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Ewald Frank

Iubiţi prieteni, dragi fraţi şi surori în Hristos, vă salut în
Numele scump al Domnului nostru. Avem în urma noastră un sfârşit
de săptămână foarte binecuvântat, în care am împărtăşit Cuvântul lui
Dumnezeu cu mulţi oameni, şi un număr frumos din lumea întreagă ni
s-au alăturat prin intermediul Internetului, ca să asculte şi să aibă
parte de slujba de învăţătură pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin harul
Său.
Dacă privim la lucrurile care se petrec acum, mai ales în
Israel, Liban, Siria, Iran, şi în toată zona aceea, ajungem să
recunoaştem din ce în ce mai bine că profeţia biblică ajunge acum la
împlinire. Pur şi simplu trebuie să spunem că nu trăim numai în
vremea sfârşitului, ci chiar la sfârşitul acelor lucruri care trebuie să se
întâmple înaintea şi în preajma revenirii lui Hristos.
Cât priveşte Biserica Mireasă, noi trebuie ca în toate lucrurile
să revenim la modelul biblic. Nu se poate ajunge la desăvârşire, şi nu
se poate să-L întâlnim pe Domnul fără pată şi fără zbârcitură dacă nu
revenim la Cuvântul lui Dumnezeu, la adevăratul model biblic şi la
trăirile cu Dumnezeu pe care le-au avut fraţii şi surorile noastre la
început: să aibă loc o adevărată întoarcere la Dumnezeu, o adevărată
înnoire prin Duhul Sfânt, o naştere din nou, umplerea cu Duhul Sfânt,
ungerea şi apoi desigur, după ce am primit Cuvântul adevărului noi
trebuie şi vom fi pecetluiţi cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării
noastre. Timpul se scurge şi devine din ce în ce mai serios.
Noi înţelegem prin Cuvântul lui Dumnezeu că trebuia să vină
un proroc, înainte să se încheie ziua harului şi să înceapă ziua
judecăţii, ziua Domnului. De asemenea înţelegem că fratele William
Branham a fost un om trimis de Dumnezeu – un proroc adevărat –
prin a cărui slujbă s-a împlinit ceea ce a făgăduit Dumnezeu în sfântul
Său Cuvânt - „vă voi trimite pe Ilie, să aşeze din nou toate
lucrurile”. Aşezarea din nou înseamnă aducerea în starea iniţială. Şi
eu cred că după ce fratele Branham a fost luat la Domnul, la sfârşitul
lunii decembrie 1965, Dumnezeul cerului a rânduit ca eu să duc până
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la marginile pământului acelaşi mesaj, în concordanţă cu întreg
Cuvântul lui Dumnezeu, fără nici o răstălmăcire. Noi înţelegem că
fiecare răstălmăcire ne desparte de voia şi de Cuvântul lui Dumnezeu
şi ne supune voii vrăjmaşului, aşa cum s-a întâmplat în grădina
Edenului cu Eva. Nu putem intra azi în amănunte, dar ceea ce ar
trebui să citiţi, iubiţi fraţi şi surori, este textul pe care-l voi folosi în
următoarea mea broşură – 2 Tim. 4.2 „propovăduieşte Cuvântul,
stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu
toată blândeţea şi învăţătura.” – dar de asemenea 2 Tim. 2.25-26:
„să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le
va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; - şi acum
urmează cea mai importantă parte - şi, venindu-şi în fire, să se
desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă
voia.”
Dacă citiţi ce i-a scris apostolul Pavel lui Timotei despre fraţii
aceia care-şi prezentau propriile învăţături stricate – unii spuneau că
învierea avusese loc deja; deci, ei au deviat de la adevăr crezând o
minciună, au întrerupt legătura vitală cu Dumnezeu şi s-au supus
astfel voii duşmanului – care se găseşte întotdeauna în răstălmăcire.
Şi Dumnezeu a spus că la început a fost Cuvântul. Şi viaţa lui
Dumnezeu, sămânţa de viaţă, este în Cuvânt. Şi Cuvântul trebuie
semănat în inima noastră, şi viaţa care este în Cuvânt trebuie să
răsară.
Acum, referitor la Israel, noi urmărim lucrurile îndeaproape;
aş dori să citesc din Amos 9, ultimele două versete: „Voi aduce
înapoi pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi
cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face
grădini şi le vor mânca roadele. Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi
smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!”
Israelul se află în ţara făgăduită, este adus în ţara făgăduită, din 143
de ţări. Şi nu vor mai fi smulşi vreodată. Cu Israelul se va întâmpla
ceva ce nouă nu ne place, dar aşa trebuie să fie: va avea loc un tratat
între Roma, Israel şi naţiunile arabe care înconjoară Ierusalimul şi
Israelul, şi acest tratat va privi Ierusalimul. Aş dori să vă citesc ceea
ce s-a întâmplat în 1947, când a fost dată rezoluţia 181 a Naţiunilor
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Unite, care spune că Vaticanul împreună cu Irlanda, Portugalia,
Spania şi Italia (ţările catolice ale Europei) au încercat să subordoneze
Ierusalimul, Romei - Vaticanului. O puteţi citi – este un document din
trecut, acum este document public. Ceea ce au încercat ei în 1947,
înainte ca Israelul să fie declarat stat în mai 1948, se va întâmpla în
viitorul apropiat. Nu putem intra în detalii, iubiţilor, dar ceva se
petrece. Şi va trebui să scriem despre aceasta ca să vă informăm că
atunci când vedem întâmplându-se aceste lucruri, ar trebui să ştim
că revenirea iubitului nostru Domn şi Mântuitor se apropie din ce în
ce mai mult.
Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi şi
voi să fiţi o parte a Miresei din acest timp. Fie ca voi să ascultaţi de
spune Duhul Bisericilor. Vă salutăm din Centrul de Misiune din
Krefeld, Germania. Cum am spus, în acest sfârşit de săptămână au
fost prezenţi fraţi din întreaga Europă, din peste 15 ţări. Şi suntem
încredinţaţi că voi sunteţi uniţi cu noi în Cuvânt, în Duh, şi în voia lui
Dumnezeu. Dumnezeul Atotputernic să vă binecuvânteze în Numele
Sfânt al lui Isus. Amin.
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