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Ewald Frank  
  

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul 

Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un 

week-end binecuvântat; au venit mulţi oameni încât n-a fost loc suficient în sală şi 
unii a trebuit să asculte în sala de mese. Suntem recunoscători Atotputernicului 

Dumnezeu pentru posibilitatea pe care o avem acum de a transmite mesajul acestui 

ceas până la marginile pământului, în zece limbi principale. Indiferent de continent, 
oricine ni se poate alătura prin Internet să ne asculte şi să aibă parte de această 

slujbă despre care noi credem că este ultima chemare adresată tuturor celor ce sunt 

o parte a Bisericii Mirese a lui Isus Hristos. În acest loc noi credem că William 

Branham a fost un om trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu la poporul lui 
Dumnezeu. Noi credem că el a fost profetul făgăduit care trebuia să vină înaintea 

zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. Noi credem că Domnul nostru a 

confirmat venirea acestui profet prin textul din Matei 17:11 şi Marcu 9.12.  
L-am cunoscut personal pe fratele Branham, vreme de zece ani, (am 

participat la adunările sale din Germania şi SUA) – l-am cunoscut pe el, chemarea 

şi slujba lui. Dar nu e suficient să pretinzi că ai o chemare la slujbă din partea lui 

Dumnezeu prin simplul fapt că ai cunoscut un profet şi citezi ceea ce a spus el. Este 
o mare diferenţă între fratele Frank şi mulţi alţi fraţi, fie de pe continentul 

nord-american sau alte părţi ale pământului. Dacă nu puteţi să spuneţi că Domnul 

v-a dat o însărcinare, o slujbă directă, în legătură cu planul de mântuire atunci, 
desigur, vă puteţi referi la apostolul Pavel, la Petru, la Ioan, la oricine este amintit 

în Biblie, şi vă puteţi referi de asemenea şi la fratele Branham... puteţi să spuneţi 

chiar şi „profetul mi-a spus aceasta şi cealaltă”. Şi ar putea să fie adevărat, dar nu 

este suficient pentru o slujbă care este în legătură cu planul de mântuire.  
Deci, iubiţi prieteni, trebuie să spun adevărul: de când a fost luat fratele 

Branham să fie cu Domnul, eu am avut privilegiul, conform însărcinării directe a 

Domnului, prin cunoştinţa mai dinainte a Celui Atotputernic, să duc mesajul 
ceasului din ţară în ţară, de pe continent pe continent, chiar din 1966.  Apoi 

desigur, am tradus pradicile fratelui Branham în limba germană [şi acest lucru] 

mi-a adus o foarte bună cunoştinţă a lor. Cunosc fiecare predică pe care a ţinut-o el, 

pentru că atunci când traduci nu poţi sări peste nicio propoziţie, şi înainte de a 
reda cele spuse în propria ta limbă trebuie să înţelegi foarte bine ceea ce se vrea să 

fie transmis în limba din care traduci. Deci, eu, fratele Frank pretind că am înţeles 

fiecare predică, fiecare învăţătură, tot ceea ce ţine de slujba fratelui Branham.  



Apoi, ştiu că el a avut pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL de 1615 ori. 

Închipuiţi-vă: de pe buzele lui William Branham a venit AŞA VORBEŞTE 
DOMNUL de 1615 de ori. Aşa o slujbă n-a mai existat niciodată pe faţa 

pământului. Poate fi comparată numai cu slujba Domnului nostru ca Fiu al omului, 

ca profet, atunci când a umblat pe acest pământ. Şi toţi ştiu că în serviciile de 
vindecare, fratele Branham a făcut referire la Ioan 1: „Te-am văzut mai înainte ca 

să te cheme Filip, când erai sub smochin”. Când a venit Simon, i s-a spus: „Tu eşti 

Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”. La fel şi femeii de la fântână... Şi de 

fiecare dată s-a manifestat slujba Fiului omului, slujba unui profet, în vremea 
zilelor pământeşti ale Domnului nostru.  

Apoi, îngerul i-a explicat fratelui Branham că aceeaşi slujbă se va repeta 

acum, ca semn pentru Biserica dintre neamuri.  
Dragilor, eu accept 100% slujba dată de Dumnezeu nouă. Ceea ce mă 

îngrijorează sunt multele răstălmăciri, neînţelegeri, afirmaţii scoase din context, şi 

faptul că mulţi fraţi şi-au fabricat propriul „mesaj” lăsând Biblia de-o parte şi 

mergând din afirmaţie în afirmaţie au ales să-şi fabrice propriile învăţături. 
Dragilor, acest lucru mă doare. După înţelegerea mea, fiecare predică a lui William 

Branham a venit din Biblie şi fiecare predică a lui ne-a adus înapoi la Biblie.  

Acum, trecând la două versete – Isaia 40.8: „cuvântul Dumnezeului nostru 
rămâne în veac” şi 1 Pet. 1.25: „Cuvântul Domnului rămâne în veac. Şi acesta este 

Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie”. Nu are voie să existe nicio 

învăţătură, nicio adăugare la ceea ce a spus deja Scriptura, numai descoperirea 

tuturor tainelor ascunse în planul lui Dumnezeu din Geneza în Apocalipsa.  
Repet, prin harul lui Dumnezeu, până în ziua de azi eu n-am înţeles greşit şi 

n-am răstălmăcit niciun verset. Şi prin harul lui Dumnezeu eu n-am înţeles greşit şi 

n-am răstălmăcit nicio afirmaţie a fratelui Branham. Sigur că acesta este numai 
harul Dumnezeului Atotputernic. Şi, prieteni, am în urma mea peste 50 de ani, de 

când fratele Branham, în Dallas, Texas, USA, în iulie 1958 a spus: „Frate Frank, tu 

te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”.  

Prieteni, eu am o răspundere înaintea lui Dumnezeu: aceea de a împărtăşi cu 
voi tot planul lui Dumnezeu cu toate promisiunile. Şi slujba mea este direct legată 

de slujba fratelui Branham. Şi, prieteni, pentru că slujba Lui a fost legată de tot 

ceea ce este scris în Vechiul şi Noul Testament, a adus lucrurile la un numitor 

comun, împărtăşind cu noi tot planul de mântuire.  
Dragilor, lucrul acesta este rânduit de către Dumnezeul Atotputernic: şi 

anume, toţi copiii lui Dumnezeu să iasă afară din toată încurcătura şi să nu intre 

într-o nouă încurcătură, ci să fie o parte din Cuvântul lui Dumnezeu şi să fie sfinţiţi 
în voia şi Cuvântul lui Dumnezeu.  

Prieteni, Dumnezeu să vă binecuvânteze, indiferent unde v-aţi afla pe 

pământ. Voi, fraţi slujitori: haideţi să intrăm în unitatea credinţei şi să spunem doar 



ce spune Scriptura şi să învăţăm ceea ce învaţă Scriptura. Şi atunci Dumnezeu va fi 

cu noi şi îşi va desăvârşi lucrarea până în ziua revenirii lui Hristos. Dumnezeu să vă 
binecuvânteze şi să fie cu voi. Amin.  

  

   


