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Rezumat  video – noiembrie 2007  
  
 
  

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

Germania. Avem în urmă un sfârşit de săptămână cu adunări deosebite – s-au strâns oameni din multe naţiuni din 
Europa şi, de asemenea, de peste Ocean, ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta am avut peste 950 de 
oameni care au venit să ni se alăture în închinare, în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu.  

 
Tema principală a fost revenirea lui Hristos, chemarea noastră afară şi pregătirea pentru a-L întâmpina pe 

Domnul când va veni. În acelaşi timp ne-au fost reamintite învăţăturile ce pretind că Domnul a şi venit în 1963 şi că 
este pe pământ – şi multe lucruri care circulă. Acestea de fapt m-au făcut să merg la Scriptură. Şi întotdeauna trebuie 
întrebat: ce zice Scriptura? Eu cred că fiecare slujitor al lui Dumnezeu, în Vechiul Testament şi în Noul Testament a 
fost inspirat de acelaşi Duh Sfânt. Eu cred în chemarea dumnezeiască - şi Dumnezeu a rânduit slujba fratelui 
Branham – dar eu nu cred nici o răstălmăcire a afirmaţiilor sale. Eu cred că fiecare învăţătură pe care o avem trebuie 
să se regăsească în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi schimbat, nimic nu poate fi adăugat.  

 
De aceea, am citit din 1 Tes. 4 despre venirea personală a Domnului. Cuvântul grecesc folosit este 

parousia, care înseamnă arătare personală / venire personală. Numai dacă eu personal intru într-o încăpere, atunci 
este parousia. Parousia  nu este un gând, nu este o învăţătură, ci este cuvântul grecesc folosit atunci când vine 
cineva. Puteţi vedea toate aceste pagini de aici – am luat 15 afirmaţii direct din Biblie, care vorbesc despre venirea 
Domnului. Apoi am luat 23 de afirmaţii în care s-a vorbit despre faptul că apostolul a venit în cutare cetate – acolo 
s-a folosit acelaşi cuvânt parousia, atunci când oamenii au venit în diferite locuri şi cetăţi.  

În vremea noastră există multe învăţături pe care eu le resping în Numele Domnului Isus Hristos. Eu nu pot 
suporta nici o învăţătură care nu este în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi, iubiţi fraţi şi surori, a sosit 
vremea să vorbim adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, în dragoste, dar de asemenea cu o siguranţă şi o certitudine 
dumnezeiască.  

 
Dacă Scriptura spune în 1 Tes. 4, în v. 16, „Căci însuşi Domnul … Se va coborî din cer” – cum puteţi 

spune altceva? Cum? Cum? Dacă Scriptura spune „însuşi Domnul” – nu o învăţătură, nu un mesaj – Domnul însuşi, 
acelaşi Domn şi Mântuitor care a murit pentru noi, care a plătit preţul, care Şi-a vărsat sângele, care ne-a dat 
legământul cel nou, o viaţă nouă, care a spus „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc… Mă voi întoarce şi vă voi lua cu 
Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Acest lucru trebuie respectat. Cine este omul care îndrăzneşte să-l 
schimbe? Domnul nostru a urcat la cer în trupul de înviere, a înviat a treia zi, a petrecut 40 de zile cu ucenicii, şi i-a 
dus spre Betania, conform Luca 24.50-51, apoi, după ce a dat ultimele îndrumări, a fost luat în slavă, pe un nor, iar 
ucenicii L-au văzut înălţându-se. Apoi desigur, în Fapte 1.11 ni se spune: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer din 
mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”.  

 
O credeţi? Dacă n-o credeţi, lăsaţi-o baltă cu pretenţia de a face parte din Mireasă. Mireasa crede adevăratul 

Cuvânt al lui Dumnezeu. Ea nu crede nici o răstălmăcire. Biblia este absolutul nostru. William Branham n-a predicat 
decât Biblia. De aceea, dacă voi luaţi afirmaţii făcute de William Branham, poate, într-un loc, atunci trebuie să luaţi 
aceeaşi afirmaţie pe care a făcut-o în alte locuri, echilibrul dintre aceste afirmaţii putând fi arătat doar din Scripturi.  

 
Dacă unii cred că Domnul a şi venit, şi are nevoie de mult timp – cum se spune că la prima venire i-au 

trebuit 33 de ani spre a împlini tot ce a fost în legătură cu aceasta, şi de aceea acum are nevoie de ani de zile spre a 
împlini ceea ce este în legătură cu a doua venire – iubiţilor, adevărul este că William Branham a fost profetul promis 
pentru vremea noastră şi lui i-a fost dat un mesaj ca să ne readucă la Cuvântul original, la învăţăturile originale – 
înapoi la început – ca să întoarcă inimile copiilor lui Dumnezeu la părinţii apostolici, ca să ne reaşeze – nu ca să 
iniţieze o nouă religie, iubiţilor.  

 
Am aici, scris în limba greacă, cuvântul parousia, respectiv „venire”, în bibliile noastre – şi de aceea, toate 

aceste locuri: Mat. 24.37, 24.39, 1 Cor. 15.23, 16.17 – putem parcurge lista întreagă, şi avem cuvântul parousia… 
Apoi în legătură cu revenirea lui Hristos, ni se spune că nimeni nu ştie ziua sau ceasul. Nu ni se spune că nimeni nu 
ştie generaţia, nu ni se spune că nimeni nu ştie anul, nu ni se spune că nimeni nu ştie luna sau săptămâna, ci ni se 
spune că nimeni nu ştie ziua sau ceasul. Apoi ni se spune că aşa cum fulgerul merge de la răsărit la apus, tot aşa va fi 
venirea Domnului. Ni se mai spune că vor fi doi într-un pat, unul va fi luat, celălalt va fi lăsat; doi vor fi la câmp, doi 
vor fi la moară, unul va fi luat, celălalt va fi lăsat.  
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Cum poate cineva – şi spun asta în Numele Domnului Isus Hristos – cum poate cineva să spună că Domnul 

a venit, iar morţii în Hristos n-au înviat şi cei vii în Hristos n-au fost schimbaţi, şi încă ne mai aflăm pe pământ? 
Încetaţi, iubiţilor, vă rog să încetaţi să susţineţi pe cineva care învaţă lucruri ce nu sunt în concordanţă cu Cuvântul 
lui Dumnezeu. Oamenii au părăsit orice urmă de respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, şi se mai şi referă la fratele 
Branham, fără să se gândească vreo clipă să se întoarcă la Biblie, să le fie confirmat în Cuvântul lui Dumnezeu…  

 
Şi, fraţi şi surori, o spun din nou: l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece ani, am crescut sub 

slujba lui… Apropo, când Domnul m-a chemat ca să merg din oraş în oraş să predic Cuvântul Lui, William 
Branham a confirmat această chemare în prezenţa lui Banks Woods şi Fred Southman, în 3 decembrie 1962. Şi după 
plecarea acasă a fratelui Branham, Domnul m-a folosit spre a duce mesajul ceasului până la marginile pământului. 
Dar acum e timpul ca voi, fraţilor, ca poporul lui Dumnezeu să decidă: veţi urma răstălmăcirile sau Îl veţi urma pe 
Isus Hristos. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Vă rog luaţi hotărârea corectă, şi 
Domnul Dumnezeu va fi cu voi.  

 
Amin!  
 
 


