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Ewald Frank

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din
Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în
urmă un sfârşit de săptămână foarte deosebit şi-I suntem
mulţumitori Atotputernicului Dumnezeu pentru sfintele Scripturi,
suntem mulţumitori pentru mesajele predicate de fratele Branham şi
pentru harul datorită căruia noi putem încadra corect toate lucrurile
în contextul evenimentelor despre care vorbeşte Scriptura. Eu cred
că acesta este unul dintre scopurile principale ale mesajului vremii
sfârşitului, şi anume ca noi să avem înţelegerea corectă în ceea ce
priveşte Dumnezeirea, botezul în apă, cina Domnului, a doua venire
a lui Hristos şi diferitele veniri în diferite legături până în clipa când
Domnul va veni şi va sta cu picioarele Sale pe Muntele Măslinilor.
Este atât de minunat să avem armonia dintre Vechiul şi Noul
Testament, şi de asemenea armonia între mesajele predicate de
fratele Branham şi Cuvântul lui Dumnezeu.
Privesc în urmă, de asemenea, la adunările pe care le-am
avut în ianuarie, mai ales în Sri Lanka, în zona Colombo.
Dumnezeul cerului a adus oameni din diferite categorii sociale, din
diferite biserici şi Cuvântul lui Dumnezeu a căzut în inimile
oamenilor făcându-i să ia pe loc o hotărâre.
Apoi, de asemenea, am avut adunări foarte deosebite, în
Nepal, unde n-am avut doar servicii în Katmandou, ci am zburat şi
în oraşul lui Buddha, şi am avut mari adunări. Domnul este foarte
credincios şi ultimii sunt chemaţi.
Mă uit peste Matei 13, unde Domnul nostru a spus „Dar
ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” Este
extraordinar dacă noi putem auzi ceea ce spune Duhul Bisericilor,
dacă putem crede Cuvântul făgăduit pentru această zi. Am vorbit de
asemenea despre diferitele legăminte, despre cum a făcut Dumnezeu
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legământ cu Noe, cu Avraam, cu Israel, cum a făcut Dumnezeu un
legământ în Isus Hristos, Domnul nostru. Noi suntem poporul ales
al lui Dumnezeu, poporul legământului lui Dumnezeu, şi avem un
drept de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, de a cunoaşte Scripturile, de a
cunoaşte făgăduinţele pentru vremea noastră şi de a avea parte de
acestea.
După cum ştiţi, am avut marele privilegiu în viaţă, în primul
rând de a-L cunoaşte pe Domnul pentru un număr de ani, înainte de
a-l întâlni pe fratele Branham, în 1955. Cunoaşteţi mărturia mea…
Când am participat la acele adunări, în august 1955, am ştiut că
nimeni nu poate face aceste lucruri pe care le-am văzut eu, decât
dacă este Dumnezeu cu el. Orbii şi-au primit vederea, Faptele
Apostolilor s-au repetat şi slujba pe care a avut-o Domnul nostru ca
Fiu al Omului – eu sunt un martor ocular al aceleiaşi slujbe care s-a
repetat în timpul nostru. Dar care a fost scopul? Ca atenţia noastră
să fie îndreptată spre Cuvântul făgăduit pentru vremea aceasta, de a
avea parte de lucrarea finală a lui Dumnezeu, de dinaintea răpirii.
De aceea a trimis Dumnezeu mesajul, iar eu trebuie s-o repet:
fratelui Branham i s-a spus: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost
trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, ţie îţi este dat un
mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Dumnezeu
şi-a luat profetul în 24 decembrie 1965, dar de atunci mesajul a atins
marginile pământului. Iubiţilor, eu sunt recunoscător Dumnezeului
Atotputernic pentru partea directă pe care mi-a hărăzit-o mie ca să
împărtăşesc acest Cuvânt scump şi preţios cu câteva milioane de
oameni de pe întreg pământul.
Preocuparea acum este, de asemenea, ca noi să primim
această sămânţă într-o inimă nouă şi să primim un duh nou. În
Matei 13.23 spune: „sămânţa căzută în pământ bun” - în pământul
bun al inimii sale. Dragilor, cum este cu pământul cel bun în inimile
noastre? Apoi în v. 25 spune: „Dar, pe când dormeau oamenii, a
venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu, şi a plecat”.
Aceasta este partea cea mai tristă şi nu vă puteţi imagina de câte ori
inima mea a fost zdrobită în timpul călătoriilor printre popoarele
lumii, din 1964 când am făcut prima călătorie în Israel, Liban,
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Iordania şi până în India. Prieteni, mi-am petrecut întreaga viaţă în
slujba Domnului, mai ales din 1966, când am avut privilegiul de a
şti că sosise timpul lui Dumnezeu pentru ca acest ultim mesaj să fie
dus la locuitorii pământului. Şi când vezi în multe ţări şi oraşe cum
s-a furişat duşmanul semănând discordie şi diferite tâlcuiri, atunci
suferi. Citim în Mat. 25 că „Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate,
şi au adormit” şi acela a fost şi este timpul când duşmanul îşi va
semăna sămânţa lui.
Prieteni, de la început există două seminţe diferite. Şi eu
cred că sămânţa adevărată a lui Dumnezeu sunt copiii autentici ai
lui Dumnezeu, născuţi din nou, având viaţa lui Dumnezeu în
sufletele lor, având toate calităţile despre care vorbeşte apostolul
Petru în 2 Pet. 1, iubindu-se unul pe celălalt cu adevărata dragoste a
lui Dumnezeu, având dragoste de Cuvânt, privindu-l pe celălalt mai
presus de sine.
Fraţilor care predicaţi, a sosit vremea să vă cercetaţi inima:
predicaţi propriul vostru mesaj, propria descoperire, sau sunteţi în
armonie cu întregul Cuvânt al lui Dumnezeu? Dragilor, nu judec dar
datorită faptului că revenirea lui Hristos este atât de aproape… (o
vedem din pricina lucrurilor care se petrec acum în Israel, în Gaza,
pretutindeni – sfârşitul este foarte aproape şi, desigur, răpirea ar
putea avea loc oricând – de aceea, rugăciunea mea este ca
Dumnezeul cerului să aibă milă de noi toţi, să cercetăm Cuvântul lui
Dumnezeu şi să fim suficient de smeriţi încât să umblăm pe căile lui
Dumnezeu în ascultare de Cuvântul Său.
Iubiţilor, am putea relata multe lucruri, din diferite ţări.
Dumnezeu face multe lucruri, dar, după cum am încercat să spun,
eu sunt de asemenea împovărat din pricina multelor răstălmăciri,
multelor direcţii din cadrul mesajului. Fie ca să sosească ceasul
când să fim o inimă şi un suflet şi fiecare să fie învăţat de
Dumnezeu, să fim uniţi în dragoste, în Numele lui Isus Hristos,
Domnul nostru.
Dumnezeu să vă binecuvânteze indiferent de locul în care vă
aflaţi şi fie ca noi toţi să fim găsiţi în voia lui Dumnezeu. În Numele
sfânt al lui Isus. Amin.
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