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                                                                            Ewald Frank 

   
 

          Dragi fraţi şi surori, ştim că mulţi vă aflaţi în faţa micilor 

dumneavoastră ecrane, pentru că bărbatul pe care-l primim în acest 

studio de televiziune, nu este doar un simplu predicator, ci este vorba 

de iubitul nostru fratele Ewald Frank, misionar de origine germană; el 

vizitează ţara noastră şi a venit să predice Evanghelia veşnică, 

Evanghelia pe care Domnul Însuşi a propovăduit-o, cea pe care au 

propovăduit-o şi apostolii. Astăzi fratele Frank este în mijlocul nostru. 

El nu a venit singur aici, ci este însoţit de fratele nostru Leonard 
Duffesse, care este păstor în Adunarea din Bruxelles. Lângă fratele 

Duffesse, îl avem pe  păstorul Epi păstor în adunarea din Evanttere din 

Olanda; şi fratele nostru Tati, din adunarea din Bruxelles.  

 Înainte de a merge mai departe, aş dori să mă adresez direct 

fratelui Frank şi să-i spun următoarele: Frate Frank, este adevărat, 

sunteţi un personaj foarte controversat; ce aţi putea să ne spuneţi mai 

întâi despre dumneavoastră, despre slujba dumneavoastră. Cine 

sunteţi,  frate Frank? 
 

 

 Aş dori să spun doar câteva cuvinte: eu nu sunt aici să 

reprezint Germania; eu sunt aici să reprezint Împărăţia lui 

Dumnezeu. În 1949 am avut prima trăire cu Domnul, şi din 1953 

predic Evanghelia. În anul 1955, fratele Branham a venit în 

Elveţia şi Germania, şi atunci am văzut acolo zilele biblice cu 

ochii mei. Apoi în 1958 Domnul mi-a deschis înţelegerea 

spirituală în legătură cu slujba directă şi deosebită a fratele 

Branham. În 1962 Domnul m-a chemat personal şi în 1964 am 



făcut prima călătorie misionară. Din acel moment, am fost în 

peste 130 de ţări. Am fost în ţara dumneavoastră, în oraşul 

dumneavoastră de mai multe ori, şi este un mare privilegiu 

pentru mine să fiu aici astăzi. Vă mulţumesc. 
 

 

             Frate Frank, în ciuda importanţei slujbei dumneavoastră, aţi 

scris în ultima scrisoare circulară care a fost tradusă şi în limba 

franceză, că pentru unii sunteţi o mireasmă de la viaţă spre viaţă, dar 

alţii vă numesc antihristul, antihristul de pe combină. Ce spuneţi 

despre aceasta? 
 

 

             Este foarte uşor să răspund la această întrebare. Nu 

contează ce spune cineva despre o persoană; chiar şi despre 

Domnul nostru oamenii spuneau lucruri diferite. Dar El era ceea 

ce era şi noi suntem ceea ce suntem. Un adevărat slujitor al lui 

Dumnezeu, rămâne un slujitor al lui Dumnezeu; şi un slujitor 

adevărat al lui Dumnezeu se va întoarce întotdeauna la Cuvântul 

lui Dumnezeu. El va predica doar ceea ce poate predica din 

Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, eu nu sunt o persoană deosebită, 

eu am primit doar o chemare direct din partea Domnului, cu o 

voce pătrunzătoare şi audibilă; dar aceasta este doar 

însărcinarea. Eu nu sunt cu nimic deosebit. 
 

 

             Mulţumesc, frate Frank. Noi ştim că din perspectivă profetică 

trăim în timpul de sfârşit, timpul secerişului. Aţi vorbit încă din 1973 

despre combină, despre acea combină pe care Dumnezeu v-a arătat-o 

într-o viziune. Aţi putea să ne spuneţi mai multe despre aceasta? Unde 

suntem astăzi din perspectiva recoltei şi a combinei, din punct de 

vedere profetic? 
 

 



              Conform Cuvântului lui Dumnezeu, timpul de har a avut 

un început şi el va avea şi un sfârşit. Şi tot conform Cuvântului 

lui Dumnezeu, noi suntem la sfârşitul timpului de sfârşit. În 

Matei 9:37-38, Domnul nostru a vorbit despre secerişul care 

era copt. Recolta are loc exact înainte de răpire. Este foarte 

important să ştim că Isus Hristos a spus mai dinainte ce se va 

întâmpla înaintea revenirii Lui. Şi de aceea noi trebuie să citim 

Scriptura ca să ştim timpul în care trăim şi ca să înţelegem că 

acesta este timpul secerişului. De asemenea, este foarte 

important să ştim că Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa. Dacă 

semănăm Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o sămânţă supranaturală, 

fiecare sămânţă dă rod după felul ei. Deci noi acum trebuie să 

semănăm sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu şi sămânţa răsare, 

iar recolta se coace. Eu îmi doresc ca mii şi mii de suflete să 

fie aduse în Împărăţia lui Dumnezeu astăzi. 
 

 

           În legătură cu timpul secerişului, fratele Branham vorbea foarte 

des despre adunarea Miresei, despre unirea ei chiar înainte de răpire. 

Chiar şi în timpul lui oamenii au înţeles foarte greşit acest lucru: ei 

credeau că trebuie să se unească în jurul fratelui Branham pentru ca să 

aibă parte de răpire. Aţi putea să ne explicaţi, conform Cuvântului lui 

Dumnezeu, cum va avea loc această unire (strângere - n.tr.) a Miresei 

înainte de răpire? 
 

 

             Mai întâi trebuie să aibă loc chemarea afară. Această 

chemare afară are loc în fiecare ţară şi în fiecare oraş; dar noi 

nu vom fi niciodată chemaţi într-un loc fizic înainte de răpire. 

Doar când Domnul revine, noi Îl vom întâlni împreună în văzduh.  

Fratele Branham a văzut lanurile cu recolta coaptă. Şi eu 

la rândul meu am văzut recolta coaptă cu mulţi ani în urmă. Iar 

acum după cum am spus mai înainte, noi împărtăşim Cuvântul lui 



Dumnezeu şi de fapt secerişul este în desfăşurare. Mai întâi 

noi intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu şi apoi vom fi ridicaţi în 

slavă. 
 

 

 Mulţumesc, frate Frank. În ţara noastră mesajul timpului de 

sfârşit a fost răspândit aşa cum a fost el predicat de prorocul  William 

Branham, dar din păcate acest mesaj  a făcut ca unii dintre oameni să-l 
preamărească pe omul Branham mai degrabă decât cuvântul pe care l-

a predicat el. Vreau să vă adresez o întrebare foarte provocatoare: frate 

Frank sunteţi un branhamist?  
 

 

 Cu siguranţă eu sunt îndurerat pentru că există atât de 

multe direcţii în cadrul mesajului. Eu nu sunt un branhamist; eu 

Îl urmez pe Isus Hristos. Înainte de a-l întâlni pe fratele 

Branham, eu L-am întâlnit pe Domnul ca Mântuitor. Aceasta 

este marea diferenţă dintre fratele Frank şi mulţi alţi fraţi. Ei 

slăvesc un om; eu Îl slăvesc pe Dumnezeu. Eu nu-l slăvesc pe 

Moise sau pe Ilie, eu nu-i predic pe Petru sau pe Pavel, ci eu 

predic acelaşi Cuvânt pe care-l predicau ei.  

L-am cunoscut pe fratele Branham timp de zece ani: am 

fost cu el în aceeaşi maşină, am mâncat cu el la aceeaşi masă, 

am participat în adunările lui în Europa şi în Statele Unite. Eu 

ştiu că el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, un proroc 

făgăduit. El a adus un mesaj, dar nu el, ci mesajul urma să 

premeargă a doua venire a lui Hristos. Aşa că noi purtăm 

acelaşi mesaj al Cuvântului lui Dumnezeu cu toate făgăduinţele 

pe care le conţine acesta.  

După ce fratele Branham a fost luat în slavă, Dumnezeu 

m-a folosit într-un mod deosebit pentru a duce adevăratul 

Cuvânt al lui Dumnezeu în toate ţările.  

La fel a fost cu Ioan Botezătorul: el a fost un proroc 



făgăduit, dar apostolul Pavel nu a vorbit despre Ioan 

Botezătorul, ci el L-a propovăduit pe Isus Hristos. La fel fac şi 

eu; eu recunosc toate slujbele trimise de Dumnezeu, dar nu 

predic un om, nu slăvesc un om: eu Îl predic pe Isus Hristos şi 

Îl preamăresc pe El ca Domn al Slavei. Cel mai mare om al lui 

Dumnezeu nu este Calea, ci Hristos este Calea. Cel mai mare om 

al lui Dumnezeu nu este Cuvântul, ci Hristos este Cuvântul. Aşa 

că noi Îl propovăduim pe Hristos şi nu pe un bărbat.  
 

 

În aceeaşi ordine de idei, cei care spun că sunt în descendenţa 

slujbei fratelui Branham, spun despre el că ar fi al treilea Adam, ei 

spun că în William Branham a fost plinătatea dumnezeirii, în el a 

sălăşluit plinătatea dumnezeirii. Noi ştim cu toţii că acestea sunt 

învăţături care nu provin din Sfintele Scripturi. 

 Am vrea să auzim de la dumneavoastră ce credeţi despre aceste 

învăţături, cum că Branham ar fi al treilea Adam şi că în el sălăşluia 
plinătatea dumnezeirii şi că în afara lui Branham nu există mântuire. 

Ce părere aveţi despre acestea? 
 

 

 Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, aş dori doar să vă 

spun următoarele: eu nu am timp de pierdut cu toate aceste 

învăţături străine. Noi avem acel verset foarte clar care spune 

că Isus Hristos este al doilea Adam; nu Ioan Botezătorul, nu 

William Branham. Eu sunt chemat să propovăduiesc Cuvântul lui 

Dumnezeu. Absolut tot ce nu este scris în Cuvântul lui 

Dumnezeu este greşit, este o inspiraţie falsă şi provoacă 

dezbinări, separări. William Branham a fost om ca mine şi ca 

tine, eu sper că înţelegeţi aceasta. Repet: sunt îndurerat din 

cauza acestor multe învăţături. Daţi uitării toate învăţăturile 

care nu există în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este vorba 

de o neînţelegere, de o răstălmăcire şi aceasta provoacă 

diviziuni. 



 

 

 Mulţumesc, frate Frank pentru această clarificare. Acum aş 

dori să vă adresez o altă întrebare: este adevărat că sunt mai mulţi 

lucrători în câmpul secerişului; cum putem să recunoaştem un 

adevărat slujitor al lui Dumnezeu, un om cu adevărat autorizat de 

Dumnezeu? 
 

 

 Întotdeauna recunoaşteţi un adevărat om al lui 

Dumnezeu, prin faptul că el predică numai adevăratul Cuvânt al 

lui Dumnezeu, fără să adauge sau să scoată ceva din acesta.  

Eu trebuie să subliniez în mod deosebit următorul lucru: 

cred că a avut loc în 1972, când nişte fraţi, în Franţa, m-au 

întrebat despre cele 7 tunete. Pe vremea aceea nici măcar nu 

mă gândisem la acest subiect. Dar în acea seară la Marsilia, în 

Franţa, a fost pentru prima dată în viaţa mea când nu am putut 

să răspund la o întrebare biblică. Şi m-am dus la culcare cu 

această povară pe inimă. A doua zi dimineaţa, Domnul m-a 

trezit cu o voce puternică: „Slujitorul meu, ridică-te şi citeşte 

2 Tim.4.” Şi mi-a spus a doua oară: „Ridică-te şi citeşte 2 Tim. 

4.” Apoi am citit 2 Tim. 4, de la vers. 1-5, şi am reînceput cu 

versetul 1. Şi când am ajuns la versetul 2 unde este scris 

„propovăduieşte Cuvântul” eu am primit răspunsul. Am pus 

Biblia mea pe o măsuţă care era acolo, mi-am ridicat mâinile şi 

am spus: „Doamne Isuse Hristoase, aşa cum mi-ai vorbit şi mi-ai 

cerut să citesc 2 Tim. 4 şi să propovăduiesc Cuvântul, şi având 

în vedere că ce au rostit cele 7 tunete nu a fost scris în 

Cuvântul lui Dumnezeu, atunci aceasta rămâne în seama lui 

Dumnezeu Însuşi până se va împlini vremea; şi nimeni nu le va 

predica pentru că ele nu sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu.” 

Eu am primit răspunsul direct din cer. Când m-am uitat la ceas 

era cinci fără cinci dimineaţa.  



Aşa că un om al lui Dumnezeu are anumite trăiri. Aşa că 

noi nu putem urma orice basm. Cuvântul este firul călăuzitor 

pentru ceea ce credem şi predicăm. 

 
 

 Mulţumesc, frate Frank; tocmai aţi atins un punct foarte 

sensibil în legătură cu predicarea a ceea ce au spus cele 7 tunete. În 

acest sens mulţi spun că fratele Frank îl corectează pe proroc. Dar aş 

vrea să-vă adresez o întrebare în legătură cu un singur pasaj cu care au 

dificultăţi mai mulţi oameni din această ţară şi anume, Apocalipsa 10. 
Unii spun că Îngerul din Apocalipsa 10 este William Branham  şi alţii 

spun că nu este William Branham. Eu ştiu că dvs. aţi scris deja despre 

acest subiect, dar ar fi bine dacă aţi putea să clarificaţi puţin problema 

pentru telespectatorii noştri şi anume despre evenimentele care se 

derulează în Apocalipsa 10, în legătură cu al şaptelea înger pentru că 

mulţi spun că William Branham s-a referit la acest text, ca aplicându-

i-se lui. Dar cine este acest înger, din punct de vedere biblic? 
 

 

 Se poate răspunde foarte uşor la această întrebare, 

pentru că răspunsul se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Orice 

întrebare biblică trebuie să aibă un răspuns biblic.  

Când fratele Branham a citit despre a şaptea pecete, el 

a citit doar Apocalipsa 8:1; el nu a citit versetele 2, 3, 4, 5, 6, 

ci numai  versetul 1 din capitolul 8. Şi apoi a vorbit de multe ori 

despre  acest subiect, şi despre Apoc.10:7. Dar când a vorbit 

despre Apoc.10:7, el nu a folosit nici măcar o dată acest verset 

la singular, ci întotdeauna la plural; el nu a vorbit niciodată 

despre taina lui Dumnezeu când s-a referit la Apoc. 10:7, ci a 

vorbit întotdeauna despre tainele, tainele la plural. De ce? 

Pentru că el era mesagerul celei de-a şaptea epoci a Bisericii şi 

pentru că toate tainele cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu i-au 

fost descoperite mesagerului celei de-a şaptea epoci a Bisericii 

- începând cu ce s-a întâmplat în grădina Edenului, cu păcatul 



original, toate învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu şi toate 

tainele din Împărăţia lui Dumnezeu au fost descoperite prin 

slujba lui. Dar Apoc. 10:7 nu vorbeşte despre tainele, ci 

vorbeşte despre o singură taină, şi anume despre taina lui 

Dumnezeu. Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită, 

dar evreii n-au înţeles această taină.  

Şi acum, în câteva clipe, vă voi arăta chiar din Cuvântul 

lui Dumnezeu, că îngerul din Apoc. 10:7 este un înger cu 

trâmbiţă. Dar pentru că fratele Branham a fost mesagerul 

celei de-a şaptea epoci a Bisericii, el a avut dreptul să 

folosească acest text, pentru că un text profetic din Scriptură 

poate să aibă o dublă aplicare. Dar acum vom citi împlinirea 

reală a acestui text.  

În Apoc cap. 8 de la versetele 2 la 6, cei şapte îngeri 

sunt arătaţi cu şapte trâmbiţe înaintea lui Dumnezeu în cer. În 

versetul 6 citim: „Şi cei şapte îngeri, care aveau cele şapte 

trâmbiţe, s-au pregătit să sune din ele”. În versetul 7 citim 

„Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă.” Versetul 8, „Al doilea 

înger a sunat din trâmbiţă.” Versetul 10: „Al treilea înger a 

sunat din trâmbiţă.” Versetul 12: „Al patrulea înger a sunat din 

trâmbiţă.” şi în a doua parte din versetul 13 citim: „Vai, vai, vai 

de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de 

trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune.” Deci, patru 

au sunat din trâmbiţe şi mai urmau să sune trei. În cap. 9:1 

citim: „Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă”, în cap. 9:13 

citim: „Îngerul al şaselea a sunat din trâmbiţă.” Şi în Apoc. 10:7 

nu este vorba de împlinire, ci de vestire - asta nu înţeleg 

oamenii. Pentru aceasta este nevoie de descoperire 

dumnezeiască, este nevoie de respect dumnezeiesc faţă de 

Cuvântul lui Dumnezeu. În capitolele 8 şi 9, şase îngeri au sunat 

din trâmbiţele lor. În Apoc. 10:7 are loc anunţul, nu împlinirea: 

„în zilele când îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui se va 



sfârşi taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de El 

robilor Săi prorocilor.” Acesta este anunţul. În Apoc.11:15 este 

scris: „îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă şi în cer s-au 

auzit glasuri puternice care ziceau, „Împărăţia lumii a trecut în 

mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său.”  

Eu repet: în Apoc.10:7 are loc un anunţ, iar împlinirea se 

găseşte în Apoc.11:15. Dar pentru că fratele Branham a fost 

mesagerul celei de-a şaptea epoci a Bisericii, el a folosit acest 

verset ca împlinindu-se în slujba lui. El avea dreptul să facă 

aceasta, ca să arate Bisericii Dumnezeului Celui Viu că acesta 

este timpul de sfârşit, când toate tainele Împărăţiei lui 

Dumnezeu sunt descoperite. Dar va avea loc o împlinire directă 

a anunţului care a fost  făcut în Apoc. 10:7, şi anume Apoc. 

11:15. Aceasta este un „Aşa vorbeşte Domnul.” Amin!  
 

 

Mulţumesc, frate Frank. Am în mână ultima dumneavoastră 

carte care a fost tradusă şi în limba franceză, şi titlul este „La început 

era Cuvântul nu răstălmăcirea”. Ce v-a făcut să scrieţi această carte? 
 

 

Eu cred că a fost absolut necesar să scriu această carte 

pentru că Sfânta Scriptură este interpretată (răstălmăcită – 

n.tr.) de către toate bisericile, iar acum chiar şi în cadrul 

mesajului există peste tot răstălmăciri. Deci, noi trebuie să 

ajungem să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Viaţa 

se găseşte numai în Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare 

răstălmăcire este moartea. Deci noi trebuie să ne întoarcem la 

început. Şi la început a fost Cuvântul - Ioan 1:1 - este scris, şi 

aşa şi este. Eu nu pot suporta nici o răstălmăcire. Eu cred numai 

Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum este scris. 
 

 



 Mulţumesc, frate Frank. Aş mai vrea să vă adresez o întrebare. 

Sunt unii care spun, dacă citiţi ceva spus de fratele Branham şi apoi 

dacă citiţi altceva ce a fost scris de fratele Frank, trebuie totdeauna să 
alegeţi ceea ce a spus fratele Branham. Ce părere aveţi despre aceasta? 

 

 

 Trebuie să iei atât ce a spus fratele Branham şi cât şi 

ce a spus fratele Frank şi să introduci înapoi în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dar până în ziua de astăzi eu nu a trebuit să rectific 

sau să corectez nici măcar o predică sau o propoziţie din câte 

am făcut. Ceea ce nu înţeleg fraţii şi în mai ales cei din Statele 

Unite este următorul lucru: fratele Branham a avut o slujbă 

profetică specială, avea viziuni, el vedea persoana pentru care 

se ruga într-o viziune… el a putut să-i spună persoanei numele şi 

de unde venea, pentru că Domnul i-a spus despre slujba lui. Dar 

slujba mea este cu totul diferită. Eu nu pot să spun de unde vin 

oamenii; eu le pot arăta doar încotro ar trebui să se îndrepte. 

Eu am o slujbă de învăţătură. Şi Dumnezeu a aşezat mai multe 

slujbe în Biserică. Aceasta nu s-a întâmplat pe vremea fratelui 

Branham, şi anume faptul ca aceste ultime lucruri să poată fi 

aşezate la locul potrivit în Scriptură. El doar ni le-a dat, dar noi 

acum trebuie să le aşezăm la locul potrivit. De exemplu, când el 

a văzut despre hrana care trebuia să fie depozitată, el a văzut 

un mare magazin. Acolo erau multe lucruri depozitate, dar 

aceasta nu era încă o hrană pregătită pe masă. Iar slujba 

noastră este să luăm toată această hrană şi să o aşezăm pe 

masă aşa încât să putem fi hrăniţi duhovniceşte.  

Deci sunt mai multe slujbe cu un singur scop: pentru ca 

chemarea afară să aibă loc acum şi ca toate adevăratele 

învăţături să fie prezentate Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Şi 

eu cred că acest lucru are loc chiar acum.  

Dacă fratele Branham nu ar fi trăit pe acest pământ şi 



nu ar fi avut o slujbă dată de Dumnezeu, eu nu aş avea o slujbă 

astăzi. Slujba mea este în legătură directă cu slujba lui, doar 

că este diferită. Dar este vorba de acelaşi Duh, de aceeaşi 

învăţătură până în ziua de azi şi pentru totdeauna. Amin!  
 

 

În legătură cu aceasta, frate Frank, batjocoritorii dvs. se referă 

la viziunea pe care avut-o fratele Branham în legătură cu Mireasa din 

Europa. („Capodopera”, pg. 26 – n.tr.). El a spus că a văzut Biserica 

Mireasă din Elveţia şi din Germania că au ieşit din cadenţă şi că apoi 

aceste două „femei” care reprezentau Mireasa din aceste ţări, au 

reintrat în rând şi au început să meargă în cadenţă. Dar batjocoritorii 

dvs. spun: „Vedeţi că fratele Branham a văzut că Biserica Mireasă din 

Germania şi din Elveţia urmau să se piardă”. Şi când vorbesc despre 

Mireasa din Germania, ei se gândesc la fratele Frank şi când vorbesc 
despre cea din Elveţia ei se gândesc la fratele Barillier. Ce părere aveţi 

despre aceasta? 
 

 

Ei bine, în primul şi-n primul rând trebuie din nou să citiţi 

întreaga afirmaţie făcută de fratele Branham, nu doar un pasaj 

din aceasta. Mai întâi, fratele Branham a văzut Mireasa din 

America şi el a văzut o vrăjitoare care conducea Biserica 

Mireasă din America. Apoi a văzut Mireasa din Europa şi el a 

spus s-ar putea să fie din Suedia, din Germania, din Elveţia. El 

nu a spus niciodată că este de acolo, a spus doar că „ar putea 

fi”. [„And I noticed each one was dressed different. And one in the 

back had kinda long hair hanging down and had it rolled around like 

this, might been German or something like that.” – „Şi eu am 

observat că fiecare era îmbrăcată diferit.  Iar una din spate avea 

părul lung şi răsucit în felul acesta – se poate să fi fost din Germania, 

sau aşa ceva.”- n.tr.]  

Dar problema este următoarea: nu este vorba doar că 

cineva a ieşit din cadenţă, ci dacă acele persoane au fost 



readuse în cadenţă. Ca să fiu sincer cu voi, în 1979 s-a 

întâmplat ceva foarte special, lucru pe care nu vi-l pot explica 

aici, astăzi. Dar într-adevăr Mireasa a ieşit din cadenţă şi 

acest lucru s-a întâmplat din cauza intervenţiei unei femei: o 

soţie care prorocea şi acele prorocii nu se împlineau. Şi până în 

ziua de astăzi mulţi cred ce au spus acele prorocii şi nu cred ce 

spune Scriptura. Deci, eu am trăit ceea ce a văzut fratele 

Branham. De aceea trebuie să subliniez şi mai mult că noi 

trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie să 

verificăm totul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi numai Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne în veac. 
 

 

Ne mai gândim la o întrebare acum, frate Frank. Este vorba 

despre o viziune pe care a avut-o fratele Branham şi despre care nu se 

vorbeşte foarte mult şi anume în predica „Batjocorit din pricina 

Cuvântului”, el a văzut vulturul german şi călăreţul englez. [„I guess the 

closest that ever come of being that strong again was when I was in Zurich, Switzerland, 

that time when He showed me that German Eagle watching that English horse rider…”– 

„Eu cred că această teamă sfântă a fost la fel de puternică atunci când 

am fost în Zürich, Elveţia, atunci când El mi-a arătat acel vultur 

german care urmărea cu privirea acel călăreţ englez…” În româneşte 

Seria VI, nr. 4, pg. 6 - n.tr.] Ce puteţi să ne spuneţi în legătură cu acest 

subiect? 
 

 

Ei bine, este greu de spus ceva în legătură cu acest 

subiect. Dar când fratele Branham a fost în Zürich, în Elveţia, 

el a avut o trăire foarte specială cu Domnul. Şi el a avut 

întotdeauna o mare dorinţă să vină şi să predice în ţările din 

Africa. El era în Elveţia când Domnul i-a arătat că vulturul 

german va zbura deasupra Africii. Eu nu spun că eu sunt 

persoana aceea. Eu nu am nevoie de o confirmare; Dumnezeu a 

confirmat deja chemarea şi trimiterea. Dacă o puteţi primi, 



primiţi-o; eu nu mă mai gândesc la aceasta.  

Eu pot să vă spun că am fost în peste 130 de ţări, dar în 

această ţară şi în alte ţări din Africa slujba mea a fost 

acceptată într-un mod cu totul deosebit. Eu voi vedea mai mulţi 

fraţi africani în veşnicie decât fraţi din oricare alte ţări. 
 

 

Mulţumesc, frate Frank. În legătură cu însărcinarea pe care aţi 

primit-o şi care a fost confirmată de însuşi fratele Branham în prezenţa 
unor martori, aţi putea să ne explicaţi de ce fraţii din America nu vă 

iubesc şi nu vă primesc? Cum explicaţi aceasta? Cum de unii fraţi care 

au fost alături de fratele Branham şi care au mărturisit că au primit 

Duhul Sfânt şi că Dumnezeu era cu ei - (şi noi credem că cine are 

Duhul lui Dumnezeu îl primeşte pe cel pe care Îl trimite Dumnezeu )- 

cum se face că cei din America nu vă primesc? 
 

 

Aceasta este o întrebare foarte dificilă, pentru că eu 

niciodată nu vorbesc despre un frate sau împotriva lui. Se ştie 

că din ziua înmormântării fratelui Branham, fraţii din Statele 

Unite nu au acceptat un german. Şi chiar din ziua mormântării 

fratele Branham, care a avut loc pe 11 aprilie 1966, eu am 

întâlnit fraţi deosebiţi care l-au cunoscut pe fratele Branham 

şi care îl însoţeau peste tot. Eu nu aş dori să menţionez nume, 

dar un frate a venit  la mine pe 12 aprilie 1966, şi a 

îngenuncheat pe genunchiul drept, a ridicat mâna dreaptă şi a 

vrut să mă convingă că William Branham a fost Isus Hristos. 

Iar eu a trebuit să mă opun lui şi a trebuit să-l dau afară din 

cameră. Şi chiar din acea clipă s-a împrăştiat peste tot zvonul 

că fratele Frank nu crede mesajul şi că fratele Frank este 

împotriva prorocului, dar acesta nu este adevărul. Eu sunt  

pentru adevăr, pentru Cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt pentru 

fratele Branham, dar eu nu sunt pentru nici o idolatrie. William 



Branham este William Branham şi Domnul Isus Hristos este 

Domnul Slavei.  

Datorită dezvoltării acestor evenimente, fraţii au luat 

poziţie împotriva mea. Dar şi acest lucru s-a mai întâmplat în 

Scriptură. Chiar şi pe Domnul Isus Hristos unii l-au primit, alţii 

l-au respins - şi aşa va fi până la sfârşit. Dar cei care sunt din 

Dumnezeu vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu, şi vor recunoaşte 

o slujbă trimisă de Dumnezeu. Dar trebuie să aveţi Duhul 

Sfânt, nu un duh de idolatrie ca să vă închinaţi unui om. În 

acest caz Dumnezeu nici nu vă va vorbi. Dumnezeu vă va vorbi 

doar dacă Îl respectaţi pe EL şi dacă respectaţi Cuvântul Lui. 

Dacă nu, El nici măcar nu vă va vorbi. Voi veţi avea o cunoştinţă 

intelectuală, aşa cum este şi cu fraţii - eu nu îi judec, ei îl 

predică pe William Branham, ei repetă mereu „prorocul, 

prorocul”. Eu Îl predic pe Isus Hristos, eu predic Cuvântul lui 

Dumnezeu. Amin! 
 

 

Mulţumesc, frate Frank. Aş dori să adaug o întrebare în acest 
sens. Noi ştim că este mare confuzia religioasă pe acest pământ. Şi 

această confuzie există chiar şi în cadrul mesajului. Există unii care 

prezintă darurile Duhului Sfânt sau darul vindecării ca fiind dovada că 

Dumnezeu este cu ei, chiar dacă ei propovăduiesc învăţături false. Eu 

nu ştiu dacă dvs. aţi întâlnit astfel de persoane în Europa, dar ce părere 

aveţi dvs. despre aceasta? 
 

 

Nu există nici o confirmare cu semne şi minuni pentru un 

om. O vindecare, o minune, depinde doar de credinţă. Chiar şi 

atunci când fratele Branham a fost în Durban în Africa de Sud 

sau în Bombay, în India, mii şi mii de necredincioşi au fost 

vindecaţi pentru că ei au crezut în acea clipă. Când a fost 

predicat Cuvântul lui Dumnezeu ei au crezut; şi Domnul nostru a 



spus întotdeauna „facă-vi-se după credinţa voastră”. EL nu a 

întrebat dacă ei credeau Cuvântul lui Dumnezeu, ci a spus „dacă 

credeţi, veţi primi”. Dacă citiţi în Matei 24, acolo sunt mulţi 

care au daruri de prorocie, de vindecare, dar dacă ei nu 

propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu, ei sunt proroci mincinoşi, 

hristoşi mincinoşi. Aşa că răspunsul este în Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Chiar şi în cadrul mesajului, Biblia este Cuvântul lui 

Dumnezeu şi acesta rămâne adevărul până la sfârşit. Chiar şi în 

cadrul bisericii catolice există acele mişcări carismatice, ei se 

roagă pentru bolnavi, vorbesc în limbi, pentru că Scriptura 

trebuie să se împlinească - Matei 7:21: „Mulţi vor veni la mine 

în ziua aceea...”. Aşa că fiecare text din Scriptură trebuie să 

se împlinească. Eu vă rog, asiguraţi-vă că voi credeţi Cuvântul 

lui Dumnezeu.  

Când Moise a primit semnele, le-a primit doar pentru a-i 

fi confirmată chemarea, dar ceilalţi doi, Iane şi Iambre, au 

făcut aceleaşi semne, însă ei nu aveau nici un mesaj, nu aveau 

nici o însărcinare, ei nici măcar nu făceau parte din poporul lui 

Dumnezeu. Ei vroiau doar să distragă poporul de la chemarea 

originală, autentică, aşa că istoria se repetă, şi de asemenea în 

Împărăţia lui Dumnezeu se repetă multe lucruri. Nu vă 

îngrijoraţi, credeţi doar Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 

Mulţumesc frate Frank. Puţin câte puţin, ne apropiem de 

sfârşitul emisiunii noastre, dar nu am putea să încheiem fără să vă 

adresez o întrebare asupra a ceea ce se întâmplă în lume, în Israel, în 

Irak, ridicarea Islamului, Europa celor 25 de ţări, toate acestea sunt 
semne care ne arată că urmează să se întâmple ceva. Aţi putea să ne 

spuneţi cum stau lucrurile din punct de vedere profetic, ca să ştim în 

ce timp trăim? 
 



 

Aceasta este o întrebare al cărei răspuns ar putea dura 

ore în şir. Dacă citiţi Apocalipsa 9:13-15, acolo ni se spune 

despre râul cel mare Eufrat, care trece prin Irak, vine din 

grădina Edenului şi continuă până în Turcia. Acolo sunt legaţi 

cei patru îngeri ai judecăţii. Voi puteţi să o citiţi de la vers. 13 

la 15. Aşa că Scriptura se împlineşte în multe moduri diferite. 

Chiar şi cu unirea Europei: vechiul imperiu roman vine din nou la 

viaţă şi toţi trebuie să-şi dea puterea lor acestei puteri 

mondiale. După al doilea război mondial au fost două super 

puteri. Una a căzut din 1989 şi cea de-a doua super putere nu 

mai este o super putere. Adevărata super putere de-abia acum 

se ridică şi ea este unită sub Roma, aşa cum a fost şi pe vremea 

Domnului nostru Isus Hristos. Apostolul Pavel s-a născut ca 

cetăţean roman şi acum acest vechi Imperiu Roman se ridică 

din nou. Noi avem cele şapte capete, G7, şi avem cele 10 ţări 

care s-au alăturat mai nou Uniunii Europene. Noi am putea să 

mergem în Daniel cap. 2, Daniel cap. 7 şi Daniel cap. 8 şi atunci 

când se vorbeşte despre antihrist în Vechiul Testament, este 

foarte important de ştiut că se vorbeşte întotdeauna despre o 

persoană, despre „el”, când este vorba despre antihrist. Atunci 

când se vorbeşte despre Biserică se vorbeşte despre „ea”. Dar 

atunci când se vorbeşte despre „bărbatul” care este „capul 

bisericii”, este scris in Daniel 8:25 „Din pricina propăşiri lui şi 

izbândiri vicleniilor lui inima i se va îngâmfa. Va pierde pe mulţi 

oameni care trăiau liniştiţi.”[sau: „prin pace va nimici pe mulţi” – 

versiunea K.J. – n.tr.]. Cu acestea putem merge în 1 Tes. 5: „Când 

vor zice pace şi linişte, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni 

peste ei.” Şi după Irak, procesul de pace se va muta în Israel. 

Şi pe 5 iulie 2004 au reînceput negocierile de pace cu Israel. 

Vaticanul a trimis o delegaţie în Israel şi acum se duc negocieri 

în Israel la cel mai înalt nivel, cu evreii, cu arabii, cu americanii, 



cu Uniunea Europeană. Aşa că noi trăim la sfârşitul timpului de 

sfârşit. Eu trebuie să scriu despre aceste lucruri, ca să arăt 

verset după verset, ca să ştim unde ne găsim din punct de 

vedere duhovnicesc şi firesc.  

Aş putea să vă mai spun multe lucruri, dar sper că 

înţelegeţi, aşa că aceste lucruri trebuie să fie scrise pentru ca 

voi înşivă să puteţi să le verificaţi. Noi trăim la sfârşitul 

timpului de sfârşit, revenirea Domnului este foarte aproape. 
 

 

Mulţumesc, frate Frank. Tocmai în legătură cu aceasta William 

Branham, cu puţin timp înainte de a muri, a făcut o declaraţie 

surprinzătoare spunând că este 12 fără 5 pe ceasul lui Dumnezeu. 

Frate Frank, cât este ceasul astăzi, 12 fără câte minute? 
 

 

Da, fratele Branham a făcut această teribilă afirmaţie, 

el a spus: „Dacă vreţi să ştiţi cât este ceasul, uitaţi-vă la ceasul 

de pe mână; dacă vreţi să ştiţi ce zi din săptămână este, uitaţi-

vă în calendar; şi dacă vreţi să ştiţi cât a avansat timpul, atunci 

uitaţi-vă la Israel.” Eu cunosc Ierusalimul şi Israelul din 1964, 

când Ierusalimul era încă împărţit. Şi eu am întâlnit oameni 

care erau acolo încă din 1948 când Israelul a fost declarat 

stat. Evreii s-au întors în ţara lor din 142 de ţări şi acesta este 

semnul principal care ne spune că trăim la sfârşitul timpului de 

sfârşit. Chiar şi despre acest subiect aş putea să vorbesc 

foarte mult, pentru că noi avem făgăduinţele din Scriptură. În 

Isaia 14:1 este scris că Dumnezeu îi va aduce înapoi în ţara lor. 

În Ieremia 31:1-10 este scris că Dumnezeu îi va aduna aşa cum 

un păstor îşi adună oile. În Ezechiel 36:24 este scris că Domnul 

Dumnezeu îi va aduce înapoi în ţara lor. Dar apoi în Osea 6 este 

scris exact când se vor întoarce ei în ţara lor. Este scris aici în 

vers. 1 şi 2: „Veniţi să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a 



sfâşiat dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit dar tot El ne va 

vindeca rănile. El ne va da iarăşi viaţă în două zile; a treia zi ne 

va scula şi vom trăi înaintea Lui.” O zi la Domnul este ca o mie 

de ani la noi, şi o mie de ani ca o zi la Domnul. Când Domnul 

Dumnezeu i-a zis lui Adam, „în ziua când vei mânca din pom, vei 

muri negreşit”, nu s-a referit la o zi de 24 ore. Adam a trăit 

930 de ani. Dacă mergeţi în 2 Pet.3:8, acolo este scris că o zi la 

Domnul este ca o mie de ani la noi. Aşa că timp de 2000 de ani 

evreii au fost împrăştiaţi. Aceasta este în concordanţă cu 

Rom.11:15, că Domnul îi va aduce înapoi şi că ei vor trăi din nou 

în prezenţa Domnului. Dar dacă citiţi în Fapte.15:13, mai întâi 

trebuie să intre numărul deplin al Neamurilor, şi apoi Domnul se 

va întoarce şi va ridica din nou cortul lui David. Deci, evreii s-au 

întors în ţara lor natală şi acesta nu este doar un semn, ci este 

„semnul” că revenirea Lui Hristos este aproape. Acestea sunt 

ultimele clipe pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. 
 

 

Pentru a încheia, frate Frank, vă rugăm să adresaţi un ultim 
cuvânt copiilor lui Dumnezeu din Kinshasa şi din această ţară. 

 

 

Da, sunt foarte bucuros să fiu aici şi vă salut pe toţi şi 

aş dori să vă văd pe toţi, sper să vă întâlnesc astăzi şi dacă nu 

astăzi, atunci vă voi vedea în ceruri. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze pe toţi. Dumnezeu să fie cu voi. Amin! 
 

 

Domnul să vă binecuvânteze din belşug. Aceasta nu este ultima 
dată când fratele Frank ne vorbeşte. Ceilalţi invitaţi nu au avut ocazia 

să vorbească, dar o vor avea în următoarea emisiune. Domnul să vă 

binecuvânteze şi o seară bună în continuare. 
 

 



 

 

 
 

                                   

 

Imagine din timpul interviului 

 


