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Ewald Frank

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă salut din
Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu
să împărtăşesc cu voi Cuvântul scump şi sfânt al lui Dumnezeu. Tocmai
am avut adunările noastre, după cum obişnuim în primul sfârşit de
săptămână al fiecărei luni. De data aceasta au fost Rusaliile – amintirea
turnării Duhului Sfânt acum două mii de ani, şi desigur a ceea ce s-a
întâmplat acum o sută de ani, când a venit la existenţă noua mişcare
penticostală. Ne gândim apoi de asemenea la anul 1946, când fratele
Branham a fost însărcinat într-un fel deosebit, ca să ducă un dar de
vindecare la neamuri, pentru a atrage atenţia oamenilor la ceea ce are de
spus Dumnezeu.
Acum, referitor la turnarea Duhului Sfânt, avem făgăduinţele din
Vechiul Testament, de exemplu în prorocul Isaia 44.3: „Căci voi turna ape
peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu
peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale.” Nu putem
intra în detalii despre astfel de versete, dar sămânţa la singular este
Domnul Isus Hristos – sămânţa făgăduită chiar din grădina Eden. Apoi
conform cu Matei 13, Fiul omului a semănat sămânţa bună, şi copiii
Împărăţiei lui Dumnezeu sunt sămânţa. Şi Duhul Sfânt a fost turnat chiar
de la început, acum două mii de ani, când Biserica nou testamentară a fost
născută şi aşezată în slujbă.
În Ioel 2.23 avem făgăduinţa că Dumnezeu va trimite ploaie
timpurie şi târzie, apoi în v. 28 avem făgăduinţa: „După aceea, voi turna
Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii
voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.” Aceasta ne duce în
Fapte 2.17, şi în Noul Testament găsim această trăire a umplerii cu Duhul
Sfânt. Apoi mergem în Iacov 5.3, şi mai ales v. 7: „Fiţi dar îndelung
răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă
roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte
ploaie timpurie şi târzie.” Pentru noi este foarte clar că ploaia timpurie
vine atunci când este semănată sămânţa, iar ploaia târzie vine chiar
înaintea secerişului.
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, noi trăim acum foarte, foarte aproape
de revenirea binecuvântatului nostru Domn şi Mântuitor, iar Biserica nou
testamentară trebuie să se întoarcă la starea în care a fost la început:
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aceleaşi învăţături, acelaşi botez, totul la fel – trebuie să aibă loc o aşezare
din nou a tuturor lucrurilor. Căci Domnul spune „vă voi răsplăti astfel
anii”. Apoi în Maleahi 4 avem făgăduinţa că Dumnezeu va trimite un
proroc înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului, confirmată în
Mat. 17.11: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou
toate lucrurile.” Dumnezeu foloseşte întotdeauna oameni. De la începutul
timpului El a avut prorocii Săi care au fost în legătură directă şi în părtăşie
cu Cel Atotputernic.
Apoi îl vedem pe Ioan Botezătorul, premergătorul primei veniri a
lui Hristos, şi-l vedem pe fratele Branham, omul trimis de Dumnezeu cu
mesajul lui Dumnezeu la poporul lui Dumnezeu din vremea aceasta. Şi
mesajul acela este premergătorul, este un mesaj de corectare, de chemare
afară, un mesaj de pregătire. De aceea trebuie să înţelegem, chiar uitândune în cei 40 de ani care au trecut: Dumnezeu Şi-a luat slujitorul şi prorocul,
dar mesajul continuă să ajungă la neamuri. Şi am fost foarte bucuros să
anunţ în acest sfârşit de săptămână, că acum adunările pe care le avem aici
pot fi auzite în lumea întreagă, în şase limbi diferite. Pretutindeni pe
pământ, în fiecare ţară de pe glob fraţii noştri pot să ne urmărească şi să fie
cu noi, să audă mesajul pe care-l împărtăşim cu poporul lui Dumnezeu de
pretutindeni. De asemenea este ceva foarte deosebit pentru care sunt
recunoscător Dumnezeului Atotputernic: până acum am putut fi auziţi în
două limbi, dar acum în şase limbi diferite: engleză, germană, franceză,
spaniolă, română, portugheză. Este absolut minunat ceea ce face
Dumnezeu, şi de asemenea cum ne echipează cu posibilitatea de a
împărtăşi Cuvântul scump cu tot pământul, în limbile principale.
Iubiţi fraţi şi surori, cei ce cunosc Cuvântul făgăduit pentru acest
timp ştiu că noi nu ne jucăm de-a religia, ci împărtăşim Cuvântul făgăduit
al lui Dumnezeu pentru vremea aceasta. Şi vă rog s-o primiţi în dragoste:
numai dacă noi credem ceea ce face Dumnezeu acum conform Cuvântului
Său făgăduit, vom avea parte de ceea ce face El acum, altfel, ne învârtim în
servicii religioase, având o formă de evlavie, predicând ce dorim, făcând
ce ne place, şi crezând că ne aflăm în voia lui Dumnezeu. Suntem în voia
lui Dumnezeu numai dacă suntem în Cuvântul făgăduit pentru această zi.
Şi, iubiţilor, fiindcă unii aşteaptă ca fratele Branham să se întoarcă şi să
aibă o slujbă în cort, daţi-mi voie să spun următoarele: fratele Branham s-a
aşteptat ca slujba aceea să aibă loc la sfârşitul vieţii sale, dar atunci când în
a fost luat în slavă slujba lui pe pământ s-a încheiat. Şi de atunci noi
împărtăşim mesajul acestui ceas pretutindeni pe pământ. Vă rog să nu
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aşteptaţi ca un proroc să învie: aşteptaţi ca Domnul să-Şi încheie lucrarea
şi să facă lucruri mari în aşezarea din nou, în timpul ploii târzii, prin
turnarea Duhului Sfânt în Mireasa din lumea întreagă. Apoi desigur,
împreună noi aşteptăm revenirea Mirelui ca să ducă Mireasa în slavă.
Preaiubiţilor, vă rog să fiţi împreună cu noi prin intermediul
transmisiunii în direct de luna următoare, la primul sfârşit de săptămână, şi
veţi fi binecuvântaţi. Domnul Dumnezeu să fie cu voi, şi mai ales cu toţi
fraţii slujitori, cu toate părtăşiile. Şi toţi credincioşii să fie binecuvântaţi în
Numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin.
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