Predica din HAITI
10 iunie 2007
Ewald Frank
Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul
nostru. Îi aducem mulţumiri lui Dumnezeu pentru această ocazie de a vă
împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Răspunderea pe care o avem
noi este mai mare decât cea a unui şef de stat. Răspunderea pe care o
avem noi astăzi este mult mai mare decât cea a preşedintelui S.U.A.
Noi înţelegem din sfintele Scripturi că Dumnezeu are un plan de
mântuire. De asemenea, înţelegem că timpul harului a început şi se va şi
sfârşi. Înţelegem, de asemenea, că revenirea lui Hristos este iminentă şi
că Mireasa trebuie chemată afară şi trebuie pregătită. Cum citea fratele
nostru din Matei 25:10 – verset pe care-l cunoaştem cu toţii – „cele ce
erau gata, au intrat cu el in odaia de nunta, şi s-a încuiat uşa”. Sarcina
acestui ceas este să fim gata pentru ziua aceea. Vă voi citi mai multe
versete… Ochii mi-au căzut pe 1 Petru 1:13 – în timp ce fratele nostru a
citit celelalte versete – „De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre,
fiţi treji până la sfârşit”. V. 22: „Deci, ca unii care, prin ascultarea de
adevăr, v-aţi curăţit sufletele …”. În cap. 2:7: „Cinstea aceasta este doar
pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei neascultători,«piatra, pe care
au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului»”. Pentru
unii, Domnul este o piatră de poticnire, iar pentru alţii El este Stânca
veacurilor. Cei care sunt ascultători, sunt grupul pe care l-a ales
Dumnezeu. Cei neascultători nu cred Cuvântul lui Dumnezeu şi merg pe
propriile lor căi.
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, aş dori să citesc acum versetele pe
care mi le-a pus Domnul pe inimă înainte de a veni la acest serviciu.
Începând de la Evrei 10:36. Şi dacă doriţi, poate ne ridicăm în picioare o
clipă. Evrei 10:36: „Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce aţi împlinit
voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. Recitesc:
„Căci aveţi nevoie de răbdare, ca după ce aţi împlinit voia lui
Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit” – împlinirea
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făgăduinţei. V. 37: „«Încă puţină, foarte puţină vreme», şi «Cel ce vine
va veni, şi nu va zăbovi»”. Evrei 10:7: „Atunci am zis: «Iată-Mă (în sulul
Cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!»”. V. 10:
„Prin această «voie» am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului
lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna”. V. 14: „Căci printr-o singura
jertfa El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi”.
Doamne Dumnezeule din cer, ne rugăm în Numele lui Isus
Hristos, să vorbeşti inimilor noastre, să dăruieşti descoperire divină, să
pui în inimile noastre ascultare; şi de asemenea, în vieţile noastre, ca noi
să fim sfinţiţi în adevăr, în voia desăvârşită a lui Dumnezeu. Doamne
Dumnezeule, noi înţelegem că adevărata sfinţire este în voia desăvârşită a
lui Dumnezeu, descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu, poporului lui
Dumnezeu, în acest timp. Binecuvântează-ne şi fii cu noi, în Numele
sfânt al lui Isus. Amin.
Puteţi lua loc. Aţi observat, mai întâi se vorbeşte despre Domnul
nostru, apoi se vorbeşte despre voi şi despre mine. Mai întâi a trebuit ca
El să facă voia lui Dumnezeu, iar acum e rândul nostru să facem voia lui
Dumnezeu. Vă voi citi câteva versete, începând cu Matei 26 şi vă cer să
verificaţi în prezenţa lui Dumnezeu unde vă regăsiţi voi în Scripturi.
Unde vă regăsiţi voi în Scripturi? Matei 26:39: „Apoi a mers puţin mai
înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicând: «Tată, dacă este
cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc
Eu, ci cum voieşti Tu»”. A fost aceasta şi rugăciunea voastră? „Nu cum
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu”? A fost aceasta şi rugăciunea voastră?
În Marcu 14, avem din nou relatarea despre rugăciunea Domnului
nostru. Cap. 14:36: „El zicea: «Ava, adică: Tată, Ţie toate lucrurile Îţi
sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu
ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu”.
Luca 22:42: „zicând: «Tată, dacă voieşti, depărtează paharul
acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta»”.
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, a sosit timpul să încetăm cu toată
neascultarea. A sosit timpul să fim răstigniţi împreună cu Hristos.
Domnul nostru a făcut această rugăciune înainte de a fi răstignit. El era în
grădina Ghetsimani, pe drum spre Golgota. Acolo El S-a rugat şi de
aceea s-a făcut voia lui Dumnezeu şi pe crucea Golgotei s-a petrecut
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lucrarea salvării, pentru că Fiul lui Dumnezeu a supus voia Sa, voii lui
Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu ca noi să fim salvaţi. Şi atunci
Salvatorul Şi-a dat viaţa pentru noi.
Ioan 4:34: „Isus le-a zis: «Mâncarea Mea este să fac voia Celui
ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui»”. „Mâncarea Mea este să fac
voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui”. Acum Dumnezeu
este pe cale să-Şi împlinească/încheie lucrarea Sa. În ziua a şaptea,
Dumnezeu a încheiat lucrarea de creaţie. Acum, la finalul celei de-a
şaptea epoci a Bisericii, Dumnezeu Şi-a trimis slujitorul şi profetul, ca să
ne facă de cunoscut voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, toate
făgăduinţele lui Dumnezeu, ca să încheie lucrarea lui Dumnezeu, apoi
Hristos va reveni. Şi aşa cum am citit în Evrei 10, avem nevoie de
răbdare şi în timpul acestei răbdări - ştiţi, vreme de două mii de ani,
adevăraţii credinicoşi au aşteptat să vină Domnul. Iar noi suntem
generaţia care ştie că El va veni în timpul nostru. Vom citi mai multe
versete. Dar vă rog, nu uitaţi acest verset: Ioan 4:34: „Isus le-a zis:
«Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc
lucrarea Lui»”. Care este mâncarea voastră? De ce Şi-a descoperit
Dumnezeu Cuvântul Său? Pentru a-Şi descoperi voia Sa, ca noi să putem
face voia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-Şi poată încheia lucrarea cu
noi.
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, cel mai mare scop al lui Dumnezeu
este legat de mesajul acestui ceas. Noi am fost readuşi în voia lui
Dumnezeu, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, acum, Domnul
trebuie să-l pună în inimile noastre, ca să facem voia lui Dumnezeu.
Recitim în Ioan 6:38-39: „căci M-am coborât din cer ca să fac nu
voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis, este să
nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El”. Aceasta este voia lui Dumnezeu.
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, noi putem citi un număr de versete, dar
înţelegem, prin harul lui Dumnezeu şi repet că mesajul acestui ceas este
Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp, iar Dumnezeu ne-a trimis un
proroc, spre a ne aduce înapoi în voia şi Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi,
Dumnezeu ne dăruieşte dorinţa de a împlini voia lui Dumnezeu Nu este
suficient să vorbim despre semnele timpului de sfârşit, nu este suficient
să vorbim despre proroc, sau despre mesajul timpului de sfârşit; acum
trebuie să devină o problemă foarte personală: „Facă-se voia Ta în viaţa
mea. Nu cum vreau eu, nu ce vreau eu, ci cum vrei Tu, conform
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Cuvântului Tău”. Hrana duhovnicească este Cuvântul lui Dumnezeu
descoperit, iar Cuvântul lui Dumnezeu descoperit este voia lui Dumnezeu
descoperită. Astfel, noi suntem aduşi direct în voia lui Dumnezeu. Mana
ascunsă ne-a fost dată, Dumnezeu ne-a descoperit toate tainele care au
fost ascunse de la întemeierea lumii, prin slujba prorocului Său. Astfel,
noi suntem readuşi la Dumnezeu, în locul preasfânt, unde ne vorbeşte
Domnul prin sfântul Său Cuvânt şi ne dă descoperire divină pentru a ne
aduce în concordanţă cu El şi cu Cuvântul Său.
În Matei 24, Domnul nostru vorbeşte despre timpul sfârşitului.
Doresc să amintesc numai v. 12: „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii,
dragostea celor mai mulţi se va răci”. Ce este fărădelegea? Dacă citiţi în
Matei 25, Domnul nostru a făcut o anumită afirmaţie, adresată celor
cărora le-a fost închisă uşa. De ce n-au putut intra? Pentru că nu au fost
gata. Au avut iluminare, pentru că aveau candele, dar nu au avut rezerva,
ca să reumple candelele. Dar noi înţelegem, prin harul lui Dumnezeu, că
am fost aduşi în Locul preasfânt, unde Se coboară Duhul Sfânt şi
reumple, reumple, reumple candelele noastre. Noi nu mergem la cei ce
vând. Nu judec, dar sunt multe personalităţi carismatice care vorbesc
către mii de oameni şi spun: „Dacă doriţi să primiţi Duhul Sfânt, doar
veniţi la adunări!”. Odată, în Manila, în Filipine, am urmărit o mare
personalitate carismatică şi el i-a chemat pe oameni în faţă, apoi şi-a scos
haina, a început s-o învârtă deasupra capului şi a spus: „Acum lucrează
Duhul Sfânt!” Apoi a spus: „Primiţi Duhul Sfânt!”. Dar nu Duhul Sfânt
lucra, ci omul respectiv îşi învârtea haina. Dar oamenii credeau că era
Duhul Sfânt la lucru.
Vreau să înţelegeţi: cum a relatat Domnul, „mergeţi la cei ce
vând” – noi nu vindem şi nu cumpărăm. Totul este gratuit. Din pricina
crucii de pe Golgota, toate binecuvântările sunt libere. Dar în Matei 7, ni
se vorbeşte despre personalităţile carismatice, care sunt numite „lucrători
ai fărădelegii”. Aici găsim ceva foarte deosebit: Matei 7:21: „Nu oricineMi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce
face voia Tatălui Meu care este în ceruri”. Astfel înţelegem din Cuvântul
lui Dumnezeu, că nu este vorba despre semne şi minuni, despre darul
prorociei, despre darul minunilor şi vă spun de ce. Pentru că toate aceste
mari personalităţi carismatice au rămas în învăţăturile bisericii romanocatolice. Au rămas în învăţătura trinitară, în botezul trinitar, în
denominaţiile lor, dar William Branham, slujitorul şi prorocul lui
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Dumnezeu, nu a aparţinut unei denominaţii. El însuşi a ieşit afară, apoi a
trebuit să ne cheme afară şi pe noi, care credem.
Dar în timpul nostru, oamenii privesc spre acele personalităţi
carismatice, aşteaptă mari semne şi minuni, dar Domnul nostru spune:
„Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”. Amintiţivă de Evrei 10: noi suntem sfinţiţi şi făcuţi desăvârşiţi pentru totdeauna
ÎN VOIA LUI. În afara voii sale, suntem pierduţi! În voia Lui, suntem
salvaţi. Şi în conformitate cu Efeseni 1:13, suntem pecetluiţi cu Duhul
Sfânt făgăduit, după ce am primit Cuvântul adevărului. Mulţi vorbesc
despre pecetluirea cu Duhul Sfânt, dar puteţi fi pecetluiţi cu Duhul Sfânt
numai după ce aţi primit Cuvântul adevărului. Deci, vă rog, primiţi
Cuvântul adevărului.
Iar acum, cu privire la cei din Matei 7:22: „Mulţi Îmi vor zice în
ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău?»”.
Eu am văzut-o: omul a spus: „Acum vă voi da o prorocie”. Deci, el chiar
şi-a anunţat propria prorocie1.
Să citim mai departe, în v. 23: „Atunci le voi spune curat:
«Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care
lucraţi fărădelegea»”. Duceţi acest verset în 2 Tesaloniceni 2, unde este
vorba de taina fărădelegii, duceţi-l la alte versete…
Preaiubiţii mei fraţi şi surori şi dragi prieteni, Dumnezeu a trimis
mesajul pentru cel mai mare scop al acestui timp, spre a chema afară
poporul lui Dumnezeu din toate denominaţiile, din toate naţiunile, ca să
fie despărţit de tot ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Nu vă amestecaţi, ci
despărţiţi-vă. La începutul creaţiei, când Dumnezeu a făcut lumina, a
despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu desparte ce este rău de ceea ce
este bine. Dumnezeu desparte Cuvântul Său de răstălmăcire. Poporul său
este un popor pus deoparte, care umblă în lumina Cuvântului descoperit
al lui Dumnezeu.
Astfel, înţelegem din sfintele Scripturi, că nu putem privi spre
mari personalităţi, ci trebuie să înţelegem prin descoperire divină, că
acesta este timpul final al lui Dumnezeu. Nimeni nu ştie când va reveni
Domnul, iar cei care cunosc mesajul acestui ceas, ştiţi că a fost un an
1977 pe care l-au scos în evidenţă mulţi fraţi, pentru că ei au crezut că
1

Fratele Frank face cu mâna în semn de dezaprobare – n.ed.
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afirmaţia din cartea „Cele şapte epoci ale Bisericii” îi aparţine lui
William Branham; ei nu au ştiut că afirmaţia a fost făcută de Lee Vayle.
Eu cunosc toate predicile înregistrate pe benzi, le-am tradus în limba
germană: acea afirmaţie, că „în 1977 va lua sfârşit sistemul lumii şi va
începe Împărăţia de o mie de ani”, nu se regăseşte pe nicio înregistrare!
Astfel, în 1976, Domnul mi-a mai dat o însărcinare deosebită, cu un glas
audibil şi atunci am spus fraţilor din S.U.A. că anul 1977 va veni şi va
trece, iar ei s-au supărat foarte tare pe mine. Ei au spus: „Tu te ridici
deasupra prorocului”. Eu am spus: „Nu, eu n-o fac, dar eu respect
Cuvântul lui Dumnezeu”. Şi până în ziua de azi, eu duc totul înapoi, la
predicile care sunt înregistrate pe benzi. Nu este suficient să fie scris ceva
într-o carte, ci vreau să aud [respectivele afirmaţii din carte] de pe buzele
fratelui Branham.
Aşa cum v-am spus azi dimineaţă, am avut marele privilegiu în
viaţă, să-l cunosc personal pe fratele Branham, să cunosc prin descoperire
divină faptul că el a fost prorocul făgăduit şi că Dumnezeu l-a folosit ca
să ne dea ultimul mesaj, pentru a descoperi toate tainele din Cuvântul lui
Dumnezeu, care au fost ascunse de la începutul timpului. Dar înţelegem,
de asemenea, că avem nevoie de aceeaşi descoperire, prin acelaşi Duh
Sfânt, ca să înţelegem cum a înţeles el, ca să vedem ce a văzut el, ca să
spunem ce a vrut să spună el.
Vă dau un exemplu. Când fratele Branham a vorbit despre cele
şapte tunete, el a vorbit despre trăirea puternică de pe 28 februarie 1963,
când s-au auzit şapte tunete, trăire care pentru el a însemnat foarte mult şi
se referă la aceasta de 71 de ori. [Detunăturile] au fost atât de puternice
încât întreaga zonă s-a cutremurat şi vârfurile copacilor au fost retezate şi
pietrele s-au prăvălit de pe munte. Fratele Branham a auzit cu urechile
sale fireşti şapte tunete puternice. El chiar bate de şapte ori în amvon şi a
spus: „Cele şapte tunete au fost atât de puternice şi în acestea este
credinţa pentru răpire, este descoperirea celor şapte peceţi, este noul
Nume al lui Dumnezeu” - întotdeauna el s-a referit la această trăire. Şi vam spus deja, când s-au auzit aceste şapte tunete, fratele Branham era pe
vârful muntelui, apoi el a privit în sus şi a văzut norul supranatural şi
şapte îngeri în acel nor. El se referă de mai multe ori la aceasta şi spune:
„I-am văzut pe cei şapte îngeri. Al şaptelea a însemnat mai mult pentru
mine decât ceilalţi”. Al şaptelea înger i-a vorbit: „Întoarce-te în
Jeffersonville, căci a venit vremea deschiderii celor şapte peceţi”.
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Cu numai câteva zile înainte fusesem cu fratele Branham, deci
cunosc personal aceste lucruri, am urmărit slujba fratelui Branham în toţi
aceşti ani. Dar dacă vin fraţi care spun: „Noi avem descoperirea celor
şapte tunete”, iar cineva a spus că sunt 27 de interpetări despre cele şapte
tunete, răspunsul meu a fost foarte rapid: „Fiecare dintre ele este greşită”.
Fraţi şi surori, eu nu critic, dar am o răspundere înaintea lui
Dumnezeu, eu trebuie să vă spun adevărul. Un frate din Johannesburg,
Africa de sud, care l-a cunoscut şi el pe fratele Branham, personal, când
i-am făcut o vizită acasă ca să bem împreună un ceai, a spus dintr-o dată:
„Frate Frank, tu nu crezi mesajul acestui ceas”. Eu am fost surprins. I-am
spus: „Frate preaiubit, eu am dus mesajul ceasului până la marginile
pământului”. „Nu, nu”, a spus el, „pentru că tu nu crezi cele şapte tunete.
Cele şapte tunete sunt mesajul. Şi pentru că tu nu crezi cele şapte tunete,
tu nu crezi mesajul şi nu predici mesajul”. Noi am mai vorbit foarte scurt
după aceea… L-am întrebat ce sunt cele şapte tunete. Mi-a răspuns:
„Sunt o descoperire”. „Ce este această descoperire?” am întrebat eu. „O
taină”. „Ce taină?” „Păi… încă nu este pe deplin descoperită”. Ştiţi ce am
făcut eu? Am lăsat acolo jumătatea de ceaşcă de ceai care-mi rămăsese şi
i-am spus fratelui care mă adusese acolo: „Du-mă înapoi la hotel”.
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, voi aveţi dreptul şi datoria să
verificaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu pe oricine predică. Chiar în zilele
apostolilor, când aceştia predicau, când Pavel predica, cei din Berea
cercetau zilnic Scripturile, zilnic, zilnic, ca să verifice – ca să verifice –
dacă lucrurile sunt aşa.
Ca voi să ştiţi ceva despre cele şapte tunete, doresc să vă citesc
Apocalipsa 10 şi vreau s-o respectaţi. Vă rog respectaţi ordinea divină!
Dacă nu puteţi respecta ordinea divină, nu-L respectaţi pe Dumnezeu şi
nu respectaţi Cuvântul Său. În v. 1 din Apocalipsa 10, ni se vorbeşte
despre Îngerul puternic al legământului, care avea curcubeul deasupra
capului, care a coborât, cu picioarele ca nişte stâlpi de foc şi în mână avea
o carte deschisă - v. 2. Atunci când el coboară ca Înger al legământului,
pune un picior pe mare şi unul pe uscat, iar în v. 3, „a strigat cu glas
tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să
se audă glasurile lor”. V. 4: „Şi când au făcut cele şapte tunete să se
audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un
glas, care zicea: «Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete şi nu scrie ce
au spus!»”. Acum avem ceva foarte important, în v. 5: „Şi îngerul pe
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care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ, şi-a ridicat mâna
dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut
cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile
din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al
şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după
vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor”. Revenind la ultima
parte a v. 6, când îngerul şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer, jurând pe Cel
ce este viu în vecii vecilor, nu va mai fi nicio zăbavă… Citiţi Daniel
12:6-7, unde ni spune exact perioada de timp din momentul când îngerul
jură: „Unul din ei a zis omului aceluia îmbracat în haine de in, care
stătea deasupra apelor râului: «Cât va mai fi până la sfârşitul acestor
minuni?» Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea
deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna
stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, că vor mai fi o vreme, două
vremuri şi o jumătate de …”. Acum vă voi citi din alte cărţi ale
profeţilor… Osea… Vă rog amintiţi-vă Apocalipsa 10, când Domnul
coboară ca Înger al legământului şi El va jura şi va răcni ca un leu…
Osea 11:10: „Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va răcni; căci El
Însuşi va răcni, şi copiii vor alerga tremurând de la apus”. Să citim Ioel
3:16: „Domnul răcneşte din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se
zguduie cerurile şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său
şi ocrotirea copiilor lui Israel”.
Astfel, vedem legătura… Eu îmi amintesc foarte bine, când
fratele Branham a făcut afirmaţia că în timp ce ospăţul de nuntă este în
desfăşurare, în cer, atunci Domnul va coborî şi Se va descoperi celor
144.000. Preaiubiţii mei fraţi şi surori, despre toate aceste subiecte am
vorbit în literatura noastră, mergând din Vechiul Testament în Noul
Testament, din cartea Apocalipsei înapoi la profeţi, arătând armonia
Scripturilor şi faptul că fiecare învăţătură trebuie să aibă la bază două sau
trei versete. Nu există nicio învăţătură bazată pe un singur verset. Dar aşa
cum a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, totul trebuie stabilit pe
două sau trei mărturii.
Astfel, înţelegem prin harul lui Dumnezeu, că sunt şapte mesageri
ai celor şapte epoci ale Bisericii, Apoc. 2 şi 3 şi sunt, de asemenea, şapte
îngeri cu trâmbiţe şi, de asemenea, şapte îngeri care toarnă şapte potire.
Întotdeauna 7 – 7 – 7. Dar lăsaţi-l pe fiecare la locul lui. Nu luaţi pe unul
dintr-un loc, aşezându-l în alt loc. Nu… lăsaţi fiecare cuvânt la locul lui.
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Fraţi şi surori, este atât de important să nu schimbaţi nici măcar un
cuvânt. De exemplu, dacă Biblia spune „Fiul omului”, nu-l puteţi
schimba cu „Fiul lui Dumnezeu”. Ai fi un criminal, nu poţi s-o faci!
Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este la locul potrivit şi fiecare Cuvânt al
lui Dumnezeu este într-o ordine divină. Dacă scrie „Fiul omului”, lăsaţi-l
„Fiul omului”. Dacă scrie „Fiul lui David”, lăsaţi-l „Fiul lui David”. Dacă
citiţi „Fiul lui Dumnezeu”, lăsaţi-l „Fiul lui Dumnezeu”. Lăsaţi
întotdeauna aşa cum este scris.
Ca Fiul lui Dumnezeu, este Salvatorul nostru. Ca Fiul omului,
este profet. Ca fiul lui David, este Rege. Pentru fiecare titlu de acest fel
există o legătură în planul lui Dumnezeu şi în Cuvântul lui Dumnezeu.
De exemplu, în Evanghelia după Ioan, Domnul nostru a spus: „Dar dacă
aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?”. Închipuiţi-vă
pentru o clipă, că ar fi fost scris „aţi vedea pe Fiul lui Dumnezeu suinduSe unde era mai înainte”. Ar fi trebui ca eu să-mi închid Biblia şi să plec
acasă. Spun aceste lucruri numai ca voi să ştiţi că Biblia este într-o ordine
divină, iar Vechiul şi Noul Testament formează o unitate, prin acelaşi
Duh Sfânt.
Preaiubiţi fraţi şi surori, vă rog să nu daţi atenţie niciodată vreunei
răstălmăciri, fie că este vorba despre Matei 25, Mica 5, Isaia nu ştiu cât,
despre post. Lăsaţi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu în contextul în care
este scris. Lăsaţi-l în seama lui Dumnezeu, El veghează asupra
Cuvântului Său şi Îşi împlineşte Cuvântul Său, când soseşte timpul. Dar
nu rataţi împlinirea! Dar dacă voi credeţi răstălmăcirea, veţi rata
realitatea. Vă avertizez, ca om al lui Dumnezeu, vă avertizez şi repet în
Numele lui Isus Hristos: dacă voi credeţi orice răstălmăcire despre Matei
25, Mica 5, despre cutare, sau cutare sau cutare text, veţi rata realitatea,
veţi rata împlinirea. Eu vă cer în Numele lui Isus Hristos, nu primiţi nicio
răstălmăcire, pentru că răstălmăcirea vă desparte de prezenţa lui
Dumnezeu şi vă aduce sub puterea duşmanului, pentru că fiecare
răstălmăcire vine de la duşman.
În încheiere, să spunem câteva lucruri, despre Cuvântul
făgăduinţei şi Duhul făgăduit şi copiii făgăduinţei. Aceste trei lucruri
merg împreună. Şi preaiubitul nostru frate Didier a citit din Romani 9,
despre Avraam şi Sara, despre Isaac, fiul făgăduit. Isaac a fost un fiu
făgăduit. Domnul l-a vizitat pe Avraam - Geneza 18 - şi a stat să mănânce
cu Avraam, apoi a dat o făgăduinţă: „La anul, pe vremea aceasta, Mă voi
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întoarce şi soţia ta, Sara, va avea un fiu. Avraam a râs, dar a crezut. A râs
şi Sara, ea era în cort, lângă ieşire, ca să asculte ce a spus Domnul. Ea a
râs în sinea ei, iar Domnul s-a uitat la Avraam şi a întrebat: „De ce a râs
Sara?”
Preaiubiţii mei fraţi şi surori, de câte ori nu s-a referit fratele
Branham la acest incident? El a spus: „Aceeaşi slujbă, cu acelaşi semn,
semnul lui Mesia, semnul Fiului omului, s-a repetat în generaţia noastră”.
Aşa cum Domnul nostru, în vremea Sa, i-a putut spune lui Natanael:
„Înainte de a te chema Filip, te-am văzut sub smochin”. I-a putut spune
lui Simon, care fusese chemat de fratele său, Andrei, când a venit în
prezenţa Domnului: „Numele tău este Simon, iar al tatălui tău, Iona”. Şi
Petru a devenit un ucenic. Femeii de la fântână i-a putut spune: „Ai avut
cinci soţi, iar cel pe care-l ai acum nu este soţul tău”. Şi femeia a spus:
„Ştim că atunci când vine Mesia, el ne va spune toate aceste lucruri. Dar
Tu cine eşti?”. Iar Domnul i-a spus: „Eu, Cel care Îţi vorbesc, sunt
Acela”. Ioan 5:19-20: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face
decât ce vede…” Profeţii erau văzători… „ce vede pe Tatăl facând şi tot
ce face Tatăl face şi Fiul întocmai”. Fratele Branham vedesa o vedenie
pentru fiecare persoană pentru care se ruga. Lumina supranaturală cobora
şi fratele Branham spunea: „Văd că lumina este deasupra surorii. Lumina
este deasupra acelui frate”. Şi în acea lumină el vedea viziunea: cine era
persoana, ce boală are, din ce oraş venea. Eu am văzut aceste lucruri, sunt
un martor ocular, am văzut slujba pe care n-a mai avut nimeni altcineva.
Am văzut-o cu propriii mei ochi. Astfel, eu cred în slujba dată de
Dumnezeu. Cred că William Branham a avut o mare însărcinare şi poate
ar trebui să spun, cea mai mare însărcinare.
Astfel, înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu, că numai dacă voi
credeţi acea făgăduinţă - şi trebuie s-o subliniez ca voi să înţelegeţi –
copiii făgăduinţei cred Cuvântul făgăduinţei. Iar Cuvântul făgăduinţei le
este descoperit prin Duhul Sfânt. Dacă eşti un copil al lui Dumnezeu
autentic, atunci ţi se potriveşte Ioan 8:47: „Cine este din Dumnezeu,
ascultă cuvintele lui Dumnezeu”. Am citit din sfintele Scripturi. Cine este
din Dumnezeu, născut prin Duhul lui Dumnezeu, a primit viaţa nouă, pe
Isus Hristos în inimă (iar El este Cuvântul); şi dacă El este în tine, eşti o
parte din El şi El este o parte din tine, iar tu crezi Scripturile. De aceea
Biblia spune în Galateni 3 şi 4, despre Avraam şi despre noi, ca şi copii ai
făgăduinţei. Şi cu aceasta vom încheia. Galateni 3:8: „Scriptura, de
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asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe
Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste
bună: «Toate Neamurile vor fi binecuvântate în tine»”. V. 14: „pentru ca
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit”. Aici, făgăduinţa
este adusă în legătură cu credincioşii. Dumnezeu va binecuvânta
Neamurile şi aceia dintre Neamuri care cred, primesc făgăduinţa, primesc
Duhul Sfânt făgăduit, prin credinţă. Unde vă regăsiţi voi, în Cuvântul lui
Dumnezeu? Unde vă regăsiţi voi, în sfintele Scripturi?
Galateni 3:19: „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată
din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină «Sămânţa», căreia
îi fusese făcută făgăduinţa” - „până când avea să vină «Sămânţa»,
căreia îi fusese făcută făgăduinţa”. Avea să vină Sămânţa, Sămânţa
făgăduită. „…până când avea să vină «Sămânţa», căreia îi fusese făcută
făgăduinţa”. Prin El urma să fie binecuvântate toate Neamurile. Când El
avea să vină, atunci noi urma să avem parte de toate făgăduinţele.
Galateni 3:29: „şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi «sămânţa»
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”. Întotdeauna, „făgăduinţă”,
„făgăduinţă”, „făgăduinţă”. Preaiubiţii mei fraţi şi surori, vă întreb
înaintea lui Dumnezeu… Nu trebuie să vă ridicaţi mâinile, dar eu vă
întreb: credeţi voi din toată inima că făgăduinţa din Maleahi s-a împlinit
în slujba lui William Branham? Atunci spuneţi „Amin”. Puţin mai tare…
AMIN! AMIN! AMIN! Atunci eu vă pot asigura, în Numele lui Isus
Hristos, că, dacă voi credeţi acea făgăduinţă, confirmaţi că sunteţi copii ai
făgăduinţei, care primesc descoperirea divină, prin Duhul Sfânt. Primiţi
pecetluirea cu Duhul Sfânt! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Slavă lui
Dumnezeu!
Încă două versete: Galateni 4:23: „Dar cel din roabă s-a născut
în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă”.
Întotdeauna, „făgăduinţă”, „făgăduinţă”, „făgăduinţă”. V. 28-29: „şi noi,
fraţilor, ca şi Isaac, suntem copii ai făgăduinţei”. Spuneţi: „Slavă lui
Dumnezeu!” Spuneţi „Amin!” Să recitim împreună: „şi noi, fraţilor, ca
şi Isaac, suntem copii ai făgăduinţei”. O credeţi? Primiţi-o. Devine o
realitate! O realitate! Isus Hristos, acelaşi ieri şi azi şi în veci!
Fraţi şi surori, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Şi dacă vă putem
fi de ajutor, lăsaţi-ne adresa. Slujim peste o sută cincizeci de naţiuni, în
optsprezece limbi, cred eu, împărtăşind scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu
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cu cât mai mulţi oameni. Eu sunt convins că fiecare copil al lui
Dumnezeu din ţara voastră, din oraşul vostru, are dreptul să ştie ceea ce
face Dumnezeu acum, are dreptul să fie în legătură cu slujba dată de
Dumnezeu pentru timpul nostru. Eu nu vorbesc despre mine însumi, eu
sunt cel mai neînsemnat dintre slujitorii lui Dumnezeu, dar eu cred acest
Cuvânt al lui Dumnezeu. Eu cred meajul acestui ceas. Dacă voi aţi spune
tuturor din diferitele grupuri – pur şi simplu spuneţi-le tuturor: Dumnezeu
este Dumnezeul Cuvântului Său. Aliniaţi-vă la Cuvântul lui Dumnezeu,
în Cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Fiţi copii ai făgăduinţei, care primesc
Duhul făgăduit şi înaintează cu Domnul! Atunci se va împlini Ioan 17:
„Ei să fie una, cum suntem Noi una. Eu în ei şi Tu în Mine, ca toţi să fie
una”. Fiţi în Hristos, iubiţi-vă unii pe alţii.
Cum spuneam înainte, nu primiţi nicio răstălmăcire. Aveţi dreptul
să vă întoarceţi la Cuvântul lui Dumnezeu! Dacă cineva predică ceva,
aveţi dreptul să-i spuneţi: „Te rog, arată-mi în Scripturi. Arată-mi în
Scripturi! Arată-mi în Scripturi! Arată-mi în Scripturi! Dumnezeu este un
Dumnezeu al Cuvântului Său.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! În Numele sfânt
al lui Isus. Acum îl rog pe fratele Didier să vină şi să încheie. Mulţumesc
fraţilor responsabili pentru că ne-au invitat. Dumnezeu să vă
binecuvânteze într-un mod deosebit! Fie ca Dumnezeu să vă folosească şi
în ţările vecine, fie că este în Guadelupe, Martinica… Dacă Cuvântul lui
Dumnezeu locuieşte în voi, fraţilor, atunci îl puteţi împărtăşi altora.
Aceeaşi descoperire care i-a fost dată lui William Branham prin Duhul
Sfânt, aceeaşi descoperire, prin acelaşi Duh Sfânt, vă este dată vouă.
Primiţi-o! Credeţi-o! În Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru! Amin.
Amin!
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