
Rezumat video mai 

  

  

Ewald Frank  
  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Astăzi privim în urmă la două 

lucruri: unul a fost primul sfârşit de săptămână al lunii, când am avut adunări 
deosebite, minunate, în prezenţa lui Dumnezeu. Au venit oameni din întreaga 

Europă şi din ţări diferite, din străinătate. Suntem atât de recunoscători 

Dumnezeului Atotputernic pentru respectul pe care ni l-a dat faţă de Cuvântul Său. 
Noi nu doar repetăm ce este scris, „cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele 

nu vor trece”, ci noi iubim aceste cuvinte, ne plac, ştim că sunt adevărate.  

Apoi, privim în urmă la călătoria în Israel, unde am văzut locurile biblice, de 

la un capăt la celălalt, începând cu Marea Roşie, pe care au traversat-o Moise şi 
copii lui Israel. Acolo Dumnezeu a făcut istorie cu poporul Său, în zilele acelea, 

împlinind făgăduinţa pe care i-a făcut-o El lui Avraam. Am văzut toate celelalte 

locuri, din jurul Sodomei, şi am mers la Marea Moartă, până la En-Ghedi, apoi, de 
asemenea, la Marea Galileii, ca să vedem toate locurile în care fost Domnul nostru, 

predicând, vindecând şi vestind lucrurile referitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 

Am fost de asemenea pe înălţimile Golan, apoi la izvorul Iordanului, un loc foarte 

frumos, acolo de unde începe Iordanul să dea apă întregului Israel. Este pur şi 
simplu minunat să vedem acele locuri.  

Apoi, desigur, foarte deosebit este Ierusalimul, fie că este vorba despre 

Muntele Măslinilor, sau despre Muntele Sion, Muntele Moria, Muntele Templului, 
fie că este vorba despre Ghetsimani sau Golgota, sau grădina Mormântului. 

Indiferent ce am văzut, indiferent unde am fost, gândurile noastre sau îndreptat spre 

trecut, acum două mii de ani, când Domnul nostru Şi-a dat viaţa pentru noi, şi-a 

vărsat sângele, ne-a răscumpărat, reaşezându-ne ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu, în 
poziţia noastră originală.  

Dar, dragi prieteni, locurile acelea sunt frumoase, dar noi trebuie să 

experimentăm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în Hristos. Nu este suficient să 
vedem mormântul gol, ci trebuie să-L întâlnim pe Hristosul înviat. Primii care L-au 

întâlnit au fost cei doi ucenici de pe drumul Emausului, şi El le-a vorbit despre 

împlinirea tuturor celor spuse de Moise şi scrise în Psalmi şi în profeţi. Apoi le-a 

deschis înţelegerea, ca să cunoască Scriptura în împlinirea ei.  
Fraţi şi surori, dragi prieteni, şi mai ales predicatori ai Cuvântului lui 

Dumnezeu, acelaşi Isus, acelaşi Domn este cu noi astăzi şi ne vorbeşte prin mesajul 

acestui ceas, împărtăşind Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. Eu am avut un 



mare privilegiu în viaţă, mai întâi să-L întâlnesc personal pe Domnul, să-L primesc 

ca Mântuitor al meu, deja în 1948, dar apoi, când l-am întâlnit pe William 
Branham, am întâlnit un om trimis de Dumnezeu, care a fost însărcinat în mod 

direct, ca şi apostolul Pavel, şi am putut să văd confirmarea Cuvântului lui 

Dumnezeu în slujba acestui om trimis de Dumnezeu.  
În acelaşi timp, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în rândurile mesajului 

acestui ceas, vedem că mulţi fraţi au luat-o în diferite direcţii, în diferite învăţături, 

şi asta n-ar trebui să se întâmple.  

Aş dori să citesc, mai ales pentru fraţii slujitori, din Galateni. De fapt 
Galateni ni se adresează în primul rând nouă, celor care predicăm evanghelia. Şi 

aici apostolul Pavel a pus i-a blestemat peste toţi cei ce predică altă evanghelie şi a 

mers până acolo încât a spus că aceştia sunt blestemaţi. Este foarte bine pentru noi 
toţi să citim Galateni 2 şi să continuăm până la sfârşit, ca să înţelegem corect ce-a 

vrut Dumnezeu să spună, şi cât este de important să rămânem sub directa influenţă 

a Duhului Sfânt, fără a devia de la Cuvânt, de la învăţături, ci să rămânem în 

Cuvântul lui Dumnezeu. În Gal. 1.10 spune: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să 
capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac 

oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos”. Acesta 

este versetul pe care Dumnezeu l-a ales pentru mine. Eu niciodată în viaţa mea 
n-am dorit să plac oamenilor. N-aş fi avut cui să plac, pentru că sunt atâtea 

învăţături şi direcţii, aşa că hotărârea mea a fost de la început să plac lui Dumnezeu. 

Şi ca să plăcem lui Dumnezeu, predicarea şi învăţătura de astăzi trebuie să fie 

aceeaşi cum a fost la început.  
Apoi apostolul Pavel spune că el n-a primit Cuvântul, evanghelia, de la 

oameni, ci prin descoperirea lui Isus Hristos – v. 12. Iar acum ajungem la punctul 

principal: Gal. 2:1 „După patrusprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim 
împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. M-am suit, în urma unei 

descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia, pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, 

în deosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar”. 

Acum nu ştiu dacă să zâmbesc sau ce reacţie să am, sau ce reacţie ar trebui să aibă 
fraţii. Apostolul Pavel, cu chemarea şi însărcinarea lui directă, trimis de Domnul 

înviat, 14 ani mai târziu s-a suit la Ierusalim ca să împărtăşească predicarea şi 

învăţătura lui cu apostolii care fuseseră cu Domnul. El spune: „ca nu cumva să 

alerg sau să fi alergat în zadar”. Căci dacă evanghelia lui nu ar fi fost la fel cu a 
apostolului Petru, care a ţinut prima predică în Ierusalim, atunci el ar fi alergat în 

zadar.  

Fraţilor, mai ales cei ce predică, puneţi-o la inimă: nu vă bazaţi pe voi înşivă. 
În toate bisericile, orice pastor, orice evanghelist este sigur de sine. Dar trebuie să 

fiţi siguri în Cuvântul lui Dumnezeu, să fiţi siguri că sunteţi în voia lui Dumnezeu. 

Şi a sosit ceasul ca toţi fraţii slujitori, chiar şi în cadrul mesajului, să se întoarcă şi 



să compare învăţătura şi predicarea lor cu învăţăturile originale conţinute în această 

carte sfântă. Şi aşa cum am spus-o de multe ori, ultima predică trebuie să fie ca şi 
prima, şi ultimul botez trebuie să fie aşa cum a fost primul.  

Vom încerca să vă fim de ajutor, iubiţi fraţi de pretutindeni. Este însărcinarea 

noastră să împărtăşim mesajul ceasului cu tot poporul lui Dumnezeu, până la 
marginile pământului, ca să chemăm afară şi să pregătim Mireasa lui Hristos, 

pentru a doua venire a Domnului şi Mântuitorului nostru iubit. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.  


