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Rezumat  video – septembrie 2007 
 
 
 

Ewald Frank 
 
Iubiţi fraţi în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din Centrul Internaţional de misiune, din Krefeld, 

Germania. Avem în urmă adunări la care au participat oameni din toată Europa şi din alte ţări.  
Înţelegem din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu vremea în care trăim – semnele vorbesc o limbă foarte clară. 

În acelaşi timp vedem că noi nu suntem acolo unde ar dori Dumnezeu să fim, şi că reaşezarea încă n-a avut loc. 
Când vine vorba de învăţăturile biblice, sunt încă mulţi care propagă învăţături care nu se găsesc în Scriptură.  

Am vorbit despre răspunderea celor ce au o chemare şi o trimitere directă – ne-am referit la Noe, Avraam, 
Moise, Ilie, la profeţii din Vechiul Testament – am vorbit despre răspunderea pe care au avut-o ei după ce au primit 
o chemare şi o trimitere directă din partea Celui Atotputernic.  

De asemenea, am aflat că aceia care i-au crezut pe aceşti bărbaţi trimişi de Dumnezeu au fost cei ce L-au 
urmat pe Domnul şi au ascultat ceea ce avea Dumnezeu de spus. Apoi am trecut de la Vechiul la Noul Testament şi 
am vorbit despre Ioan Botezătorul care a avut o răspundere foarte deosebită – el a fost un profet făgăduit, cu 
Cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul ceasului, în vremea aceea, şi de aceea se spune în Ioan 1.7 „ca toţi să creadă 
prin el” – pentru că el era un om trimis de Dumnezeu.  

Ne-am referit şi la apostolul Petru, bărbatul lui Dumnezeu pentru primul ceas, care a primit o descoperire 
divină, în Mat. 16, „nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri”, apoi 
Domnul nostru a spus „voi zidi Biserica Mea”, şi Domnul a dat cheile Împărăţiei bărbatului Său ales, bărbatului 
primului ceas. Eu o spun pretutindeni pe pământ că ultima predică trebuie să fie la fel ca prima, ultimul botez trebuie 
să fie cum a fost şi primul, învăţăturile apostolilor de la început trebuie să fie învăţăturile apostolilor care predică şi 
învaţă Cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Dumnezeu a aşezat diferite slujbe în Biserica Lui – apostoli, profeţi, învăţători 
– acestea trebuie să rămână atâta timp cât Biserica este pe pământ. Eu nu accept pretenţia că slujbele acelea nu mai 
sunt, că darurile nu mai sunt, şi că noi avem numai amintirea lucrurilor de la început. Nu, iubiţilor, amintirea nu este 
suficientă – noi trebuie să avem aceleaşi trăiri, şi totul trebuie reaşezat. 

Noi am vorbit apoi despre apostolul Pavel, care a avut o trimitere directă. El a fost chemat, a auzit glasul 
Domnului înviat, arătând că el a fost un om trimis cu un mesaj pentru vremea aceea, care a scris toate epistolele 
către biserici, epistole în care a tratat toate temele.  

Apoi ne-am referit la Ioan, pe insula Patmos, care de asemenea a avut o răspundere deosebită, ca să 
împărtăşească cu noi tot ce i-a fost arătat, tot ce i s-a spus. Apoi, iubiţilor, am ajuns la slujba cea mai importantă din 
câte au fost pe faţa pământului, slujba fratelui Branham, un om trimis de Dumnezeu, căruia i-a fost descoperit tot 
planul lui Dumnezeu, şi toate textele, din Geneza la Apocalipsa.  

Fraţi şi surori, l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece ani, dar pur şi simplu inima mea este atinsă 
când ştiu că el a fost Ilie cel făgăduit, care trebuia să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. Atunci 
lacrimile îmi umplu ochii, şi recunoştinţa îmi umple inima, când ştiu că am fost împreună cu acest bărbat al lui 
Dumnezeu. Eu am văzut confirmarea slujbei sale, am văzut zilele Bibliei, am văzut cartea Faptelor repetându-se. Iar 
slujba mea este într-o legătură directă cu slujba fratelui Branham. Acum sunt recunoscător Dumnezeului 
Atotputernic, pentru că am avut privilegiul, din prima zi, în august 1955, când l-am auzit pe fratele Branham pentru 
prima dată… nu ştiam nimic de vreo făgăduinţă sau de vreun profet, sau de vremea sfârşitului, dar am ştiut din 
primul ceas, din prima zi, că acesta este un om trimis de Dumnezeu. Şi, preaiubiţilor, după cum am spus deja, slujba 
mea este în directă legătură cu slujba lui. Eu am urmărit toate predicile şi învăţăturile, până în anul 1965, când 
fratele Branham a ţinut ultima sa predică, în 12 decembrie.  

Fraţi şi surori, o spun în faţa lui Dumnezeu: şi eu am o răspundere, şi toţi fraţii din cadrul mesajului 
sfârşitului, care vestesc Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, până la marginile pământului. Fraţilor, nu-i adăugaţi 
nimic, nu scoateţi nimic, duceţi toate lucrurile în Cuvântul lui Dumnezeu, lăsaţi ca mai întâi Dumnezeu să spună 
ceea ce spuneţi voi; să se găsească mai întâi în sfânta Scriptură, ca învăţătură, înainte ca voi s-o daţi mai departe. Ce 
să mai spun? Urma să citesc multe versete ca să vedeţi ce se petrece cu adevărat în sufletul meu. Privesc la Trupul 
lui Hristos, care încă este rupt, dezbinat, sunt fraţi care-şi fac propriile adunări, iar învăţăturile pe care le predică ei 
sunt obligatorii pentru toţi; şi se pare că oridecâte ori este pomenit fratele Branham, oamenii au impresia că ceea ce 
spune respectivul este ceea ce a spus William Branham. Mie nu-mi place acest lucru deloc. Noi trebuie să cercetăm 
Scripturile. Nu se poate altfel. Noi trebuie să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, ca să ştim că nu este scris numai 
într-un loc, ci şi în altele, să verificăm cel puţin cu 2-3 mărturii din Cuvântul lui Dumnezeu.  

Deci, cum spuneam la început, avem în urma noastră un sfârşit de săptămână… cum ştiţi, în fiecare prima 
duminică din lună, şi sâmbăta, avem adunări deosebite. De data aceasta cred că au fost circa 700-800 de oameni. 
Este o foamete… Oamenii vin ca să asculte cuvintele lui Dumnezeu. Şi eu aş dori să împărtăşesc adevăratele cuvinte 
ale lui Dumnezeu cu tot poporul lui Dumnezeu. În vremea noastră se va descoperi, aşa cum a spus Domnul nostru în 
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Luca 8.21 „El, drept răspuns, a zis: "Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-l 
împlinesc."” – şi-l împlinesc. Cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc! Credinţa trebuie să fie în 
legătură cu ascultarea. Şi de aceea am avut noi privilegiul de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu; Dumnezeu a trimis un 
profet în timpul nostru, ne-a vorbit, iar acum a sosit vremea ca noi să fim ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu, să 
confirmăm cu viaţa noastră că suntem cu adevărat fii şi fiice ale lui Dumnezeu, care umblă în Cuvântul şi voia lui 
Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu.  

Domnul să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! M-aş bucura să am veşti de la voi. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin.  

 


