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Întâlnire cu frații predicatori 

13 iulie 2013, Mbuji Mayi 

 
Ewald Frank 

 

Vă salut pe toți în Numele scump al lui Isus Hristos. Dacă ați ști ce 

simt în inima mea… Trebuie să spun din nou și din nou: aceasta este 

ziua făcută de Domnul, pentru voi toți care sunteți astăzi aici. Preaiubitul 

nostru frate a citit 1 Corinteni 13 și așa cum i-a fost spus fratelui 

Branham, numai dragostea desăvârșită va intra acolo. Atât de mult a 

iubit Dumnezeu lumea… Dovada acestei iubiri a lui Dumnezeu a fost 

răscumpărarea. Și dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre 

prin Duhul Sfânt. Nu este ceva ce-ți închipui, ci este ceva ce primești. Și 

este dragostea lui Dumnezeu, dragostea pentru adevăr. Dacă aveți 

dragostea lui Dumnezeu în inima voastră, veți crede fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu în felul în care este scris.  

În mesajul acestui ceas avem multe, multe învățături… Doresc să 

vă împărtășesc câteva lucruri, în câteva minute, pentru că eu pot să spun 

ca apostolul Petru și ca apostolul Ioan: ce au văzut ochii noștri, ce au 

auzit urechile noastre cu privire la Cuvântul vieții… Mulți nu fac decât 

să se refere la fratele Branham. Știți ce i s-a întâmplat fratelui Frank în 

1955: după ce am văzut că Dumnezeu Își confirmase Cuvântul într-un 

mod atât de extraordinar, am dorit să știu ce crede fratele Branham. Am 

dorit să știu cum botează el… Nu despre viața lui am vrut eu să aflu, ci 

despre slujbă, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, chiar de la început, 

când l-am întâlnit pe fratele Branham, am știut în inima mea, din prima 

adunare, că el este un om trimis de Dumnezeu.  

Dar acum, trecând la câteva puncte din mesaj, eu nu pot suporta 

nicio învățătură care nu se regăsește în Cuvântul lui Dumnezeu. Pur și 

simplu nu pot, pur și simplu nu pot… N-are niciun rost să încerc: nu pot! 

Dacă nu este în Biblie, nu este în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci pur și 

simplu uitați-o! Nu puteți amesteca niciodată Cuvântul cu răstălmăcirea. 

Unul este Duhul Adevărului, celălalt este duhul rătăcirii. 1 Ioan 4:6: 

„Noi însă, suntem din Dumnezeu; cine  cunoaște pe Dumnezeu ne 
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ascultă, cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta 

cunoaștem duhul adevărului și duhul rătăcirii”. 

Dacă voi aveți Duhul Adevărului, nu puteți crede niciodată 

rătăcirea. Dar dacă sunteți sub influența duhului rătăcirii, nu puteți primi 

Cuvântul Adevărului. Lumina este lumină și întunericul este întuneric. 

Adevărul este adevăr și restul este rătăcire!  

Vă rog, frați preaiubiți, predicați numai ceea ce puteți predica din 

Cuvântul lui Dumnezeu! Lăsați restul în seama lui Dumnezeu. Mai ales 

când este vorba despre a doua venire a lui Hristos, chiar și în 

manuscrisele din limba engleză, punctuația nu a fost făcută corect. 

Pentru că eu am tradus fiecare predică a fratelui Branham în limba 

germană, cunosc mesajul de la A la Z.  

Astfel, înțelegem prin harul lui Dumnezeu, că trebuie să înțelegem 

modul în care prezenta fratele Branham lucrurile. De multe ori el a 

vorbit la trecut, despre lucruri care sunt la viitor. Așa ca în multe 

prorocii biblice din Vechiul Testament: în Isaia 53 Biblia spune la trecut 

că „El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 

noastre”. Aceste lucruri au fost spuse cu mai mult de șapte sute de ani 

înainte de a se întâmpla. Dacă citiți cele douăzeci și două de capitole din 

Apocalipsa, în cap. 19 aveți ospățul de nuntă al Mielului. În cap. 20 

aveți judecata finală, tronul alb de judecată… Iar în cap. 21 și 22: „Vino 

să-ți arăt Mireasa, nevasta Mielului!”. „Și Duhul și Mireasa zic: 

«Vino!»”. 

Deci, dacă citiți capitol după capitol, nu puteți… trebuie să așezați 

lucrurile la locul în care trebuie să fie. În cap. 21, Ioan a văzut 

Ierusalimul cel nou coborând, iar în cap. 22, „Și Duhul și Mireasa zic: 

«Vino!»”. Prin harul lui Dumnezeu, nu este vorba numai să auzi 

mesajul, ci să așezi tot ceea ce a spus fratele Branham, în legătura 

corectă. În decembrie 1962, eu am fost cu fratele Branham, iar el 

avusese o vedenie: că atunci când i se va lărgi strada, dacă buldozerele 

vor circula în sus și-n jos pe Ewing Lane, dacă gardul va fi pus pe 

gazon, acela va fi timpul când să se mute din Jeffersonville la Tucson. 

Deci, în decembrie 1962, eu am văzut buldozerele circulând în sus și-n 

jos pe stradă. Am văzut gardul așezat pe gazon și fratele Branham mi-a 

spus: „Frate Frank, vedenia s-a împlinit, mă voi muta la Tucson”. Fratele 
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Branham mi-a cerut să predic pentru el în Los Angeles. El a promis că 

va predica în Los Angeles, pentru oamenii de afaceri ai Evangheliei 

depline – Demos Shakarian aranjase aceasta. Astfel, pentru că fratele 

Branham mi-a cerut să merg la Los Angeles, să predic în locul lui, am 

fost pentru prima dată în Los Angeles. Am predicat în restaurantul 

Clifton, în locul fratelui Branham.  

Acum urmează ceva foarte deosebit: când fratele Branham a mers 

pe muntele Sunset, cum îi fusese arătat în vedenie, s-a întâmplat ceva 

extraordinar. Au avut loc șapte bubuituri de tunet, care au cutremurat 

întreaga zonă. Fratele Branham relatează de mai multe ori că pietrele au 

căzut de pe munte, în vale. Eu, fratele Frank, am văzut pietrele căzute în 

vale. Noi am călătorit din Tucson în regiunea Mexicului, astfel că eu 

sunt chiar un martor ocular al acestui lucru. Dar de atunci, fratele 

Branham a tot vorbit despre „cele șapte tunete”. Și a spus: „Cele șapte 

tunete au fost atât de puternice…”  

Pe 24 martie 1963, când fratele Branham a predicat despre cele 

șapte peceți, el a bătut de șapte ori în amvon în felul acesta, referindu-se 

la cele șapte tunete pe care le-a auzit. Pentru că acolo i s-a spus să se 

întoarcă la Jeffersonville, pentru deschiderea celor șapte peceți. Astfel, 

trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat înaintea deschiderii celor șapte 

peceți. Dumnezeu mi-a dat mie acest mare privilegiu, să urmez slujba 

fratelui Branham timp de zece ani, să înțeleg prin harul lui Dumnezeu 

însărcinarea divină. Chiar și când a vorbit despre cele șapte tunete, el 

amintește subiectul de șaizeci și nouă de ori. Dar gândurile sale erau 

îndreptate spre trăirea aceea a sa, când s-au auzit acele șapte tunete.  

Apoi, în august 1964 i s-a pus întrebarea: „Cele șapte tunete vor fi 

ceva deosebit ce va fi descoperit unui om?” El a spus: „Nu, este 

imposibil pentru că ar fi o adăugare la Cuvântul lui Dumnezeu”. Astfel, 

voi trebuie să cunoașteți tot ce a spus fratele Branham. Nu numai una 

sau două afirmații, ci trebuie să puneți toate afirmațiile laolaltă, apoi să 

le duceți înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.  

Astfel, noi înțelegem de ce s-au auzit cele șapte tunete și fratele 

Branham a primit însărcinarea: pentru că el a fost al șaptelea trimis al 

Bisericii, prorocul făgăduit pentru timpul acesta. Nici apostolul Petru 

sau Pavel n-au avut o asemenea slujbă. A fost o repetare a slujbei pe 
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care a avut-o Domnul nostru Isus Hristos, ca semnul lui Mesia. Pentru că 

femeia de la fântână, din Ioan 4, a spus: „Ştiu… că are să vină Mesia, 

(căruia I se zice Hristos); când va veni El, are să ne spună toate 

lucrurile. Dar cine ești tu?” „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela”. 

Deci, fratele Branham a fost vasul pe care Dumnezeu l-a folosit în 

timpul nostru. Chiar Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, în slujba 

sa de Fiu al omului, a spus: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu 

face decât ce vede pe Tatăl făcând” - Ioan 5:19. De câte ori nu s-a 

referit fratele Branham la Vechiul Testament, mai ales la Geneza 18, 

apoi la Ioan 1, Ioan 4, apoi a spus: „Ca voi să știți că aceeași slujbă, 

același Domn, care i-a vorbit lui Avraam, care a vorbit prin Isus Hristos, 

este în mijlocul nostru și face aceeași 

lucrare…”. Dacă citiți Geneza 18, 

Sara era în cort, în spatele Domnului 

și asculta; ca multe femei: lor pur și 

simplu le place să asculte
1
. Ea asculta 

ce promisiune i-a dat Domnul lui 

Avraam. Și a râs în inima ei; nu cu 

glas tare, ci în inima ei. Iar Domnul S-

a uitat la Avraam și a spus: „De ce a 

râs Sara?” Și știți ce a făcut fratele 

Branham? S-a întors cu spatele către ascultători, în felul acesta și a spus: 

„Ca voi să știți că același Domn este în mijlocul nostru și încă face 

aceleași lucrări”… Dumnezeu îi arăta în vedenie și el spunea: „Lumina 

este deasupra surorii care șede pe cutare loc”.  

Dumnezeu mi-a dat privilegiul să cunosc aceste lucruri așa cum s-

au întâmplat. Prin harul lui Dumnezeu, eu am înțeles aceste lucruri prin 

descoperire divină. Și în primii paisprezece ani după răspândirea 

mesajului, a existat o singură direcție principală în mesaj. Dar din 1980 

au început toate celelalte lucruri. Însă dacă l-ați întreba pe vreunul din 

acești oameni, dacă i-ați întreba pe cei care cred că fratele Branham se 

va întoarce și va avea o slujbă… din 1956 fratele Branham a vorbit 

despre slujba din cort. Eu știu, pentru că în 1958 am aflat și eu despre 

aceasta.  

                                                 
1
 Să tragă cu urechea – fratele Frank și arată cum - n.tr. 
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Astfel, înțelegem prin harul lui Dumnezeu, că slujba fratelui 

Branham s-a încheiat; pentru că mesajul urma să premeargă a doua 

venire a lui Hristos. Și prin harul lui Dumnezeu, dacă voi aveți Duhul 

Adevărului, veți veni la Cuvântul Adevărului și veți recunoaște că dacă 

nu există o făgăduință în Cuvântul lui Dumnezeu, cum poate avea loc o 

împlinire? Unde spune Biblia că prorocul trebuie să revină? De fapt, 

Biblia spune în Isaia 28, că Domnul Însuși Își va încheia lucrarea. Nu un 

proroc, nu un om! El Și-a încheiat lucrarea de creație, El Își va încheia 

lucrarea de răscumpărare.  

Dar, ca în slujba lui Ioan Botezătorul, conform Luca 1:16-17, 

inimile credincioșilor vechi testamentari au fost întoarse la credința 

copiilor noului testament. Aici este folosit până și cuvântul „pregăti”. El 

a fost trimis să pregătească și prin mesajul lui oamenii au fost pregătiți. 

Luca 1:17: „…ca sa pregătească Domnului un norod bine pregătit 

pentru El”. Acesta este, de fapt, scopul, ținta slujbei [de] acum: să 

pregătească poporul pentru Domnul. Nu să-l pregătească pentru 

revenirea unui proroc, ci să-l pregătească pentru revenirea lui Isus 

Hristos.  

Și mulți predică faptul că Domnul ar fi venit deja. Este mai presus 

de înțelegere… Vedem din nou Duhul Adevărului și duhul rătăcirii. 

Duhul Adevărului se va întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu: Luca 17: 

„…în ziua când se va arăta [descoperi – lb.engl.] Fiul omului”. Timpul 

descoperirii a fost! El S-a descoperit în același fel. Noi suntem așezați 

din nou în Cuvântul original al lui Dumnezeu.  

Dar când El revine, „doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat și 

altul va fi lăsat… Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi 

lăsat… două femei vor măcina împreună: una va fi luata și alta va fi 

lăsata”. Eu am citit paisprezece versete care vorbesc despre revenirea 

lui Hristos, care aruncă lumină asupra a ceea ce se va întâmpla când 

revine Hristos.  

Chiar și învățătura că „Domnul coboară prin mesaj”. În mesaj, este 

timpul pregătirii. Iar când revine Domnul, mai întâi vor învia morții în 

Hristos. Vă rog să respectați Cuvântul lui Dumnezeu! Dacă nu respectați 

Cuvântul lui Dumnezeu, acesta nu vă poate fi descoperit. Același lucru 

se aplică și celor șapte tunete din Apocalipsa 10. Dacă înțelegeți 
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Cuvântul prorociei, în Maleahi 3:1, aveți două făgăduințe. Prima este: 

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”. Iar a 

doua făgăduință este: „Și deodată va intra în Templul Său Domnul pe 

care-L căutaţi: Solul legământului”. Prorocia biblică poate fi într-un 

singur verset și să aibă două împliniri diferite!  

Ca în Luca 4, unde Domnul nostru a citit din Isaia 61 și s-a oprit în 

mijlocul versetului. N-a citit despre judecată! A citit numai textul care se 

aplica timpului de har. Apoi a putut să spună: „Astăzi s-au împlinit 

cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit”. Dacă El ar fi citit 

tot versetul, despre timpul judecății, n-ar fi putut să spună niciodată 

„Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi 

auzit”.  

Deci, noi trebuie să înțelegem caracterul slujbei fratelui Branham, 

unde să așezăm lucrurile conform planului de mântuire. În Apocalipsa 

10, Domnul nostru vine ca Îngerul legământului. De o sută doisprezece 

ori a vorbit fratele Branham despre lumina supranaturală și în această 

legătură el s-a referit la Îngerul legământului, s-a referit la Îngerul 

Domnului; chiar și în acest punct este necesar să înțelegeți exact ce 

spune el. În Apocalipsa 10, El vine ca Îngerul legământului, curcubeul 

[este] în jurul Lui și El este Proprietarul tuturor lucrurilor. Și El pune un 

picior pe uscat și unul pe mare și acela este momentul când cele șapte 

tunete au făcut să se audă glasurile lor; nu astăzi, nu în S.U.A., ci când 

sosește timpul. Dar pentru că șapte bubuituri de tunet s-au auzit când 

fratele Branham a primit însărcinarea, el s-a referit la Apocalipsa cap. 

10; însă de fiecare dată când a vorbit despre slujba lui, a folosit pluralul, 

„taine”. Tainele, toate tainele au fost descoperite: din Geneza 1, la 

Apocalipsa 22, tot ce aparține planului de mântuire, a fost descoperit 

prin slujba fratelui Branham.  

Acum este timpul nostru, ca să putem să spunem: „Astăzi  [în acest 

timp] s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură”. Când fratele 

Branham mi-a spus că Dumnezeu va trimite o foame după auzirea 

cuvintelor Sale, cum este făgăduit în Amos 8:11, el a spus: „Hrana pe 

care s-o depozitezi este Cuvântul făgăduit pentru acest timp”. El chiar a 

afirmat: „Se află pe predicile de pe benzi”.  
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Deci, prin harul lui Dumnezeu, din 1958, fiecare predică vorbită de 

fratele Branham, mi-a fost trimisă în Germania. Astfel, eu am crescut 

sub slujba lui, pas cu pas. Când el a predicat despre cele șaptezeci de 

săptămâni din Daniel, sau despre orice alt subiect despre care a predicat, 

în trei săptămâni mai târziu, benzile ajungeau în Germania.  

Deci, o spun din nou: a fost harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat 

ca să am parte de ceea ce făcea Dumnezeu în vremea noastră. Vă rog, 

fiți siguri că fiecare verset se va împlini așa cum este scris. Tot ce a fost 

necesar să știm, Dumnezeu a descoperit prin mesajul acestui ceas. 

Restul, îl lăsăm în seama lui Dumnezeu.  

Amintiți-vă, frați preaiubiți, ce este scris în Timotei… Apostolul 

Pavel a fost preocupat de cei care slujeau cu Cuvântul. El a vrut ca toți 

aceia care împărtășeau Cuvântul împreună el, să rămână în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Acum vom citi 2 Timotei 2:1-2: „Tu dar, copilul meu, 

întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce-ai auzit de la mine în 

fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în 

stare să învețe și pe alții”. Pentru aceasta suntem noi aici, astăzi. Acesta 

este scopul slujbei din acest timp: nu numai un singur rob credincios, ci 

toți robii lui Hristos care împărtășesc același Cuvânt și care distribuie 

aceeași hrană. Slujba voastră este la fel de importantă ca și slujba mea. 

Găsiți-vă locul în Împărăția lui Dumnezeu. Rămâneți în Cuvântul lui 

Dumnezeu și fie ca Duhul Sfânt al Adevărului să rămână peste voi.  

Vă mulțumim pentru că ați venit ca să auziți Cuvântul lui 

Dumnezeu. Eu sunt foarte recunoscător Domnului pentru aceste zile. În 

cei cincizeci de ani care au trecut, eu am experimentat multe lucruri. 

Sunt pentru a patra oară în orașul vostru, în Mbuji Mayi. Dar eu știu, o 

simt în inima mea, că există un scop deosebit în legătură cu aceste 

întâlniri. Iar voi, fraților, trebuie să înțelegeți că mulți predicatori din 

denominații, nu pot să creadă că William Branham a fost mesagerul, 

datorită tuturor învățăturilor străine din cadrul mesajului.  

Aceasta să fie ziua făcută de Domnul, orașul acesta să nu mai fie 

niciodată același; Duhul Sfânt să se coboare într-un mod puternic și să 

binecuvânteze viața voastră naturală, viața voastră spirituală, slujba 

voastră pentru Domnul și să se împlinească așa cum a fost cu mesajul lui 

Ioan Botezătorul… la fel va fi cu mesajul acestui ceas: un popor bine 
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pregătit pentru Domnul. Acest lucru trebuie să fie în inima voastră. 

Acesta trebuie să fie scopul slujbei voastre: să-I fiți plăcuți lui 

Dumnezeu și să împărtășiți Cuvântul lui Dumnezeu și să pregătiți 

poporul lui Dumnezeu pentru revenirea lui Isus Hristos. Revenirea lui 

Hristos va fi o realitate, venirea Sa ca să pășească pe pământ va fi o 

realitate, totul va fi o realitate.  

Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele nostru Nbie, vechiul meu 

prieten, pe care l-am întâlnit, poate, acum treizeci și șase de ani, 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Și împreună noi slujim 

Domnului, cu un singur scop: ca Mireasa să fie pregătită pentru venirea 

Mirelui. Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să rămână peste voi! 

Mulțumesc pentru că ați venit. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin!  

----------------------- 


