Rezumat video – aprilie 2007
Ewald Frank
Iubi!i fra!i "i surori, sunt fratele Frank "i v# salut din Centrul
Interna!ional de Misiune din Krefeld, Germania. N#d#jduiesc c#
sunte!i bine… Avem în urma noastr# iar#"i, un sfâr"it de s#pt#mân#
minunat, au venit oameni din întreaga Europ# "i din diferite p#r!i ale
p#mântului – din Canada, Africa, Maroc, de pretutindeni – ca s# fie
cu noi, ca s# împ#rt#"easc# Cuvântul lui Dumnezeu cu cei ale"i.
Am citit multe versete "i noi to!i credem c# revenirea lui
Hristos este iminent#, "i credem de asemenea c# mesajul ceasului
r#sun#, a"a cum i-a fost spus fratelui Branham: „Mesajul dat !ie va
premerge a doua venire a lui Hristos”.
Am vorbit de asemenea despre slujba fratelui Branham. Eu
am fost sub influen!a predicilor "i adun#rilor fratelui Branham din
1947, 1948, pe care le-am ascultat. Am fost cople"it când am auzit
ce lucruri a f#cut Dumnezeu mai ales la începutul slujbei lui. Fratele
Branham s-a referit deseori la chemarea lui, la îns#rcinarea lui. A"a
cum lui Moise i s-au dat dou# semne, "i fratelui Branham i-au fost
date dou# semne.
Noi credem c# el a fost acel profet f#g#duit în Mal. 4,
confirmat de Domnul nostru în Mat. 17.11 "i Marcu 9.12. Iubi!ilor,
ceea ce m# face s# suf#r este faptul c# atâtea tâlcuiri diferite sunt
prezentate în cadrul mesajului acestui ceas, cu impresia c# „asta a
spus profetul”. Dar nici o tâlcuire nu este originalul – fie c# este
vorba de Scriptur#, fie c# este vorba de mesaj. $i noi trebuie s#
avem mare grij# s# nu folosim gre"it versete biblice sau afirma!ii ale
fratelui Branham.
Ne-am referit la ceea ce scrie în 1 Cor. 15 – unii pretindeau
c# nu exist# înviere, al!ii botezau pentru cei mor!i pentru c# ei
credeau în înviere. Am vorbit "i despre ceea ce a scris apostolul
Pavel lui Timotei, "i anume c# sunt unii care spun c# învierea deja a
"i trecut, "i a"a mai departe.
Iubi!ilor, ast#zi este 2 aprilie 2007. Acum exact 45 de ani, în
2 aprilie 1962, tot într-o luni, am auzit glasul Domnului Dumnezeu
pentru prima oar# în via!a mea. $i a"a cum a putut s# spun#
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apostolul Pavel c# Domnul i-a vorbit în limba lui matern#, în
evreie"te, pot spune "i eu c# acela"i Domn mi-a vorbit în limba mea
matern#, în german#. Cunoa"te!i cu to!ii m#rturia mea… în 3
decembrie 1962, tot într-o luni, fratele Branham a confirmat
chemarea pe care am primit-o eu din partea Celui Atotputernic, "i
chiar a repetat cuvânt cu cuvânt ceea ce mi-a vorbit Domnul, "i s-a
referit la hrana duhovniceasc# care este Cuvântul f#g#duit pentru
timpul acesta. $i el a spus c# mesajul se afl# pe benzile înregistrate,
"i este hrana pe care eu urma s-o depozitez. A mai spus, de
asemenea: „Frate Frank, a"teapt# cu împ#r!irea hranei pân# ce vei
primi "i restul”. Aceast# parte n-am în!eles-o. Discu!ia a continuat,
"i fratele Branham mi-a spus mai multe lucruri care m-au surprins,
lucruri pe care el, ca om, n-avea de unde s# le "tie. Dar partea
important# a fost „…a"teapt# cu împ#r!irea hranei pân# ce vei primi
"i restul”. Ca s# scurtez:
Dup# înmormântarea fratelui Branham din 11 aprilie 1966,
la care am luat parte, când m-am întors la camera mea de hotel, [de
data aceasta] nu un glas pe care s#-l pot auzi cu urechile, ci în
inima mea a vorbit: „Acum a sosit vremea ta, ca s# dai hrana care a
fost depozitat#”. Deci, chiar dup# ce fratele Branham a fost luat ca
s# fie cu Domnul, a început aceast# slujb#. Mai înainte ca acest
lucru s# fi trecut prin mintea cuiva, Dumnezeu hot#râse lucrurile.
Astfel am început s# duc mesajul pân# la marginile p#mântului, înc#
de pe atunci în !#rile vest "i est europene, pân# în India, în multe !#ri
din lumea întreag#.
Eu nu "tiu dac# mai este altcineva care s# fi primit o
chemare direct# la slujb# – n-am auzit niciodat# lucrul acesta – dar
eu pot s# m#rturisesc în prezen!a Dumnezeului Atotputernic acum,
"i la scaunul de judecata al lui Hristos, c# eu, fratele Frank, l-am
iubit pe fratele Branham, îl iubesc pe Domnul, iubesc Cuvântul lui
Dumnezeu, iubesc mesajul acestui ceas, "i nu este adev#rat ceea ce
spun mul!i [oameni], "i anume c# „fratele Frank îl corecteaz# pe
profet”, sau Scriptura. Eu n-o fac. Eu doar m# simt c#l#uzit s#
corectez tâlcuirile (r#st#lm#cirile), s# le atac. Nu le pot suporta! Pur
"i simplu nu le pot suporta. Eu sunt rânduit s# predic Cuvântul.
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Aceasta a fost îns#rcinarea mea, primele cuvinte pe care le-a vorbit
Domnul: „Robul Meu, timpul t#u pentru acest ora" se va sfâr"i în
curând: Te voi trimite în alte ora"e ca s# predici Cuvântul Meu.” Eu
dispre!uiesc r#st#lm#cirile Scripturii "i ale mesajului. Eu fac precum
profetul Ezechiel: m#nânc sulul, m#nânc Cuvântul, m#nânc
mesajul. Iar dup# aceea, împ#rt#"esc Cuvântul lui Dumnezeu cu
oamenii.
Iubi!ilor, noi am citit multe versete, dup# cum am spus, de
asemenea în mod deosebit Apoc. 22.12: „Iat!, Eu vin curând; "i
r!splata Mea este cu Mine, ca s! dau fiec!ruia dup! fapta lui”.
Apoi v. 17: „#i Duhul "i Mireasa zic: "Vino!"”. Aici nu scrie
„biserica”, ci „Mireasa”. „#i Duhul "i Mireasa zic: …”. Ne afl#m
acum în ultima parte, putem spune „în epoca Miresei”. $i numai cei
ce sunt o parte a Miresei vor asculta cuvintele Mirelui, vor asculta
mesajul ceasului, vor crede Cuvântul f#g#duit pentru vremea
aceasta, "i vor avea parte de ceea ce lucreaz# Dumnezeu acum.
Eu a"tept lucrarea supranatural# a Duhului Sfânt, care s#
strâng# Mireasa, în fiecare !ar#, în fiecare ora", c#ci venirea Mirelui
este aproape.
Ruga!i-v# pentru mine, dup# cum "i eu m# rog pentru voi. $i
rug#ciunea mea este ca binecuvânt#rile Dumnezeului Atotputernic
s# se odihneasc# peste voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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