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Rezumat video aprilie 2006 

 

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 un sfârşit de săptămână cu adunări 

deosebite la care au participat oameni de pretutindeni din Europa şi din diferite ţări ale lumii. Au 

fost între 850-900 de oameni. Predica s-a tradus în doisprezece limbi. Îi suntem recunoscători 

Dumnezeului Atotputernic pentru posibilităţile pe care le avem acum, prin care putem împărtăşi 

cu toţi fraţii şi surorile de pe pământ, Cuvântul scump al lui Dumnezeu, Cuvântul făgăduit pentru 

vremea aceasta. 

După cum poate ştiţi, prin intermediul Internetului predica poate fi ascultată pretutindeni pe 

pământ, de către oricine din orice parte a Globului. Socotim că este un privilegiu faptul că putem 

împărtăşi cu voi Cuvântul scump al lui Dumnezeu, şi mai ales cu cei care predică Cuvântul în 

cadrul mesajului timpului de sfârşit. După cum ştiţi, noi credem conform Scripturii că fratele 

Branham a fost un proroc făgăduit, un om trimis de Dumnezeu în vremea aceasta, cu mesajul lui 

Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Exact aşa cum spune făgăduinţa: „ Iată, vă voi trimite pe 

proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. ” Maleahi 4.5 - 

un text binecunoscut, confirmat de Domnul nostru în Mat. 17.11, Marcu 9.12. Dar este o mare 

problemă: mulţi fraţi scot din context anumite citate ale fratelui Branham, nu se întorc cu acestea 

la Scriptură, ci se ridică cu diferite tâlcuiri dând naştere la dezbinări în Trupul lui Hristos, 

provocând confuzie în rândurile celor ce cred mesajul vremii sfârşitului.  

Iubiţi fraţi şi surori, am în urma mea exact 44 de ani de când am fost chemat în mod direct ca 

să vestesc Cuvântul lui Dumnezeu şi să merg din oraş în oraş. Privesc în urmă la 40 de ani de 

slujbă internaţională, timp în care am vestit mesajul acestui ceas. Şi după toate acestea, un frate 

se ridică şi spune „ Frate Frank, dacă nu vesteşti cele şapte tunete, tu nu vesteşti mesajul vremii 

sfârşitului. ” Eu nu ştiu ce este cu fratele acesta - nu-l pot judeca. Mesajul vremii sfârşitului nu 

este o speculaţie, nu este o teorie, nu este ceva referitor la cele şapte tunete. Mesajul vremii 

sfârşitului este Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul acesta. Mesajul vremii sfârşitului 

constă în învăţăturile originale ale apostolilor. Mesajul vremii sfârşitului cuprinde partea 

evanghelistică, partea de învăţătură şi partea profetică a planului de mântuire. Dumnezeu nu l-a 

trimis pe fratele Branham ca să iniţieze o religie nouă. Toţi fraţii care se ridică cu diferite tâlcuiri 

despre cele şapte tunete pur şi simplu nu-şi dau seama ce fac. Ei şi-au pierdut orientarea în 

Scripturi şi în mesajul acestui ceas. Noi trebuie să verificăm cu Cuvântul lui Dumnezeu tot ce 

credem şi tot ce învăţăm. 

În acest sfârşit de săptămână am împărtăşit multe lucruri, mai ales Efeseni cap. 5 de la v. 22. 

Şi am făcut aceasta cu un motiv: am avut pe inimă să arăt din Scripturi faptul că Biserica nou 

testamentară care se va înfăţişa înaintea Domnului fără pată sau zbârcitură, este amintită în Efes. 

5, şi noi trebuie să citim ce este scris înainte şi ce urmează după v. 26 şi 27. Aici citim: „  ca s-o 

sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt ” După cum vedem, accentul este 

pus pe sfinţire, curăţire, spălare. Apoi v. 27: „ ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, 

slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. ” De fapt 

noi trebuie să începem cu v. 21: „ Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. ” Mai întâi de 
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toate, frica de Dumnezeu trebuie să revină în inimile noastre. Dacă nu este aşa, s-ar putea să 

avem impresia că suntem credincioşi, dar Cuvântul nu ne va vorbi şi nu ne va fi descoperit, şi 

astfel nu se vor împlini în viaţa noastră lucrurile despre care vorbeşte Scriptura. Mai întâi teama 

de Dumnezeu trebuie să pătrundă în sufletul nostru. Numai după aceea ne putem supune unii 

altora şi de asemenea Domnului Dumnezeu, în teamă de Dumnezeu. 

Apoi apostolul continuă şi spune: „ Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului. ” 

Dacă fiecare soră din cadrul mesajului acestui ceas ar pune la inimă acest verset, cu teamă de 

Dumnezeu, ar fi rezolvate multe probleme. 

În v. 23 este scris: „ căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul 

Bisericii, El, Mântuitorul trupului. ” Dacă noi ne supunem lui Hristos, aşa cum zice Scriptura, 

soţiile să se supună soţilor lor, să-i recunoască drept cap Dar noi ca şi credincioşi, trebuie să-L 

recunoaştem pe Hristos ca şi Cap al Trupului Său, care este Biserica. Şi el pune diferite slujbe în 

Trup. De aceea, noi trebuie să respectăm rânduiala divină; rânduiala divină în viaţa noastră 

personală, şi de asemenea în căsnicie, în viaţa Bisericii, în viaţa de familie Ar trebui să citim cu 

toţii în duh de rugăciune Efeseni 5 de la v. 21 şi să nu ne oprim până nu citim mai departe în cap. 

6 cel puţin până la v. 4, ca să ştim cum se face pregătirea adevăratei Biserici Mirese, care va fi în 

voia lui Dumnezeu conform Cuvântului lui Dumnezeu: fiecare individual, apoi fiecare în 

căsătorie, fiecare în viaţa de familie, fiecare în Biserica Dumnezeului Celui viu. Să ne găsim 

locul nostru, şi să nu ne facem griji despre ceea ce face fratele X sau sora Y. Fiţi preocupaţi 

numai cu voi înşivă şi cu Cuvântul şi cu Domnul, în teamă de Dumnezeu, ca să vă găsiţi locul 

vostru. Şi dacă fiecare îşi va găsi locul lui sau al ei, atunci rânduiala divină va fi aşezată.  

Iubiţi fraţi şi surori, timpul este înaintat. Patruzeci de ani au venit şi au trecut, de când fratele 

Branham a fost luat să fie cu Domnul. O asemenea perioadă de timp (40 de ani) este foarte 

biblică, şi noi ne putem aştepta ca Domnul să lucreze în foarte scurt timp. Dar înainte să aibă loc 

ultima lucrare a lui Dumnezeu - trezirea din Mireasă, lucrarea Duhului Sfânt - trebuie să fie 

aşezată rânduiala divină în trupul lui Hristos, în toţi credincioşii, aşa cum am citit aici. Nu ne 

foloseşte la nimic frământarea în ce priveşte cele şapte tunete, şi să fim distraşi la stânga sau la 

dreapta, iar Satana râde. El râde! Noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, în 

teamă de Dumnezeu, şi să ne întoarcem la Domnul, şi unul la celălalt, să-L iubim pe Dumnezeu 

şi să ne iubim unii pe alţii. Şi astfel să aşteptăm clipa când Domnul va mişca cerurile şi pământul 

şi-Şi va încheia lucrarea cu Biserica pe care răscumpărat-o pe crucea Golgotei. El a plătit preţul, 

Şi-a vărsat sângele, Şi-a dat viaţa. Iar Biserica celor întâi născuţi este cel mai scump lucru pe 

care-l are Domnul pe pământ. 

Iubiţilor, să ne rugăm unii pentru alţii. Fiţi binecuvântaţi, în Numele lui Isus Hristos, Domnul 

nostru. Amin. 


