Șaizeci de ani în slujba DOMNULUI

Frați și surori, vă salut călduros pe toți în Numele DOMNULUI nostru Isus
Hristos. Pentru introducere am ales Cuvântul lui Dumnezeu vorbit prin Pavel,
din 1 Tim. 1:12, el primind o chemare directă și punere în slujbă:

„Îi sunt recunoscător DOMNULUI nostru Isus Hristos care m-a întărit,
pentru că m-a considerat credincios când m-a pus în slujba Lui…“.

După cum toți știți, mi-am dedicat viața DOMNULUI încă din 1949 cu
prilejul Conferinței Penticostale din Hamburg și tot atunci am aflat despre slujba
deosebită a fratelui Branham. În 1955 mi s-a îngăduit să particip la întâlnirile
sale din Karlsruhe și cu ocazia primei noastre conversații am putut să-l cunosc
personal.

După exact 60 de ani mă refer din nou la trăirea extraordinară de luni,
2 aprilie 1962. Eu spun adevărul în fața lui Dumnezeu. S-a întâmplat înainte de
răsăritul soarelui; DOMNUL a vorbit din partea dreaptă a ferestrei următoarele
cuvinte: „Robul Meu, timpul tău pentru acest oraș se va sfârși curând. Te
voi trimite în alte orașe ca să propovăduiești Cuvântul Meu…“. Mi-am
ridicat mâinile și am spus: „DOAMNE, ei nu mă vor asculta...“. DOMNUL a
răspuns: „Robul Meu, va veni timpul când te vor asculta. Depozitați-vă
hrană și alimente, căci va veni o mare foamete. Atunci tu vei sta în
mijlocul poporului și vei împărți hrana…“.

În decembrie 1962 l-am vizitat pe fratele Branham în Jeffersonville. Prin
descoperire divină, el a repetat cuvânt cu cuvânt în limba engleză ceea ce îmi
poruncise DOMNU în limba germană pe 2 aprilie. Doi frați, Fred Sothman și
Banks Wood, au fost prezenți ca martori. Apoi mi-a explicat: „Hrana pe care
trebuie să o depozitezi nu este o hrană pământească, așa cum ai crezut, ci este
Cuvântul făgăduit pentru acest timp care se află în predicile înregistrate pe
benzi. Dar așteptă cu împărțirea până când vei primi și restul hranei“.

Toți știm că pe 11 iunie 1933 fratelui Branham, profetul făgăduit (Mal.
4:5), i s-a spus: „Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înainte de prima
venire a lui Hristos, tot așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a
doua venire a lui Hristos”. În repetate rânduri, el însuși a subliniat: „Nu eu, ci
Mesajul va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos“. Dumnezeu l-a
folosit pentru a descoperi toate tainele și a depozita hrana duhovnicească. Pe 11
iunie 1958, în Dallas/Texas, la sfârșitul conversației noastre, mi-a spus: „Frate
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Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”. De atunci, benzile cu
predicile lui ne-au fost trimise în mod regulat și am început să le traduc.
Pe cât de sigur mi-a dat DOMNUL însărcinarea, pe atât de sigur am
îndeplinit-o în fiecare detaliu. După plecarea acasă a fratelui Branham, Cuvântul
lui Dumnezeu a fost purtat, din acest loc, în toată lumea. În călătoriile mele
misionare am predicat într-un oraș doar două, cel mult trei predici și apoi am
călătorit în următorul oraș. Adunările locale au fost înființate apoi prin
intermediul fraților locali.

2 aprilie 1962 a fost ziua în care DOMNUL m-a însărcinat și m-a pus în
slujba Lui. În decursul celor 60 de ani El mi-a dat de repetate ori îndrumări
audibile legate de slujba mea. Vreau să precizez că nu s-a întâmplat niciodată în
vis, ci întotdeauna în stare trează. Pot numi de fiecare dată ziua, locul și ora. Așa
a vorbit DOMNUL și în Edmonton în acea zi de duminică, 19 septembrie 1976,
dimineața, când a rostit următoarele cuvinte cu un glas poruncitor: „Robul Meu,
te-am rânduit, conform Matei 24:45-47, ca să împarți hrana la timpul
potrivit”. Cine citește aceste versete biblice va observa că în versetul 47 este
scris: „El (DOMNUL) îl va pune peste toate bunurile Sale”. În zilele noastre,
întreg sfatul lui Dumnezeu a fost descoperit ca niciodată înainte. La fel ca Pavel,
și eu pot mărturisi: „… căci nu m‐am ferit să vă vestesc tot sfatul lui Dumnezeu”.
(Fapte 20:27). În predicile, broșurile, cărțile și Scrisorile mele circulare au fost
tratate toate temele biblice.

În Matei 24 DOMNUL nostru nu a prezis doar distrugerea Templului,
împrăștierea Israelului și, prin pilda smochinului, întoarcerea în patria lor (v. 32).
El a prezis, de asemenea, ce se va întâmpla în timpurile de pe urmă, și anume
războaie, foamete, epidemii, cutremure și vremuri scumpe. În această prezicere
este inclus și ceea ce este scris în versetul 14: „Și acest Mesaj de mântuire al
Împărăției va fi predicat în toată lumea, ca mărturie tuturor popoarelor, și atunci
va veni sfârșitul”, la fel și ceea ce este scris în versetele 45-47, adică atât
predicarea Cuvântului cât și împărțirea hranei duhovnicești.

Într-adevăr, încă trăim în zilele biblice, când DOMNUL însuși l-a trimis pe
robul și profetul Său cu un Mesaj, iar mie mi-a dat însărcinarea să propovăduiesc
Cuvântul descoperit și să dau mai departe hrana depozitată – mana ascunsă.
Slujba pe care mi-a dat-o DOMNUL este în directă legătură cu slujba fratelui
Branham, așa cum slujba lui Iosua a fost în legătură cu slujba lui Moise. Moise a
scos poporul din robie, așa cum îi făgăduise DOMNUL lui Avraam în Geneza
15:13, iar Iosua a condus poporul în țara făgăduinței. Noi suntem copii ai
făgăduinței (Gal. 4:28) și credem ceea ce este scris în 2 Cor. 1:20: „…căci toate
făgăduințele lui Dumnezeu în El sunt «Da»; de aceea și prin El este «Amin»-ul spre
proslăvirea lui Dumnezeu prin noi”. Noi credem toate făgăduințele pe care ni le-a
dat Dumnezeu în Cuvântul Său și le vom vedea și trăi în împlinire.
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Îngăduiți-mi să o spun clar: nu este vorba de fratele Branham și nici de
fratele Frank, ci de Cuvântul cu făgăduințele pentru timpul acesta. Dumnezeu
însuși hotărăște pe cine ia El pentru o anumită sarcină, cu atât mai mult când
este vorba de o chemare legată direct de planul de mântuire al lui Dumnezeu.
Pavel nu a cerut o chemare, fratele Branham nu a cerut o chemare, eu nu am
cerut o chemare. Dar Dumnezeu a plănuit acest lucru din veșnicie și așa s-a
împlinit în timpul nostru. Ceea ce a spus DOMNUL nostru mai este valabil:
„Cine îl primește pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primește; dar cine Mă
primește pe Mine Îl primește pe Cel care M-a trimis pe Mine”. (Ioan 13:20). Cine
trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului Său, acela trece pe
lângă Dumnezeu, așa cum o fac toți ceilalți din denominațiuni și își zidește propria
împărăție.

În 1962, când m-a însărcinat DOMNUL, aveam 29 de ani, acum am 89 de
ani și privesc înapoi cu recunoștință la acești mulți ani petrecuți în slujba Lui. Eu
nu dau mărturie despre mine, ci doar mărturisesc în fața Atotputernicului
Dumnezeu ceea ce aparține de trimitere și ceea ce a făcut DOMNUL în toate
țările de pe pământ. Mesajul mântuirii veșnic valabil, cu toate învățăturile
biblice, a fost propovăduit în toată lumea. DOMNUL a spus: „… atunci va veni
sfârșitul”. Noi, cei care credem mesajul timpului de sfârșit, putem mărturisi că
Dumnezeu ne-a descoperit toate tainele Cuvântului, ale planului de mântuire și a
restituit totul.

Vă rog citiți cu atenție următorul verset biblic care se aplică și slujbei mele:
„…pentru Adunare, al cărei slujitor am fost făcut eu, potrivit administrării pe
care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui
Dumnezeu, și anume taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care
a fost descoperită acum sfinților Lui. Acestora Dumnezeu a vrut să le facă
cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri. Această bogăție
constă în faptul că Hristos este în voi ca nădejde a slavei”. (Col. 1: 25-27).

Dumnezeu a călăuzit în așa fel încât, prin călătoriile misionare de-a lungul
anilor, s-a stabilit un contact la nivel mondial, iar acum, prin transmiterea
predicilor în toate limbile, toți credincioșii adevărați pot auzi ceea ce Duhul Sfânt
are de spus Adunării, aducând astfel Adunarea Lui din nou în cadenţă cu
Cuvântul Său, așa cum a fost la început.

Este puțin probabil ca întâlnirile internaționale să mai poată avea loc la
Centrul de Misiune din Krefeld ca în ultimii 40 de ani. De asemenea, nu voi mai
face călătorii misionare. Acum toți credincioșii se adună oriunde este posibil
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pentru rugăciune și ascultarea predicilor, iar acolo unde se află vor avea parte de
ceea ce face Dumnezeu în desăvârșire.
Noi suntem recunoscători DOMNULUI pentru frații noștri care se îngrijesc
ca predicile să fie difuzate, precum și pentru frații care traduc în diferite limbi,
dar și pentru toți frații slujitori care dau poporului lui Dumnezeu din întreaga
lume același Cuvânt, hrana duhovnicească curată. „Omul nu va trăi numai cu
pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Mt. 4:4). Acum este
vorba ca toți cei care fac parte de Adunarea Mireasă să fie călăuziți prin Duhul
Sfânt la unitatea divină în dragostea lui Dumnezeu, astfel încât fiecare în parte
să găsească legătura cu Dumnezeu, să trăiască pregătirea personală, să aibă
toate trăirile de mântuire ca la început și să aștepte răpirea fiind în deplin acord
cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.

Fratele Branham și-a făcut partea lui, eu mi-am făcut-o pe a mea.
DOMNUL Însuși Își va încheia lucrarea Sa de răscumpărare printr-o lucrare
puternică a Duhului Sfânt în Adunarea Mireasă, astfel încât aceasta să fie
pregătită pentru întâlnirea cu Mirele (Mat. 25:10; 1 Tes. 4:15-18; 1 Cor. 15:5158).

Noi vedem cum lucrurile prezise de Dumnezeu în versetele hotărâte pentru
acest timp se împlinesc înaintea ochilor noștri și astfel ne putem ridica capetele
pentru că răscumpărarea trupului nostru este aproape.
„Și Duhul și Mireasa zic: «Vino!», și cine aude să zică: «Vino!», …”. (Apoc.
22:17a). „Amin, vino, DOAMNE Isuse!”.

Lucrând din însărcinarea lui Dumnezeu,
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