe şi să hotărască 

ce doresc, DAR, Trupul lui Hristos, Biserica Dumnezeului Celui 

Viu trebuie să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie supusă 

Domnului. De aceea, după cum a spus Isus Hristos, „Eu voi zidi 

Biserica Mea” – nu „o biserică”, nu „o denominaţie”, ci „Eu voi zidi 

Biserica Mea”, Biserica celor întâi născuţi, a celor născuţi din nou 

prin Duhul Sfânt.  

Şi iubiţi fraţi şi surori, din acest punct de vedere Isus Hristos 

a fost Cel întâi născut între mulţi fraţi. Exact aşa cum Cuvântul 

făgăduinţei i-a fost dat Mariei, tot aşa Cuvântul făgăduinţei este dat 

Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Şi când ea a primit şi a crezut acel 

Cuvânt făgăduit, Duhul Sfânt a umbrit-o, Cuvântul s-a făcut trup şi 

s-a născut Fiul lui Dumnezeu. În acelaşi fel se întâmplă şi cu noi: 
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noi auzim Cuvântul făgăduit pentru acest timp – şi aceasta este 

marea diferenţă dintre toate bisericile, toate denominaţiile, toate 

religiile, [şi Biserica lui Isus Hristos]: toate acestea au o înţelegere 

generală despre ceea ce cred şi învaţă, dar Biserica Dumnezeului 

Celui Viu nu este interesată de învăţăturile unei denominaţii. Pe noi 

ne interesează să cunoaştem Cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru 

acest timp.  

Care sunt făgăduinţele? Mai întâi, Domnul nostru a spus: 

„Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă 

voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo 

unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Dar înainte de a se întâmpla acest lucru, 

Dumnezeu a promis „vă voi trimite pe profetul Ilie… să aşeze din 

nou toate lucrurile”. Ar putea fi citate mai multe versete.  

Haideţi să mai privim o dată la ceea ce s-a petrecut cu 

fecioara Maria şi vom şti ce se va întâmpla cu fecioarele înţelepte. 

Fecioarele înţelepte nu ştiu de bărbat, ele nu ştiu de nicio 

răstălmăcire a Scripturii, ele nu primesc o sămânţă străină. 

Adevăratele fecioare ale lui Hristos, care vor participa la ospăţul de 

nuntă al Mielului, se păstrează curate pentru Dumnezeu şi Cuvântul 

Său2, primind făgăduinţele, iar Duhul Sfânt vine peste noi pentru a 

împlini acele făgăduinţe, astfel ca ele să devină o realitate. 

Fraţi şi surori, va trebui să scriu iarăşi despre importanţa 

făgăduinţelor şi prezicerilor făcute de Dumnezeu Însuşi în sfântul 

Său Cuvânt, care se împlinesc acum. Noi credem că Dumnezeu a 

trimis în vremea noastră pe robul şi profetul Său, William Branham 

ca să ne readucă la Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu ca să 

răstălmăcim vreun verset, ci să-l lăsăm în seama lui Dumnezeu care 

este propriul Său tâlcuitor, care împlineşte lucrurile atunci când 

soseşte vremea.  

Preaiubiţilor, din nou aş dori să spun cu o inimă 

mulţumitoare: Dumnezeu ne-a binecuvântat. Prieteni, dacă în 

vremea noastră peste 800 de oameni se adună, vin de la distanţe de 

peste o mie de kilometri ca să participe la adunări şi să asculte 

                                                   
2 sau: Îl doresc numai pe Dumnezeu şi Cuvântul Său – n.tr. 
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Cuvântul lui Dumnezeu, atunci, desigur, este foame spirituală după 

auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Oriunde v-aţi găsi pe pământ, fie 

ca binecuvântările lui Dumnezeu să vină peste voi, să fiţi o fecioară 

înţeleaptă precum Maria, să primiţi făgăduinţa şi fie ca Duhul Sfânt 

să vină peste voi.  

Scumpul Domn să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin. 


