Rezumat video septembrie 2010
Ewald Frank
Iubiţi fraţi şi surori, vă vorbesc din Centrul Internaţional
de Misiune din Krefeld, Germania. Întotdeauna este un privilegiu
să împărtăşesc cu dvs. ceea ce lucrează Dumnezeu pe tot Globul.
Tocmai au avut loc adunările noastre lunare şi au participat
credincioşi din întreaga Europă, din Indonezia chiar, din Africa…
Dumnezeu lucrează foarte deosebit în mijlocul acelora care-L
cred, care-L ascultă, care-L urmează. De asemenea, am relatat
despre adunările avute mai ales în august, în cele 4 ţări din
Africa. Dumnezeu a făcut lucruri foarte minunate. Am scris o
broşură de câteva pagini, am publicat acolo câteva fotografii din
adunările din republica Congo. Parcă nu-ţi vine să crezi că au
participat mii de oameni la adunări - în ultima adunare de pe
stadionul de fotbal din Kinshasa au fost peste 22 de mii de
oameni adunaţi ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Este pur şi
simplu minunat să vezi ce se întâmplă cu mesajul acestui ceas,
dacă fraţii din diferite ţări şi oraşe cooperează, iubesc Cuvântul, Îl
iubesc pe Domnul, se iubesc unul pe celălalt şi lucrează
împreună. Armonia din trupul lui Hristos şi dintre slujbe începe
să se vadă.
Ştim că ne apropiem de a doua venire a lui Hristos şi cu
siguranţă nu mai suntem doar la vremea sfârşitului ci chiar la
sfârşitul vremii sfârşitului. Am auzit în ultima săptămână, despre
negocierile cu privire la Ierusalim, despre toate persoanele
implicate în aceste negocieri… din massmedia am aflat că
statutul Ierusalimului ar trebui finalizat. Prieteni, ne gândim la
profetul Daniel, la Cuvântul descoperit lui, despre ceea ce va
avea loc atunci când va fi făcut legământul între Roma şi partea
religioasă a Ierusalimului. Nu putem intra în detalii, dar vom
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scrie despre aceste lucruri într-o scrisoare circulară. Prieteni, ni se
aminteşte întruna ceea ce a spus Domnul nostru: „când veţi vedea
aceste lucruri întâmplându-se, atunci ştiţi că este aproape, chiar la
uşă”.
Subiectul principal este revenirea lui Hristos, dar înainte
ca El să poată reveni ca Mire, ca să-Şi ia în slavă Mireasa, la
ospăţul nunţii Mielului, trebuie să aibă loc chemarea afară,
pregătirea şi de aceea, eu cred din toată inima ceea ce a promis
Dumnezeu în Mal. 4, anume că va trimite un profet ca Ilie, ca să
ne aducă înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu
astfel ca să fim aduşi în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Iubiţi prieteni, Domnul nostru a confirmat această slujbă
ce urma să aibă loc chiar înainte ca ziua Domnului să vină, adică,
aceasta înseamnă că, la sfârşitul vremii harului, Dumnezeu îşi va
cerceta poporul şi va trimite un profet în această epocă profetică,
ca să ne descopere întregul plan de mântuire, să ne facă de
cunoscut tainele din Geneza la Apocalipsa.
Ce nu pot eu să pricep, sunt diferitele răstălmăciri a
spuselor fratelui Branham - acest lucru mă preocupă pe mine;
dacă vi se pare că fratele Branham a făcut afirmaţii contrare
Cuvântului lui Dumnezeu, undeva este o neînţelegere. Aşa ceva
nu se poate. Dacă William Branham a fost un profet autentic – şi
asta o cred la fel cum cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu
– eu cred că fratele Branham a fost profetul promis pentru
vremea noastră. În acelaşi timp o spun din nou, dacă afirmaţiile
sale sunt înţelese contrar Cuvântul lui Dumnezeu, undeva trebuie
să fie ceva putred. Slujba mea este să predic Cuvântul şi să
împart hrana duhovnicească la vremea potrivită. Aşa că eu fac
două lucruri: las Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este, las
predicile fratelui Branham aşa cum sunt, nu scot din context nicio
afirmaţie ca să formulez din aceasta vreo învăţătură [greşită].
Dacă te gândeşti la numeroşii fraţi care au ajuns la diferite
concluzii – şi tot timpul auzim despre noi descoperiri – nu pot să
pricep… Am avut marele privilegiu să-l cunosc personal pe
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fratele Branham vreme de 10 ani şi înainte ca cuiva de pe pământ
să-i fi trecut prin cap să împărtăşească mesajul, timp de mulţi ani
fratele Frank a împărtăşit mesajul cu poporul, pe pământ.
Prieteni, o spun cu smerenie: sunt împovărat, mă doare din cauza
neînţelegerilor 1 cu privire la fratele Frank. Fraţii pretind că eu îl
corectez pe profet. Nu este adevărat! Eu aşez toate spusele
profetului în Cuvântul lui Dumnezeu, fac Mesajul, Cuvânt şi
Cuvântul, Mesaj, nu am două lucruri diferite şi nu-mi pun Biblia
deoparte, eu deschid acest Cuvântul al lui Dumnezeu şi pot
împărtăşi cu voi v. 16 din 2 Pet. 1: „În adevăr, v-am făcut
cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos,
nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca
unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui ”.
Iar în cap. 3 în v. 9, citim: „Domnul nu întârzie în împlinirea
făgăduinţei Lui, cum cred unii”. Nu, El va fi aici la timp. Dar

dacă cineva afirmă că El deja este în procesul coborârii de vreo
50 de ani, aşa ceva nu este adevărat. [….]
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