Predica de la Krefeld
Sâmbătă, 3 decembrie 2016, ora 1930
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din Evrei 12:1-3: „Şi noi, dar, fiindcă
suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o
parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să
alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă
la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea
păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva
să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.
Îi mulţumim Domnului pentru privilegiul de a putea fi adunaţi
din nou în acest loc ca să ascultăm Cuvântul scump şi sfânt al lui
Dumnezeu. Cum am auzit în rugăciune, toţi cei ce sunt prezenţi aici Îl
trăiesc pe Dumnezeu: cei pierduţi sunt mântuiţi, cei bolnavi sunt
vindecaţi şi cei chinuiţi de Duşman sunt eliberaţi. Noi ne adunăm în
acest loc prin credinţa în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe crucea
Golgotei. Domnul nostru a strigat: „S-a isprăvit!”. Sângele noului
legământ a fost vărsat, noi suntem răscumpăraţi şi suntem proprietatea
Domnului.
Dumnezeu să binecuvânteze în mod deosebit pe toţi cei ce sunt
de prima dată în acest loc şi pe toţi cei ce aţi venit de departe, din
Africa sau din orice loc aţi venit. Domnul Dumnezeu să vă
binecuvânteze pe toţi şi pe scumpii noştri fraţi din Iran. Dumnezeu să
ne binecuvânteze pe toţi din bogăţia harului Său. Fraţii să ştie că
suntem în legătură cu ei şi cu Domnul şi ne bucurăm sincer cu toţi
aceia care poartă Cuvântul Domnului şi dau mai departe ceea ce noi
am primit de la Domnul. O scurtă mărturie. Mai întâi am fost în
Pakistan. Trebuie să înţelegem că ne-am aflat într-o republică islamică
unde doar 2,5 la sută din populaţie sunt creştini, iar trei mii de oameni
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se adună în jurul Cuvântului Domnului. Vă daţi seama? Şi un bărbat cu
funcţie de conducere la nivel înalt ne întâmpină şi ne spune bun venit.
Poliţiştii în uniformă s-au poziţionat pe stadion, iar la sfârşitul adunării
toţi au venit la ieşire, mi-au strâns mâna şi doi dintre ei m-au
îmbrăţişat. Cuvântul Domnului a fost atât de puternic şi fratele nostru a
tradus atât de puternic. Noi o putem spune: ceea ce vestim noi este
Cuvântul lui Dumnezeu; aceasta o poţi face cu autoritate divină pentru
că Dumnezeu stă de partea Cuvântului Său şi împlineşte tot ceea ce El
a făgăduit. Suntem mulţumitori. Apoi adunările cu fraţii care s-au
adunat din diferite localităţi nu doar să asculte Cuvântul; a avut loc şi o
adunare deosebită cu frații unde toate întrebările şi-au primit răspunsul,
în legătură cu Ap. 10 şi tot ce a fost întrebat. În acea adunare Domnul a
călăuzit lucrurile în aşa fel ca, indiferent de convingere şi în ce direcţie
au alergat înainte, la sfârşit, frații au venit şi mi-au strâns mâna, m-au
îmbrăţişat şi I-au mulţumit lui Dumnezeu pentru claritatea Cuvântului
Său. La fiecare întrebare am putut răspunde cu Sfânta Scriptură.
Ultima adunare de acolo a avut loc într-o biserică din Lahore, Pakistan.
Este puternic cum, în toată această perioadă de timp, începând din anul
1972, Dumnezeu a binecuvântat şi din toate localitățile și regiunile El a
chemat afară poporul Său. Dumnezeului nostru Îi dăm toată cinstea
pentru că aşa răsună făgăduinţa pe care a dat-o Dumnezeu lui Avraam:
„toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:3).
Şi aşa se întâmplă cu adevărat în faţa ochilor noştri. Până astăzi 56 de
staţii de televiziune au transmis în acea regiune şi fratele nostru de la
televiziune ne-a promis că va face posibil ca transmisia să fie preluată
de 70 de staţii, pentru ca toate predicile pe care le ţinem o dată pe
săptămână să poată fi transmise nu doar prin 56 de staţii, ci prin 70 de
staţii pentru ca acest mesaj al lui Dumnezeu să ajungă la toate
popoarele din întreaga regiune de acolo. Din toată inima Îi suntem
mulţumitori Domnului Dumnezeului nostru pentru aceasta.
Credeţi-mă – sper că simţiţi împreună cu mine – este ultimul
mesaj, este ultima chemare. Nu este niciun fanatism în aceasta, nu,
absolut nu! Noi vestim Cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest
timp. Şi o spunem clar şi răspicat: începând cu timpul Reformei,
Dumnezeu a dăruit treziri după treziri. Prin fiecare trezire s-a mers mai
adânc în Scriptură. Metodiştilor li s-a făcut mai multă lumină decât în
2

timpul Reformei. După aceea au urmat trezirea baptistă, cea menonită,
apoi trezirea penticostală. Dumnezeu a călăuzit totul în felul aceasta.
Iar acum trăim în ultima perioadă de timp înaintea revenirii Domnului
nostru.
Aşa cum a cântat corul, trâmbiţa va răsuna. Cât de minunat este
că imediat ne putem întoarce la Cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Tes. 4:16
este scris că atunci când Domnul Se va întoarce va fi o singură
trâmbiţă, şi anume, trâmbiţa lui Dumnezeu. Dar în Apoc. este vorba
despre şapte trâmbiţe. Şi aceasta trebuie s-o poţi încadra biblic şi s-o
aşezi acolo unde aparţine.
Dumnezeu a dăruit har, El a trimis pe prorocul Său nu ca să
înfiinţeze o nouă religie sau o nouă direcţie de credinţă, nu. Ci El l-a
trimis ca să-i aducă pe adevăraţii credincioşi înapoi la Dumnezeu şi la
Cuvântul Său. Cu adevărat acesta este cel mai important timp din
întreaga istorie de mântuire din ultimii două mii de ani. De fiecare dată
avem dreptul să-I mulţumim Domnului din toată inima că am primit
legătura de la Domnul. Astăzi fratele Gilbert, care stă în primul rând, a
venit la mine în birou şi mi-a spus: „Pentru tine ziua de astăzi, 3
decembrie, este o zi deosebită”. Ce zi deosebită? „În 3 decembrie 1962
ai fost împreună cu fratele Branham”. Şi mi-a adus aminte ceea ce s-a
întâmplat în 3 decembrie 1962, când fratele Branham a repetat cuvânt
cu cuvânt, în limba engleză, ceea ce Domnul îmi spusese în limba
germană. Fratele Branham mi-a spus: „Frate Frank, tu n-ai înţeles. Tu
ai crezut că va veni o foamete pământească şi voi aţi depozitat alimente
pământeşti. Dar Dumnezeu va trimite o foame după auzirea cuvintelor
Lui. Iar hrana pe care trebuie s-o depozitezi este Cuvântul vorbit
făgăduit pentru acest timp care este în predicile înregistrate pe benzi”.
Pe lângă aceasta a mai spus: „Aşteaptă cu împărţirea hranei până vei
primi şi restul”.
Scumpi fraţi şi surori, poate pentru voi nu înseamnă prea mult,
dar pentru mine are o mare însemnătate faptul că Domnul a dat o
chemare în mod direct şi am auzit chemarea divină repetată din gura
prorocului Său. Și bărbatul lui Dumnezeu mi-a spus exact ceea ce a
intenţionat Dumnezeu. Toţi cei ce sunt aici şi care în anul 1962 au fost
în mijlocul nostru ştiu că noi am cumpărat şi depozitat alimente:
legume, fructe, făină. Apoi am luat avionul şi am zburat la fratele
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Branham ca să aflu ce să însemne toate acestea. Aşadar ziua de 3
decembrie are o mare însemnătate pentru mine şi Îi sunt mulţumitor
din toată inima Domnului Dumnezeului nostru.
Acum doresc să fac doar câteva observaţii cu privire la
evenimentele timpului, dar nu ne vom ocupa prea mult cu aceasta. Dar
noi ştim că în clipa actuală toate se rostogolesc şi se dau peste cap.
Peste tot unde priveşti, nu sunt doar catastrofe naturale, ci şi tot ce se
petrece pe faţa pământului, fie în politică, fie în lumea religioasă. În
internet poate fi văzut cum papa Francisc îl salută călduros în Vatican
pe un duhovnic musulman, apoi este scris textul că a sosit timpul când
toate religiile trebuie să se unifice; şi vedem că timpul a şi sosit. Apoi,
desigur, ceea ce ne îngrijorează puţin este adoptarea poziţiei oficiale a
UNESCO care pretinde că Muntele Templului n-a aparţinut niciodată
iudeilor, şi susţine că acesta aparţine palestinienilor şi că totul trebuie
pus sub protecţie naturală. UNESCO a proclamat Israelul ca fiind o
forţă de ocupaţie. Trebuie să luăm la cunoştinţă că toate popoarele sunt
împotriva Israelului. Dar Dumnezeu este de partea Israelului şi El Îşi
va duce lucrarea Sa la încheiere. Am putea citi unele lucruri, dar noi
suntem aici să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu şi să-L rugăm pe
Domnul ca să-Şi aducă la desăvârşire lucrarea Lui cu Biserica şi ca noi,
împreună, să fim luaţi în slavă. În ceea ce priveşte Muntele Templului
şi Ierusalimul; Ierusalimul este amintit de 780 de ori în legătură cu
poporul Israel. Muntele Templului este Muntele Moria pe care Avraam
l-a adus ca jertfă pe Isaac, este locul unde s-a arătat Îngerul Domnului
în aria lui Ornan iebusitul, arie pe care David a cumpărat-o cu 600 de
sicli de aur. Dacă citeşti Biblia şi mergi în Cronici, ştii că David a spus:
„Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu şi aici să fie altarul arderilor
de tot pentru Israel” (1 Cro. 22:1). Pe acel loc a fost construit primul şi
al doilea Templu, iar al treilea va fi rezidit în acelaşi loc pe aceeaşi
temelie. De fiecare dată când citesc că va avea loc un cutremur în acel
timp în Ierusalim, de fiecare dată mă gândesc la ce se va întâmpla pe
Muntele Moria, Muntele Templului când va avea loc cutremurul de
acolo. Atunci doar dărâmăturile vor fi transportate cu camioanele. Apoi
timpul se va fi împlinit. Dumnezeu Se îngrijeşte de totul. Nu trebuie să
ne ocupăm prea mult cu tema aceasta, ci s-o predăm în braţul lui
Dumnezeu.
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Ceea ce doare mai mult este când oamenii scriu răstălmăciri. Nu
doresc să amintesc numele revistei în care sunt scrise aceste lucruri,
dar spun că aceasta este publicată şi tipărită în Elveţia. În această
revistă este scris un titlu de articol „Fiara, Antihristul si Curva”. Acest
bărbat scrie: „Antihrist înseamnă un mesia fals. Mesia fals va fi un
iudeu care va stăpâni în Israel”. Aceasta este scrisă într-o revistă foarte
cunoscută şi publicată în Elveţia şi Europa. Pe următoarea pagină
citim: „Pentru că Antihristul este fiara a doua din pământ el va fi
împărat în Israel”. O astfel de mizerie pur şi simplu o arunci. Acum
ajungem la punctul în care trebuie să devenim mulţumitori că
Dumnezeu a trimis un proroc. Cum a vorbit el despre Apoc. 13, despre
prima și a doua fiară? Ce a spus el? Dumnezeu l-a putut folosi pentru
ca să pună în lumină Cuvântul profetic şi să ni-l dăruiască, pentru ca
noi să-l putem vesti mai departe. Să fim mai mulţumitori pentru harul
pe care Dumnezeu ni l-a dăruit.
Vă rog foarte frumos să înţelegeţi şi responsabilitatea care este
în legătură cu aceasta. Să dai mai departe Cuvântul clar ca cristalul şi
anume ceea ce a dăruit şi descoperit Dumnezeu prin prorocul Său, şi
prin har s-o poţi încadra biblic. Îi mulţumim Domnului de fiecare dată
din nou că n-am urmat unor basme meşteşugit alcătuite, ci am urmat
Cuvântul viu care prin har ni l-a descoperit. Astăzi n-am fi avut o
slujbă de învăţător dacă mai înainte Dumnezeu n-ar fi trimis o slujbă
profetică. Dacă începeţi să citiţi Noul Testament, puteţi observa cum
toţi evangheliştii şi toţi apostolii s-au întors adesea la ceea ce era scris
în Vechiul Testament. Aşa cum este scris: „Ca să se împlinească ce a
spus Dumnezeu prin prorocul..., prin prorocul...”. Dumnezeu a
propovăduit întregul Său plan de mântuire prin proroci, dar slujba de
învăţătură încadrează totul acolo de unde aparţine.
Acum am citit din Evrei 12 un Cuvânt care ne este adresat nouă
în mod direct. Tema noastră principală este revenirea lui Isus Hristos,
Domnul nostru, de care aparţine chemarea afară şi pregătirea noastră, a
Miresei Mielului. O putem citi din Evrei 12:2: „Să ne uităm ţintă la
Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre”. Să nu ne uităm la
împrejurări, să nu ne uităm la altcineva. Ci să ne îndreptăm privirea la
Răscumpărătorul nostru. Aşa cum a cântat corul: „Dumnezeu ne poartă
pe aripile vulturului”. Dumnezeu ne-a dat făgăduinţa că va fi cu noi în
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toate zilele până la sfârşitul veacului. Aici o putem citi: „...care, pentru
bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea,
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (vers. 2).
Apoi vine Cuvântul care ne este adresat nouă, celor ce purtăm
ocara, prigoana. Evrei 12:3: „Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a
suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine,
pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în
sufletele voastre”. Să nu vă pierdeţi curajul. Acesta este un Cuvânt care
ne este adresat direct nouă.
Spuneţi odată sincer, este prigonit, batjocorit şi ocărât vreun alt
evanghelist, vreun alt predicator sau vreo altă biserică? Nu! Acest
Cuvânt este valabil pentru noi, pentru ca noi să ne uităm cu luare
aminte la Acela care ne-a răscumpărat. Dar uitaţi-vă şi la calea pe care
El a trebuit să păşească. El a fost scuipat, batjocorit, ocărât, maltratat,
negat în toate modurile posibile. Fariseii erau experți în astfel de
împotriviri şi batjocuri. Şi astăzi cărturarii devin repede farisei; ei îşi
închipuie că cunosc Scriptura, dar apoi peste ei vine mândria şi se uită
la alţii de sus. Cine cu adevărat a primit trecere înaintea lui Dumnezeu
acela va fi smerit şi se va supune sub braţul Domnului. S-o mai
spunem încă odată, gândiţi-vă, luaţi aminte, uitaţi-vă, dar, cu luare
aminte la El, gândeşte-te tu, mă gândesc şi eu: peste tot unde mergea
Domnul şi vorbea peste tot era împotrivire. În ochii lor, El nu făcea
nimic bine.
Indiferent ce ar veni, indiferent prin ce am trece, noi să ne
aducem aminte de aceasta: că El a suferit din partea păcătoşilor o
împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva noi să ne
pierdem inima şi să cădem de oboseală în sufletele noastre. Aici în
Evrei 12:2 este scris că El a suferit şi a suportat toate acestea: „pentru
bucuria care-I era pusă înainte”. Această exprimare „prețul bucuriei
care ne așteaptă” mai este scrisă undeva în Filip. 2:16: „ţinând sus
Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar”. Există un alt Cuvânt în Filip.
1:10 care este în legătură cu bucurie: „ca să deosebiţi lucrurile alese,
pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua revenirii lui
Hristos”.
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Tema noastră este revenirea lui Isus Hristos. În timp ce stăteam
aici tocmai citeam din Ap. 22. Pavel, Petru, Iacov şi Ioan au vorbit
despre revenirea Domnului, dar în Ap. 22, vorbeşte Însuşi Domnul.
Citim Ap. 22:10, 12: „Apoi mi-a zis: «Să nu pecetluieşti
cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape. Iată,
Eu vin curând»”. Minunat! În ultimul capitol Domnul ne spune: „Şi
iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din
cartea aceasta!” (vers. 7).
Ceea ce este scris în Ap. 1:1-3 este accentuat încă o dată în Ap.
22:7: „Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele
prorociei din cartea aceasta!”. Ferice de cel ce nu răstălmăceşte, ci
ţine cuvintele prorociei din cartea aceasta aşa cum sunt scrise, de cel ce
nu-i adaugă şi nu scoate ceva din ea. Apoi vers. 10, 12, 13: „Să nu
pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este
aproape. Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe
urmă, Începutul şi Sfârşitul”. După aceea este exprimată fericirea:
„Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi
să intre pe porţi în cetate!” (vers. 14). Versetul 15 nu-l citim cu
plăcere, dar totuşi trebuie să-l citim. O categorie intră în oraşul sfânt,
iar ceilalţi sunt afară: „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii,
închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în
minciună!”.
Dragi fraţi şi surori, cu adevărat trebuie să ne cercetăm înaintea
lui Dumnezeu şi să spunem: „Iubite Domn, este viaţa mea pe deplin
dedicată? Pot fi eu confirmat înaintea Ta?” Cu adevărat în fiecare zi
trebuie să trăim în așa fel ca şi cum ar fi ultima zi. Niciunul dintre noi
nu ştie când şi unde vom fi luaţi Acasă. Dar un lucru îl ştim: toţi aceia
care vor fi pregătiţi vor intra în odaia de nuntă şi apoi uşa va fi închisă.
Apoi Ap. 22:16-17: „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă
adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi
Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă. Şi Duhul şi
Mireasa zic: «Vino!», și cine aude să zică: «Vino!», și celui ce îi este
sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!”. Apoi urmează încă
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o dată avertizarea serioasă, să nu-i adaugi nimic şi să nu scoţi nimic din
ea pentru ca partea noastră să nu fie luată, ci, prin har, să ajungem ţinta.
Scumpi fraţi şi surori, fiţi odată sinceri, dacă eu am călătorit
cincizeci de ani în întreaga lume şi am vestit Cuvântul lui Dumnezeu şi
dacă după aceea Mireasa n-ar fi pregătită atunci ce ar fi? Cu adevărat
ultimul mesaj a fost dăruit ca să ne uităm în oglinda Cuvântului şi să
spunem: „Pot eu rezista în Faţa Ta aşa cum sunt? Pot fi eu răpit în
starea în care sunt?” Nu este nimic de osândit în aceia care sunt în
Hristos Isus. Sunt eu în Hristos Isus? Suntem noi botezaţi printr-un
Duh într-un singur Trup, în Trupul Lui? Tot ceea ce ne-a făgăduit
Dumnezeu a putut avea loc deja în viaţa noastră? Dragi fraţi şi surori,
vă rog frumos să credeţi din toată inima ceea ce este scris.
Când am ajuns în Guadalupe acolo mă aştepta un grup de
aproximativ 20 de persoane. Când am ieşit din clădirea aeroportului s-a
arătat un curcubeu vizibil pe toată întinderea cerului. I-am chemat pe
toţi în clădire şi I-am mulţumit împreună Domnului Dumnezeului
nostru că am fost întâmpinaţi în felul acesta. Cu adevărat în faţa ochilor
ne-a fost arătat curcubeul, tocmai acolo la ieşire, şi noi am ştiut din
prima clipă că Dumnezeu avea mâna Lui asupra oraşului şi că mesajul
lui Dumnezeu îşi va atinge scopul pentru care a fost trimis. Desigur,
imediat după aceea ne-am gândit la Ap. 4:2-4: „Numaidecât am fost
răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe
scaunul acesta de domnie şedea Cineva. Cel ce şedea pe el avea
înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu; şi scaunul de domnie era
înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere”. Puternic!
După ce cele şapte mesaje au fost adresate celor şapte îngeri ai
Bisericii, Domnul care şedea pe scaunul de domnie a dovedit că El a
încheiat un nou legământ cu noi, cum a spus în Mat. 26:26-28: „acesta
este sângele Meu, sângele legământului celui nou”. Sângele Lui a fost
vărsat pentru iertarea păcatelor celor mulţi. Curcubeul este o mărturie
vizibilă că a avut loc un legământ. Cine doreşte să citească mai mult
este scris în Gen. 9. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, El i-a spus:
„Eu va așeza curcubeul în nori ca semn al legământului veșnic între
Mine și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ, animale și
oameni. Eu nu voi mai nimici niciodată pământul prin potop de ape”.
Aceste lucruri le puteţi citi în Gen. 9. Curcubeul, ca semn al
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legământului, era acolo. Dumnezeu dăduse garanţia vizibilă că asupra
pământului nu va mai veni niciun potop de ape. Curcubeul a fost
această garanţie că legământul a fost încheiat de Dumnezeu şi pe faţa
pământului se va întâmpla aşa cum a spus El.
În Noul Testament, Domnul Dumnezeul nostru este arătat pe
scaunul de domnie, cu curcubeul deasupra capului Lui. Scumpi fraţi şi
surori, al doilea loc îl putem găsi în Ap. 10, atunci când Domnul, ca
Proprietar de drept, Se va coborî ca Înger al legământului şi-Şi va pune
un picior pe mare şi celălalt pe uscat; atunci curcubeul va fi vizibil din
nou. Citim Ap. 10 de la vers. 1: „Apoi am văzut un alt înger puternic
care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era
curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi
de foc”. Apoi Domnul nostru vine ca Înger al legământului. El a
încheiat un legământ cu Israelul şi a încheiat un legământ cu Biserica
nou testamentară. În Ier. 31 El a anunţat acest legământ: „Ci iată
legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”. Iar
atunci când timpul s-a împlinit s-a întâmplat. În Ier. 31:33 El a spus
dinainte şi apoi a încheiat noul legământ în sângele Lui.
Scumpi fraţi şi surori, Dumnezeu este adevărat, El este
credincios. Tot ceea ce aparţine de încheierea legământului, toate
făgăduinţele pe care Dumnezeu le-a dat sunt «Da» şi «Amin». El stă de
partea Cuvântului Său.
Aici Domnul vine ca Înger al legământului cu Cartea deschisă
în mâna Lui. Ap. 10:2-4: „În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus
piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ şi a strigat cu glas
tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut
să se audă glasurile lor. 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!»”.
Cine nu respectă acest verset biblic nu este în legământ. Fiecare
credincios şi orice frate. Acel frate pe care fratele Branham l-a amintit
deseori, el învaţă şi răspândeşte învăţătura că: „cele şapte tunete sunt
şapte bărbaţi deosebiţi care îşi vor ridica glasurile. De pe fiecare
continent va veni unul, iar restul din Statele Unite”. O aşa prostie! Dar
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pentru că fratele Branham l-a amintit de câteva ori, el a primit
autoritate, oamenii s-au uitat în sus la el şi l-au ascultat. Nu şi încă o
dată nu! Dacă este scris: „nu scrie ce au spus!”, atunci cine are puţin
respect înaintea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său acela va crede şi va
face întocmai. Astfel noi putem fi mulţumitori.
Scumpi fraţi şi surori, poate şi acest lucru trebuie să-l spunem,
tocmai pentru că avem atâtea direcţii diferite. Dumnezeu S-a îngrijit de
tot. Şi ceea ce priveşte cele şapte tunete, cât har a dăruit Dumnezeu, că
fratele Branham în 24 martie 1963 a bătut cu pumnul în amvon şi s-a
referit la puternica trăire din 28 februarie. El a arătat spre acea
puternică trăire şi a spus: „Cele şapte tunete au fost atât de puternice
încât întreaga împrejurime s-a cutremurat, bolovanii şi stâncile s-au
prăvălit la vale, iar vârfurile copacilor au fost retezate de furtuna care a
însoţit tunetele”. Eu ştiu ce a vrut să spună el prin aceasta când a avut
acea puternică trăire. De ce spun eu aceste lucruri? Pentru că s-au făcut
atâtea necazuri prin fraţi care nu respectă Cuvântul, care nu înţeleg
afirmaţiile fratelui Branham, le răstălmăcesc şi nu ştiu despre ce
vorbesc. De aceea câteodată trebuie să spunem aceste lucruri. Ceea ce
este scris în Ap. 10 se va întâmpla exact aşa cum este scris aici. Cu
referire la aceasta, fratele Branham a spus: „Aici vine Domnul ca Înger
al Legământului la Israel. În acel timp Biserica Mireasă va fi fost
răpită”. Totul este foarte clar. Trebuie doar să verifici, să citeşti ce a
spus prorocul. Nu să citeşti doar într-un singur loc şi să călăreşti pe
aceasta, nu, nu! Ci să citeşti toate locurile care aparţin de acea temă.
Scumpi fraţi şi surori, ne întoarcem la vestirea noastră.
Câteodată lucrurile trebuie spuse, dar astăzi este vorba ca fiecare dintre
noi, toţi cei ce sunt noi în mijlocul nostru şi toţi tinerii, toţi să-şi dedice
vieţile lui Dumnezeu, să-şi trăiască pocăinţa, înnoirea şi naşterea din
nou. Noi să avem toate trăirile mântuitoare. Nu ne ajută la nimic să
vorbim despre mesaj şi răpire, doar dacă noi suntem pregătiţi să avem
parte de răpire. De aceea au loc aceste adunări. Mai întâi ca să
respectăm Cuvântul. Cine nu respectă Cuvântul aceluia Dumnezeu nici
nu-i poate vorbi. Ce a scris Isaia? „Tremurăm la Cuvântul Tău”. Prin
Cuvânt s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat la început. La început a fost
Cuvântul. Scumpi fraţi şi surori, de aceea noi suntem mulţumitori din
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toată inima că avem parte şi avem o înţelegere clară asupra profeţiei
biblice din timpul nostru.
O mai spun o dată: noi n-am fi avut niciun mesaj pe care să-l fi
adus poporului dacă Dumnezeu n-ar fi trimis mai înainte un mesager.
Cu adevărat Dumnezeu S-a îngrijit ca să avem totul. Gândiţi-vă că
întreaga lume ne urmăreşte şi în parte ne poate vedea şi mulţi pot trăi
această adunare, atunci putem întreba: ce a putut face Dumnezeu mai
mult? O spunem încă o dată, Mat. 24:14 s-a împlinit: „Evanghelia
aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească
de mărturie tuturor neamurilor. Apoi va veni sfârşitul”. Pe mine m-a
mişcat mult când am citit în Ap. 22, că însuşi Domnul a spus: „Iată, Eu
vin curând”. Petru a vorbit despre revenirea Domnului, Pavel a scris
despre aceasta, Iacov şi Ioan de asemenea au scris despre ea. Dar apoi
însuşi Domnul a spus: „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu
Mine” (Ap. 22:12). Şi aşa cum am auzit şi citit din Evrei 12, noi să
rămânem credincioşi, să rămânem statornici, indiferent dacă suntem
ocărâţi, batjocoriţi, vorbiţi de rău, noi să avem siguranţa că sfârşitul va
fi încoronat. Cine va rămâne credincios până la sfârşit acela va fi
încoronat. De aceea trebuie s-o spunem tuturor, că Dumnezeu are o
singură Biserică, are o singură Mireasă. Şi toţi aceia care acum cred cu
adevărat se pleacă sub Cuvânt, îl primesc aşa cum este scris. Fie că este
vorba despre dumnezeire, botez, Cină, Dumnezeu le-a descoperit şi lea aşezat din nou în Biserică, a reaşezat totul aşa cum a fost la început.
Fratele Branham n-a avut doar Cuvântul profetic, ci el a avut şi partea
de învăţătură, a putut vorbi despre dumnezeire, despre Cină, despre
alegere. Dumnezeu l-a putut folosi ca să vorbească despre toate aceste
teme biblice fundamentale pentru ca Biserica să fie separată şi cu
adevărat să se întoarcă înapoi la temelia originală.
Pe lângă aceasta doresc pe scurt să citesc Cuvântul din Efeseni.
Scrisoarea din Efeseni este în legătură directă cu Ap. 10. În Ef. 1 Pavel
a arătat cu adevărat despre ce este vorba.
Citim Efes. 1:4-5: „În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce,
în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus
Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. Aceasta este alegerea.
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Alegerea include răscumpărarea deplină, eliberarea deplină,
pentru ca voia noastră să fie pusă în voia lui Dumnezeu. Voi puteţi citi
şi Efes. 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru
Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări
duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos”. Ce spuneţi voi la aceasta?
Nu că ne va binecuvânta cândva, ci El ne-a binecuvântat deja în Isus
Hristos, Domnul nostru. În această binecuvântare nu este inclusă doar
răscumpărarea, ci fiecare binecuvântare pe care Dumnezeu a făgăduit-o
răscumpăraţilor este o realitate divină în Răscumpărătorul, iar noi
putem să beneficiem de ea, întocmai cum este scris aici: „ne-a
binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile
cereşti, în Hristos”. Dragi fraţi şi surori, vă rog frumos primiţi-o,
primiţi-o! Până acum, de fiecare dată, chiar şi eu, noi toţi ne-am tot
rugat: „Doamne, binecuvântează! Doamne, binecuvântează! – aceasta
este corect şi putem să ne rugăm mai departe în felul acesta: „Doamne,
binecuvântează!”. Dar permiteţi-mi să spun, să dăm și mărturie, să
spunem: „Iubite Domn, de fapt Tu ne-ai binecuvântat deja cu toate
binecuvântările pentru care noi Te rugăm. Noi le-am primit deja de la
Dumnezeu”. Aceasta este Evanghelia deplină, aceasta este mântuirea
deplină. Aşadar scumpi fraţi şi surori, vă rog frumos începând de azi să
facem aşa, dacă noi Îl rugăm pe Dumnezeu ca El să ne binecuvânteze,
totuşi la sfârşit să spunem: „Iubite Domn, eu cred că Tu deja mi-ai
dăruit binecuvântarea pentru care Te-am rugat”. Ca să credem că deja
noi am primit binecuvântarea şi după aceea o vom avea, să credem că
deja am primit-o. Nu că o vom primi cândva! Credinţa a primit deja şi
atunci noi o vom avea. Cui îi este adresat un astfel de Cuvânt preţios?
Aleşilor. Haideţi să citim cele două versete care sunt în legătură.
Ef. 1:3-4: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului
nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos”. Mântuire
deplină, har deplin, tot ceea ce Dumnezeu ne-a putut dărui în Isus
Hristos, Răscumpărătorul nostru. Apoi confirmarea în vers. 4: „În El,
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi
fără prihană înaintea Lui, fără vină...”. Şi prin har vom sta în felul
acesta înaintea Lui, fără pată şi fără zbârcitură, spălaţi în Sângele
Mielului, sfinţiţi în Cuvântul lui Dumnezeu, călăuziţi prin Duhul Sfânt.
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Putem citi mai departe şi vers. 5: „ne-a rânduit mai dinainte să fim
înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. Noi am fost
înfiaţi ca fii şi fiice ale Lui, am fost predestinaţi prin puterea isprăvită a
răscumpărării de pe crucea Golgotei. Iertarea, împăcarea, harul şi
mântuirea – cu adevărat aceasta este Evanghelia deplină. Noi am putea
începe să-L lăudăm şi să-I mulţumim.
Aşa cum am citit în Evrei 12, să nu ne mai uităm la noi, să nu
ne uităm la ceea ce este în jurul nostru şi nici să n-auzim ceea ce au de
spus oamenii, ci să ne punem total de partea lui Dumnezeu şi să
mărturisim aceasta.
Să mai citim o dată, să dăm această mărturie şi să spunem:
„Doamne, eu cred aşa cum ai hotărât Tu să cred”. Aşa este, aşa s-a
întâmplat cu noi. Citim încă o dată Ef. 1:5 şi apoi în continuare: „ne-a
rânduit...”. Nu că ne va rândui cândva, ci „ne-a rânduit mai dinainte
să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale”. Lăudat
şi cinstit să fie Dumnezeul nostru în vecii vecilor. Apoi vers. 6 şi 7:
„spre lauda slavei harului Său...”. Nu vrednicia ta sau a mea, ci harul
lui Dumnezeu. „spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în
Preaiubitul Lui”. El ne-a dovedit harul în Preaiubitul Lui. Cui
Dumnezeu îi dăruieşte har, aceluia îi dăruieşte har; de cine doreşte El
să se îndure, de acela Se îndură. Apoi vers. 7: „În El avem
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile
harului Său”. Încă mai trăim în timpul harului, încă mai putem vesti
iertarea, încă mai putem spune aşa cum a fost poruncit în marea
trimitere: „Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui,
pocăinţa şi iertarea păcatelor” (Lc. 24:47). Aceasta aparţine de marea
trimitere poruncită de Domnul nostru: să mergem să propovăduim
tuturor popoarelor şi limbilor iertarea, prin har.
Scumpi fraţi şi surori, dacă acum facem un cuprins a ceea ce a
fost scris şi spus aici în câteva versete este cu adevărat puternic.
Dumnezeu S-a îngrijit de tot. A făgăduit noul legământ, a încheiat noul
legământ cu noi, Şi-a vărsat Sângele noului legământ pentru poporul
noului legământ. Pe cât de sigur plăcerea lui Dumnezeu se odihnea
peste Fiul lui Dumnezeu, tot atât de sigur plăcerea lui Dumnezeu se
odihneşte peste toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu, prin har. Dumnezeu
ne-a dăruit iertarea, eliberarea, mântuirea deplină. Vers. 7: „În El avem
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răscumpărarea, prin sângele Lui...”. Este frumos că de fiecare dată
este atinsă esența. Nu să ai doar o credinţă generală, ci să crezi că
sângele noului legământ a fost vărsat pentru noi, pentru toţi aceia care
au încheiat legământ cu Dumnezeu, aşa cum am citit odată din Psalmi:
„Strânge-Mi poporul Meu, pe toţi credincioşii Mei care au făcut
legământ cu Mine prin jertfă” (Ps. 50:5). Dumnezeu a încheiat
legământul Său cu noi, iar acum tu ai dreptul să spui «Da»
legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu tine, să spui «Da»
harului pe care El ni l-a dovedit, să spui «Da» alegerii dinaintea
întemeierii lumii.
Dragi fraţi şi surori, astăzi ar trebui să-I mulţumim frumos
Domnului Dumnezeului nostru pentru tot ceea ce am citit aici în câteva
versete. Vă rog s-o primiţi prin credinţă, primiţi-o, este a voastră.
Astăzi Dumnezeu a vrut să ne spună aceasta. Astăzi noi am vestit-o şi
aceasta se va întâmpla cu noi toţi atât de sigur cum noi o credem.
Dragi fraţi şi surori, la încheiere mai dorim să exprimăm
aceasta. Dacă noi nu putem crede ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru
acest timp ce este atunci? Dar dovada că noi cu adevărat am primit har
înaintea lui Dumnezeu este faptul că noi credem din inimă făgăduinţele
lui Dumnezeu pentru acest timp, inclusiv însărcinarea divină pe care a
primit-o fratele Branham: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis
înaintea primei veniri a lui Hristos aşa tu vei fi trimis cu un mesaj care
va premerge a doua venire a lui Hristos” – aceasta este o făgăduinţă
scrisă în prorocul Maleahi de aceea noi o credem. Această făgăduinţă a
fost întărită şi confirmată în Mat. 17:11 şi încă o dată în Mar. 9:12 –
este o făgăduinţă a lui Dumnezeu care trebuie crezută. De ce o credem?
Pentru că înaintea întemeierii lumii noi am fost aleşi să fim fii şi fiice
ale lui Dumnezeu. De ce credem noi aşa cum zice Scriptura? Pentru că
harul lui Dumnezeu ne-a găsit şi am trăit iertarea şi împăcarea prin har.
Astăzi lauda ar trebui să ne umple inimile şi să fie pe buzele noastre, cu
adevărat să-I înălțăm laudă Dumnezeului nostru. Dacă astăzi n-am
crede făgăduinţa din Maleahi, dacă n-am crede că Domnul avea să
trimită un proroc înainte să vină ziua aceea mare şi înfricoşătoare a
Domnului atunci ce ar fi aceasta? Ce este cu aceia care nu pot crede
această făgăduinţă? Ei nici nu vor s-o afle şi prin aceasta ei dovedesc
că nu sunt aleşi, ci au doar o religie, aparţin de o biserică, dar nu
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aparţin de Biserica întâilor născuţi, nu aparţin de Biserica alcătuită din
fiii şi fiicele lui Dumnezeu, care sunt oameni născuţi din nou la o
nădejde vie. Aşa a spus-o Domnul nostru: „Ce este născut din carne
este carne, şi ce este născut din Duh este duh”(Ioan 3:6). De aceea
Domnul nostru ne-a dăruit harul să fim născuţi din nou prin Cuvântul
şi Duhul lui Dumnezeu.
Citim încă o dată ce este scris în Ef. 1:8-9: „pe care l-a
răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de
pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale....”.
Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce am citit mai înainte, a răspândit din
belșug peste noi toate aceste lucruri. Ce mare har! Citim vers. 8: „pe
care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi
de pricepere”. Nu doar ne-a făgăduit, ci chiar ne-a dăruit aceste
lucruri. „Cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate
lucrurile?” (Rom. 8:32b).
Citim încă o dată cele două versete care aparţin de tema noastră.
Vers. 9-10: „căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după
planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la
împlinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate
lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ”. Aceasta este
Evanghelia deplină, mântuirea deplină, aceasta-i alegerea, aceasta este
predestinarea, acesta este harul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. S-o
primim şi astăzi să-I mulţumim Domnului nostru pentru aceasta.
Acum încă o dată un Cuvânt adresat acelora care încă n-au trăit
pocăinţa, care încă nu şi-au dedicat vieţile lor Domnului, care încă n-au
simţit nicio lacrimă pe obraz cu privire la lucrurile pe care le-au făcut
în viaţa lor, care n-au trăit încă simţământul pocăinţei. Aşa este scris că
pocăinţa şi iertarea trebuie vestite tuturor neamurilor. Cine vine la
Domnul şi doreşte să primească iertare, mai întâi el trebuie să-L roage
pe Dumnezeu ca să-l ierte, el trebuie să ştie ce anume trebuie să-i fie
iertat. O, cât de adânc am putea intra în această temă acum! Mai întâi
Duhul Sfânt îi convinge pe oameni de păcat, că ei nu cred. Dragi fraţi
şi surori, credeţi din toată inima! Vă rog citiţi încă o dată acasă toate
aceste cuvinte, toate aceste versete, primiţi-le pentru voi înşivă, în
credinţă, şi spuneţi: „Iubite Domn, eu nu mă uit la starea mea, nu mă
uit nici la împrejurări, dar eu cred ceea ce este scris: „Tu în ziua
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mântuirii ne-ai ajutat, ne-ai dăruit har, noi am acceptat şi am primit
alegerea, iertarea şi tot ceea ce Tu ne-ai oferit în acest timp, prin har.
Nu doar ne-ai făgăduit, ci deja ne-ai dăruit”. Noi trebuie doar să-I
mulţumim frumos Răscumpărătorului nostru şi să-I dăm cinstea
Dumnezeului nostru. Amin.
Haideţi să ne ridicăm şi împreună să cântăm cântarea „Aşa cum
sunt la Tine vin”. Dragi fraţi şi surori, dacă voi toţi credeţi din inimă
ceea ce este scris aici, că El ne-a ales înaintea întemeierii lumii, atunci
spuneţi un „Amin” acum. Amin. Aşa rămâne şi deciziile lui Dumnezeu
sunt veşnic valabile, ele nu vor fi retrase. Şi cum este scris în vers. 11:
„fiind rânduiţi (aleşi) mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face
toate după sfatul voii Sale”, spuneţi un „Amin”. Am fost aleşi mai
dinainte după plăcerea Lui, iar apoi ne-a şi dăruit totul împreună cu El,
tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Iar în vers. 9 este spus: „căci a
binevoit să ne descopere taina voii Sale”. Lăudat şi cinstit să fie
Domnul Dumnezeul nostru.
În timp ce ne ţinem capetele plecate în rugăciune şi căutăm
legătura cu Dumnezeu, astăzi, împreună, vrem să-I mulţumim. Dar mai
întâi doresc să întreb câţi doresc să-şi dedice viaţa lor Domnului.
Alegerea dinainte, harul ca să crezi din inimă că acest Cuvânt nu se
întoarce gol înapoi, ci astăzi, în noi toţi, îşi atinge scopul pentru care a
fost trimis, pentru ca orice nesiguranţă, orice îndoială să fie luată de la
noi şi noi să putem pleca din acest loc cu o siguranţă în credinţă şi să
spunem: „Iubite Domn, Tu m-ai ales înaintea întemeierii lumii”. Nu vă
uitaţi la starea voastră, nu vă uitaţi la împrejurări şi să nu vă uitaţi nici
la alţii. Uitaţi-vă la Domnul, uitaţi-vă la Dumnezeul nostru care a dat
făgăduinţa, care a încheiat noul legământ. Şi aşa cum am citit
împreună, după Ap. 3, după ultima scrisoare adresată Bisericii
Laodiceea, Domnul este arătat pe tron înconjurat de un curcubeu ca să
confirme că „Ceea ce am de spus, Eu o voi ţine negreşit”. Dumnezeu a
încheiat un legământ cu noi, iar noi avem dreptul să spunem un «Da»
acestui legământ.
Acum când stăm în duh de rugăciune, permiteţi-mi să întreb:
sunt aici persoane care doresc să-şi dedice viaţa Domnului? Dacă sunt
atunci vă rog ridicaţi mâna. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze peste tot unde sunteţi. Avem
16

persoane în mijlocul nostru care cumva sunt robite de duh de fumat,
duh de băutură astfel că voi nu vă mai puteţi stăpâni? Este ceva ce vine
peste voi şi vă robește, dar voi doriţi să fiţi eliberaţi? Dacă sunt astfel
de persoane vă rog ridicaţi mâna. Peste tot sunt mâini ridicate. Îi
mulţumesc Domnului căci astfel este scris în Luca 4:18: „Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să propovăduiesc robilor
slobozirea, eliberarea”, libertatea prin sângele vărsat pe crucea
Golgotei. Primiţi iertarea, primiţi eliberarea! Dacă avem persoane care
au nevoie de vindecare vă rog ridicaţi scurt mâna. De pe întregul
pământ avem un număr mare de cereri de rugăciune care ne-au fost
aduse la cunoştinţă.
Dragi fraţi şi surori, ceea ce am citit este o realitate divină.
Dumnezeu ne-a dăruit totul în Isus Hristos, Domnul nostru. El a fost
rănit din cauza încălcărilor noastre, El a fost maltratat, bătut și umilit
din cauza bolilor noastre, pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El
şi prin rănile Lui ne-a fost dăruită vindecarea. Câţi dintre voi au dorinţe
de rugăciune pentru voi sau pentru cunoscuţii voştri? Dumnezeu să vă
binecuvânteze.
Doamne, atotputernicule Dumnezeu, cât de preţios este
Cuvântul Tău, cât de minunat ni l-ai descoperit Tu Doamne şi ni l-ai
pus şi scris în inimă! Toate făgăduinţele lui Dumnezeu au devenit
realitate prin Isus Hristos, Domnul nostru, ele ne aparţin nouă: salvarea
sufletului, eliberarea duhului, vindecarea trupului.
Iubite Domn, Tu ne-ai vorbit, noi credem din toată inima şi Tu
confirmi Cuvântul Tău în mijlocul nostru şi pe întregul pământ, în
toate popoarele, în toate limbile şi naţiunile. Binecuvântează-i pe fraţii
noştri în toate ţările. Dumnezeule, Tu îi chemi şi-i scoţi afară pe ai Tăi.
Laudă, mulţumire şi cinste să-Ţi fie aduse Ţie atotputernicului
Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie. Îţi mulţumim pentru trimiterea
prorocului Tău, Îţi mulţumim pentru descoperirea Cuvântului Tău şi a
voii Tale, Îţi mulţumim că Duhul Sfânt ne călăuzeşte în tot adevărul.
Iubite Domn, Ţie, doar Ţie Ţi se cuvine cinstea şi lauda în vecii
vecilor. Aleluia! Aleluia! Laudă şi cinste Dumnezeului nostru! Laudă,
cinste şi slavă Domnului! Aleluia!
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Prezenţa lui Dumnezeu este în această încăpere. Domnul stă de
partea Cuvântului Său. Acolo unde doi sau trei sunt adunaţi în Numele
Lui este suficient pentru ca El să fie în mijlocul nostru. Dragi fraţi şi
surori, să-I mulţumim împreună Domnului. Astăzi vrem să ne ridicăm
cu toţii glasurile. Nu trebuie să fie cu multă gălăgie, dar cu adevărat
Domnului să-I dăm cinstea cuvenită şi să-I spunem: Tu mare
Dumnezeu, ceea ce am citit în Efes. cap. 1, noi o primim, o credem, ne
aparţine nouă. Acceptaţi-o şi primiţi-o prin credinţă din mâna
Domnului. Acum vă pun o întrebare: Ne vorbeşte Dumnezeu în felul
acesta ca noi să trecem pe lângă aceasta sau ca noi să primim cuvintele
Lui şi să-I mulţumim pentru ceea ce am primit? Cu adevărat să-I
mulţumim din inimă pentru Cuvânt. Puteţi voi crede cu toţii că ceea ce
am citit noi împreună este o realitate divină în viaţa ta şi în viaţa mea,
că Dumnezeu a reparat toată dauna şi a reaşezat totul în starea originală
corectă?
Dragi fraţi şi surori, Răscumpărătorul nostru n-a fost doar
vrednic să ia cartea în mână şi să-i deschidă peceţile, ci El este vrednic
să primească toată lauda, toată cinstea şi închinarea. Pentru că aşa o şi
citim în capitolele din Ap. 4 şi 5 unde a fost pusă întrebarea „cine este
vrednic să deschidă cartea şi să-i rupă peceţile?”. Mielul care S-a
lăsat bătut şi ucis, care Şi-a vărsat Sângele divin în care era viaţa
divină, Mielul care ne-a răscumpărat a fost Singurul vrednic să ia
Cartea şi să-i rupă peceţile. Şi astăzi Dumnezeu ne învredniceşte.
Domnului să-I aducem mulţumirea cuvenită pentru că noi am primit
ceea ce prin deschiderea peceţilor ne-a fost dăruit prin har. Dumnezeul
nostru este un Dumnezeu credincios. El S-a descoperit într-un mod
puternic în timpul nostru. Noi suntem mulţumitori că purtăm ultimul
mesaj până la marginile pământului. Lui, singurului Dumnezeu Îi dăm
cinstea în vecii vecilor. Aleluia! Amin.
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