Šesťdesiat rokov v službe Pánovi

Srdečne pozdravujem všetkých bratov a sestry v mene nášho Pána Ježiša Krista.
Na úvod som zvolil slová Pavla, ktorý dostal priame povolanie a bol ustanovený do
služby – 1. Tim. 1:12:

„Som vďačný tomu, ktorý ma posilnil, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo ma
pokladal za verného, keď ma ustanovil do svojej služby…“

Ako všetci viete, svoj život som posvätil Pánovi už v roku 1949 na letničnej konferencii v Hamburgu a zároveň som sa dozvedel o zvláštnej službe brata Branhama. V roku 1955 som sa mohol zúčastniť jeho zhromaždení v Karlsruhe a počas
prvého rozhovoru som ho spoznal osobne.

Presne po 60 rokoch sa teraz opäť vraciam k mimoriadnemu prežitiu z pondelka 2.
apríla 1962. Hovorím pravdu pred Božou tvárou. Stalo sa to pred východom slnka.
Pán prehovoril z pravej strany okna slová: „Môj služobník, tvoj čas pre toto
mesto sa čoskoro skončí. Pošlem ťa do iných miest zvestovať moje
Slovo…” Zdvihol som svoje ruky a povedal: „Pane, oni ma nebudú počúvať…” Pán
odpovedal: „Môj služobník, prichádza čas, keď ťa budú počúvať. Zabezpečte sa pokrmom a potravinami, lebo sa blíži veľký hlad. Potom sa
postavíš doprostred ľudu a budeš rozdávať pokrm…“

V decembri 1962 som navštívil brata Branhama v Jeffersonville. Skrze Božie zjavenie zopakoval slovo za slovom v angličtine to, čo mi Pán 2. apríla prikázal v
nemčine. Ako svedkovia boli prítomní bratia Fred Sothman a Banks Wood. Potom
mi vysvetlil: „Pokrm, ktorý máš uskladniť, nie je pozemský pokrm, ako si si myslel,
ale Slovo zasľúbené pre tento čas, ktoré je v kázňach nahraných na magnetofónových páskach. Počkaj však s jeho rozdávaním, kým nedostaneš zvyšok, ktorý k
tomu patrí.“

Všetci vieme, že 11. júna 1933 bolo bratovi Branhamovi, zasľúbenému prorokovi
[Mal 4:5], povedané: „Ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom
Krista, tak si aj ty poslaný s zvesťou, ktorá bude predchádzať druhému
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príchodu Krista.“ On sám opakovane zdôrazňoval: „Nie ja, ale zvesť bude predchádzať druhému príchodu Krista.“ Boh si ho použil na zjavenie všetkých tajomstiev a na uskladnenie duchovného pokrmu. 11. júna 1958 v Dallase v Texase mi
na konci nášho rozhovoru povedal: „Brat Frank, ty sa s touto zvesťou vrátiš do
Nemecka.“ Všetky jeho kázania nám boli pravidelne zasielané na páskach a v roku
1958 sme ich začali prekladať.

Tak iste, ako mi Pán dal poverenie, tak iste som ho do najmenších jednotlivostí
vykonával. Odtiaľto bolo po odchode brata Branhama Božie Slovo nesené do celého
sveta. Na mojich misijných cestách som mal v jednom meste len dve, nanajvýš tri
kázne a cestoval som do ďalšieho mesta. Lokálne zbory boli potom založené miestnymi bratmi.

2. apríl 1962 bol dňom, keď mi Pán dal poverenie a ustanovil ma do svojej služby.
V priebehu 60 rokov mi opakovane dával počuteľné pokyny týkajúce sa mojej
služby. Chcem objasniť, že sa to nikdy nestalo v sne, ale vždy v bdelom stave.
Môžem pomenovať dni, miesta a hodiny, kedy sa to stalo. Tak aj ráno v nedeľu 19.
septembra 1976 v Edmontone Pán prikazujúcim hlasom vyslovil tieto slová: „Môj
služobník, na základe Matúša 24:45-47 som ťa ustanovil, aby si rozdeľoval
pokrm v pravý čas.“ Každý, kto si prečíta toto biblické miesto, si všimne, že vo
verši 47 stojí: „ON [Pán] ho ustanoví nad celým svojím majetkom.“ V našich časoch
bola zjavená celá Božia rada ako nikdy predtým. Tak ako Pavol, aj ja môžem
dosvedčiť: „… nezmeškal som zvestovať vám celú Božiu radu. [Sk 20:27] V mojich
kázňach, brožúrach, knihách a obežníkoch som sa venoval každej biblickej téme.

V Matúšovi 24 náš Pán predpovedal nielen zničenie chrámu, rozptýlenie Izraela a
v podobenstve o figovníku návrat izraelského ľudu do vlasti [v. 32]. Predpovedal aj
to, čo sa má diať v konečnom čase, totiž vojny, hlad, epidémie, zemetrasenia a
drahé časy. K tomu patrí aj verš 14: „A táto spásna zvesť o kráľovstve bude zvestovaná po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec , ako aj
to, čo stojí napísané vo veršoch 45 až 47, teda kázanie Slova a rozdávanie duchovného pokrmu.

Skutočne ešte stále žijeme v biblických dňoch, v ktorých Pán sám poslal svojho
služobníka a proroka so zvesťou a poveril ma zvestovať zjavené Slovo a podávať
ďalej uskladnený pokrm – skrytú mannu. Služba, ktorú mi Pán dal, je priamo spojená so službou brata Branhama, tak ako bola služba Jozueho spojená so službou
Mojžiša. Mojžiš vyviedol ľud z otroctva, ako to Pán Abrahámovi zasľúbil v 1. Moj.
15:13, a Jozue voviedol ľud do zasľúbenej zeme. Sme predsa deti zasľúbenia [Gal
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4:28] a veríme tomu, čo je napísané v 2. Kor. 1:20: „… lebo v ňom je „áno na všetky
Božie zasľúbenia; preto je v ňom uskutočnené aj „amen , Bohu na slávu skrze nás.
Veríme všetkým zasľúbeniam, ktoré nám Boh dal vo svojom Slove, a uvidíme a
zažijeme ich naplnenie.

Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne: Nejde o brata Branhama ani o brata Franka,
ale o zasľúbenia – Slovo pre tento čas. Koho si Boh vezme na určitú úlohu, rozhoduje On sám, a to tým skôr, ak ide o povolanie priamo spojené s Božím plánom
spásy. Pavol o žiadne povolanie neprosil, brat Branham o žiadne povolanie neprosil, ja som o žiadne povolanie neprosil. Ale Boh to tak od večnosti naplánoval, a tak
sa to v našom čase stalo. Stále platí to, čo náš Pán povedal: „Kto prijíma toho, koho
som ja poslal, mňa prijíma, a kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. [Jn
13:20] Kto prechádza pomimo toho, čo Boh na základe svojho Slova koná,
prechádza pomimo Boha presne ako všetci ostatní v denomináciách a buduje si
svoje vlastné kráľovstvo.

V roku 1962, keď mi Pán dal poverenie, som mal 29 rokov, teraz mám 89 rokov a
s vďačnosťou hľadím späť na mnohé roky v jeho službe. Nesvedčím o sebe,
dosvedčujem len pred Všemohúcim Bohom to, čo patrí k poslaniu a čo Pán vo všetkých krajinách zeme vykonal. Naveky platné evanjelium, zvesť spásy so všetkými
biblickými učeniami bola zvestovaná po celom svete. Pán povedal: „… a potom
príde koniec. My, ktorí veríme zvesti konečného času, môžeme dosvedčiť, že Boh
nám zjavil všetky tajomstvá Slova o pláne spásy a všetko opäť napravil.

Prosím vás, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce miesto Písma, ktoré sa vzťahuje aj na moju službu: „… Cirkev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa
domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť Slovo Božie, tajomstvo,
skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Bôh
ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým
je Kristus vo vás, nádeja slávy…“ (Kol 1:27)

Boh to viedol tak, že vďaka misijným cestám sa v priebehu rokov podarilo nadviazať kontakty po celom svete a že teraz prostredníctvom prenosu kázní vo všetkých
jazykoch môžu všetci praví veriaci počuť, čo chce Duch Svätý Cirkvi povedať, a tak
sa jeho Cirkev opäť dostáva do súladu s jeho Slovom, ako bola na začiatku.
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V Krefelde sa už zrejme nebudú môcť konať medzinárodné zhromaždenia ako v
uplynulých 40 rokoch. Nebudem už robiť ani žiadne misijné cesty. Teraz sa všetci
veriaci zhromažďujú všade, kde je to možné, ku modlitbe a k počúvaniu a budú
mať tam, kde sa nachádzajú, účasť na tom, čo Boh v dokonaní koná.

Sme Pánovi vďační za našich bratov, ktorí sa starajú o vysielanie kázní, ako aj za
bratov, ktorí prekladajú do rôznych jazykov, a tiež za všetkých slúžiacich bratov,
ktorí podávajú Božiemu ľudu na celom svete to isté Slovo, čistý duchovný pokrm.
Teraz ide o to, aby všetci, ktorí patria k Cirkvi Neveste, boli v Božej láske skrze
Ducha Svätého vedení ku božskej jednote, aby každý jednotlivec našiel spojenie s
Bohom, prežíval svoju osobnú prípravu a všetky prežitia spásy ako na začiatku a
čakal na vytrhnutie v úplnom súlade s každým Božím Slovom [Mt 4:4].

Brat Branham vykonal svoju časť, ja som splnil svoju. Sám Pán dokoná svoje dielo
vykúpenia skrze mocné pôsobenie Ducha v Cirkvi Neveste, aby bola pripravená na
stretnutie so Ženíchom [Mt 25:10; 1Ts 4:15-18; 1Kor 15:51-58].

Vidíme, ako sa pred našimi očami napĺňajú miesta Písma určené pre tento čas, a
môžeme pozdvihnúť naše hlavy, lebo vykúpenie našich tiel je blízko.

„A Duch a Nevesta hovoria: ,Príď!“ a ten, kto počuje, nech povie: ,Príď!‘…“ [Zj
22:17a]. „Amen, príď, Pane Ježišu!

V poverení Božom pôsobiaci
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