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Sumar video mai 2012 
Ewald Frank  

 Doamnelor şi domnilor, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Tocmai am avut un sfârşit 

de săptămână minunat şi binecuvântat, participarea la adunări a fost foarte 

bună. Au fost prezenţi oameni din toată Europa, din Canada, SUA şi din 

diferite părţi ale Africii pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Este 

minunat să respecţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să-ţi fie descoperit şi aşezat în 

legătura corectă, prin Duhul Sfânt, punând Vechiul şi Noul Testament 

împreună, nu doar un singur verset, ci fiecare verset care aparţine subiectului 

despre care vorbim.  

 Am vorbit despre Răpire, despre Enoh, care a primit mărturia că este 

plăcut Domnului. Am vorbit şi despre Avraam, primul care a crezut în 

înviere, vorbindu-i lui Isaac, fiul său, pe care trebuia să-l aducă jertfă, le-a 

spus slugilor: „Rămâneţi aici, noi ne vom duce să ne închinăm, apoi ne vom 

întoarce”, ştiind că trebuie să-l jertfească pe Isaac, dar fiind convins că 

Dumnezeu îl va învia din morţi şi se vor întoarce amândoi. Avraam L-a 

crezut pe Dumnezeu. El avea promisiunea că prin Isaac toate neamurile vor 

fi binecuvântate.  

 Apoi am vorbit despre Răpire, despre revenirea Domnului nostru şi 

despre 1 Tesaloniceni 4, ducându-ne înapoi la Psalmul 47 unde avem exact 

acelaşi cuvânt. În Psalmul 47.3-5, apoi în 1 Tes. 4. În Psalmul 47.5 citim: 

„Dumnezeu Se suie cu un strigăt, Domnul Se suie în sunetul trâmbiţei”. 

Domnul şi Mântuitorul nostru a murit pe crucea de la Golgota, a plătit preţul, 

apoi S-a înălţat. Prima dată S-a coborât în locurile de jos ale pământului, a 

luat robia roabă şi sfinţii Vechiului Testament au înviat cu El, conform Matei 

27. Punctul principal în acest context este că Dumnezeu S-a înălţat cu un 

strigăt, Domnul S-a suit în sunetul trâmbiţei. Domnul Se va întoarce exact în 

acelaşi fel. Cu acel strigăt puternic de biruinţă, Domnul a urcat în slavă, după 

ce a învins moartea şi iadul, a înviat a treia zi şi S-a înălţat în slavă cu un 

strigăt de biruinţă şi Se va întoarce cu un strigăt de biruinţă şi cu trâmbiţa.  

 În Noul Testament – şi eu sunt bucuros pentru ambele, Noul şi Vechiul 

Testament – Domnul nostru Se va întoarce cu un strigăt. Cu acelaşi strigăt de 

biruinţă cu care Domnul nostru S-a înălţat la cer, El Se va şi întoarce, iar 

morţii în Hristos vor învia, deoarece El a învins moartea şi iadul. Noi avem 

cu adevărat o mântuire desăvârşită. De asemenea, El va veni cu sunetul unei 

trâmbiţe. Acest lucru îl citim în 1 Tesaloniceni 4.16: „Căci Domnul însuşi Se 

va coborî din cer cu un strigăt...”. Acelaşi cuvânt folosit în Psalmul 47 este 
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folosit şi aici. „Domnul însuşi Se va coborî cu un strigăt, cu glasul 

arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu”.  

 Dragii mei, cât de scump este Cuvântul lui Dumnezeu! El S-a înălţat cu 

un strigăt de biruinţă şi Se va întoarce cu un strigăt de biruinţă, iar morţii în 

Hristos vor învia mai întâi, iar noi cei vii vom fi schimbaţi. Următorul punct 

este în Psalmul 68.18, unde Scriptura spune: „Te-ai suit pe înălţime, ai luat 

prinşi de război, ai luat în dar oameni; cei răzvrătiţi...”. Să privim prima 

parte a acestui verset: „Te-ai suit sus, ai luat robia roabă, ai luat în dar 

oameni ”. Dacă citim în Efeseni 4, ni se spune în v. 7, 8 şi 10... Citesc v. 8: 

„De aceea este scris: «S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri 

oamenilor...»”. Cât de minunat este că oamenii lui Dumnezeu din Noul 

Testament s-au întors la profeţiile din Vechiul Testament şi apoi au aşezat 

totul conform planului de mântuire. În v. 10 din Efeseni 4 citim: „Cel ce S-a 

coborât este Acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să 

umple toate lucrurile”. Slavă Dumnezeului Atotputernic! Răscumpărarea 

este completă! Biruinţa asupra Satanei, morţii şi iadului... Domnul nostru i-a 

biruit pe toţi aceşti duşmani şi noi suntem răscumpăraţi. Noi suntem 

răscumpăraţi. Biruinţa Lui este biruinţa noastră. El a plătit preţul, Şi-a vărsat 

sângele, ne-a răscumpărat. Răscumpărarea este desăvârşită! Noi aşteptăm 

doar schimbarea trupurilor noastre care va avea loc la întoarcerea 

binecuvântatului nostru Domn şi Mântuitor.  

 Iubiţilor, daţi-mi voie să fac un rezumat al lucrurilor pe care am 

încercat să le spun, pe scurt, astăzi. Dumnezeu ne-a binecuvântat şi ne-a dat 

respect faţă de Cuvântul Său. Noi respectăm Cuvântul lui Dumnezeu şi 

înţelegem că mesajul ceasului premerge a doua venire a lui Hristos. 1 Tes. 4 

vorbeşte foarte clar despre ce se va întâmpla la revenirea Domnului, 

deoarece El va veni cu un strigăt, cu acelaşi strigăt cu care S-a înălţat, cu 

strigătul de biruinţă. Cu acesta Se va întoarce, dar acum noi aducem mesajul 

înainte ca El să Se întoarcă şi toţi cei care cred mesajul ceasului, cuvântul 

promis al lui Dumnezeu, fie Maleahi 4, fie Faptele Apostolilor 3 – că 

Domnul va reaşeza toate lucrurile şi că Hristos rămâne în ceruri până la 

vremea reaşezării tuturor lucrurilor, fie Matei 17.11: „Este adevărat că 

trebuie să vină întâi Ilie”. Prin harul lui Dumnezeu şi, slavă lui Dumnezeu, 

prin Duhul Sfânt, prin adevărata ungere suntem călăuziţi în fiecare cuvânt al 

lui Dumnezeu şi nu există nicio contradicţie în mesajele fratelui Branham, nu 

există nicio contradicţie în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eşti condus de 

Duhul Sfânt, înţelegi toate lucrurile în mod corect şi le aşezi în legătura 

potrivită, conform planului de mântuire. Harul Atotputernicului Dumnezeu 

să fie cu voi! Fiţi binecuvântaţi în Numele sfânt al lui Isus! Amin.   


