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Rezumat video - iunie 2005 
 

Ewald Frank 

 

 

 

Dragi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele 

Frank din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Vă salut în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. Avem 

în urma noastră un sfârşit de săptămână cu adunări minunate. Au 

venit iarăşi oameni din întreaga Europă şi chiar şi din ţările africane 

şi sud americane. Noi Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru această ocazie 

prin care putem să împărtăşim cu naţiunile pământului Cuvântul 

adevărat al lui Dumnezeu, Cuvântul făgăduit, Cuvântul descoperit 

al lui Dumnezeu.  

Noi ne-am ocupat în mod deosebit de gândul că mai întâi 

Domnul ne cheamă la pocăinţă, ca noi să venim la El ca păcătoşi şi 

să primim iertarea păcatelor noastre, împăcare cu Dumnezeu, şi 

siguranţa că El ne-a primit şi că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. 

Ne-am ocupat apoi de un al doilea gând, şi anume că există de 

asemenea şi o chemare afară a celor care au fost chemaţi la pocăinţă, 

care sunt deja copii ai lui Dumnezeu. Eu m-am referit la ambele 

gânduri. De exemplu în Isaia 40:3 este scris: „Un glas strigă: 

„Pregătiţi în pustie calea Domnului…” şi apoi v. 6: „Un glas zice: 

„Strigă!” - Şi eu am răspuns: „Ce să strig?”” Astfel, noi vestim 

mai întâi mesajul evangheliei, celor care trebuie să fie mântuiţi, iar 

după aceea Domnul are un mesaj pentru poporul Său, pentru cei ce 

vor asculta ce spune Duhul Bisericilor. În această legătură este 

foarte important să înţelegem mesajul acestui ceas. Nu este ceva ce 

noi să discutăm, nu este ceva din care fiecare să aleagă ceea ce vrea 

să creadă, sau să aleagă ce se potriveşte în programul lui personal, 

ci mesajul acestui ceas este o chemare afară a copiilor adevăraţi ai 

lui Dumnezeu, afară din toate lucrurile care nu sunt în concordanţă 
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cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Său. Iar scopul este ca în cele din urmă, 

adevăratul Cuvânt făgăduit al lui Dumnezeu să fie descoperit în 

Mireasa lui Hristos, aşa cum Mirele a fost Cuvântul descoperit în 

trup.   

Ajungem apoi la Mat. 25 unde se vorbeşte despre strigarea 

de miezul nopţii. Scriptura spune că va avea loc o strigare la miezul 

nopţii: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Noi am trecut prin ziua 

mântuirii, am sosit în timpul serii, şi cu siguranţă că în timpul serii 

s-a arătat lumina. Din punct de vedere firesc, în timpul serii se lasă 

întunericul, dar în domeniul duhovnicesc Dumnezeu a făgăduit că 

„spre seară se va arăta lumina.” Şi în această legătură înţelegem 

însărcinarea adresată fratelui nostru iubit, William Branham, când i 

s-a spus „Mesajul dat ţie va fi premergătorul celei de-a doua veniri 

a lui Hristos.”  

Iubiţi prieteni, noi trebuie să înţelegem prin descoperire 

dumnezeiască scopul trimiterii unui proroc făgăduit. El ne-a adus 

înapoi la adevăratele învăţături. Are loc o aşezare din nou a tuturor 

lucrurilor, înainte ca revenirea Domnului nostru să poată să aibă loc 

– Fapte 3:21: Isus  Hristos rămâne în cer „până la vremurile 

aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit 

Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime.” 

Cuvântul lui Dumnezeu este descoperit întotdeauna slujitorilor Săi, 

prorocii. Noi avem ocazia minunată să trăim în timpul împlinirii 

prorociilor biblice. Nu ne foloseşte la nimic să vorbim despre 

mesajul acestui ceas, decât dacă noi înţelegem Efeseni 4, unde se 

vorbeşte despre cele cinci slujbe puse în Biserică, şi de asemenea 

cap. 5:27, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni o zi când 

adevărata Biserică Mireasă va fi înfăţişată fără pată şi fără zbârcitură 

în slavă, Domnului care ne-a răscumpărat pe crucea Golgotei. Deci 

noi trebuie să înţelegem că aşezarea din nou a Bisericii nou 

testamentare trebuie să aibă loc; Adevărata aşezare din nou trebuie 

urmată de mesajul restituirii. Biserica nou testamentară  trebuie să 

fie acum, la sfârşit, tot aşa cum a fost la început.  
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Ioan botezătorul şi-a început slujba ca să pregătească calea 

Domnului, dar după aceea a urmat slujba lui Hristos, Domnul 

nostru. Şi după aceea a fost aşezată biserica nou testamentară, şi 

Dumnezeu a pus în biserică toate darurile şi roadele Duhului, şi 

slujbele. La fel trebuie să fie în timpul nostru. Slujba dată de 

Dumnezeu prorocului Său, trebuie urmată de slujba Domnului 

nostru, fiind aduşi înapoi la Apocalipsa în cap. 1, unde Domnul 

nostru umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur ca Fiu al omului, 

şi are şapte stele în mâna dreaptă şi apoi la Apocalipsa 2 şi 3, unde 

mesajul este dat mesagerului şi el la rândul lui îl aduce bisericii. Dar 

în fiecare mesaj ni se spune: „Cine are urechi, să asculte ce zice 

Bisericilor Duhul.” Nu să spunem că „Prorocul a zis, prorocul a 

zis…” ci în cele din urmă să auzim Duhul care ia Cuvântul lui 

Dumnezeu şi-l aduce la viaţă şi-l împlineşte, astfel ca aşezarea din 

nou să aibă loc în realitate. Şi apoi fiecare trebuie să-şi găsească 

locul.  

Iubiţilor, am pe inimă să vă spun că acesta este timpul lui 

Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, când acesta nu numai să 

vorbească despre mesager şi despre mesaj, despre aşezarea din nou, 

ci noi să înţelegem prin descoperire divină că ni se vorbeşte personal 

şi că suntem incluşi personal în acest program al lui Dumnezeu. Noi 

suntem cei prin care Domnul îşi împlineşte Cuvântul făgăduit. Dacă 

noi suntem o parte din Biserica Mireasă din timpul acesta, atunci ar 

trebui să recunoaştem rânduiala lui Dumnezeu. Şi Biserica este 

adusă înapoi la rânduiala divină, cu cele cinci slujbe, cu tot ceea ce 

existat la început. Acesta este scopul lui Dumnezeu.  

Şi de aceea vă rog în Numele Domnului să recunoaşteţi 

timpul în care trăim: este timpul nostru, când toate lucrurile ajung la 

punctul culminant. Şi noi înţelegem din împlinirea prorociilor 

biblice că revenirea Domnului nostru, a Mirelui, ca să ne ia în slavă, 

poate să aibă loc în orice clipă. „Iată mirele, ieşiţi-i în 

întâmpinare!” Şi „cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de 

nuntă, şi s-a încuiat uşa.” Fiţi gata prin harul lui Dumnezeu, şi să 

nu uitaţi niciodată: acolo va intra numai dragostea desăvârşită. Şi 
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dragostea desăvârşită s-a descoperit la crucea Golgotei, când a avut 

loc iertarea şi împăcarea. Dacă aveţi adevărata dragoste a lui 

Dumnezeu, atunci aveţi iertare, împăcare, aveţi părtăşie adevărată 

cu toţi copiii adevăraţi ai lui Dumnezeu de pe pământ, sub sânge, 

prin Duhul Sfânt. Fiţi binecuvântaţi în Numele Sfânt al lui Isus. 

Amin.    

 


