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Rezumat video ianuarie 2009 
  

  
Ewald Frank  

  

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

Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Dumnezeu să 

vă binecuvânteze în anul 2009. Deşi iarnă cu zăpadă pretutindeni, noi 

am avut adunări minunate: au venit oameni din toate ţările vecine, ca 

să împărtăşească Cuvântul lui Dumnezeu cu noi. Suntem recunoscători 

Dumnezeului Atotputernic pentru că a fost cu noi în toţi aceşti mulţi 

ani, şi în mod deosebit pentru mesajul ceasului care este Cuvântul 

promis al lui Dumnezeu pentru vremea aceasta.  

Noi înţelegem că Dumnezeu face toate lucrurile conform 

Cuvântului Său. Mai întâi face promisiuni, apoi le împlineşte. Apoi 

înţelegem de ce apostolul Pavel s-a referit la Avraam, spunând 

„Avraam a crezut pe Dumnezeu” – Rom. 4.  

Dragilor, oricine de oriunde, crede. Dar cum şi pe cine cred ei? 

Chiar în cadrul creştinismului fiecare biserică, fiecare denominaţie, 

fiecare pastor, fiecare spune „Eu cred, noi credem”. Întrebarea este: ce 

cred ei, sau, de fapt, ce credem noi? Credem tâlcuirile noastre date 

Cuvântului lui Dumnezeu sau credem făgăduinţele pe care ni le-a dat 

Dumnezeu? Aceasta este marea diferenţă şi eu nădăjduiesc c-o vedeţi. 

Noul Testament a început cu împlinirea făgăduinţelor din Vechiul 

Testament. Avem aici punctul cel mai important care trebuie subliniat: 

învăţătorii acelor vremuri de acum două mii de ani au ratat ziua 

cercetării din partea lui Dumnezeu datorită propriilor tâlcuiri, datorită 

propriilor aşteptări despre cum va veni Mesia şi ce va face El. În felul 

acesta au ratat totul.  

Fraţi şi surori, haideţi să fim sinceri în faţa lui Dumnezeu: să 

spui numai „eu cred”, nu este suficient. Eu sunt un veteran în Împărăţia 

lui Dumnezeu. Din 1949 sunt familiarizat cu ultima lucrare a lui 

Dumnezeu, cu ultima trezire iniţiată de Dumnezeu Însuşi prin slujba 

lui William Branham în 1946. În 1949, am auzit pentru prima dată 

numele lui William Branham şi am venit în contact cu trezirea de 
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vindecare şi mântuire în care Dumnezeu l-a folosit pe William 

Branham.  

Dacă ne uităm la ceea ce s-a petrecut de atunci, mulţi 

evanghelişti şi-au început propriile slujbe, dar au rămas în învăţăturile 

lor tradiţionale. Acesta este lucrul cel mai dureros. Dacă Dumnezeu 

vorbeşte poporului Său, El doreşte ca noi să fim atenţi la ceea ce are El 

de spus. De aceea citim de şapte ori în Apoc. 2 şi 3: „Cine are urechi, 

să asculte ce zice Bisericilor Duhul”. Şi prieteni, aşa cum a spus mai 

dinainte profetul Isaia, au urechi şi nu aud, au ochi şi nu văd. Domnul 

nostru a spus în Matei 13: „ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile 

voastre că aud!”  

 

În aceste ultime două adunări am tradus două din predicile 

fratelui Branham. Una din acestea se intitula DESĂVÂRŞIRE, predicată 

în 1957 – ne-a străpuns prin toată inima atunci când fratele Branham a 

spus că Dumnezeu este Sfânt în totalitate şi nimeni nu poate măcar să 

îndrăznească să se gândească să stea în prezenţa Dumnezeului Sfânt 

fără ca el însuşi să fie sfânt, sfinţit în Cuvântul Adevărului. Acest 

cuvânt a pătruns în inimile noastre. Daţi-mi voie să citesc câteva 

versete care au fost, de asemenea, citite de fratele Branham din Evrei 

10.12-14: „El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru 

păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, şi 

aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al 

picioarelor Lui”. Fraţi şi surori, aceasta este o realitate începând cu 

evenimentul de pe Golgota. Când a murit Domnul şi Mântuitorul 

nostru, când S-a dat pe Sine ca jertfă, şi-a vărsat sângele şi ne-a 

răscumpărat, acest lucru a fost făcut o dată pentru totdeauna, pentru 

veşnicie. V. 14: „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 

pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”. Ce afirmaţie glorioasă! Şi 

lucrul minunat în această privinţă constă în faptul că este adevărat că 

„printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei 

ce sunt sfinţiţi”. Ioan 17.17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul 

Tău este adevărul”.  

Dragi fraţi şi surori, nu este vorba doar de mesajul vremii de 

sfârşit în care sunt dezbătute anumite puncte. A sosit vremea să ne 

întoarcem la Hristos, la Cuvânt, la Golgota. A sosit vremea să avem 
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propriile trăiri cu Domnul, SĂ FACEM UN ÎNCEPUT CORECT: nu 

printr-o cunoştinţă intelectuală ci prin descoperire divină în inimile 

noastre.  

Multe lucruri ar trebui spuse… Noi vom încerca să vă 

împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu prin scrisori circulare şi broşuri 

care tratează temele cele mai importante care sunt atât de necesare pe 

întreg pământul. Iubiţii mei fraţi slujitori, haideţi să fim una în Hristos, 

una în Cuvântul Său, în dragostea Sa, respectându-ne slujba unii altora, 

ajungând astfel la unitate mai întâi ca fraţi slujitori, pentru ca întreaga 

Mireasă a lui Hristos să poată ajunge la unirea credinţei pe plan 

mondial.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi pe parcursul 

acestui an, 2009. Anul trecut a fost extraordinar de binecuvântat şi 

chiar şi în partea a doua a lunii decembrie 2008, când am avut 

privilegiul să fim în Brazilia şi să vedem strânşi peste 2000 de oameni 

între care 320 de fraţi slujitori, Dumnezeu a fost cu noi şi am putut să 

împărtăşesc preţiosul Său Cuvânt şi să răspund multor întrebări legate 

de mesajul acestui timp.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt 

al lui Isus. Amin.  

 


