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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. În sfârşitul de săptămână care a trecut am avut adunări la care au 

participat oameni din întreaga Europă, chiar şi din Nepal, din ţările africane – oameni care au venit 

ca să asculte Cuvântul Domnului. Nu putem decât să ne bucurăm de ocazia aceasta, şi de faptul că 

putem să împărtăşim Cuvântul scump al lui Dumnezeu cu oamenii de pe tot pământul. Avem acum 

la dispoziţie şi Internetul, şi lumea întreagă ni se poate alătura la fiecare prim sfârşit de săptămână 

din lună, ca să asculte în direct Cuvântul care este vestit aici.  

Ne amintim de asemenea că avem în urma noastră 40 de ani de slujbă pe plan internaţional, 

ani în care am răspândit mesajul acestui ceas şi am dus până la marginile pământului adevăratul 

Cuvânt al lui Dumnezeu. Cum poate ştiţi, William Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, 

cu Cuvântul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu ca să pregătească – ca să pregătească aşa 

cum a fost în zilele lui Ioan Botezătorul – un popor pentru Domnul. La prima venire a lui Hristos, 

Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit (Isa. 40:3, Mal. 3:1). Când a sosit vremea, supranaturalul 

s-a întâmplat pe pământ: naşterea lui Ioan Botezătorul fusese vestită, şi făgăduinţa s-a împlinit prin 

el. A avut loc slujba lui Ioan Botezătorul, el a predicat şi a pregătit calea Domnului.  

Avem apoi făgăduinţa care spune că înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului 

(atunci când pământul va arde) înainte ca soarele să se prefacă în întuneric şi luna în sânge, 

Dumnezeu îl va trimite pe prorocul Ilie ca să aşeze din nou toate lucrurile. Iubiţilor, Dumnezeu Îşi 

împlineşte fiecare cuvânt! Dumnezeu Îşi împlineşte fiecare făgăduinţă, indiferent dacă noi suntem 

sau nu suntem de acord cu aceasta, indiferent dacă o primim sau o respingem. Dumnezeu este 

obligat faţă de fiecare făgăduinţă pe care a făcut-o. Iar când soseşte vremea, El împlineşte ce a 

făgăduit. Iar cei ce cred Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu, sunt cei ce primesc descoperirea 

dumnezeiască şi pătrund în lucrurile pe care le face Dumnezeu în timpul lor, conform Cuvântului 

Său.  

Eu am avut privilegiul să-l cunosc pe fratele William Branham din 1955 până în 1965, când 

a trecut în slavă. Şi Dumnezeu a hotărât să-l ia acasă chiar de ziua mea de naştere, 24 decembrie. 

Şi fie că o puteţi crede sau nu, eu locuiam în Germania şi nu am ştiut că fratele Branham a avut 

acel accident auto în 18 decembrie; nu am ştiut că el a trecut la Domnul pe 24 decembrie: dar eu, 

fratele Frank, am văzut într-o vedenie cum William Branham era pe un nor, şi se ridica din ce în 

ce mai sus. În această vedenie eu am spus: „Frate Branham, tu nu eşti Fiul omului. De ce te văd eu 

pe norul acesta?” Aşa cum am spus, eu nu am ştiut că tocmai în clipa aceea el trecea din timp în 

veşnicie. Iubiţilor, nu criticaţi lucrurile supranaturale! Eu am auzit de câteva ori glasul Domnului. 

Scumpul Domn a dat îndrumări chiar de la început. M-aş putea referi şi la ziua de 2 aprilie 1962. 

Eu pot să privesc în urmă la peste 40 de ani de slujbă; şi mai mult decât atât, pot să privesc în urmă 

şi să văd cum Domnul a vorbit în repetate rânduri. Şi, iubiţilor, El a vorbit de multe ori prin 

Cuvântul Său şi prin Duhul Său. De fiecare dată când vestim Cuvântul acesta scump al Scripturilor, 

Domnul vorbeşte cu noi. Dar de data aceasta mă refer la situaţiile când am auzit cu urechile mele 

glasul pătrunzător şi poruncitor al Domnului. Glasul Celui Atotputernic vine întotdeauna de sus, 

din partea dreaptă. Niciodată nu am auzit glasul Domnului vorbindu-mi direct din faţa mea, sau 

din partea stângă – întotdeauna a venit de sus, din dreapta.  



Tocmai am scris o scrisoare circulară care va fi publicată cu voia lui Dumnezeu în luna 

ianuarie a anului 2006, şi pe care o vom trimite prietenilor noştri din toate ţările, şi mai ales fraţilor 

care slujesc cu Cuvântul şi cu care împărtăşim mesajul acestui ceas – nu interpretări ale afirmaţiilor 

fratelui Branham – ci adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Scriptura. Şi iubiţilor, eu doresc să 

înţelegeţi foarte clar că fiecare lucru care i-a fost descoperit lui William Branham se găseşte în 

sfintele Scripturi. Dacă cineva pretinde că William Branham a trecut dincolo de Scriptură, atunci 

eu sunt convins că undeva este o neînţelegere. Ca om al lui Dumnezeu, William Branham a fost 

un proroc autentic pe care eu l-am cunoscut personal: am călătorit în aceeaşi maşină cu el, am 

mâncat cu el la masă, am fost în adunările lui din Germania şi din SUA. Eu ştiu că el a fost un 

proroc adevărat. El niciodată nu ne-a îndepărtat de Scriptură; dar prin slujba lui au fost descoperite 

toate tainele din Geneza până la ultimul verset din Apocalipsa. Eu cred acest lucru! Şi sunt convins 

că Dumnezeu rămâne cu noi în graniţele Cuvântului lui Dumnezeu.  

Sunt unii care spun că ei cred în descoperirea celor şapte tunete. Iubiţilor, daţi-mi voie să 

spun că Dumnezeu este răspunzător numai de ceea ce este scris în Cuvântul Său. Vă rog, nu uitaţi 

să citiţi Apoc. 1:1-3. Nouă ne este poruncit să citim lucrurile scrise în cartea aceasta şi să păzim 

ce este scris în ea. Nu vă faceţi griji pentru ceva ce nu este scris. Lăsaţi aceasta în seama lui 

Dumnezeu! Respectaţi hotărârea care a venit din cer: „Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi 

nu scrie ce au spus!” Respectaţi decizia lui Dumnezeu! Dacă n-o puteţi face, atunci închideţi-vă 

Bibliile, uitaţi Mesajul, şi mergeţi pe ce cale doriţi. 

Iubiţilor, eu trebuie să fiu direct! Întreaga mea viaţă a fost dedicată unui singur scop: să 

chem poporul lui Dumnezeu afară din toată încurcătura, nu să stau şi să mă uit cum ei sunt duşi 

din nou în alte încurcături! Eu trebuie să rămân cu Dumnezeu şi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu 

pot tolera nici o răstălmăcire a vreunei afirmaţii a fratelui Branham, sau a vreunui verset biblic! 

Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său, ca să-l împlinească. Dacă veţi citi scrisoarea circulară 

veţi fi surprinşi când veţi vedea cum ne-a călăuzit Domnul în timpul celor mai mult de patruzeci 

de ani care au trecut. Domnul a dat îndrumări, El a vorbit şi Şi-a confirmat Cuvântul.  

Dumnezeu să vă binecuvânteze; şi Fapte 2:42 să fie real pentru noi toţi: „Ei stăruiau în învăţătura 

apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.” Aceste patru lucruri merg 

împreună. Fie ca voi să rămâneţi în adevăratele învăţături ale apostolilor, în adevărata părtăşie a 

Duhului Sfânt, care descoperă Cuvântul lui Dumnezeu; apoi, de asemenea, în frângerea pâinii şi 

în rugăciuni. Dumnezeu să vă binecuvânteze în anul 2006, şi să fie cu voi. Noi ne rugăm şi pentru 

Israel, şi pentru Biserica Dumnezeului Celui Viu. Vă rog să vă rugaţi pentru mine, pentru noi. Şi 

noi ne vom ruga pentru voi. Binecuvântările lui Dumnezeu să fie cu voi, în Numele lui Isus Hristos, 

Domnul nostru.    

 

 


