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Rezumat  video – octombrie 2007 
 
 

Ewald Frank 
 
Iubiţi fraţi în Hristos, vă salut din Centrul Internaţional de misiune, din Krefeld, Germania. Avem în urmă 

un sfârşit de săptămână binecuvântat – ni s-au alăturat oameni din întreaga Europă, până şi din Finlanda, Suedia, şi 
din Italia şi ţările vecine. Au fost oameni inclusiv din America centrală şi de sud şi din ţările africane.   

Suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru Cuvântul Său – Cuvântul Său viu, Cuvântul Său 
descoperit. Pentru noi acesta este hrană duhovnicească la momentul potrivit. Dar, de asemenea, a fost un punct pe 
care a trebuit să-l subliniem, care merge împreună cu 1 Samuel 15 şi cu Matei 7. În Matei 7.21 citim: „Nu orişicine-
Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”. 
Această exprimare este deosebit de importantă. În vremea noastră, mai ales în adunările carismatice, putem auzi 
cântarea „El este Domn, El este Domn” în timp ce bărbaţii şi femeile trăiesc, se îmbracă şi cred după cum le place, 
fără ca măcar să-i intereseze ce spune Scriptura. Ei umblă pe căile proprii, dar cântă „El este Domn, El este 
Domn”, iar uneori doamnele – acestea nu pot fi surori – doamnele se îmbracă pe platformă în genul „rock and roll” 
şi totuşi cântă „El este Domn”. Apoi, personalităţile carismatice se auto-sărbătoresc, bucurându-se de ceea ce se 
petrece.  

În 1 Samuel cap. 15, prorocul lui Dumnezeu, Samuel, l-a uns pe Saul ca să fie împărat al Israelului. 
Mesajul dat lui a fost: „Ascultă dar ce zice Domnul”. Lui Saul i s-a dat o anumită însărcinare. Apoi, în vers. 13, 
„Samuel s-a dus la Saul, şi Saul i-a zis: "Fii binecuvântat de Domnul! Am păzit cuvântul Domnului".” Dar el n-a 
făcut exact ce i-a spus Domnul Dumnezeu. Vers. 11: „…‚nu păzeşte cuvintele Mele’. Samuel s-a mâhnit, şi toată 
noaptea a strigat către Domnul.” Aici este o lecţie pentru noi toţi. Împlinim noi marea trimitere, în felul în care au 
împlinit-o apostolii? Ne interesează să facem exact ce a spus Domnul - chiar în Mat. 28, Marcu 16, Luca 24, Ioan 
20, unde a dat Domnul marea trimitere? Dacă i-aş întreba pe toţi evangheliştii de televiziune, pe toate personalităţile 
carismatice, pe toţi cei ce sunt pe scenă astăzi, „Aţi împlinit voi Matei 28 în felul în care l-a împlinit apostolul Petru, 
Filip în Samaria şi Pavel în Efes? Aţi avut voi descoperirea că Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt este 
Domnul Isus Hristos? Botezaţi voi în felul în care au botezat fraţii noştri la început?”  

Fraţilor, n-ar trebui să trataţi cu uşurătate aceste lucruri, ci ar trebui să înţelegeţi că în ziua aceea vor veni 
mulţi şi vor spune „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? … Şi n-am făcut noi multe minuni în 
Numele Tău?” Mulţi folosesc Numele Domnului ca să facă semne şi minuni iar oamenii vin cu sutele şi cu miile, şi 
ajung chiar şi la un milion, când cineva de pe scenă pretinde că face minuni. Fiecare doreşte să fie vindecat - este 
foarte normal. Dar acesta nu este un semn că omul respectiv ascultă şi împlineşte marea trimitere aşa cum au făcut-o 
Petru şi Pavel.  

Apoi, iubiţi fraţi, mă doare s-o spun, dar se va întâmpla:      vers. 23: „Atunci le voi spune curat: "Niciodată 
nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege."” Închipuiţi-vă o clipă: semne şi 
minuni, prorocii, personalităţi carismatice, adunări puternice, iar după aceea, la sfârşit, „Atunci le voi spune curat: 
"Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine..."” 

Fraţi şi surori, Dumnezeu a trimis un proroc în generaţia noastră, fie că o credeţi sau nu – va trebui să 
răspundeţi înaintea lui Dumnezeu – dar este o făgăduinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, în Maleahi 4.5-6: „Iată, vă voi 
trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului…” În Matei 17.11, Domnul nostru a subliniat şi a 
confirmat făgăduinţa aceea dată în Vechiul Testament: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din 
nou toate lucrurile”. 

 Cine sunteţi voi, să tăgăduiţi făgăduinţa din Cuvântul lui Dumnezeu? În Marcu 9.12, Domnul nostru a spus 
din nou: „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din nou toate lucrurile”. Veţi tăgădui voi o promisiune a lui Dumnezeu? 
Dac-aş fi în locul vostru n-aş face-o, ci aş crede şi aş cerceta Scripturile, şi aş privi la ceea ce a făcut Dumnezeu în 
vremea noastră! El l-a ales pe fratele William Branham, ca o unealtă deosebită, un om trimis de Dumnezeu, cu 
mesajul Cuvântului lui Dumnezeu, adresat poporului lui Dumnezeu, ca să ne readucă la început, la adevărata temelie 
a apostolilor şi a prorocilor.  

Iubiţi fraţi, şi mai ales, fraţi lucrători, în ziua aceea nu va fi suficient să vorbiţi despre ungere, despre 
minuni, semne. Saul a fost convins că el a împlinit ceea ce i s-a poruncit. Dar n-a împlinit. Avem apoi afirmaţia, 
iubiţilor: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea 
face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.” Necredinţa şi 
neascultarea este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. „Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi 
împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, 
te leapădă şi El ca împărat.”  

Dumnezeul meu din ceruri, cine va auzi  în ziua aceea cuvintele acestea: „depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi 
care lucraţi fărădelege”? Eu cred că noi ne aflăm încă în vremea harului, şi cred că Duhul Sfânt va veni peste voi, 
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iubiţi fraţi, ca să primiţi Cuvântul făgăduit pentru ziua aceasta, aşezarea deplină a tuturor lucrurilor, acum, înaintea 
revenirii Domnului.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Eu cred că am o răspundere în a împărtăşi adevăratul 
Cuvânt al lui Dumnezeu, fără compromis, cu oamenii de pe întreg pământul. Şi oricine are urechi, să asculte ce zice 
bisericilor Duhul. El ne vorbeşte astăzi prin sfântul Său Cuvânt. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu 
voi – în Numele sfânt al lui Isus! Amin.  


