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Ewald Frank 

 

 

Iubiţi fraţi în Domnul, vă salut din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld Germania. De fapt mă adresez tuturor slujitorilor 

de pe tot globul, care vestesc mesajul timpului de sfârşit şi care 

recunosc slujba lui William Branham, slujitorul şi prorocul lui 

Dumnezeu. Şi eu recunosc slujba fratelui Branham, şi poate o cunosc 

chiar mai bine decât restul fraţilor. Pentru că l-am cunoscut personal 

pe fratele Branham timp de zece ani: am participat la adunările lui 

din Germania şi am fost apoi la adunări din SUA, am fost acasă la el, 

am stat cu el în aceeaşi maşină, am mâncat cu el la masă. Dar prieteni, 

lucrul cel mai important este că înainte de a-l cunoaşte pe fratele 

Branham, eu L-am cunoscut pe Domnul. În 1948 L-am întâlnit pe 

Domnul ca Mântuitor al meu personal, iar în 1949 am fost botezat cu 

Duhul Sfânt. Din 1953 am fost ordinat ca slujitor al evangheliei şi am 

predicat Cuvântul lui Dumnezeu, iar în 1955 l-am întâlnit pe fratele 

Branham.  

Iubiţilor, amintesc aceste lucruri numai ca voi să ştiţi că eu 

cred sută la sută în slujba slujitorului şi prorocului lui Dumnezeu, 

William Branham. Însă resping din toată inima, pentru că trebuie s-o 

fac, orice interpretare, orice explicaţie şi orice învăţătură a diverşilor 

fraţi de pe glob, care nu este făgăduită în Cuvântul Sfânt al lui 

Dumnezeu. Pentru mine, tot ceea ce ţine de Biserică, de Israel, şi de 

asemenea de timpul sfârşitului, este scris în Scriptură. La Cuvântul 

scris al lui Dumnezeu nu poate fi adăugat nimic, nici o învăţătură, 

nici o descoperire, nimic. William Branham a fost trimis ca să ne 

aducă înapoi la Cuvânt. Prin slujba lui, prin descoperirea divină a 

Duhului Sfânt, Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut tot ce a fost ascuns, 
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toate tainele din Cuvântul lui Dumnezeu, şi ce s-a întâmplat chiar din 

Geneza 1 până la Apoc. 22. Dar dacă se ridică cineva cu învăţături 

care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu… - de 

exemplu cu învăţătura care spune că Domnul a venit deja în 1963… 

iubiţilor, aceasta este nici mai mult nici mai puţin decât o minciună. 

Este o minciună religioasă. Când vine Domnul, eu plec. Câtă vreme 

sunt eu pe pământ, Domnul încă n-a venit. Chiar dacă se spune că El 

se coboară cu strigătul, trebuie să citim corect Cuvântul lui 

Dumnezeu. Şi nu să citim un singur verset, ci să luăm toate celelalte 

versete care vorbesc despre acelaşi eveniment, despre revenirea 

Domnului nostru. Atunci veţi vedea deosebirea dintre 1 Tes. 4, când 

la venirea Domnului vor avea loc cele trei lucruri, şi Mat. 25 unde la 

miezul nopţii se aude o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare.” 

Lucrul acesta (strigarea – n.tr.) se întâmplă prin mesajul timpului de 

sfârşit. Se aude ultima chemare: este timpul să ne trezim şi să nu 

adormim iarăşi şi să ne întoarcem pe partea cealaltă. Ci, „treziţi-vă şi 

pregătiţi-vă candelele, şi fiţi gata”.  

Dacă citiţi predica fratelui Branham intitulată „Răpirea”, la 

numai două pagini după ce se referă la 1 Tes. 4, el merge la Mat. 25. 

Şi dacă nu vezi lucrul acesta, frate iubit, predicator iubit, atunci eşti 

orb. Dacă nu vezi că prorocul lui Dumnezeu a fost călăuzit de Duhul 

Sfânt să meargă din 1 Tes. 4 direct la Mat. 25, şi să spună „Acesta 

este timpul pregătirii candelei.” Noi trebuie să mergem de la 

afirmaţie la afirmaţie, din verset în verset, ca să evităm orice 

învăţătură ce nu este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.  

Iubiţilor, în Marcu 1:1-2, citim: „Începutul Evangheliei lui 

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în proorocul…” 

Începutul a fost conform cu ceea ce au scris prorocii. Tot aşa va fi şi 

sfârşitul. Mai întâi trebuie să fie scris ca făgăduinţă, în Cuvântul lui 

Dumnezeu, şi după aceea se poate şi împlini.  

Iubiţilor, noi am avut adunări minunate la sfârşitul de 

săptămână; au venit iarăşi oameni din întreaga Europă, şi din alte ţări. 

Şi noi suntem recunoscători Dumnezeului Atotputernic pentru 
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Cuvântul Său. Dar în acest Centru de Misiune nimănui nu i se va 

permite să lase la o parte Scriptura şi să ne spună „Acum avem 

Mesajul, şi nu mai avem nevoie de Biblie.” Convingerea noastră este 

că prorocul lui Dumnezeu a fost trimis ca să ne aducă înapoi la Biblie, 

nu ca să ne îndepărteze de aceasta. Noi înţelegem perfect faptul căci 

Cuvântul vine la proroci; dar este vorba despre Cuvântul lui 

Dumnezeu nu despre alt cuvânt adăugat la Scripturi ci adevăratul 

Cuvânt al lui Dumnezeu care este deja scris. Şi dacă citiţi în Apoc. 1, 

ni se spune să avem grijă şi să păzim şi să credem lucrurile scrise în 

cartea aceasta. Nu vreau să intru în detalii despre toate învăţăturile 

greşite care-i duc pe oameni în rătăcire în numele prorocului, cu 

afirmaţii făcute de acesta, fără a se lua în seamă ceea ce spune 

Scriptura. Se iau doar nişte afirmaţii care se aşează (potrivesc) în 

concepţia proprie a cuiva, şi după aceea se crede sau se spune că 

acesta este Mesajul. Mesajul este Cuvântul lui Dumnezeu - Scriptura. 

Iar dacă citiţi 1 Ioan 1 de la v. 5, acolo ni se spune: „Acesta este 

mesajul…” (traducerea King James – n.tr.). Dumnezeu este lumină, 

iar cei ce umblă cu Dumnezeu umblă în lumină, în adevăratul Cuvânt 

al lui Dumnezeu, în adevărata descoperire. Rugăciunea noastră este 

ca Dumnezeu să-i aducă pe toţi fraţii slujitori înapoi la Cuvântul Său, 

ca să respecte Cuvântul lui Dumnezeu, şi să introducă în Scriptură tot 

ceea ce a spus fratele Branham, şi noi să spunem ceea ce spune 

Scriptura.  

Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi. 

Noi suntem bucuroşi să fim asociaţi cu toţi fraţii care stau de partea 

Cuvântului lui Dumnezeu în lumina în care acesta a fost descoperit 

prin slujba profetică a iubitului nostru frate Branham – nu o altă 

religie, ci aşezarea din nou a tuturor lucrurilor. Noi trebuie să fim 

aşezaţi din nou acolo unde a fost Biserica la început.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Ne-am bucura 

să auzim de voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele lui Isus, acum şi pentru 

totdeauna. Amin.  

 


