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Ewald Frank

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, şi mai ales fraţi
slujitori, Dumnezeu să vă binecuvânteze! După cum ştiţi, prin harul lui
Dumnezeu noi avem adunări deosebite la fiecare prim sfârşit de săptămână
al lunii. Întotdeauna privim înapoi la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu
în cei mântuiţi, prin Cuvântul Său, prin Duhul Său. Dacă privim peste
adunare, sunt fraţi de pretutindeni din Europa - uneori sunt reprezentate
peste 30 de naţionalităţi. Predica se traduce în 12 limbi simultan, astfel că
toţi cei ce sunt prezenţi pot asculta Cuvântul lui Dumnezeu în propria lor
limbă.
Aşa cum ştiţi, în timpul vieţii mele am avut privilegiul să-L cunosc
personal pe Domnul, deja din 1949. Apoi când fratele Branham a venit în
Germania, în 1955, am văzut cu ochii mei întâmplările descrise în Biblie.
Eu sunt un martor că Isus Hristos este Acelaşi ieri şi azi şi în veci. Din
1958 am ascultat fiecare predică pe care a predicat-o el în SUA şi cunosc
mesajul acestui ceas.
Tocmai am terminat de scris un manuscris în care răspund la 32 de
întrebări pe care mi le-au adresat fraţi din cadrul mesajului timpului de
sfârşit. Unii au fost foarte critici. Eu am încercat să fiu sincer, dar s-ar
putea ca răspunsul să nu fie pe placul fiecăruia în parte. Nădăjduiesc însă
că Dumnezeu va fi mulţumit de răspunsuri.
Apoi, dacă privim timpul în care trăim şi lucrurile care se petrec
acum, în politică, în comerţ, în religie, în Israel, între naţiuni, putem spune
că nu este doar vremea sfârşitului, ci este sfârşitul timpului de sfârşit.
Lucrurile măreţe pe care le-a aşteptat fratele Branham în legătură cu slujba
Cuvântului vorbit, se vor petrece în curând. Vremea este aproape, şi ne
dăm seama că trebuie să ne trezim şi să aşteptăm să se întâmple lucruri
supranaturale.
Mişcarea penticostală a sărbătorit 100 de ani de existenţă şi a
comemorat evenimentul de pe Azusa Street din aprilie 1906, când Duhul
Sfânt s-a coborât, mai ales în slujba fratelui nostru preaiubit. El a fost un
bărbat ales de Dumnezeu – era un negru, însă inima lui era albă.
Dumnezeu l-a folosit pe William Seymour într-un mod foarte deosebit.
Noi înţelegem că timpul a mers înainte. Noi am auzit despre dl.
Wigglesworth, despre dl. Price, despre alţii – şi am auzit şi despre William
Branham, un om trimis de Dumnezeu, care a fost folosit din 1946 într-un
mod foarte deosebit.
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Iubiţilor, următorul lucru îmi atinge inima: conform raportului
oficial, avem pe pământ 589 de milioane de penticostali şi carismatici. Nui întrece ca număr decât biserica Catolică. 589 de milioane – conform
statisticilor. Însă întrebarea mea este, şi va fi aceasta: câţi dintre aceşti
penticostali au trăit Fapte 2.38: „Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din
voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Astăzi toţi spun câteva
cuvinte sau câteva silabe pe care nici ei nu le înţeleg – nu este nici o limbă,
aşa cum a fost la început, la prima revărsare a Duhului Sfânt. Acolo s-a
vorbit într-o limbă deplină şi oameni din 16 naţionalităţi diferite care au
fost prezenţi în ziua Cincizecimii când a avut loc revărsarea Duhului Sfânt,
i-au auzit pe ucenici vorbind în limba lor! Un botez autentic al Duhului
Sfânt este, desigur, o trăire reală a umplerii cu Duhul Sfânt, şi după aceea,
DUPĂ ACEEA, Duhul Sfânt pronunţă cuvintele care sunt vorbite. Fiecare
copil al lui Dumnezeu care este cu adevărat umplut cu Duhul Sfânt,
vorbeşte în altă limbă, necunoscută şi neauzită vreodată, nu repetă doar
câteva frânturi de cuvânt sau câteva silabe, aşa cum se practică astăzi şi
cum se repetă în toată lumea şi în toate adunările carismatice. Acela nu
este un botez biblic al Duhului Sfânt! Doresc să cercetaţi Cuvântul lui
Dumnezeu: Fapte 2! Doresc să cercetaţi Fapte 8, şi de asemenea, Fapte 10,
şi în mod deosebit cap. 11; şi de asemenea, cap. 19. O umplere adevărată
cu Duhul Sfânt nu este o lucrare omenească – este lucrarea Duhului Sfânt
care vă umple cu viaţa dumnezeiască şi cu puterea lui Dumnezeu. Şi după
aceea nu mai eşti acelaşi om, şi limba îţi este sfinţită şi curăţită de focul
sfânt al lui Dumnezeu.
Iubiţilor, daţi-mi voie să închei spunând că prin harul lui
Dumnezeu eu mai călătoresc încă în naţiunile pământului, aşa cum am
făcut-o în ultimii 40 de ani. Şi-I sunt recunoscător Dumnezeului
Atotputernic pentru adunările care au loc în primul sfârşit de săptămână al
fiecărei luni, şi pentru toţi aceia care pot urmări aceste adunări şi pot fi
alături de noi la împărtăşirea Cuvântului lui Dumnezeu şi a
binecuvântărilor Celui Atotputernic. Fie ca modelul biblic să fie valabil şi
să fie respectat pentru totdeauna în viaţa noastră duhovnicească. „…un
singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” Totul să fie adus
înapoi la Biblie. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă rog să mă amintiţi şi
pe mine în rugăciunile voastre. Sunt fratele Frank, şi vă salut din Centrul
Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Domnul să fie cu voi toţi.
În Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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