Predica de la Krefeld
Sâmbătă, 3 septembrie 2011, ora 1930
Ewald Frank
Şi eu doresc să vă salut pe toţi şi să vă spun un „Bun venit!”
Dumnezeu să dăruiască harul Său, ca voi cu toţii să vă simţiţi bine. Eu
mă gândesc câteodată la faptul că noi aici predicăm în limba germană
şi mulţi vorbesc o altă limbă. Dar mulţumiri lui Dumnezeu pentru
traducătorii noştri! Eu Îl rog pe Dumnezeu ca El să-i binecuvânteze
într-un mod deosebit, să fie cu ei, astfel ca toţi ascultătorii să înţeleagă
fiecare cuvânt, tot ce este spus, totul să ajungă la toţi, din toate
limbile, şi toţi din toată lumea să fie binecuvântaţi.
Când m-am gândit din câte ţări suntem adunaţi aici, în acest
loc, şi mai ales când am văzut pe tinerii veniţi din România, eu m-am
gândit în sinea mea: „Oamenii aceştia călătoresc peste 1.400 - 1.500 de km
până aici ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu”. Domnul să vă
binecuvânteze! Noi suntem adunaţi din toată Europa: din Rusia, din
Moscova, din Ucraina, Polonia, Cehia, Slovacia, România, Italia,
Elveţia, Austria, Olanda, Belgia şi din Spania; a venit şi fratele nostru
din Ungaria. Dumnezeu să îl binecuvânteze într-un mod deosebit şi săl folosească, astfel Cuvântul Domnului să fie răspândit şi în acea ţară.
Toţi cei care sunt în direct cu noi, să fie şi ei binecuvântaţi în
toate popoarele, limbile şi naţiunile. În mod deosebit spunem un „Bun
venit!” fraţilor slujitori, fratele Graff, fratele Didier şi toţi fraţii care
slujesc cu Cuvântul; Dumnezeu să vă binecuvânteze într-un mod
deosebit!
Noi cunoaştem Matei 24; nu este doar unul care împarte hrana,
ci toţi au parte de împărţirea hranei. În acel timp Domnul nostru a
poruncit ucenicilor ca să spună poporului să se aşeze, şi Domnul a
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înmulţit pâinea. El a dat-o ucenicilor şi ei au dat-o poporului, şi a
rămas şi în plus. Acolo a fost un băieţel care avea cinci pâini, şi 5.000
de oameni au fost hrăniţi şi au mai rămas 12 coşuri cu fărâmituri, care
puteau fi împărţite mai departe. Când Domnul este prezent, atunci nu
este nicio lipsă. El ne va dărui Cuvântul Lui şi va fi cu noi. Salutări
[...].
Nu doresc să uit, ci vreau să mai spun încă o dată că noi
suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru că avem posibilitatea să ne
adunăm din Est, din Vest, Sud şi Nord, uşile sunt încă deschise şi noi
avem libertatea ca să propovăduim Cuvântul original. Dumnezeu, prin
har, ne-a adus înapoi la vestirea de la început.
Există şi făgăduinţa că El va aduce totul în starea originală; aşa
cum a adus înapoi Israelul din toate popoarele şi limbile, şi ei aşteaptă
să vină Mesia. Acestea sunt ultimele cuvinte ale rugăciunii de la Zidul
Plângerii: „Elohim Adonai, lasă-ne să trăim venirea lui Mesia şi rezidirea
Templului”. Cu aceste cuvinte se încheie rugăciunile credincioşilor evrei
de la Zidul Plângerii, în Ierusalim. Zidul Plângerii este zidul de vest al
Muntelui Templului. Muntele Templului este aici, iar Zidul Plângerii
este aici, şi aici a fost Templul şi cam la 300 de metri de la acest zid
este acea moschee. Dumnezeu va face toate lucrurile la timpul
potrivit, iar pentru aceasta nu trebuie să ne facem griji.
Ceea ce pe mine mă îngrijorează câteodată, dar probabil că nu
este nevoie, este faptul că toată lumea islamică, toată lumea arabă se
împotriveşte Israelului. Tot ce se întâmplă acolo este de fapt îndreptat
împotriva Israelului. Am citit că suprafaţa ţărilor arabe din jurul
Israelului este de 990 de ori mai mare decât micuţul Israel; de 990 de
ori mai mare decât micuţul Israel. Şi acest mic Israel ei doresc ca să-l
mai împartă şi să facă încă un stat palestinian care nu a existat
niciodată. Până în 1967 partea de Vest, ceea ce astăzi se numeşte West
Bank, a aparţinut Iordaniei. Eu am mai spus-o deja că, în 1964 m-am
dus cu autobuzul din Amman, din Iordania, până în Ierusalim. Eu
cunosc zona aceea destul de bine.
În 11 septembrie se împlinesc 10 ani de când s-a întâmplat
acea mare catastrofă în Statele Unite. Acele avioane au fost conduse
2

de către 19 islamişti fanatici. Eu am aici un articol, pe larg: la prima
lovitură au murit 2761 de oameni, şi piloţii au fost omorâţi. Şi astăzi
noi să credem că „islamul aparţine de noi”. Nu! Noi ar fi trebuit să
întrebăm: „Câţi din cei 19 au fost şcoliţi în Hamburg, mai înainte ca ei să
poată provoca acea nenorocire acolo?” Dar aceasta nu e treaba noastră.
Noi lăsăm totul în mâinile lui Dumnezeu. El, la timpul potrivit, va
face totul bine.
Dragi fraţi şi surori, dragi prieteni, eu doresc să mai fac încă o
observaţie: cine iubeşte Israelul nu poate să urască lumea arabă. Noi
trebuie să spunem acest lucru clar: dragostea lui Dumnezeu este
pentru toţi oamenii, din toate popoarele, limbile, din toate rasele, de pe
tot pământul. Aceasta este prima făgăduinţă, din Gen. 12, pe care
Dumnezeu a dat-o lui Avraam: „În tine vor fi binecuvântate toate
popoarele pământului”.
Doresc să mai fac o observaţie: nu există niciun iudeu care să
urască lumea arabă, şi nu există niciun iudeu care să misioneze
undeva. Există numai în Israel, 31 de „grupări creştine” care doresc
să-i misioneze pe iudei. Este bine dacă noi ne orientăm puţin şi în
istorie ca să ştim cum trebuie rânduite lucrurile care stau înaintea
noastră.
Eu zâmbesc rareori, dar acum îmi vine să zâmbesc. Am avut
nişte adunări deosebite în Bruxelles, şi după aceea am mai avut nişte
adunări deosebite în Londra. În Bruxelles am trăit ceva care apoi m-a
urmărit. La ora 14 trebuia să aibă loc o nuntă. Mirele aştepta mireasa
la intrare, dar mireasa nu mai venea. A trecut o jumătate de oră, o oră
întreagă, şi mireasa încă nu a fost pregătită. A trecut şi următoarea
jumătate de oră şi mireasa tot nu era pregătită. Eu şedeam pe
platformă, şi fratele nostru care a avut nunta este astăzi aici.
Acest fapt mi-a vorbit într-un mod clar: Mirele ceresc aşteaptă
Mireasa, şi Mireasa încă nu este pregătită. Dacă ea ar fi pregătită,
atunci răpirea ar avea loc.
În acea zi din Bruxelles situaţia aceasta mi-a vorbit: mirele stă
la intrare şi aşteaptă mireasa ca să aibă loc ceea ce a fost planificat.
Mai târziu ea a venit, dar lecţia a fost minunată pentru mine. La sfârşit
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Duhul şi Mireasa trebuie să spună: „Vino!”, şi cine aude să zică:
„Vino!”. Chiar la sfârşit noi trebuie să ajungem sub o aşa călăuzire a
Duhului Sfânt, ca Mireasa şi Duhul, Cuvântul şi Mireasa să devină
una, şi noi să aşteptăm cu adevărat venirea Mirelui.
Fratele Taty este cel mai bun traducător din limba engleză în
franceză, aşa cum este fratele nostru Jean Lambert din limba germană
în franceză. El m-a dus la Parlamentul European. Voi cu toţii ştiţi că
noi suntem europeni; pe paşaportul meu este scris „Uniunea
Europeană”. Pe toate paşapoartele noi este scris acest lucru. Noi
suntem cetăţeni europeni.
Când ne-am dus la Parlamentul European am văzut acest
monstru în faţa clădirii: curva care călăreşte pe fiară, şi are hăţurile în
mână. Şi aşa cum a spus fratele Taty: „noi aici vedem împlinită profeţia
biblică”. Aşa cum este scris, aşa se întâmplă în zilele noastre.
Fraţi şi surori, acesta este lucrul important, că Dumnezeu nu
ne-a descoperit doar planul Său de mântuire cu privire la eliberare şi
mântuire, ci El ne-a descoperit şi cuvântul profetic, ca să-l vedem cum
se împlineşte în faţa ochilor noştri. Este ceva minunat ceea ce
Dumnezeu ne-a dăruit, prin har – în mod deosebit prin slujba fratelui
Branham – descoperire şi introducere în Cuvântul lui Dumnezeu.
Multe „ziare creştine” scriu unele articole că: „noi am urma
învăţătura lui Branham”. Trebuie să o spunem: noi urmăm învăţătura
apostolilor pe care fratele Branham a pus-o din nou pe sfeşnic. Noi nu
urmăm un om sau o învăţătură deosebită, ci noi Îl urmăm pe Isus
Hristos, Domnul nostru.
Eu o scriu şi în noua scrisoare circulară: în zilele apostolilor nu
l-au urmat unii pe Petru şi alţii pe Pavel sau pe altcineva, ci ei cu toţii
L-au urmat pe Isus Hristos. Dar ei au crezut ce au vestit apostolii în
Numele Domnului. La fel este situaţia noastră şi astăzi.
Bruxelles s-a meritat şi în mod deosebit fratele Jean Claude,
fiul vechiului meu prieten, dr. Mbie care ne-a invitat acolo; Dumnezeu
să te binecuvânteze într-un mod deosebit. Dumnezeu să binecuvânteze
pe toţi astăzi!
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Apoi a urmat o adunare deosebită în Londra, cu fraţi şi surori
din Africa; într-o altă adunare au fost fraţi şi surori în principal din
India şi Pakistan iar restul de acolo. Acestea au fost nişte adunări
minunate pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin har. Cuvântul a fost
proaspăt şi puternic!
Un frate, care este foarte nou în mesaj, a citit din Apoc. 1.10,
unde Ioan spune: „în ziua Domnului eram în Duhul”. Acest frate iubit
care vine din mişcarea penticostală carismatică, „a vrut să arate ce
înseamnă să fii în Duhul” şi a vrut să facă acolo un pic de atmosferă.
Eu stăteam chiar acolo, la dreapta lui; eu am spus: „Acum a sosit timpul
meu!” El a plecat şi eu m-am dus la amvon. Şi după aceea s-a întâmplat
următorul lucru: acest cuvânt din Apoc. 1.10, „în ziua Domnului eram
în Duhul” a fost urmat de întrebarea: „Ce este ziua Domnului? Ce trebuie
să se întâmple înainte ca să vină ziua Domnului?”
Noi am luat versetul pe care l-a citit acest frate ca să facă un
pic de atmosferă, şi am putut folosi acest verset ca să aducem poporul
lui Dumnezeu în concordanţă cu Cuvântul şi să arătăm că doar cine
este în Duhul lui Dumnezeu este în concordanţă cu Cuvântul lui
Dumnezeu. Noi am avut acolo o adunare minunată! Cuvântul
Domnului nu se va întoarce cu siguranţă fără rod, ci va împlini scopul
pentru care a fost trimis.
Eu doresc să citesc două, trei versete biblice cu privire la starea
noastră, ca Biserică. Voi ştiţi, cuvântul „ecclesia” înseamnă nu doar o
întâlnire unde cineva cheamă oamenii să se adune, ci este o adunare ca
să se facă de cunoscut ceva deosebit. Acest cuvânt este scris de prima
dată în Exod 12. Acolo a fost folosit de prima dată cuvântul „biserică”,
adică Biserica chemată afară, Biserica Dumnezeului celui viu. Şi în
Noul Testament, „biserica” înseamnă cei chemaţi afară, puşi la o parte
şi dedicaţi lui Dumnezeu. Aceasta este importanţa cuvântului
„ecclesia” – biserica chemată afară din toate popoarele, limbile şi
naţiunile, chemată afară din toate religiile, din toate răstălmăcirile,
chemată afară şi adusă în prezenţa Domnului ca să asculte mesajul
dumnezeiesc care se vesteşte. Noi mulţumim lui Dumnezeu fiindcă
putem trăi în acest timp.
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Eu am citit trei capitole din Fapte, ca să-mi fac o imagine
despre ce s-a întâmplat în acel timp cu Pavel şi Biserica, cum a venit
prigoana, cum au apărut neînţelegerile. Fapte 22.22: „Ei l-au ascultat
până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia
de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!”
Dacă noi am citi mai departe aceste cuvinte, am vedea că Pavel
nu a făcut altceva decât a vestit planul de mântuire al lui Dumnezeu şi
toţi cei care l-au refuzat pe el n-au vrut ca acest om să mai trăiască, ci
să fie omorât. Dar ceea ce mi-a vorbit mie în mod deosebit a fost
faptul că Pavel s-a născut ca cetăţean roman, şi că acum Împărăţia
romană renaşte ca în acel timp – a început în anul 63 î.Hr. În anul 31
î.Hr., Ierusalimul şi împrejurimile au fost alipite Imperiului roman –
Pavel s-a născut ca cetăţean roman – atunci Roma a dominat în Israel.
Fapte 22, v. 26 la 28: „Omul acesta este cetăţean roman. Şi,
când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?”
„Da”, i-a răspuns el. Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani
am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel „sunt chiar
născut Roman”.
De ce spun eu acest lucru? Noi acum trăim la sfârşitul timpului
de har. Şi fratele Branham a spus: „Când împărţirea Berlinului, a
Germaniei şi a Europei se va sfârşi atunci Împărăţia romană va renaşte, va fi
din nou cum a fost în timpul Domnului nostru”.
În Fapte 23.21, este scris ceva groaznic: „Tu să nu-i asculţi,
pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu
blestem să nu mănânce şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî...”. Voi
ştiţi, Pavel a avut o soră; acea soră avea un fiu, şi acesta a vorbit
înaintea acelui bărbat mare şi a făcut această propunere ca el să
intervină.
Eu citesc din Fapte 24.5: „Am găsit pe omul acesta, care este o
ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul;
este mai marele partidei („sectei”– în lb. germană) nazarinenilor”.
Isus Hristos, Nazarineanul, a locuit într-un oraş numit Nazaret, ca să
fie numit Nazarinean. Aceasta vine de la cuvântul „nazireu” –
„dedicat”. El a fost Cel dedicat. Credincioşii de atunci au fost socotiţi
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ca fiind o sectă, o partidă a acestui Nazarinean, al Domnului nostru.
Dacă cu noi se întâmplă acelaşi lucru în acest timp, atunci suntem pe
drumul cel bun, suntem pe calea corectă.
În Evanghelia lui Ioan cap. 15, Domnul nostru a folosit nişte
cuvinte foarte clare referitoare la acest lucru, în v. 18: „Dacă vă urăşte
lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din
lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi
pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea”.
Noi suntem doar toleraţi pe pământ, suntem oaspeţi şi străini; patria
noastră este în ceruri, acolo unde nu este cunoscut necazul şi durerea.
Dacă aţi fost atenţi: noi am fost aleşi din mijlocul lumii.
Dacă mergem la Efes. 1, atunci vedem că Dumnezeu a ştiut
înaintea întemeierii lumii cine va crede şi cine nu va crede, cine va
primi şi cine va refuza şi, astfel, El a putut scrie înaintea întemeierii
lumii, în Cartea Vieţii Mielului, numele tuturor celor ce vor primi
mântuirea.
În cuvântul de introducere am citit, cu adevărat, sâmburele
vestirii şi al Evangheliei. Şi despre aceasta este vorba astăzi. Nu o
religie, nu o distracţie religioasă, ci noi să ne adunăm în Numele
Domnului ca să auzim preţioasa Evanghelie veşnic valabilă a lui Isus
Hristos, şi să credem mesajul dumnezeiesc, prin har.
Noi trebuie să o spunem oamenilor, aşa cum a spus-o Domnul
nostru, în Evanghelia lui Ioan, cap. 3: „Doar dacă cineva este născut din
nou, altfel nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.
Noi trebuie să o spunem, trebuie să o vestim, numai aşa nu
rămâne sângele lor pe mâinile noastre. Trebuie să spunem tuturor
oamenilor că noi cu toţii am fost pierduţi şi am fost născuţi în păcat,
am fost despărţiţi de Dumnezeu şi condamnaţi la moarte, şi nimic nu e
aşa de sigur în viaţă ca moartea. Este datoria noastră sfântă ca să
spunem oamenilor că nimeni nu poate să se mântuiască după propriul
model, ci noi trebuie să mergem pe calea îngustă şi să intrăm pe poarta
cea strâmtă, trebuie să credem în Isus Hristos. Nu dorim să vă rănim,
ci să vă arătăm că Dumnezeu are nişte intenţii bune cu voi. El nu
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doreşte ca cineva să fie pierdut, ci El doreşte ca toţi să se pocăiască, să
primească viaţa veşnică şi să trăiască veşnic.
Trebuie să o spunem în toate adunările: există o singură viaţă
veşnică şi aceasta este numai cu Dumnezeu; doar Dumnezeu este din
veşnicie în veşnicie, doar El singur este Cel veşnic. Cel veşnic S-a
descoperit de la începutul timpului. El, ca Domn a umblat în Grădina
Eden şi apoi pentru mântuirea noastră S-a descoperit ca Tată în cer, în
Fiul pe pământ şi în Biserică prin Duhul Sfânt.
Dacă mergem la Ioan 17.3, citim: „Şi viaţa veşnică este
aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe
Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. În aceasta constă viaţa veşnică.
Nimeni nu poate să treacă pe lângă Isus Hristos, El este Calea,
Adevărul şi Viaţa. Doar cine are pe Fiul lui Dumnezeu are şi viaţa
veşnică, aşa este scris în 1 Ioan 5.20: „El este Dumnezeul adevărat şi
viaţa veşnică”.
Noi trebuie să o spunem oamenilor că noi, cu toţii, am fi fost
pierduţi, trebuie să le spunem oamenilor că acolo a fost primul
început, acolo era Eva şi ea a fost dusă în eroare. Ce înseamnă această
ducere în eroare? Noi cu toţii o ştim. Dacă cineva îţi spune: „Fiica mea
a fost dusă în eroare”, atunci nu te gândeşti că „ea a mâncat cu cineva o
îngheţată”, nu te gândeşti că „a fost la plimbare pe Rin”. Nu! Amăgirea e
amăgire. Ducerea în eroare s-a întâmplat în Grădina Eden; Eva a fost
amăgită, a primit o sămânţă străină şi Domnul Dumnezeu trebuia să
spună la faţa locului: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între
sămânţa ta şi sămânţa ei”. Acolo erau două seminţe diferite. Dar aici
este şi Maria, un început nou, ea nu a cunoscut niciun bărbat, ea a fost
o fecioară pe care Dumnezeu a ales-o!
Ajungem şi la Ps. 22: „Tu m-ai pus în pântecele mamei mele”.
Acesta a fost un început nou, un început nou al creaţiei noi a lui
Dumnezeu. Cum am şi citit-o în 2 Cor. 5.17: „..dacă este cineva în
Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi”.
Aşa cum a avut loc păcătuirea aceasta, la începutul timpului, şi
toată omenirea a fost născută în acest păcat; de aceea şi David în
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rugăciunea lui a spus: „în păcat m-a zămislit mama mea” (Ps. 51.5). A
fost căderea în păcat şi toată omenirea s-a născut în acest păcat. De
aceea, noi cu toţii am fost pierduţi şi trebuia să vină Salvatorul şi să
repare această cădere în păcat, să plătească preţul pentru eliberarea
noastră, ca să ne dăruiască înfierea, prin har (Gal. 4.4).
Noi trebuie să vestim planul lui Dumnezeu, trebuie să le
spunem oamenilor, fie că le place sau nu, că noi am fost cu toţii
pierduţi şi despărţiţi de Dumnezeu. Dar apoi şi mesajul minunat:
„Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea cu Sine.” (2 Cor. 5.19).
Mesajul minunat, al crucii, aşa cum o spune Pavel, în Rom. 1.16:
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede”.
Eu adresez acest cuvânt în mod deosebit tuturor tinerilor şi
celor care sunt astăzi poate de prima dată în mijlocul nostru: credeţi în
Domnul Isus Hristos, credeţi în lucrarea desăvârşită de mântuire de pe
crucea de la Golgota!
Recitim v. 16-17: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui
Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea
fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului” – şi nouă
tuturor, din toate popoarele, limbile şi naţiunile – v. 17: „deoarece în
ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin
credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit
va trăi prin credinţă”.
Deci, noi avem şi purtăm mesajul dumnezeiesc de mântuire.
Noi nu ne amestecăm în politică sau religie, ci noi vestim mesajul de
mântuire al Dumnezeului nostru. Putem spune tuturor cu o mare
convingere: cine crede mesajul dumnezeiesc aceluia Cuvântul crucii îi
va deveni o putere a lui Dumnezeu. Aşa noi putem trăi salvarea
sufletelor noastre.
Eu m-am gândit că Noul Testament a început cu împlinirea
făgăduinţelor pe care Dumnezeu le-a făcut în tot Vechiul Testament.
De fiecare dată când noi citim în Noul Testament „cum spune
Scriptura”, întotdeauna se referă la Vechiul Testament, căci Noul
Testament încă nu era scris. Erau doar câteva scrisori trimise prin
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biserici. Când Domnul nostru a spus: „Cine crede în Mine cum spune
Scriptura”, atunci era scris undeva în proroci sau în psalmi.
Acesta este punctul: Noul Testament este bazat pe Vechiul
Testament, este împlinirea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit
în Vechiul Testament. Noi suntem mulţumitori pentru faptul că
Domnul îşi va desăvârşi planul Său de mântuire în acelaşi mod cum la şi început. Noi putem verifica totul. Întotdeauna ne putem întoarce la
Sfânta Scriptură şi să mergem din Vechiul în Noul Testament să
vedem concordanţa, armonia şi împlinirea tuturor lucrurilor pe care lea făgăduit Dumnezeu.
Eu doresc ca să mai citesc încă două locuri din Luca 2.28-32:
„Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
„Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie,
înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile, şi
slava poporului Tău, Israel”.
Vă rog puneţi-vă în locul acestui bărbat al lui Dumnezeu. Lui
i-a fost descoperit că nu va vedea moartea până nu Îl va vedea pe
Mesia. Când a fost adus Copilul în Templu, s-a dus şi Simeon acolo.
El nu a trebuit să întrebe pe cineva, ci el a primit orientarea prin
călăuzirea Duhului Sfânt. El s-a dus, a luat Copilul în braţe, şi după ce
a rostit binecuvântarea, a zis: „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău („după cum i-ai făgăduit” – în lb.
germană) căci ochii mei...”.
Fraţi şi surori, ochii noştri văd împlinirea Cuvântului lui
Dumnezeu. Urechile noastre ascultă Cuvântul lui Dumnezeu pentru
acest timp. De aceea şi noi putem spune din convingere şi din inimă că
şi noi vedem împlinite făgăduinţele şi tot ceea ce a spus Dumnezeu
mai dinainte în Cuvântul Lui. Fie în mijlocul poporului Israel, fie în
Europa Unită, indiferent unde este descoperită pe pământ, fie în sfera
firească sau duhovnicească, fie că e vorba de Israel sau Biserică, totul
a fost spus mai dinainte. Noi am primit harul ca să ascultăm, să trăim
şi să vedem cum se împlineşte Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu în
timpul nostru înaintea ochilor noştri.
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Noi mai putem citi şi din Luca 2.34: „Simeon i-a binecuvântat,
şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre
prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi să fie un semn care va
stârni împotrivire”.
Noi am fi dorit ca să fie altfel, ca toţi să-L primească pe Mesia
cu bucurie şi să recunoască ziua pe care au aşteptat-o de 2.000 de ani.
Dar aşa cum spunea şi Pavel, şi este scris în Rom. 10 şi 11: „doar partea
aleasă, o rămăşiţă, au primit-o, doar ei i-a fost descoperit şi a avut parte de
ceea ce a făcut Dumnezeu atunci”.
V. 34: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi
ridicarea multora în Israel”. De aceea şi Domnul nostru a spus: „Eu de
aceea am venit în lumea aceasta: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd să
ajungă orbi.” (Ioan 9.39). Atunci învăţaţii au vorbit între ei: „Oare se
referă la noi că suntem orbi?” Iar Domnul le-a zis: „Dacă aţi fi orbi, n-aţi
avea păcat, dar fiindcă susţineţi că vedeţi, păcatul vostru vă rămâne”. Este o
deosebire mare dacă cineva susţine că vede sau dacă Domnul ne-a uns
ochii, ne-a dăruit ungerea Lui ca să vedem.
Mai citim şi din Luca 3 de la v. 2 la 4, unde este vorba despre
slujba lui Ioan Botezătorul: „şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa –
Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Şi
Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului şi
propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor, după cum
este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: „Iată glasul celui ce
strigă în pustie: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările”. Şi v.
6: „Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu”. Toată
omenirea va vedea mântuirea lui Dumnezeu; toată omenirea a văzut-o
şi n-au primit-o.
Noi ajungem din nou la aceeaşi concluzie: doar cei aleşi, doar
cei care Îl cred cu adevărat pe Dumnezeu, doar lor li se va descoperi.
Ceilalţi se poticnesc şi trec pe lângă. Noi deseori am citit Luca 7, că
fariseii au refuzat pentru ei înşişi planul de mântuire al lui Dumnezeu
fiindcă nu au primit botezul lui Ioan.
Luca 7.30: „dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit
planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui”. El a fost
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prorocul făgăduit, el a pregătit Calea Domnului, el a întors inimile
părinţilor spre copiii Legământului cel nou; el a fost o parte a istoriei
mântuirii. Şi cine refuză ceea ce face Dumnezeu conform Cuvântului
Său, se închide şi refuză mântuirea pentru persoana proprie, nu
primeşte ceea ce a hotărât Dumnezeu.
Fraţi şi surori, dacă întrebi azi un teolog: „A fost atât de
important ca oamenii să fie botezaţi de către Ioan?” Bineînţeles că a fost
important, pentru că Ioan a putut să spună: „Cel ce m-a trimis pe mine să
botez...” A fost o poruncă, o însărcinare pe care el a împlinit-o conform
prorocului Isaia, ca să pregătească Calea Domnului. Cine a refuzat
aceasta, a refuzat întregul plan al lui Dumnezeu.
Fraţi şi surori, toată lumea să asculte: cine refuză în acest timp
botezul biblic în Numele Domnului Isus Hristos, refuză planul
Dumnezeului nostru, cum a fost descoperit lui Petru, Filip, Pavel,
apostolilor conform cuvântului Scripturii din Efes. 4.5: „Este un
singur Domn, o singură credinţă, un singur botez”. Şi acest botez este
botezul biblic în Numele Domnului Isus Hristos, Numele
Legământului cel nou în care Dumnezeu ni S-a descoperit ca Tată în
Fiul şi prin Duhul Sfânt.
Tocmai acest punct trebuie accentuat: că Domnul l-a folosit pe
fratele Branham ca să pună pe sfeşnic toate temele biblice, despre
dumnezeire, despre botezul în apă şi totul să fie readus în starea
originală. Aceasta nu a fost propunerea mea sau a ta, ci este făgăduinţa
lui Dumnezeu.
Cum am spus în introducere despre adunarea din Londra: Ioan
a fost transpus în ziua Domnului, el a văzut tot ce se va întâmpla, până
se va sfârşi timpul şi va începe din nou veşnicia. Noi cei mai simpli
oameni de pe tot pământul, noi am primit harul ca să ascultăm
Cuvântul lui Dumnezeu, să îl credem, să ne fie descoperit, şi Duhul ne
conduce de la un verset la altul şi ne descoperă întregul plan de
mântuire al Dumnezeului nostru.
Fraţi şi surori, pentru aceasta este necesar să înţelegem că: aşa
cum Ioan a fost un proroc făgăduit şi el a lucrat conform poruncii lui
Dumnezeu, şi cine l-a crezut pe el, acela L-a crezut pe Dumnezeu şi
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cine a fost botezat de Ioan, a fost botezat conform voii lui Dumnezeu
şi cine nu s-a lăsat botezat de Ioan nu a fost conform voii lui
Dumnezeu. Noi nu putem face niciun fel de compromis: „o, Doamne,
eu nu iau lucrul acesta în serios”. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie
luată în serios de fiecare! Noi trebuie să ascultăm de Cuvântul lui
Dumnezeu, nu avem voie să umblăm pe căile noastre proprii.
Dumnezeu ne vorbeşte într-un mod serios şi în seara aceasta. Cuvântul
crucii ne va deveni o putere dumnezeiască pentru noi toţi care credem.
Cuvântul nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care a
fost trimis de Dumnezeu.
Dumnezeu a dat făgăduinţa că va trimite un proroc înainte ca
să vină ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului. Trebuie să o
reamintim în fiecare predică. Noi nu ştim unde va ajunge fiecare
predică şi cine va asculta predica, noi nu ştim dacă vom ajunge în
toate locurile unde este ascultată şi predica de astăzi. În fiecare
adunare trebuie vestite toate învăţăturile de bază. De aceea noi suntem
mulţumitori lui Dumnezeu fiindcă putem crede din inimă, că ne aflăm
aproape de revenirea lui Isus Hristos. Chiar şi ultimii vor fi chemaţi,
ca numărul să fie deplin, şi după aceea uşa se va încuia.
Eu adresez un cuvânt celor care sunt noi, care sunt de prima
dată în mijlocul nostru, care poate nu au auzit niciodată o astfel de
vestire. Fără niciun fel de fanatism, o spunem în prezenţa lui
Dumnezeu: Noi credem fiecare făgăduinţă, şi El ne-a descoperit
Cuvântul Lui pentru timpul nostru prezent, prin harul Lui. Noi am
recunoscut în ce timp trăim, am recunoscut mesajul şi mesagerul şi iam primit, ne-am supus corecturii lui Dumnezeu şi am dat dreptate lui
Dumnezeu. Am crezut şi vom crede în continuare aşa cum spune
Scriptura.
Ar fi frumos ca toţi aceia care au venit în această seară de
aproape şi de departe şi toţi aceia care ascultă acest Cuvânt pe tot
pământul, în toate popoarele, limbile să înţeleagă că aceasta este
ultima chemare şi nimeni nu ştie când se va încuia uşa. Dar un lucru îl
ştim noi cu toţii, că trebuie să primim Cuvântul lui Dumnezeu cu
teamă dumnezeiască, şi prin Duhul lui Dumnezeu să ne fie descoperit.
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Cine este indiferent în timpul predicării Cuvântului lui
Dumnezeu, în viaţa aceluia nu se va întâmpla absolut nimic. Trebuie
să fim aşa cum a fost Maria, sora lui Lazăr; ea a şezut la picioarele
Domnului şi a mişcat în inima ei fiecare Cuvânt pe care l-a auzit din
partea Domnului. Fiecare Cuvânt trebuie să-l mişti în inima ta şi
fiecare Cuvânt trebuie să te mişte pe tine, trebuie să ne vorbească, să
ne atingă. Atunci vom vedea şi rezultatul.
Noi suntem mulţumitori fiindcă, în acest timp, facem parte din
rândul „eclesiei”. Noi suntem cei chemaţi afară. Ce a fost atunci?
Atunci mielul a fost jertfit şi sângele a fost aplicat pe tocul uşii şi a
avut loc scoaterea afară. Atunci este amintită de prima dată „biserica”
Israel. Noi, Biserica răscumpărată, recunoaştem că sângele Mielului
lui Dumnezeu a fost vărsat pe crucea de pe Golgota pentru mântuirea
şi împăcarea noastră, ca să primim pace cu Dumnezeu, şi prin rănile
Lui noi suntem tămăduiţi.
Vă rog frumos, nu treceţi indiferenţi pe lângă acest fapt, ci
veniţi la Domnul şi primiţi, aşa cum am citit! Toată lumea va vedea
împlinită mântuirea Dumnezeului nostru. Aceasta este ziua mântuirii,
acesta este timpul potrivit. De aceea este dată şi această ultimă
chemare.
Haideţi să cuprindem despre ce este vorba astăzi. Dumnezeu
îşi are drumul Lui cu Israelul, şi nimeni să nu judece Israelul. De ce
este situaţia aşa cum este? Dumnezeu permite ca să fie aşa, dar
sfârşitul va fi minunat. Aşa cum este scris în Isaia 42 şi Matei 12:
„Robul Meu va propăşi şi va vesti dreptatea printre neamuri şi lucrarea va fi
desăvârşită într-un mod biruitor”. Domnul şi Dumnezeul nostru veghează
asupra tuturor lucrurilor. Şi când va veni timpul potrivit se va întâmpla
totul. Dar de prima dată trebuie ca Biserica dintre neamuri să fie
chemată afară şi adusă la desăvârşire – căci astfel a scris-o Pavel către
romani – şi apoi Dumnezeu Se va descoperi din nou Israelului.
Chemarea afară a Bisericii are loc acum, şi pregătirea ei merge în
paralel cu aceasta. Mesajul dumnezeiesc este vestit în timpul nostru:
„un Domn, o credinţă, un botez”, niciun fel de compromis, niciun
amestec, ci numai Cuvântul clar şi adevărat al lui Dumnezeu.
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Eu citesc din Gal. 1, voi cunoaşteţi această expresie minunată a
lui Pavel, unde el spune că este vestită şi o altă evanghelie. Citesc de
fiecare dată cu bucurie aceste versete, Gal 1.10: „Caut eu oare, în
clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui
Dumnezeu?”
Spuneţi într-un mod cinstit: cui îi putem face după plac?
Indiferent ce vestim, există nişte critici. Noi trebuie să vestim în aşa
mod, încât să fie corect în faţa lui Dumnezeu. „Caut eu oare, în clipa
aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui
Dumnezeu?” Noi avem nevoie de bunăvoinţa lui Dumnezeu, şi
Dumnezeu poate fi de acord doar cu Cuvântul Lui, şi noi trebuie să
fim de acord cu Cuvântul lui Dumnezeu. „Sau caut să plac
oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui
Hristos”. Un slujitor, un rob al lui Hristos nu poate fi plăcut
oamenilor, ci trebuie să placă Domnului care l-a chemat şi trimis.
V. 11: „Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită
de mine nu este de obârşie omenească”. Nu este o răstălmăcire
omenească, nimic de origine omenească.
V. 12: „pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la
vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos”. Ceea ce a vrut să
spună Pavel, o pot spune şi eu, o putem spune cu toţii. Totul se
întâmplă prin descoperire, în acel moment când Îl credem pe
Dumnezeu, când credem Cuvântul vestit, atunci ne este descoperit
prin har.
Fratele Branham nu a putut să placă oamenilor, ci el a trebuit
să placă lui Dumnezeu. El a primit Cuvântul din partea Domnului prin
descoperire şi l-a dat în acelaşi mod mai departe. Noi am auzit acelaşi
Cuvânt, noi l-am crezut, şi mai mult decât atât, am vestit în
concordanţă cu mărturia şi învăţătura apostolilor care au primit
învăţătură direct din partea Domnului.
Conform Fapte 1, după învierea Lui, a fost împreună cu
ucenicii Săi timp de 40 de zile şi i-a învăţat despre Împărăţia lui
Dumnezeu. Abia după ce ne-a învăţat Domnul, El ne poate trimite ca
să învăţăm şi pe alţii, şi anume să dăm mai departe învăţătura Lui.
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Acesta a fost scopul învăţăturii în cele 40 de zile. Ceea ce i-a învăţat
El, ei au trebuit să o dea mai departe tuturor popoarelor. Aşa o facem
şi noi astăzi, prin harul Său.
Noi suntem smeriţi sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Cine
suntem noi, ca să fi primit acest har înaintea lui Dumnezeu? Toată
lumea să asculte, să creadă, să primească, şi Domnul să le descopere
că acesta este ultimul mesaj înaintea revenirii lui Isus Hristos. Partea
de învăţătură, partea profetică totul este inclus în această ultimă
vestire. Şi aşa cum am auzit la început, şi partea evanghelistică.
„Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea cu El însuşi”.
Noi avem nevoie de tot: de Cuvânt, de sânge şi de Duh. Dumnezeu
este în mijlocul nostru, în inimile noastre, El lucrează în noi. Astăzi se
vor întâmpla lucruri mari, astăzi Cuvântul lui Dumnezeu a fost primit
prin credinţă, astăzi fiecare din această adunare a simţit că Domnul i-a
vorbit personal. Nu celuilalt, ci astăzi Domnul ţi-a vorbit ţie personal.
În mod deosebit mă adresez tuturor celor noi veniţi în mijlocul
nostru. Dumnezeu nu forţează pe nimeni, Dumnezeu este dragoste, dar
această dragoste a lui Dumnezeu s-a descoperit pe cruce. Ioan 3.16:
„atât a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Crede în
Domnul Isus Hristos şi vei trăi salvarea, mântuirea, harul, şi nu vei fi
pierdut. Cine are viaţa veşnică va trăi veşnic. Domnul Dumnezeu să
ne binecuvânteze, El să ne ajute să devenim mai mulţumitori.
Cuvântul Lui să nu se întoarcă astăzi fără rod, ci să împlinească scopul
pentru care l-a trimis El. Amin!
Haideţi să ne ridicăm, şi aşa cum am cântat deseori, cântăm şi
de data aceasta cântarea „Aşa cum sunt”[...].
În timp ce ne aplecăm capetele noastre şi ne rugăm într-un
mod liniştit în prezenţa lui Dumnezeu, Cuvântul să lucreze în
continuare şi Duhul lui Dumnezeu să ne despartă de păcatul
necredinţei. Căci astfel este scris: „Cine nu crede că Eu sunt, acela va
muri în păcatele lui”. Dumnezeu doreşte ca tu, tu care ai ascultat astăzi
Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă l-ai ascultat de prima dată, să nu
mori în păcatul tău, să nu mori în păcatul necredinţei, ci să primeşti
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viaţa veşnică, aşa cum este scris: „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică şi
nu va fi judecat, ci a trecut de la moarte la viaţă”.
Primiţi-o, acceptaţi-o, şi Domnul va dovedi prezenţa Lui, Îşi
va confirma Cuvântul, şi voi veţi avea această trăire a mântuirii prin
harul Lui. Atunci s-a meritat venirea voastră, atunci aceasta este ziua
voastră, ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi. Noi cu toţii putem
fi voioşi şi bucuroşi şi să-I dăm cinstea doar lui Dumnezeu.
Înainte ca să ne rugăm împreună, îi rog pe toţi să-şi închidă
ochii şi să-şi deschidă larg inimile. Şi oricine doreşte să fie inclus în
această
rugăciune
să
ridice
foarte
scurt
mâna
lui.
Mulţumesc!Mulţumesc! Mulţumesc! Astăzi ne vom ruga şi pentru toţi
aceia care au o dorinţă profundă ca, Cuvântul lui Dumnezeu să le fie
descoperit prin Duhul. Cine o doreşte? Noi cu toţii o dorim. Noi cu
toţii o dorim. Dumnezeu este prezent. Credeţi acum, credeţi acum!
Haideţi să cântăm cântarea „Numai să crezi, numai să crezi”, dar
credeţi cu adevărat, şi primiţi. Se cântă cântarea [...].
Eu aş fi dorit să mă rog astăzi pentru toţi tinerii, ca ei să-şi
dedice vieţile lor Domnului, din toată inima şi să nu mai privească
înapoi în lume, ci doar la Domnul nostru care va aranja şi viaţa lor
pământească, şi va astâmpăra dorinţa inimilor voastre. Dumnezeu a
rânduit întotdeauna vieţile tuturor credincioşilor, fie în sfera
pământească sau duhovnicească. Totul a fost rânduit şi aranjat de către
Domnul. Încredeţi-vă în Domnul chiar şi în sfera pământească, şi în
sfera duhovnicească, şi El va face totul bine.
Astăzi îi vom ruga pe toţi tinerii să vină în faţă. Aveţi curaj,
aveţi curaj, veniţi în faţă! Aceasta să fie ziua voastră, a deciziei pentru
Domnul. Poate vin surorile să ne cânte o cântare de invitaţie. Veniţi cu
toţii, nu vă fie ruşine, nu vă fie ruşine! Domnul a spus: „oricine se va
ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el,
când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri”. Fraţi şi
surori, şi în mod deosebit, voi tinerii, credeţi-o! Lumea este condusă
de cel rău, acesta îi conduce pe toţi în pierzare. Dumnezeu vă cheamă
astăzi. Surorile cântă cântarea [...].
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Eu citesc un singur verset şi vă rog pe toţi să credeţi ce este
scris aici. Citesc din Luca 24.47: „Şi să se propovăduiască tuturor
neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând
din Ierusalim”. Noi astăzi am vestit Evanghelia, în legătură cu
pocăinţa şi credinţa. Primiţi-o! Credeţi acum! Credeţi acum ce a
făgăduit şi a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui. Şi noi putem să vă
asigurăm pe toţi că veţi primi iertarea păcatelor dacă voi Îl primiţi prin
credinţă, pe Isus Hristos ca Mântuitorul vostru. Doriţi să o faceţi
acum? Spuneţi „Amin”! Amin.
O, Dumnezeule mare, noi ne rugăm împreună şi Îţi mulţumim
pentru prezenţa Ta. Tu eşti prezent în mijlocul nostru, Tu ai vorbit
inimilor noastre, Tu ne-ai iertat păcatele noastre şi ne-ai dat dreptatea
Ta. Noi Îţi mulţumim, iubite Domn, pentru toţi aceia care au ascultat
chemarea Ta. Ei să creadă tot ce ai spus Tu. Tu ne-ai poruncit să
vestim Evanghelia Ta, şi să propovăduim iertarea păcatelor tuturor
popoarelor.
Tuturor celor care au crezut mesajul lui Dumnezeu, noi le
putem spune cu autoritate dumnezeiască: „Prin credinţa în Isus Hristos,
păcatele voastre vă sunt iertate. Voi aţi primit o viaţă nouă din partea lui
Dumnezeu, prin harul care ne-a fost dăruit”. Aceasta este o realitate
dumnezeiască. Spuneţi „Amin!” Lăudat şi slăvit să fie Domnul
Dumnezeul nostru acum şi în vecii vecilor. Aleluia! Amin!
Haideţi să cântăm împreună cântarea „Tu meriţi, Tu meriţi”.
[...] Cântăm şi cântarea „Îl iubesc, Îl iubesc” [...]. O cântăm şi în limba
engleză [...]. Amin. Zilele biblice sunt prezente în mijlocul nostru.
Dumnezeu vizitează poporul Său, într-un mod îndurător. A Lui să fie
cinstea şi lauda în vecii vecilor. Amin.
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