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Sumar video august 2012 

 

 
 Doamnelor şi domnilor, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, Dumnezeu 

să vă binecuvânteze şi să fie cu voi!  

 Dumnezeu ne-a binecuvântat în acest sfârşit de săptămână care a 

trecut, într-un mod foarte, foarte deosebit. S-au adunat între 800-900 de 

credincioşi, spre a auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Şi cu adevărat, 

Cuvântul împlineşte scopul pentru care a fost trimis, exact aşa cum a 

spus Domnul nostru în Isaia 55: „Cuvântul Meu, care iese din gura 

Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci ... va împlini planurile Mele”. 

Şi de aceea, înţelegem prin harul lui Dumnezeu, importanţa Cuvântului 

lui Dumnezeu. Nu ajunge să spunem că „noi suntem Mireasa Cuvânt, 

aşa cum Mântuitorul nostru a fost Cuvântul descoperit în trup”. 

Cuvântul acela făgăduit nouă trebuie să fie manifestat în noi. Ceea ce 

este făgăduit Bisericii, trebuie să fie manifestat în Biserică. Şi ceea ce 

este făgăduit pentru Mireasă, trebuie să fie manifestat în Mireasă.  

 Cu mare bucurie ne dăm seama că Domnul nostru a biruit moartea, 

locuinţa morţilor şi pe Satana - toate puterile întunericului - când a murit 

El pe crucea Golgotei. Nu doar răscumpărare şi împăcare pentru noi, ci 

de asemenea, toate puterile Satanei au fost nimicite, au fost biruite.  

 Şi vom citi din Galateni - este un Cuvânt deosebit unde apostolul 

Pavel spune că dacă cineva predică altă evanghelie, respectivul se află 

sub blestem. Dar noi predicăm Evanghelia originală a lui Isus Hristos, 

fără a schimba o singură frază sau învăţătură, ci lăsând totul aşa cum a 

fost şi rămâne în original.  

 Acum, în Col. 2:15: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a 

făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin 

cruce”. Domnul Dumnezeul nostru a biruit toate puterile duşmanului. 

După învierea Sa, El a putut să spună: „Toată puterea Mi-a fost dată în 

cer şi pe pământ”. De aceea, El a dat marea însărcinare şi a spus că va fi 

cu noi, ca o confirmare. Cei ce cred vor vedea demonstrarea puterii lui 

Dumnezeu asupra tuturor puterilor vrăjmaşului.  

 Prin Evanghelia lui Isus Hristos, sângele vărsat pe crucea Golgotei 

(aceasta este răscumpărarea noastră) şi prin Cuvântul lui Dumnezeu dat 
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nouă suntem sfinţiţi în acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar prin Duhul 

Sfânt suntem călăuziţi în tot Adevărul.  

 Mai sunt două versete care ne-au devenit importante, cu referire la 

Domnul nostru şi întoarcerea Lui la cer după de a împlinit 

răscumpărarea şi marea biruinţă. Citesc din Psa. 24:7: „Porţi, ridicaţi-vă 

capetele, ridicaţi-vă, porţi veşnice ca să intre Împăratul slavei!” În 

continuare: „Cine este acest Împărat al slavei?  Domnul cel tare şi 

puternic, Domnul cel viteaz în lupte”. El a luptat, El a trecut prin 

Ghetsimani, El a luptat. Şi El nu este doar biruitor, ci ne-a dat nouă 

biruinţa.  

 Şi aici, în v. 9, este scris: „Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, 

porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!” Şi din nou se pune 

întrebarea: „Cine este acest Împărat al slavei? Domnul oştirilor: El este 

Împăratul slavei!”  

 La prima venire a lui Hristos, s-au împlinit peste o sută de prorocii 

din Vechiul Testament. Una dintre ele se găseşte în Psa. 47:5: 

„Dumnezeu s-a suit cu un strigăt, DOMNUL cu sunetul unei trâmbiţe” 

[traducerea King James - n.tr.].  Minunat! Noi toţi credem că există un 

singur Dumnezeu. Şi Dumnezeu s-a descoperit în Isus Hristos - Emanuel 

- Dumnezeu cu noi. 

 Astfel, în prorocia Vechiului Testament ni se spune că „Dumnezeu 

s-a suit cu un strigăt, DOMNUL cu sunetul unei trâmbiţe”. Apoi, dacă 

citiţi în 1 Tes. 4, Domnul revine cu acelaşi strigăt de biruinţă, cu un 

triumf. El a biruit moartea, locuinţa morţilor şi pe Satana şi s-a suit cu un 

strigăt, cu o biruinţă. Şi El va reveni în acelaşi fel. Vă citesc, iubiţi fraţi 

şi surori, din 1 Tes. 4:16: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt... Se va 

coborî din cer”. Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte! El s-a suit cu 

un strigăt. El s-a suit cu sunetul unei trâmbiţe. El se întoarce cu acelaşi 

strigăt, însoţit de acelaşi sunet de trâmbiţă, cum citim aici.  

 Să citim v. 16 de la început: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu 

glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer 

şi întâi vor învia cei morţi în Hristos”. Deci totul se găseşte în Cuvântul 

scump şi sfânt al lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de nicio explicaţie 

despre aceasta. Totul este clar, totul este în Biblie!  

 Mesajul răsună acum până la marginile pământului - ultima 

chemare, aşa cum i s-a spus fratelui Branham: „Aşa cum Ioan 
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Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, 

mesajul dat ţie va premerge a doua venire a lui Hristos”. Şi acum [acest 

lucru] este aproape încheiat, s-a ajuns la toate naţiunile, ultimii sunt 

chemaţi afară. Dumnezeu Şi-a luat mesagerul, dar mesajul rămâne cu 

noi.  

 Şi prin harul lui Dumnezeu, prin internet noi ajungem acum la 

toate naţiunile pământului şi cei aleşi sunt chemaţi afară.  

 Dragi prieteni, de ce nu citiţi în linişte Psa. 24, Psa. 47, 1 Tes. 4? 

De ce nu vă ridicaţi mâinile să-L lăudaţi pe Dumnezeu pentru claritatea 

Cuvântului Său sfânt şi scump? 

 Binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să fie peste voi, în 

Numele Sfânt al lui Isus. Amin.  

 


