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Ewald Frank

Iubiţi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank, şi
vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld,
Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de săptămână cu adunări
binecuvântate, în care Domnul nostru drag ne-a binecuvântat. Noi
am împărtăşit Cuvântul Său cu fraţi şi surori din întreaga Europă.
Predicile noastre sunt traduse simultan în 12 limbi, şi Dumnezeu a
aranjat lucrurile astfel încât mulţi oameni din întreaga lume pot să
asculte acum pe Internet adunările noastre pe care le avem în fiecare
prim sfârşit de săptămână din lună.
Tema noastră rămâne aceeaşi: noi vorbim despre apropiata
revenire a lui Isus Hristos, despre împlinirea profeţiilor biblice în
timpul nostru, şi spunem poporului lui Dumnezeu despre slujba
fratelui Branham. El a fost un om trimis de Dumnezeu în vremea
noastră, cu Cuvântul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu. Lui i
s-a spus: „Aşa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos,
mesajul pe care l-ai primit tu va premerge a doua venire a lui Hristos.”
Apoi, înţelegem că aceia care cred adevăratul Cuvânt al lui
Dumnezeu sunt aduşi înapoi la temelia originală pusă de apostoli şi
de proroci. Şi, iubiţilor, trebuie să spunem apăsat şi desluşit
următorul lucru: noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui
Dumnezeu, indiferent dacă este vorba despre Dumnezeire, despre
botez, despre Cina Domnului, sau despre oricare alt subiect biblic.
Noi trebuie să ieşim afară din toate răstălmăcirile, din toate
tradiţiile, şi trebuie să luăm Cuvântul lui Dumnezeu ca model
original. Nu se poate altfel.
Isus Hristos, Domnul nostru, se va întoarce ca Mire ca să
ducă în slavă Biserica Mireasă. Înaintea revenirii Lui, la miezul
nopţii are loc o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Chiar
acum răsună pe întregul pământ această strigare, această chemare de
trezire, prin mesajul acestui ceas. Apoi, sunt vestite învăţăturile
adevărate despre Dumnezeu, despre descoperirea Lui ca Tată în
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singurul Său Fiu zămislit – Domnul şi Mântuitorul nostru – pentru
scopul măreţ ca noi să fim reaşezaţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu,
în poziţia noastră originală.
Iubiţilor, spun următorul lucru în dragoste: Cuvântul lui
Dumnezeu nu ne este dat ca să-l discutăm. Cuvântul lui Dumnezeu
ne este dat ca să ne descopere voia lui Dumnezeu şi scopul pentru
care a avut loc fiecare descoperire a lui Dumnezeu, şi pentru ca
Dumnezeu Însuşi să descopere cine şi ce este El. Mergem la
începutul creaţiei şi mergem la începutul lucrării de răscumpărare,
şi vedem rânduiala divină din creaţie, şi trebuie să vedem şi
rânduiala dumnezeiască din planul răscumpărării. A trecut vremea
discuţiilor! A trecut vremea răstălmăcirilor! Acesta este timpul lui
Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu, ca să ne aducă înapoi la
Cuvântul lui Dumnezeu.
Apoi, numai un gând despre Israel, despre ţările care-l
înconjoară, despre Hamas, Al Quaidda şi Jihad. Lupta nu este
îndreptată împotriva nici unei alte ţări sau popor, ci este o luptă
împotriva Israelului pentru că Israelul este poporul ales al lui
Dumnezeu, din punct de vedere firesc. De aceea lumea islamică
spune că Israelul nu are dreptul să existe. Închipuiţi-vă numai o
clipă că cineva de pe pământ spune: „Poporul acesta nu are dreptul
să existe!”
Iubiţii mei fraţi şi surori, dacă ne îndreptăm acum spre
Biserica adevărată a lui Isus Hristos, se pare că aceasta nu are
dreptul să existe pe pământ; ea nu este recunoscută între celelalte
biserici. Noi am auzit despre adunarea celor 347 confesiuni creştine
la Porto Alegro, şi am auzit şi despre dialogul dintre acestea şi
bisericile penticostale. Iubiţilor, cred că a sosit vremea ca toţi copiii
lui Dumnezeu să-şi dea seama că noi trebuie să fim una în Hristos;
Hristos în noi este nădejdea slavei. Trebuie să fim una în Cuvântul
Său, nu în interpretările unui frate sau ale altuia. Până şi afirmaţiile
fratelui Branham sunt interpretate în atâtea feluri. De ce? De ce să le
interpretaţi? De ce să scoateţi lucruri din context? De ce să
provocaţi din nou confuzii? Eu cred că Dumnezeu ne-a scos din
toată confuzia ca să ne aducă înapoi în Cuvânt, şi ca să avem
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unitatea în Duhul. Ioan 17.23 spune: „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una.”
Deci, noi înţelegem că Dumnezeu Îşi trimite slujitorii şi
prorocii Săi ca să ne aducă înapoi, ca să ne arate calea, ca să ne
prezinte adevărul. Dar fiecare proroc şi fiecare apostol arată spre
Isus Hristos. De aceea a sosit vremea ca noi să-L urmăm pe Isus
Hristos, şi să păşim pe urmele celor ce L-au urmat pe El în primul
secol, acum două mii de ani. Prima şi ultima predica trebuie să fie
identice. Ultimul botez trebuie practicat la fel cum a fost şi primul.
Ultima cină a Domnului trebuie să aibă loc la fel cum a avut loc şi
prima. Totul trebuie reaşezat! Şi Domnul nostru a confirmat în Mat.
17.11 şi în Marcu 9.12 făgăduinţa din Maleahi 4: „Ilie va veni întâi;
şi va aşeza din nou toate lucrurile…” – nu va veni ca să înfiinţeze o
nouă religie, ci ca să ne aducă înapoi la credinţa părinţilor apostoli,
ca să ne readucă la început. Toţi aceia care cred învăţături ce nu se
găsesc în Sfânta Scriptură sunt nişte oameni înşelaţi. Eu sunt fratele
Frank, şi trebuie să fiu franc (sincer). Repet: toţi aceia care cred
învăţături ce nu se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu sunt
înşelaţi şi ei îi înşeală şi pe alţii! Cuvântul lui Dumnezeu, care
rămâne în veci, să fie în voi şi voi să primiţi harul de a păşi pe
urmele Domnului şi Mântuitorul nostru, şi să fiţi în concordanţă cu
Cuvântul Său. Şi fie ca Biserica Mireasă de pretutindeni de pe
pământ să fie pregătită pentru apropiata venire a Domnului şi
Mântuitorului nostru. Semnele vremii vorbesc o limbă clară! „Tot
aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul
omului este aproape, este chiar la uşi.”
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! Pentru toţi
cei ce doresc să fie informaţi, avem literatură care tratează teme
biblice. Dumnezeu să vă binecuvânteze în Numele sfânt al lui Isus .
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