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Rezumat video - februarie 2005 
 

Ewald Frank 

 

 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în Numele scump al 

Domnului Isus Hristos, Domnul nostru. Sunt fratele Frank şi vă 

vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld Germania. 

În sfârşitul de săptămâna care a trecut, Domnul a turnat peste noi 

binecuvântări deosebite. Noi apreciem foarte mult Cuvântul Lui. Noi 

Îl respectăm pe Dumnezeu şi respectăm Cuvântul Lui. Eu cred că acest 

lucru este absolut necesar, dacă vrem ca Domnul să ne vorbească. 

Dacă nu avem atitudinea corectă faţă de El şi faţă de Cuvântul Său, s-

ar putea ca El să nu ne vorbească deloc. Noi am avut aici prieteni, fraţi 

şi surori din întreaga Europă şi de asemenea din America de Sud, şi 

noi apreciem tot ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului Său. Eu 

m-am întors dintr-o călătorie în Filipine, unde Dumnezeu a 

binecuvântat într-un mod extraordinar. Eu Îl preţuiesc atât de mult pe 

Domnul, pentru că ne ţine în cuvântul Său, şi noi credem făgăduinţele 

Lui. Noi nu trecem peste Cuvântul lui Dumnezeu. Noi aşteptăm ca El 

să facă toate lucrurile, dar întotdeauna conform făgăduinţelor Sale, 

inclusiv aceea care spune că El îl va trimite pe prorocul Ilie înaintea 

zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului – ziua care arde ca un cuptor, 

când mânia lui Dumnezeu va fi turnată. Şi Sfânta Scriptură spune că 

înaintea venirii acelei zile, soarele  se va preface în întuneric şi luna în 

sânge. Dar înaintea acestei zile, Scriptura spune că va fi trimis 

prorocul Ilie care să aşeze din nou toate lucrurile. Dacă acest lucru ar 

fi scris numai în Vechiul Testament poate că am putea să-l lăsăm de-

o parte, dar noi citim şi în Noul Testament, în Mat. 17:11, Marcu 9:12. 

Şi ca o comparaţie, în Matei şi Marcu, Domnul vorbeşte despre Ilie 

Tişbitul, şi de asemenea despre Ioan botezătorul care a venit şi el în 

duhul şi puterea lui Ilie, ca să pregătească calea Domnului la prima Sa 

venire. În acelaşi timp accentul rămâne pe afirmaţia: „Este adevărat 
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că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.” Aşa că 

înţelegem din Scripturi că trebuia să vină un proroc înaintea revenirii 

lui Hristos, înaintea sfârşitului timpului de har. Şi de aceea înţelegem 

că Dumnezeu l-a ales pe William Branham. Eu nu mă ruşinez de 

hotărârea lui Dumnezeu. De fapt eu o preţuiesc din toată inima. Nu 

ştiu nici un alt evanghelist sau personalitate carismatică din timpul 

nostru care să pretindă că a avut o chemare directă şi o trimitere aşa 

cum a avut fratele Branham. Fratele Branham a putut să arate spre un 

număr de trăiri pe care le-a avut cu Domnul. Iubiţilor, eu preţuiesc 

foarte mult acest lucru. L-am cunoscut pe fratele Branham timp de 

zece ani; am călătorit în aceeaşi maşină cu el, am mâncat cu el la 

aceeaşi masă, am fost în adunările lui din Europa şi SUA. Dar eu nu-

l predic pe William Branham, ci pe Isus Hristos care este acelaşi ieri 

şi azi şi în veci. Eu nu-l predic pe apostolul Pavel sau pe Petru sau 

vreo altă personalitate din Împărăţia lui Dumnezeu, ci Îl predic pe Isus 

Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Dar predic evanghelia în 

lumina în care i-a fost descoperită lui Pavel, lui Petru, lui William 

Branham care a fost trimis să aşeze din nou toate lucrurile.  

Fraţi şi surori, repet: am avut un sfârşit de săptămână foarte 

binecuvântat. Dar am avut şi tristeţe atunci când fraţii au spus că unii 

care pretind a fi credincioşi ai mesajului acestui ceas, pur şi simplu au 

pus Biblia la o parte şi au spus: „Noi nu mai avem nevoie de Biblie. 

Noi avem mesajul acestui ceas.” Iubiţilor, acesta este un lucru foarte 

trist - de fapt este o înşelătorie totală. William Branham a luat 

Scriptura în mână şi a spus: „ACESTA ESTE ABSOLUTUL MEU!” 

Şi când  a venit la el un frate şi l-a întrebat: „Atunci când vor fi 

descoperite peceţile, se vor spune lucruri care nu sunt scrise în Sfintele 

Scripturi?” pe loc Duhul lui Dumnezeu l-a atenţionat pe proroc şi 

acesta a spus: „Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că Dumnezeu 

poate să descopere numai ceea ce este scris în Sfintele Scripturi.” 

Iubiţilor, aceasta este poziţia noastră. Dumnezeu nu a scos nimic din 

Cuvântul Său, nici nu a adăugat nimic, ci a descoperit tot planul Lui, 

tainele cele multe din Geneza la Apocalipsa, folosindu-Şi purtătorul 

de cuvânt, prorocul lui Dumnezeu din vremea noastră.  
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Dar o spun iarăşi: noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui 

Dumnezeu, ca să fim siguri că nu va veni peste noi nici o neînţelegere 

şi nici o răstălmăcire. De aceea noi trebuie să verificăm întotdeauna 

cu Sfânta Scriptură dacă există o făgăduinţă pentru ceea ce credem 

noi. Dacă nu există o făgăduinţă, nu poate să existe nici o împlinire a 

acesteia. 

Dacă ne uităm la proroci, la Avraam, la proroci în general, ei 

aveau o părtăşie personală cu Cel Atotputernic. Ei L-au cunoscut pe 

Domnul slavei, au auzit cu urechile lor cuvintele Lui. Domnul i-a 

vorbit lui Moise gură către gură, dar de asemenea prorocii au auzit din 

când în când glasul Celui Atotputernic. Înainte de a spune „AŞA 

VORBEŞTE DOMNUL”, ei au auzit ceva din gura Domnului. Dacă 

ei nu ar fi primit Cuvântul Lui printr-un glas auzibil cum ar fi putut să 

spună „AŞA VORBEŞTE DOMNUL”? De exemplu dacă eu aş spune 

„Aşa vorbeşte William Branham” ar  trebui să fi auzit în prealabil ce 

a spus el ca să pot să spun sincer „Aşa vorbeşte William Branham”. 

Aşa a fost cazul prorocilor. Ei au trebuit ca mai întâi să audă glasul 

Domnului, şi după aceea au putut să spună „AŞA VORBEŞTE 

DOMNUL”. 

Iubiţilor, numai două versete vreau să citesc: unul din Romani 

1:5: „prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru 

Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile.” Predicarea 

adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, a evangheliei adevărate a lui 

Isus Hristos, este în legătură cu întoarcerea noastră la adevărata 

credinţă, pentru că neascultarea şi necredinţa de la început a dus la 

cădere, iar ascultarea şi credinţa ne-au scos din cădere. Hristos, 

Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a fost ascultător până la cruce. 

Acum a venit rândul nostru să fim ascultători de Cuvântul Său, pentru 

că neascultarea ne desparte de Dumnezeu – ascultarea ne aduce în 

legătură şi în părtăşie cu El.  

1 Petru 1:5: „Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin 

credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 

apoi!” Iubiţilor, noi credem în apropiata revenire a lui Isus Hristos. Şi 

primiţi acest lucru ca pe un cuvânt din partea Domnului: în Cuvântul 



4 

 

lui Dumnezeu nu există nici o făgăduinţă care să spună că Domnul va 

veni pe pământ ca să fie cu noi, înainte ca El să se întoarcă şi să ne ia 

cu El în slavă. Când spune „Mă voi întoarce la voi”, acest lucru s-a 

întâmplat acum două mii de ani, când Domnul S-a întors în Duhul şi 

a locuit în inimile copiilor lui Dumnezeu. Deci acum noi nu aşteptăm 

ca El să vină pe pământ ca să fie cu noi. El deja este cu noi de două 

mii de ani, după cum a făgăduit: „Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până 

la sfârşitul veacului.”. Noi avem făgăduinţa care spune că El va veni 

să ne ia la El, ca să fim acolo unde este El.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze, iubiţilor, să fie cu voi. 

Rămâneţi cu Cuvântul, rămâneţi în harul lui Dumnezeu, rămâneţi în 

părtăşie cu Cel Atotputernic. El să vă binecuvânteze din belşug, mai 

ales pe toţi fraţii slujitori de pe întreg pământul, în Numele Sfânt al lui 

Isus. Amin.  

 

 


