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Rezumat  video – decembrie 2007  
  
  
 

Ewald Frank  
  
 
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, şi mai ales voi, fraţi slujitori de pe întreg pământul, Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi! Privim în urmă la sfârşitul de săptămână care a fost deosebit pentru noi. Au venit 
oameni din întreaga Europă şi din diferite părţi ale lumii ca să ni se alăture, şi noi am împărtăşit Cuvântul lui 
Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu.  
Slujba pe care mi-a dat-o Domnul îmi devine o sarcină din ce în ce mai  
mare pentru că trebuie să stau de partea adevărului şi nu pot tolera nicio răstălmăcire, indiferent că aceasta s-ar referi 
la vreun text biblic sau la vreo afirmaţie a fratelui Branham. Eu cred simplu Cuvântul lui Dumnezeu, din toată inima 
mea, şi mai degrabă aş muri decât să primesc vreuna din răstălmăcirile din cadrul mesajului ceasului. Sfânta 
Scriptură este foarte clară şi spune că în zilele din urmă se vor ridica fraţi cu diferite învăţături, care nu se vor 
întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu, cum a spus fratele Branham de mai multe ori – nu să luăm un singur text, ci să 
ducem acelaşi subiect la diferitele versete spre a spune ceea ce doreşte Dumnezeu să spună, într-un mod echilibrat.  

Astfel, noi înţelegem, mai ales când este vorba despre tema revenirii lui Hristos… am luat 16 afirmaţii care 
vorbesc despre revenirea, despre venirea Domnului, şi am luat 16 afirmaţii în care apostolul vorbeşte despre venirea 
sa într-o anume cetate, şi este folosit acelaşi cuvânt, parousia, atât pentru venirea Domnului cât şi pentru venirea 
vreunui om într-o cetate. Întotdeauna este în legătură cu venirea personală. Dacă eu vin în New York, atunci eu 
vin, nu un gând, nu o descoperire, nu o închipuire, ci eu vin personal. Şi dacă Scriptura spune în 1 Tes. 4 că „însuşi 
Domnul, … Se va coborî din cer” atunci nu un mesaj sau o descoperire se va coborî, ci Domnul Însuşi, după ce a 
răsunat chemarea.  

Şi, fraţi şi surori, mă doare s-o spun, dar trebuie s-o fac: în a doua epistolă a lui Ioan ni se spune foarte dur 
în legătură cu aceia care cred şi învaţă că Hristos nu revine în chip trupesc ci în orice alt mod spiritualizat, că ei sunt 
antihrişti şi înşelători chiar dacă nu-şi dau seama de aceasta. 2 Ioan 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, 
care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul!”. Un limbaj foarte dur, dar nici 
un compromis în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu sau Cuvântul Său.  

Acelaşi Isus care a înviat din morţi şi a petrecut 40 de zile cu ucenicii Săi, în trup, mâncând şi bând cu ei 
după învierea Sa, apoi ducându-i spre Betania, ridicându-Şi mâinile, binecuvântându-i, a fost luat în slavă înaintea 
ochilor lor. Apoi, (acesta fiind în Luca 24.50-51), citim în Fapte 1 de la v. 9-11: „Acest Isus, care S-a înălţat la cer 
din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. Dacă cineva învaţă că de la deschiderea 
peceţilor, din 1963, Hristos se tot coboară, şi se pretinde că El este undeva, cumva, pe pământ, aceasta este o 
minciună, dragilor. Este ceva antihrist, înşelător. Domnul nostru este cu noi din ziua Cincizecimii, prin Duhul Sfânt. 
„Mă duc şi Mă voi întoarce, şi voi fi în voi, şi voi fi cu voi în toate zilele”. 

Dragilor, venind la slujba deosebită, extraordinară, ce i-a fost dată lui William Branham de către 
Dumnezeul Cel Atotputernic, Stâlpul de Foc s-a coborât de mii de ori. Am fost în adunările fratelui Branham în 
Germania şi în SUA; l-am cunoscut pe fratele Branham vreme de zece ani. Cunosc slujba lui, ştiu că El a fost 
profetul făgăduit în Maleahi 4, confirmat de Domnul nostru în Matei 17.11 şi Marcu 9.12, şi că a avut slujba aceasta 
pe care numai Domnul nostru a avut-o pe vremea Sa, ca Fiul Omului. Şi Stâlpul de Foc se cobora iar fratele 
Branham spune că este acelaşi înger al lui Dumnezeu care i-a condus pe copiii lui Israel – dar acela nu este Isus 
Hristos în chip trupesc care să revină spre a ne primi. În clipa când Domnul nostru revine, El se întoarce în trupul 
Său, şi atunci trupurile noastre sunt schimbate şi noi vom fi ca El, pentru că-L vom vedea aşa cum este.  

Dragilor, toate învăţăturile greşite din cadrul mesajului au provocat confuzie, neînţelegeri, ură, răutate, 
dezbinare cum n-a mai fost înainte pe pământ. Acum a sosit vremea ca Dumnezeu să fie găsit adevărat,  Cuvântul 
Său să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi. Şi oricine nu învaţă aşa cum învaţă Scriptura, şi nu 
crede aşa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, este înşelat - şi mai ales când fraţii învaţă că Mielul a părăsit tronul 
îndurării. Dac-ar fi aşa, pentru mulţi ar fi prea târziu, dragilor. Mulţi sunt născuţi după 1963, şi mulţi, poate, sunt 
născuţi din nou după 1963. Deci, dacă tronul îndurării s-a schimbat în scaunul de judecată, noi de ce suntem pe 
pământ? Noi de ce ne rugăm? De ce avem adunări? Dragi fraţi în Domnul, încetaţi cu toate învăţăturile care nu-şi 
găsesc suportul în Cuvântul sfânt lui Dumnezeu şi care n-au legătură cu realitatea. Încetaţi! Nu înşelaţi, şi nu fiţi 
nişte înşelători! Reveniţi la adevăratele învăţături ale Cuvântului lui Dumnezeu.  

O spun iarăşi, Domnul ne-a binecuvântat în acest week-end, şi noi am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu, 
şi voi scrie pe scurt în circulara mea de pe luna decembrie, încercând să-i ajut pe toţi fraţii din lumea întreagă, care 
au inimă pentru Dumnezeu şi pentru poporul lui Dumnezeu, ca să predice adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 
Încerc să ajut în măsura în care Dumnezeu mă va ajuta.  
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Fiţi binecuvântaţi în slujba voastră, oriunde-aţi fi. Şi vă rog rămâneţi cu Cuvântul lui Dumnezeu pentru că 
toate răstălmăcirile vor dispărea, iar Cuvântul lui Dumnezeu şi cei ce sunt în Cuvânt vor fi în voia lui Dumnezeu şi 
vor rămâne în veac. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele Sfânt al lui Isus! Amin.  


