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Rezumat video mai 2009 
  

  
Ewald Frank  

  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Noi am avut un 

sfârşit de săptămână binecuvântat, au venit oameni de pe tot 

cuprinsul Europei şi din diverse părţi ale pământului ca să fie 

împreună cu noi la aceste adunări – au fost peste 800 de persoane 

adunate ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Am citit Apoc. 19, de la 

v. 7: „Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a 

venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit”. 

Cu toţii înţelegem că mesajul ceasului este în legătură cu cel 

mai important eveniment din întreaga istorie a Bisericii: Mireasa lui 

Hristos va fi pregătită să-L întâlnească pe Mire şi apoi va merge să 

fie cu El la ospăţul de nuntă. Este şi textul din Matei 25: „Iată 

mirele, ieşiţi-i în întâmpinare”, apoi v. 10: „cele ce erau gata, au 

intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa”. 

Fratele Branham a primit o trimitere directă: „Aşa cum a 

fost trimis Ioan Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui 

Hristos, mesajul dat ţie va premerge a doua venire a lui 

Hristos”. Bănuiesc că ştiţi cu toţii că eu l-am cunoscut pe fratele 

Branham timp de 10 ani, am fost în adunările sale din Germania şi 

SUA, am cunoscut slujba lui, sunt un martor ocular la ceea ce lucrat 

Dumnezeu în vremea noastră. Am fost chiar şi la Washington şi am 

văzut cu ochii mei fotografia din Salonul de artă despre care fratele 

Branham a spus „această fotografie se află expusă la 

Washington”. Am căutat pe-acolo, am ţinut această fotografie în 

mână, am văzut-o. Eu cred în slujba fratelui Branham, cred că el a 

fost profetul făgăduit în Mal. 4, care urma să vină înaintea zilei celei 

mari şi înfricoşate a Domnului, înainte ca soarele să se prefacă în 

întuneric şi luna în sânge. 
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Ce mă îngrijorează pe mine sunt multele explicaţii, tâlcuiri, 

răstălmăciri din cadrul mesajului. Respectul faţă de Cuvântul lui 

Dumnezeu se pare că i-a părăsit pe oameni. Şi credeţi-mă – sau mai 

bine zis credeţi-L pe Dumnezeu – dacă citim 1 Ioan 4, un bărbat 

adevărat al lui Dumnezeu are Cuvântul autentic al lui Dumnezeu. 

Dacă nu este aşa, atunci el nu este un om al lui Dumnezeu. În 1 Ioan 

4.6, citim „Noi suntem din Dumnezeu”. Aceasta nu este o 

presupunere, acolo era o chemare divină, o însărcinare divină , o 

răspundere divină. „Noi suntem din Dumnezeu: cine-L cunoaşte pe 

Dumnezeu ne ascultă…” Eu spun AMIN! „cine nu este din 

Dumnezeu, nu ne ascultă”. Ce afirmaţie! Unii sunt din Dumnezeu, 

alţii nu. Unii vor asculta şi vor crede, alţii vor auzi şi nu vor crede. 

Apoi urmează: „Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul 

rătăcirii”. Duhul Adevărului călăuzeşte în Cuvântul adevărului şi-L 

proslăveşte pe Isus Hristos. Duhul rătăcirii slăveşte un om, 

părăseşte Cuvântul lui Dumnezeu şi se pierde în diferite 

răstălmăciri. 

Prieteni, nu este hotărârea mea, este ceea ce a hotărât 

Dumnezeu înaintea întemeierii pământului: unde este cu adevărat o 

însărcinare dumnezeiască, niciodată nu se va spune o minciună, nu 

se va răstălmăci Cuvântul lui Dumnezeu, nu vor exista păreri sau 

învăţături proprii – un bărbat al lui Dumnezeu autentic va trebui să 

posede adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, altfel noi toţi am fi într-

o încurcătură groaznică. Lumina nu poate sta laolaltă cu întunericul, 

nici viaţa nu poate sta laolaltă cu moartea. Cuvântul lui Dumnezeu 

nu poate fi alăturat răstălmăcirii. 

În Gen. 1, a fost un haos, „Tohu va bohu” în original, apoi 

Dumnezeu însuşi a vorbit şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe 

deasupra adâncului. Acest lucru trebuie să-l recunoaştem în timpul 

nostru. Noi nu doar că am primit de la Dumnezeu un mesaj biblic 

prin slujba lui William Branham, ci Duhul Sfânt trebuie să se mişte, 

trebuie să fie peste noi ca să avem înţelegerea corectă a Cuvântului 

şi a mesajului care ne-a fost adus.  

Eu ştiu ce se petrece în toată lumea, inima îmi este 

împovărată şi eu întreb „Oh, Doamne, cât va mai continua aşa?” 
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Noi dorim fierbinte să vedem Mireasa lui Hristos ajungând la unirea 

credinţei. Dorim fierbinte să vedem aşezarea din nou, să vedem 

Mireasa-Cuvânt. Revenind la 1 Ioan 4.6, noi suntem din Dumnezeu. 

Eşti tu din Dumnezeu, frate? Dacă eşti din Dumnezeu, Cuvântul 

infailibil al lui Dumnezeu este în inima ta, în gura ta, - Cuvântul 

care rămâne în veci. Dacă nu eşti chemat, dacă nu eşti trimis, atunci 

sigur că vei avea păreri personale, tâlcuiri proprii. Dar atunci, noi 

avem linia despărţitoare: una este Duhul adevărului, alta este duhul 

rătăcirii. Aceste două duhuri, prieteni, sunt de la început unul lângă 

celălalt. Chiar şi în zilele apostolilor, s-au ridicat fraţi cu diferite 

învăţături, unii crezând chiar şi că învierea ar fi avut loc. Unii cred 

azi că Domnul a venit, unii chiar cred că răpirea a avut loc. Unii 

chiar cred că suntem în Mileniu. Când auzi aşa ceva, trebuie să dai 

din cap. 

Permiteţi-mi să mai spun ceva, iubiţi fraţi şi surori. Eu sunt 

conştient că timpul înaintează şi revenirea lui Hristos este iminentă. 

Priviţi la Israel, priviţi ce se petrece în Orientul Mijlociu. Încă un 

gând din 2 Cor. 6. Aici ni se vorbeşte despre cei chemaţi afară. Ce 

are de-a face lumina cu întunericul, credinciosul cu necredinciosul, 

Cristos cu Belial? Nimic! Cei născutţi din Dumnezeu vor asculta şi 

vor primi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Aici citim în v. 

17 „Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 

atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi 

Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic”.  

Prieteni, multe ar trebui spuse. Să rezumăm: revenirea lui 

Hristos este iminentă, Dumnezeu a trimis un mesager cu ultimul 

mesaj. Are loc chemarea afară şi aşezarea din nou şi eu doresc 

fierbinte să văd împlinit scopul slujbei trimise de Dumnezeu în 

vremea noastră. Eu îmi voi face partea atâta timp cât Dumnezeu 

îngăduie şi este cu mine. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze.  Şi să fie cu voi. Rămâneţi 

în Cuvânt, rămâneţi cu Cuvântul, şi Dumnezeu va fi cu voi în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 


