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Rezumat video iulie 2011 

 

Ewald Frank 

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

Misiune din Krefeld, Germania. Privim din nou spre un sfârşit de săptămână cu mulţi oameni 

care au venit din toată Europa. Cuvântul lui Dumnezeu a fost împărtăşit. Principalul subiect a 

fost întoarcerea la început. A trebuit să subliniem că aşa cum a fost prima predică din ziua de 

Rusalii, aşa trebuie să fie şi ultima. Aşa cum a fost primul botez, aşa trebuie să fie făcut şi 

ultimul. Noi am împărtăşit lucrurile pe care le-au trăit credincioşii chiar la început, în prima 

generaţie, în zilele apostolice. 

Înţelegem din Sfânta Scriptură că acesta este timpul reaşezării, timpul când toate lucrurile 

sunt aduse acolo unde au fost la început. Noi recunoaştem slujba fratelui Branham ca fiind 

foarte, foarte precisă în această direcţie, pentru a aduce toate lucrurile înapoi la început, fie că 

este vorba despre Dumnezeire, Botez, Cina Domnului, toate subiectele biblice trebuie vestite în 

modul biblic, fără interpretări, fără explicaţii, ci printr-o întoarcere de sută-la-sută la modelul 

biblic al Bisericii Noului Testament. 

Înţelegem ce i-a spus Domnul apostolului Petru: „ Îţi voi da cheile Împărăţiei. Tot ce deschizi 

va fi deschis, tot ce închizi va fi închis, tot ce ţi se va descoperi ţie, va fi descoperit ”. Iubiţi fraţi 

şi surori, în ziua de Rusalii, acest om al lui Dumnezeu, omul primului ceas, sub inspiraţia directă 

a Duhului Sfânt, a ţinut prima predică prin puterea lui Dumnezeu şi s-a adresat mulţimii cu 

cuvintele: „ Pocăiţi-vă ” ...şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre 

iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este 

pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi 

va chema Domnul, Dumnezeul nostru ” . Acesta este modelul biblic original, predicarea 

Evangheliei lui Isus Hristos, iar în cei care aud acest mesaj divin, Duhul lui Dumnezeu începe să 

lucreze, îi convinge de păcat, iar ei se pocăiesc. După pocăinţă, ei sunt botezaţi, iar după botezul 

în apă ei primesc botezul Duhului Sfânt. Acesta este modelul biblic original în care noi trebuie să 

rămânem până la venirea Domnului Isus Hristos. 

Dacă citim în Fapte 8, acolo Filip a predicat, iar cei care au crezut, au şi fost botezaţi, aşa cum 

scrie aici în vers. 15-17: „ Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească 

Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în 

Numele Domnului Isus. Atunci, Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul 

Sfânt ”. În acest loc, în Samaria, s-a întâmplat ca şi în ziua de Rusalii. Dacă mergem în Fapte 10, 

unde apostolul Petru a predicat în casa lui Corneliu, vedem încă o dată cum Domnul a 

binecuvântat, a mântuit şi a umplut cu Duhul Sfânt, iar cei care au primit asemenea 

binecuvântări, au şi fost botezaţi. Fapte 10.46-48: „ Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe 

Dumnezeu. Atunci Petru a zis: „ Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit 

Duhul Sfânt ca şi noi? ” şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos ”. Aici 

avem din nou modelul biblic. Fie în Ierusalim, Samaria sau în casa lui Corneliu, unde Duhul 

Sfânt a coborât peste cei adunaţi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu din gura apostolului Petru, s-

au întâmplat aceleaşi lucruri, aceleaşi trăiri de-a lungul întregii cărţi a Faptelor apostolilor. 
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În legătură cu modalitatea de efectuare a botezului, cu toţii înţelegem că atât cel care botează 

cât şi cel care urmează a fi botezat, intră în apă cel puţin până la brâu şi apoi are loc botezul. 

Prieteni, dacă mergem în Fapte 8 avem confirmarea acestui fapt. Citim v. 38: „ A poruncit să 

stea carul, s-au coborât amândoi [Filip şi famenul] în apă, şi Filip a botezat pe famen ”. Noi toţi 

credem aşa cum a spus fratele Branham de multe ori: Înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la 

învăţăturile biblice, înapoi la felul cum au fost făcute lucrurile în vremea apostolilor. Cred din 

toată inima că prin slujba extraordinară a lui William Branham, care a fost un proroc făgăduit 

conform Maleahi 4, confirmat de Domnul nostru în Matei 17.11 şi Marcu 9.12... L-am cunoscut 

timp de 10 ani, am urmărit slujba lui, am toate predicile lui, cunosc învăţăturile lui, slujba lui, 

chemarea şi trimiterea lui. Din timpul Domnului nostru, nu a mai existat pe pământ un om cu o 

asemenea slujbă şi cu o asemenea responsabilitate. 

Întrebarea mea este următoarea: care este rezultatul, care sunt urmările acestei mari slujbe? 

Azi sunt diferite grupuri în diferite oraşe, crezând diferite lucruri, dar după înţelegerea mea 

scopul acestui mesaj şi slujbe trebuie să fie Mireasa lui Hristos reaşezată pe deplin în poziţia în 

care a fost Biserica chiar la început. Noi intrăm chiar acum în acea fază a reaşezării totale 

înaintea revenirii lui Hristos. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se odihnească peste 

voi! Domnul să fie cu voi, este rugăciunea mea, în Numele sfânt al lui Isus! Amin.  

 


