Predica de la Krefeld
Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, ora 1930
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din Mal. 3:16-18: „Atunci şi cei ce se
tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte
la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă
înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Ei
vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în
ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om
de fiul său care-i slujeşte. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea
dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi
cel ce nu-I slujeşte.»”.
Mal. 4:1-3: „Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor!
Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va
arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele
neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca
viţeii din grajd. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca
cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu,
zice Domnul oştirilor”.
Credinciosului Dumnezeu Îi aducem mulţumire din toată inima
că avem posibilitatea să fim adunaţi în felul acesta din întreaga Europă,
din Statele Unite, din ţările africane şi de pretutindeni, toţi sunt
conectaţi şi urmăresc vestirea. Noi am auzit saluturile care au fost
transmise. Vă rog frumos să aveţi răbdare când sunt citite. Fraţii au
dreptul ca noi să luăm la cunoştinţă de faptul că ei sunt într-o legătură
cu Dumnezeu şi cu noi, că sunt părtaşi acestei vestiri şi preţuiesc,
acceptă şi cred acest Cuvânt al Domnului care este vestit.
Cu adevărat suntem mulţumitori din inimă că ultimul mesaj
ajunge marginile pământului. Doar pe scurt intrăm în mărturia din
ultima călătorie misionară. Bineînțeles, călătoriile sunt tot mai grele
din cauza vârstei, a zborurilor de noapte şi a diferenţelor de fus orar.
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Zborul spre Lima, Peru a avut o diferenţă de fus orar de 7 ore; pur şi
simplu intri din zi în noapte şi din noapte în zi. Dar Domnul Dumnezeu
a dăruit har şi încă o dată har, astfel că Cuvântul n-a fost vestit doar în
adunările ţinute, ci şi prin intermediul televiziunii a fost creată o
posibilitate ca să fie vestit Cuvântul sfânt şi preţios întregului popor. Îi
mulţumim Domnului pentru aceasta.
Avem veşti bune. Fratele Daniel din România a dat mărturie
despre ceea ce a făcut Dumnezeu acolo. După marea adunare din
Constanţa, jurnalistul musulman de origine turcă care a fost de prima
dată într-o astfel de adunare a fost primul dintre aceia care şi-a
exprimat dorinţa şi a fost botezat. Este puternic. Cuvântul Domnului îşi
găseşte intrare în vieţile acelora care în clipa când Cuvântul răsună,
Domnul le vorbeşte în mod personal prin Cuvântul Său. Noi am auzit
mărturia fratelui Daniel, iar noi suntem mulţumitori şi pentru toţi
ceilalţi fraţi şi mărturiile auzite.
Astăzi este aici un frate din Denver, Colorado, USA. Acum
doresc să-i transmit saluturi din toată inima fratelui Joseph din Atlanta.
El a socotit că în noiembrie, când va avea loc cea mai mare sărbătoare
din Statele Unite, eu voi putea merge la acele adunări deosebite din
Atlanta. Dar se pare că acest lucru nu este posibil, pentru că abia marţi
seara mă întorc din Bahrain şi imediat în ziua următoare, miercuri, ar
trebui să zbor în Statele Unite; eu sper că fraţii vor înţelege că acest
lucru este imposibil. Apoi, tot ceea ce am citit de aici din Maleahi ne
merge la inimă şi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu din toată inima.
Înainte să intrăm în perioada Reformei – cu mare durere intrăm
în această temă – permiteţi-mi să amintesc pe scurt trăirea din 12
octombrie 1976. Voi ştiţi, fraţii Hans şi Willy Keck sunt vechii mei
prieteni. Fratele Hans Keck mi-a dat un articol pe care l-a extras din
internet privitor călătoria pe care trebuia s-o fac în octombrie 1976.
Este vorba despre zborul pe care trebuia să-l fac din Bombay cu
destinaţia Madras. Totul este specificat: numărul zborului, decolarea şi
ora respectivă. Voi ştiţi ce s-a întâmplat atunci. Înainte de ora 10 îmi
luasem biletul de la agenţie. Toate adunările erau organizate şi
anunţate. Doar am intrat în biroul de pe strada Lech, nr. 7 şi voiam să
mă aşez pe scaunul de la birou, când deodată, aşa cum auziţi voi vocea
mea, au răsunat cuvintele: „Robul Meu, anulează călătoria în India!”.
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De fiecare dată îmi trece prin măduva oaselor. Ce am făcut? M-am
aşezat în maşină şi m-am dus la Fortswald, în pădurea de la marginea
Krefeldului, m-am rugat, am umblat şi am spus: „Doamne, toate
adunările sunt organizate şi anunţate. Totul este pregătit. Totuşi, n-aş
putea să merg acolo?”. Aşa-i omul, aşa-i omul. Dar apoi, prin harul lui
Dumnezeu, s-a întâmplat a doua oară. Tocmai mă întorsesem şi după
ce am intrat din nou în birou, aşa cum auziţi voi acum vocea mea, dar
cu o şi mai mare forţă şi autoritate mi-a fost spus: „Robul Meu,
anulează călătoria în India!”. Apoi am ştiut ce am de făcut. Am scris
telegrame fraţilor: „Călătoria a fost anulată. Urmează o scrisoare”. Îi
mulţumim lui Dumnezeu. Timpul meu încă nu sosise. Îi suntem
mulţumitori şi pentru astfel de călăuziri directe. Cu adevărat a fost o
ocrotire pe care Domnul a dăruit-o prin har.
Ne întoarcem la ceea ce se petrece în ţara noastră. Pe tot
parcursul anului a fost anunţat în toate ziarele şi în toate ştirile că va
avea loc o sărbătoare, un jubileu, 500 de ani de la Reformă. Scumpi
fraţi şi surori, pur şi simplu îţi este sfâşiată inima că toţi se întorc
înapoi în poala bisericii mamă. Toate trezirile şi adunările care s-au
născut după Reformă se întorc înapoi. De ce? Pentru că ei au preluat
crezul niceean care este denumit ca fiind un „crez apostolic”. Puteţi
merge de la o biserică la alta, de la o adunare liberă la alta şi veţi vedea
că peste tot acest crez niceean stă la baza doctrinei lor şi este
consemnat în declaraţia de credinţă din adunările lor. Dar aceasta nu
este ceea ce ne-au lăsat nouă apostolii în Numele Domnului.
În anul 325 erau nişte bărbaţi care habar n-aveau de Dumnezeu
şi nici măcar nu cunoşteau Vechiul Testament. Aceştia aveau fantezii
păgâne pe care le-au oficializat. Acum mă gândesc la Arius care L-a
respins pe Domnul nostru ca fiind descoperirea lui Dumnezeu în trup.
El a spus că „El ar fi fost arhanghelul Mihai sau Gavril” doar pe baza
unei singure neînţelegeri. El s-a referit la Iacov 1:13 unde este scris:
„Dumnezeu nu poate fi ispitit şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni”. Apoi
şi-a continuat argumentul cu istoria ispitirii Domnului nostru şi a spus:
„Cum poate fi El de obârşie divină dacă El a trebuit să treacă prin toate
aceste ispite când este scris «Dumnezeu nu poate fi ispitit»?”. Ce sunt
argumentele? Argumentele sunt de la Satana. Dumnezeu este de găsit
în Cuvântul Său. Dumnezeu nu poate fi ispitit, dar Domnul nostru a
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devenit om din cauza oamenilor. Şi a permis ca toate aceste încercări şi
ispite să vină asupra Lui pentru ca El să fie un Mare Preot credincios.
Apoi celălalt, Atanasiu cu toate prezentările şi declaraţiile lui: „Că Fiul
a fost zămislit şi născut de Tatăl în veşnicie”. Amândouă prezentările
celor doi sunt total nebiblice.
Toate adunările care au început să se nască din timpul Reformei
până la mişcarea penticostală posedă în doctrina lor aceste învăţături
nebiblice. Dacă îi auzim pe marii carismatici, observăm că ei îi fac un
singur reproş fratelui Branham şi anume că el a respins învăţătura
trinitară pe care o cred toate bisericile şi bisericile libere. Închipuiţi-vă
o clipă, oameni care au vorbiri în limbi, prorocesc şi se roagă pentru
vindecarea bolnavilor, dar n-au primit descoperirea prin Duhul lui
Dumnezeu. Ce faci cu aceştia? Ce faci cu asta?
Fraţi şi surori, haidem să preţuim din inimă şi să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru descoperirea Domnului nostru Isus Hristos. Să mai
amintim şi acest lucru. Fiecare verset biblic a fost răsucit și răstălmăcit.
Toate învăţăturile proprii sunt decorate cu versete biblice. Apoi dacă ne
uităm la aceste titluri publicate. O fotografie din Vatican cu
reprezentanţii bisericii evanghelice împreună cu papa; acolo fiecare îşi
cere iertare unul de la celălalt şi toţi se întorc înapoi. Chiar în revista
Idea Specktrum este publicată proslăvirea Mariei care este pusă ca
punct central de închinare. Apoi este pusă o întrebare. Se poate să fi
existat patruzeci de mii de arătări ale Mariei? N-a existat nicio singură
arătare a Mariei. Ei i s-a făcut harul să împlinească cel mai înalt scop
de pe pământ pe baza făgăduinţei din Is. 7:14: „fecioara va rămâne
însărcinată, va naşte un Fiu”, căruia trebuia să-I pună Numele Isus, şi
astfel Scriptura a fost împlinită. Fiul lui Dumnezeu a fost născut. Aşa
cum este scris în Ps. 22:9: „Tu m-ai scos din pântecele mamei”. Dacă
ne gândim la toate prorociile şi făgăduinţele care se referă la
Răscumpărătorul nostru: naşterea Lui, slujba Lui, ştim că totul a fost
vestit dinainte în Vechiul Testament. Atunci cum poate cineva afirma
că „Fiul a fost zămislit şi născut în veşnicie”? Scriptura spune: „Tu eşti
Fiul Meu! Astăzi Te-am născut („zămislit” – lb. germ.)”(Ps. 2:7).
„Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va
umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui
Dumnezeu” (Lc. 1:35).
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Dragi fraţi şi surori, Dumnezeu ne-a dăruit har să credem din
inimă fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. În cântările noastre în principal
este vorba de sângele vărsat pentru noi. Despre ce este vorba? Păcatul
originar a fost săvârşit într-un trup de carne şi sânge. Viaţa din trup este
în sânge. De aceea Domnul nostru a trebuit să devină om din cauza
oamenilor, ca să-Şi verse scumpul şi preţiosul Său sânge pentru ca
viaţa care a fost şi este în sânge să vină asupra noastră a credincioşilor.
De aceea citim noi în epistola lui Ioan: „Trei sunt care mărturisesc:
Cuvântul (Apa), Duhul şi Sângele”.
Fraţi şi surori, fiţi mulţumitori pentru scumpul şi preţiosul
Cuvânt al lui Dumnezeu, fiţi mulţumitori că El ne-a scos afară din
toată robia babiloniană. La ce a ajutat că în anul 1520 Luther a scris
broşura „Robia babiloniană a Bisericii”, dacă totuşi a rămas în acea
robie? Dar Reforma a fost necesară ca străpungerea să poată veni.
Dacă nu era aşa, atunci toate celelalte treziri nici n-ar fi putut avea loc.
În fiecare perioadă de timp Dumnezeu a avut o recoltă. Şi toţi aceia
care au crezut Cuvântul vestit în timpul lor au fost neprihăniţi înaintea
lui Dumnezeu. La fel este în timpul nostru. Astăzi nu mai este valabil
să crezi ceea ce a predicat Wesley sau altcineva. Ci astăzi să crezi din
toată inima fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. O reaşezare şi o restituire
deplină este compusă din faptul că Dumnezeu ne-a adus înapoi la
început. Aceasta îl deosebeşte pe fratele Branham, care a avut o
trimitere divină, de toţi ceilalţi evanghelişti renumiţi care au apărut
ulterior. Cu adevărat este o mare deosebire între el şi ceilalţi; fratele
Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu ca să ne aducă pe noi
înapoi la Dumnezeu, la Cuvântul Său pentru ca la sfârşit Biserica să fie
exact aşa cum a fost la început.
Doresc să reamintesc și acest lucru care nu a fost înţeles de
biserici, și anume locul din Mat. 16 unde Domnul a spus: „Eu Îmi voi
zidi Biserica Mea”. Dar nu o biserică catolică, nu o biserică anglicană
şi nicio altă biserică, nu! Ci El a spus: „Eu Îmi voi zidi Biserica Mea”.
Apoi citim că „Noi toţi (gloata răscumpărată prin sânge), în adevăr, am
fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup” (1 Cor.
12:13). Aceasta este Biserica vie a Dumnezeului Celui viu. Dar apoi ei
au falsificat afirmaţia Domnului nostru din Mat. 16:18: „pe această
piatră voi zidi Biserica Mea”, au răstălmăcit-o şi au scos învăţătura că
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„Biserica a fost zidită pe Petru şi că papii ar fi succesorii lui Petru”. Nu
vă puteţi da seama ce se petrece în interiorul meu, că miliarde de
oameni, de la naştere la moarte, sunt înşelaţi, minţiţi, şi apoi se mai
face şi semnul crucii. Fie ca Dumnezeu să dea har.
Chemarea este: „Voi poporul Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi
despărţiţi-vă de ei”. Pentru ca acest ultim mesaj să ajungă în toate
popoarele, limbile, în toate bisericile, în toate adunările şi toţi aceia
care sunt hotărâţi pentru viaţa veşnică să devină credincioşi în Isus
Hristos. Nu într-o biserică, nu în reprezentanţii lor, nu în Maria şi nici
în toţi sfinţii! Domnul S-a adresat doar celor ce erau în viaţă care erau
sfinţi; nu celor adormiţi. Toate fericirile sunt adresate celor vii. Nici
Pavel şi nici Iacov n-au spus niciunuia: „După moarte tu sau tu vei fi
sfânt”. Fraţi şi surori, îţi rupe inima. Apoi sărbătoare şi iar sărbătoare,
se îmbrăţişează, se iubesc ca şi cum Dumnezeu n-ar fi făcut nimic. Dar
Dumnezeu a făcut lucruri mari în decursul celor cinci sute de ani. În
parte noi am trăit trezirea penticostală. Apoi am primit trecere, har
înaintea lui Dumnezeu, să avem parte, să primim legătura cu ceea ce a
făgăduit și a făcut atotputernicul Dumnezeu în timpul nostru.
Fratele Miskys a citit-o deja din Maleahi: „veţi vedea din nou
atunci deosebirea dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I
slujeşte” (Mal. 3:18) – acest lucru va fi descoperit. Atunci vor fi
descoperite toate aceste versete până la Mal. 4:5-6b. Aici noi vedem
despre ce este vorba. Domnul a dăruit har tuturor celor ce au respect
faţă de Numele Lui. Spuneţi-mi, a existat vreodată o perioadă de timp
în care Numele Domnului nostru, care este mai presus de orice nume,
să fi fost atât de lăudat şi mărit ca în timpul nostru? Dumnezeu ne-a
dăruit har ca noi să recunoaştem Numele în care este mântuirea. Nu
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiţi, decât acest Nume de răscumpărare al Domnului nostru Isus
Hristos în care însuşi Dumnezeu S-a descoperit ca Tatăl în Fiul şi prin
Duhul Sfânt. Este puternic. Noi am fost introduşi de Dumnezeu în
Locul Preasfânt.
Nu demult am citit din Exod şi din Deuteronom, că Domnul a
vorbit din chivot. O putem citi mai ales din Ex. 25. Atenţie! Perdeaua
din templu s-a rupt, calea este liberă. Dar Domnul nu vorbeşte în curtea
de afară şi nici în vreun alt loc. Ci El, şi astăzi încă vorbeşte din
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chivotul legământului şi noi suntem mulţumitori din toată inima că
Dumnezeu a călăuzit lucrurile într-un astfel de mod.
Citim din Ex. 25:21: „Să pui capacul ispăşirii pe chivot, şi în
chivot să pui mărturia („să pui Legea” – lb. germ.), pe care ţi-o voi da.
Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii,
dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei („chivotul unde
este Legea” – lb. germ.), îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii
lui Israel”. Nu undeva în vreun loc, ci acolo unde era Cuvântul, acolo
unde era aplicat sângele, pe chivotul legământului, unde heruvimii se
uitau unul la altul şi cu aripile întinse acopereau chivotul legământului.
Iar Domnul Dumnezeu vorbea cu Moise dintre heruvimi.
Dragi fraţi şi surori, ce a făcut Iosua? A luat chivotul
legământului, Cuvântul descoperit care conţinea toate făgăduinţele pe
care le-a dat Dumnezeu şi împreună cu poporul lui Dumnezeu a trecut
Iordanul în ţara făgăduită. Ce facem noi în acest timp? Dumnezeu a
confirmat noul legământ, s-a descoperit ceea ce a spus Domnul nostru:
„acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou” (Mat.
26:28). Astfel noi Îi mulţumim Domnului Dumnezeului nostru pentru
marele privilegiu că noi n-alergăm după fabule şi misticism, ci noi ne
bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu în Domnul nostru Isus Hristos.
În 2 Cor. 5 bărbatul lui Dumnezeu a făcut de cunoscut încă o
dată însărcinarea lui. Citim în 2 Cor. 5, Cuvântul foarte bine cunoscut
care priveşte împăcarea. Citim din 2 Cor. 5 de la vers. 14: „Căci
dragostea lui Hristos ne strânge („Căci dragostea lui Hristos ne
constrânge, ne presează” – lb. germ. trad. Elberfelder; lb. engl. King
James); fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi
deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu
mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru
ei”. Încă o dată vers. 15: „Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce
trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a
înviat pentru ei”.
Viaţa noastră a fost răscumpărată, a fost cumpărată din nou. Noi
nu mai trăim pentru noi înşine, ci Îi aparţinem Domnului.
Vers. 17: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.
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Lăudat şi cinstit să fie Domnul nostru. Fie ca să devină o
realitate la tineri şi bătrâni. Eu doresc ca toţi tinerii, toţi aceia care stau
sub răsunetul Cuvântului lui Dumnezeu să aibă, personal, trăirile lor
mântuitoare cu Domnul şi Răscumpărătorul nostru. Toţi să cheme
Numele Domnului, să fie mântuiţi, toţi să-I ceară iertare, toţi să aibă
trăirile lor mântuitoare cu Domnul şi Răscumpărătorul nostru.
Începând cu timpul Reformei neprihănirea s-a propovăduit ca un lucru
principal. Dar unde este trăirea care ar trebui să urmeze acestei
propovăduiri? Unde este trăirea? Neprihănit prin credinţă. Nu
neprihănirea care atârnă undeva în spaţiu. Ci neprihănit prin credinţa în
lucrarea de răscumpărare isprăvită de pe crucea Golgotei.
Putem citi şi vers. 18: „Şi toate lucrurile acestea sunt de la
Dumnezeu („Și toate lucrurile acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu” –
lb. germ.), care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat
slujba împăcării”. Apoi în cele două versete care urmează Pavel
exprimă: „Că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu
Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă
propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi
ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm
fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”.
Am putea merge la epistola către evrei, dar mai mai întâi
mergem la Rom. 5. Dragi fraţi şi surori, şi acest lucru aparţine aici. Nu
doar să vorbeşti despre mesajul timpului de sfârşit şi ceea ce a fost
spus în acest mesaj. Ci trebuie vestită Evanghelia deplină, mântuirea
deplină. Mesajul timpului de sfârşit este învăţătură, este introducerea în
planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dar pocăinţa este o trăire
personală; naşterea din nou este o trăire mântuitoare personală. Doar
dacă noi am avut trăirile noastre mântuitoare cu Domnul nostru abia
după aceea se poate împlini: „şi învăţaţi-i”. Abia după aceea se
împlineşte: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu” (Ioan 6:45). Niciunul
nu va mai trebui să înveţe pe fratele său, ci toţi vor fi învăţaţi de
Dumnezeu. Dar aşa cum am apus deja, de această temă aparţine Ps.
50:5: Strângeţi-Mi pe poporul Meu ca să asculte cuvintele Mele,
Cuvântul împăcării despre iertare, ca să începem cu ABC-ul credinţei.
Să nu vorbim despre descoperiri măreţe, ci să putem avea începutul cu
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Domnul şi Răscumpărătorul nostru, prin har. În fiecare capitol din
Romani a fost prezentat planul de mântuire al lui Dumnezeu.
În Rom. 5:5 este scris: „Însă nădejdea aceasta nu înşală,
pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre
prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat”. Aparţine de tema de astăzi. Vers.
9: „Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin
sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu”. Mergem
mai departe la vers. 12: „De aceea, după cum printr-un singur om a
intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea
a trecut asupra tuturor oamenilor...”. Citim vers. 15: „Dar cu darul
fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala unuia
singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul
lui Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur
Om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi”.
Aici Domnul nostru iubit este arătat în umanitatea Lui, El Şi-a
vărsat Sângele, a fost om care a putut muri. Dumnezeu nu poate muri.
Dar aici Domnul nostru este arătat în planul de răscumpărare al lui
Dumnezeu. Aşa cum prin primul om, Adam, toţi au căzut sub pedeapsa
morţii, despărţiţi de Dumnezeu şi daţi pieirii, tot aşa printr-un singur
Om, printr-o singură jertfă a Domnului nostru, jertfa a fost adusă şi
prin har suntem liberi. Astăzi am citit din nou. Atunci când Domnul
vorbeşte El spune: „Eu M-am coborât din cer” – aceasta o spune ca
Domn. De ce? El a fost Domn, în cer era Domn, în Grădina Edenului
era Domn, era Domn când a vorbit cu Avraam. Ca Domn El a coborât.
Dar ca Fiu a fost născut. Apoi El a putut spune: „Cel ce M-a trimis” –
aceasta n-o spune ca Domn, ci o spune ca Fiu. Ca Fiu, El a spus: „Cel
ce M-a trimis”. Vă spun, eu mă bucur de fiecare dată când citesc în
Sfânta Scriptură. Mă bucur şi de faptul că Domnul nostru a spus: „Vam spus aceste lucruri în pilde”. Aceasta este scris în Mat. 13 şi apoi
în Ioan 16: „Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi
vorbi desluşit despre Tatăl”. Nu prin pilde, ci prin descoperire.
Domnul ne-a deschis mintea ca să înţelegem ceea ce a fost spus în
pilde. Toate exemplele, «mire», «mireasă», toate versetele biblice din
Apocalipsa, totul este vorbit în pilde, dar apoi au fost descoperite prin
Duhul Sfânt. Dragi fraţi şi surori, noi trăim în perioada de timp în care
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chivotul legământului este deschis. Tot ceea ce fost ascuns în întreaga
perioadă de timp, acum a fost descoperit.
Dacă ne întoarcem înapoi la Mal. 3:17 acolo este scris: „Îmi vor
fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu”. Se va vedea
deosebirea. Noi nu aparţinem de nicio direcţie de credinţă, nici de una,
nici de alta. Ci noi suntem proprietatea Domnului, şi ştim că El a trimis
ultimul mesaj pentru ca noi să fim aduşi înapoi la început. El a spus
„Eu voi zidi Biserica Mea”, şi El va desăvârşi Biserica Lui. Şi aşa cum
a spus fratele Branham atât de frumos, „din ultima Biserică va ieşi
Mireasa Mielului, biruitorii”. Este minunat cum a fost ordonat totul în
Sfânta Scriptură. Este scris „Iată Mirele soseşte!”. Nu: „Iată vine
Domnul!” şi nici „Iată, vine Fiul omului!”. Acestea sunt în legătură cu
alte veniri: când El vine ca Fiul omului, când El vine ca Domn, când El
vine ca Împărat. Acestea sunt alte veniri, dar noi aşteptăm revenirea lui
Isus Hristos pe care El ne-a făgăduit-o.
Apoi, dacă Dumnezeu dăruieşte har, în fiecare adunare trebuie
să mă întorc la Lc. 1. Slujba lui Ioan Botezătorul era de a întoarce
inimile părinţilor poporului Israel înapoi la Domnul Dumnezeul lor,
după cum este scris în Lc. 1:17-18, ca să gătească Domnului un popor
bine pregătit. Acesta este sensul ultimului mesaj pe care Dumnezeu ni
l-a dăruit prin har: ca Domnului să-I fie gătit un popor bine pregătit.
„Voi, poporul Meu...”. Nu un popor oarecare, ci „Voi, poporul Meu...”.
Noi suntem adunaţi aici din toată Europa, din jumătate din
lume. Dumnezeu i-a dat lui Avraam făgăduinţa: „toate familiile
pământului vor fi binecuvântate în tine” (Gen. 12:3). Indiferent unde,
ce, cum şi când, în planul de mântuire al lui Dumnezeu sunt incluse
toate popoarele şi toate limbile. Aşa cum a scris-o Pavel, nu există
nicio singură diferenţă între iudei şi greci, ci noi toţi suntem una în
Domnul nostru Isus Hristos. Să nu permiteţi niciodată ca între voi să se
ridice un duh de partidă sau vreun duh naţional – să nu permiteţi
aceasta! Lăsaţi ca Duhul lui Dumnezeu să stăpânească în mijlocul
nostru şi să fie lucrător în Biserica Dumnezeului Celui viu şi în fiecare
în parte, în aşa fel ca să fim o inimă şi un suflet.
În ziua Cincizecimii au fost adunaţi oameni din şaptesprezece
naţiuni şi au auzit Cuvântul lui Dumnezeu. Acum se împlineşte că
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această Evanghelie a Împărăţiei este vestită tuturor popoarelor. Şi dacă
trebuie vestită ca mărturie tuturor popoarelor, raselor şi triburilor,
atunci Domnul va scoate afară din toate popoarele, limbile şi rasele şi
va face din ei o proprietate a Lui, iar noi vom asculta glasul Lui. O mai
spunem o dată. Atunci nu vom avea un duh naţional. Ci vom avea
Duhul lui Dumnezeu. „Strângeţi-Mi pe credincioşii Mei care au făcut
legământ cu Mine prin jertfă, ca să-i fac să asculte cuvintele Mele”
(Deut. 4:5; Ps. 50:5). Noi confirmăm că Dumnezeu a încheiat un
legământ cu noi şi că noi am acceptat şi am primit acest legământ. La
un contract sunt necesare cel puţin două părţi. Ca singură parte nu poţi
încheia niciun contract, niciun legământ. Dumnezeu a încheiat un
legământ nou cu noi, cu toate făgăduinţele, iar noi suntem poporul
noului legământ.
În ultima perioadă, în acest loc, noi am amintit şi am accentuat
deseori ceea ce este scris în Rom. 10:9-11: „Dacă mărturiseşti deci cu
gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a
înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă
neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după
cum zice Scriptura: «Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine»”.
Fraţi şi surori, noi nu ne punem încrederea în noi înşine, ci în
Domnul care ne-a răscumpărat, El a hotărât ca în acest timp noi să
căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu, să fim atenţi la ceea ce a
făgăduit El pentru această perioadă de timp. Toţi din mişcarea
penticostală trec pe lângă făgăduinţa pe care a dat-o Domnul pentru
timpul nostru. Fraţi şi surori, observăm ce înseamnă har, alegere,
predestinare. Dumnezeu a putut hotărî toate lucrurile dinainte fiindcă
El a ştiut cine va primi şi cine va respinge. Dumnezeu a ştiut totul
dinainte, iar noi ne punem încrederea în Domnul nostru.
Fratele Branham a avut o însărcinare în legătură cu istoria
mântuirii. Ioan Botezătorul n-a avut doar o însărcinare pentru o
biserică locală. El a trebuit să facă podul de legătură din Vechiul în
Noul Testament. Iar acum podul a trebuit construit din nou în aşa fel ca
acum la sfârşit Biserica să fie adusă înapoi la început, la aceeaşi
temelie, la aceeaşi învăţătură, un Domn, o credinţă, un botez.
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Şi acest lucru l-am spus în acest loc. Voi o puteţi citi în
catehism. Toate bisericile folosesc versetul din Ef. 4:5: „Este un singur
Domn, o singură credinţă, un singur botez”. Şi ei spun că acest singur
botez ar fi botezul lor trinitar. Dar Biblia vorbeşte de singurul botez
biblic care se face în Numele Domnului Isus Hristos. Apoi ne
întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu unde este scris „un Domn”,
atunci noi ştim despre ce este vorba: Isus Hristos este Domnul. Şi dacă
este scris „o singură credinţă”, atunci noi ştim că Dumnezeu ne-a
dăruit această unică credinţă despre care a scris Iacov şi apoi Iuda: „mam văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa
care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna”. Credinţa în
Dumnezeu, credinţa în fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi „...un
singur botez”, şi atunci, sincer, trebuie să te întorci ca să vezi cum a
botezat Petru, cum a botezat Filip, în Ierusalim, în Samaria, cum s-a
botezat în casa lui Corneliu. Trebuie să te întorci la Biblie, să deschizi
urechile şi să aşezi lucrurile acolo unde aparţin, şi nicidecum acolo
unde nu aparţin. Acest lucru doare foarte tare, când vezi cum toate
învăţăturile false sunt decorate cu versete biblice, atunci îţi taie
respiraţia. Acest lucru se întâmplă de la prima până la ultima pagină.
De aceea să-I mulţumim lui Dumnezeu din toată inima că noi am fost
aduşi înapoi la început şi se va împlini că şi în mijlocul nostru niciunul
nu va rămâne de ruşine; niciunul care şi-a pus încrederea în Domnul nu
va rămâne ruşinat în urmă. Acela care a primit din toată inima
făgăduinţa care trebuie să se împlinească, acela va avea parte de răpire
când Domnul va reveni, pentru că el personal devine un purtător al
făgăduinţei. Făgăduinţa revenirii Lui este în inimile noastre şi noi ştim
ceea ce a spus Domnul în Ioan 14: „după ce Mă voi duce şi vă voi
pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine”.
Încă o dată ceea ce i-a fost spus fratelui Branham din norul
supranatural: „Aşa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui
Hristos aşa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua
venire a lui Hristos”. Acum mai avem câteva locuri pe care le-am găsit,
unde nu este doar spus că „mesajul premerge cea de-a doua venire a lui
Hristos”, ci şi cuvintele: „mesajul va premerge pe întregul pământ”.
Când am auzit şi am citit aceasta, atunci desigur am accentuat această
afirmaţie în mod deosebit. Nu doar că „mesajul va premerge cea de-a
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doua venire a lui Hristos”, ci că „ultimul mesaj va premerge pe întregul
pământ”. Lăudat şi cinstit să fie Numele Domnului nostru. Prin har, noi
o putem trăi că ultimul mesaj ajunge până la marginile pământului.
Astăzi m-am uitat încă o dată la broşurile noastre şi predicile
fratelui Branham care sunt traduse în limba armeană şi în diferite limbi
de pe pământ. Este puternic că Dumnezeu Se îngrijeşte de tot, nu doar
că mesajul va premerge cea de-a doua venire a Lui, ci mesajul va
premerge cea de-a doua Lui venire pe întregul pământ. Noi credem în
această trimitere şi chemare divină pentru că este fondată şi făgăduită
în Cuvântul lui Dumnezeu: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie”. De
ce l-a ales Dumnezeu pe Ilie? Voi cunoaşteţi trăirea. Şi în acel timp au
fost patru sute de predicatori proroci care proroceau. Apoi ce s-a
întâmplat? A venit Ilie care a avut Cuvântul Domnului. Toţi ceilalţi au
prorocit prin inspiraţie proprie. Dar bărbatul lui Dumnezeu era un
trimis, era un proroc adevărat care avea Cuvântul adevărat al lui
Dumnezeu. El a rezidit altarul şi i-a întors pe oameni înapoi la
Dumnezeu.
Să facem un cuprins a ceea ce am cercetat în această seară în
acest loc. Este vorba să avem un început corect cu Domnul nostru,
fiecare, personal, să avem trăirile noastre mântuitoare, ca să căpătăm
har înaintea lui Dumnezeu. Acum, în mod deosebit îi rog pe toţi tinerii:
vă rog frumos primiţi oferta harului lui Dumnezeu! Şi tinerii trec prin
ispite şi încercări, sunt expuşi acestor lucruri. Ei și noi toţi avem nevoie
de Domnul, la serviciu şi în orice loc unde ne aflăm. Şi astăzi putem
striga cu glas tare: Niciunul care şi-a pus încrederea în Domnul nu va
rămâne de ruşine, nici unul! Astăzi noi putem vesti cu glas tare:
Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit! Astăzi, prin har,
avem voie să vestim mântuirea deplină şi să credem din toată inima ce
şi cum zice Scriptura.
În ceea ce priveşte slujba fratelui Branham, o astfel de slujbă na mai existat pe pământ din zilele Domnului nostru încoace. Cu
adevărat lui i-a fost spus: „Aceeaşi slujbă pe care a avut-o Domnul
nostru la iudei şi samariteni se repetă acum în toate popoarele, limbile
şi naţiunile, ca mărturie că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci”.
Slavă Domnului! De repetate ori în călătoriile mele pretutindeni şi în
avion eu am ascultat predicile fratelui Branham. Poţi vedea cum Duhul
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lui Dumnezeu l-a călăuzit. În ultima predică pe care am auzit-o, era pe
la mijlocul predicii când dintr-o dată el a spus: „Acolo stă o soră, ea are
acea boală şi vine din acel loc”. Apoi a continuat: „Acolo stă un frate
care...”. Pur şi simplu dintr-o dată trece de la predică şi este condus în
aceste viziuni şi nici nu observi trecerea. Cu adevărat el trăia în ambele
domenii, sub ungerea şi călăuzirea Duhului Sfânt. Puternic! Privit
omeneşte, este de neconceput, imposibil. Doar atotputernicul
Dumnezeu a putut-o face printr-o inspiraţie directă şi călăuzirea
Duhului Sfânt. Aşa a lucrat Dumnezeu.
Fraţi şi surori, de fiecare dată sunt copleşit de slujba fratelui
Branham când ascult benzile şi văd cum Dumnezeu a confirmat totul.
Fratele Branham a putut spune: „V-am spus eu vreodată ceva în
Numele Domnului care n-ar fi fost aşa?”. Tot ceea ce i-a descoperit
Dumnezeu a fost corect. Cu adevărat suntem mulţumitori că Domnul
Dumnezeu a găsit un vas pe care l-a putut umple. În această perioadă
de timp profetică ne-a trimis un profet. Au trecut toţi aceşti ani de când
a fost luat Acasă şi Cuvântul Domnului, ultimul mesaj a ajuns până la
marginile pământului. Cu adevărat suntem mulţumitori. Ce ar spune
Domnul astăzi în mijlocul nostru? „Ceea ce a fost spus şi anunţat
dinainte s-a împlinit astăzi înaintea ochilor voştri. Astăzi s-a împlinit în
faţa ochilor voştri cuvintele Scripturii din Mat. 24:14. Astăzi s-a
împlinit scriptura din Mal. 4:5-6b înaintea ochilor voştri”. Astăzi s-a
împlinit înaintea ochilor noştri ceea ce a spus Domnul nostru în Mat.
17:11, Mar. 9:12. Noi am recunoscut că Dumnezeu a trimis un proroc
şi Şi-a împlinit Cuvântul Său. Scumpi fraţi şi surori, Domnul
Dumnezeu ne-a dăruit acest har să credem, să acceptăm și să primim
Cuvântul vestit care ne este descoperit.
Gândiţi-vă la aceasta: cine ar fi ştiut ce s-a întâmplat cu
adevărat în Grădina Edenului? A trebuit să fie trimis un proroc care a
putut spune: „Îngerul Domnului a stat în faţa mea şi mi-a spus ce s-a
întâmplat în Grădina Eden înainte de amiază şi ce s-a întâmplat după
amiaza”. Dragi fraţi şi surori, Dumnezeu a avut un proroc în timpul
nostru, un bărbat trimis de Dumnezeu care era după inima lui
Dumnezeu. Eu am participat la unele din adunările sale, fie la noi în
ţară, fie în Statele Unite, am primit harul şi posibilitatea ca să văd, să
aud şi să trăiesc această slujbă în mod personal.
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Şi acest lucru, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Karlsruhe, lam amintit în acest loc. O spun doar pe scurt. Pentru mine are o
însemnătate că mie, celui mai simplu om de pe faţa pământului, mi-a
dăruit har să trăiesc, să aud şi să văd. Şi atunci când fratele Branham sa rugat pentru tatăl traducătorului său, el a spus: „Eu văd Oceanul, eu
văd New Yorkul, zgârie norii de acolo şi multe maşini acolo pe şosea.
Tu vii din New York. Tu eşti un predicator din biserica «Adunările lui
Dumnezeu» şi ai fost trimis în Germania ca misionar”. Dragilor, când
eşti martor al acestor lucruri şi vezi cum bărbatului lui Dumnezeu i-au
fost descoperite aceste detalii şi apoi în final, el a spus acelui bărbat:
„Tu eşti tatăl traducătorului meu”! Daţi-vă odată seama, el nu-l văzuse
niciodată înainte şi nici nu-l auzise pe acel bărbat. Cu adevărat
Dumnezeu i-a dat o slujbă deosebită scumpului nostru frate şi l-a putut
binecuvânta şi folosi în mod neobişnuit, iar pentru aceasta noi Îi
suntem mulţumitori. El a fost trimis cu ultimul mesaj al Cuvântului, şi
acest ultim mesaj al Cuvântului ne-a adus înapoi la început, la temelia
originală. Noi vestim acest mesaj divin pe întregul pământ şi toţi aceia
care au o ureche să audă ceea ce spune Bisericilor Duhul, şi toţi aceia
care au fost aleşi mai dinainte o vor auzi.
Încă o dată cuvântul pentru toţi care încă n-au trăit mântuirea
sufletului, n-au primit iertarea păcatelor, n-au avut trăirea mântuitoare
în mod personal. Fraţi şi surori, vă spun sincer: astăzi am exprimat-o
cu glas tare: „Doamne, permite să se întâmple ca fiecare peste care noi
punem mâinile şi ne rugăm, să primească lucrurile pentru care ne-am
rugat: păcătosul să fie mântuit, bolnavul să fie vindecat”. Ceea ce
Dumnezeu a făgăduit în Cuvântul Său să devină realitate în faţa ochilor
noştri: noi să vestim mântuirea şi mântuirea să fie trăită; să vestim
eliberarea şi eliberarea să fie trăită, eliberarea de orice robie, de orice îl
leagă pe un om. Pe acela pe care Fiul lui Dumnezeu îl eliberează acela
cu adevărat este liber. Nimeni nu trebuie să se lase robit. Fiecare poate
accepta şi primi iertarea și eliberarea. Şi acest lucru l-am spus în
rugăciune înaintea Feţei Domnului: „Doamne, permite să se întâmple
ca peste toţi care punem mâinile, în credinţă, să fie vindecaţi”. Să fie
vindecaţi, pentru că aşa este scris şi este făgăduinţa dată de Domnul:
„îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa”
(Mar. 16:18b).
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Într-o predică fratele Branham nu doar a amintit acest lucru, ci
l-a evidenţiat şi accentuat astfel: că noi Îl putem crede pe Dumnezeu şi
că ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul Său s-a întâmplat deja.
Noi doar trebuie s-o exprimăm şi trebuie să devină realitate, tot astfel
cum Domnul a exprimat lucruri şi ele s-au întâmplat. Şi astăzi, fie ca
Cuvântul să nu se întoarcă gol înapoi, până când toţi vor lua o decizie
pentru Domnul. Şi toţi cei de curând adăugaţi să poată crede din toată
inima că acum noi trăim în ultima perioadă de timp înaintea revenirii
lui Isus Hristos, că acum are loc ultima chemare pe întregul pământ.
Cine este din Dumnezeu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul şi
Răscumpărătorul nostru a spus foarte clar acest lucru în Ioan 8 şi a
reproşat cărturarilor şi fariseilor: „Voi nu sunteţi din Dumnezeu pentru
că nici măcar nu puteţi asculta Cuvântul Meu”. Apoi a spus: „Cine este
din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu” (Ioan 8:47).
Fie ca fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu să ne devină preţios.
Noi, ca popor al lui Dumnezeu, ne putem aduna, şi suntem în legătură
cu întreaga Biserică Mireasă de pe întregul pământ. După ultimul prim
sfârşit de săptămână al lunii trecute, fratele nostru din Kolwezi a sunat
şi a spus: „Frate Frank, s-au adunat aproximativ şase mii ca să asculte
Cuvântul”. Ieri m-a sunat din nou şi mi-a spus că credincioşii s-au
adunat de la o depărtare de până la 500 de kilometri ca să urmărească
predica în direct, pe un mare ecran. Dumnezeu a trimis o foame după
ascultarea cuvintelor Sale. Prin har noi avem această foame. Şi în
această seară, niciunul care îşi pune încrederea în Domnul nu va
rămâne de ruşine. Niciunul, niciunul, nu! Cuvântul lui Dumnezeu nu se
întoarce niciodată gol înapoi.
Încă o dată doresc să exprim acest gând. Pe de o parte, Reforma
s-a încheiat, toţi se întorc înapoi în poala mamei. Pe de altă parte, noi
putem vedea cum în aceşti 500 de ani Dumnezeu a lucrat mai departe
prin diferitele treziri, tot mai adânc şi mai adânc în Cuvânt până la
începutul mişcării penticostale, iar apoi, acum, încheierea cu noi, prin
har. Noi nu suntem doar umpluţi cu Duhul Sfânt, ci suntem călăuziţi de
Duhul lui Dumnezeu în tot adevărul. Să fim eliberaţi de fiecare
rătăcire, de fiecare învăţătură rătăcitoare şi să fim un popor sfânt,
sfințiți pentru Domnul. Astfel noi Îi mulţumim Dumnezeului nostru
16

pentru harul şi credincioşia Lui. Şi în această zi Îi dăm cinste şi slavă
Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin.
Ne ridicăm pentru rugăciune. Mi-ar plăcea să cânte corul
„Înapoi la Biblie!”. Înapoi la Biblie, înapoi la început, înapoi la
Dumnezeu! Pentru ca inimile noastre să fie în legătură cu Dumnezeu.
Fraţi şi surori, acesta este ceasul adevărului. Cu adevărat să devenim
mulţumitori. Înapoi la Biblie, înapoi la Cuvântul original, înapoi la
temelia care a fost pusă de apostoli şi proroci în Numele Domnului!
Înapoi la pocăinţa originală, la naşterea din nou, la botezul cu Duhul
Sfânt! Înapoi la Biblie, înapoi la trăirile biblice prin harul Dumnezeului
nostru! Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi în mod
deosebit pe tineri. Amin.
Aş dori ca cineva să citească şi să cerceteze cât de des fratele
Branham a amintit scriptura din Zah. 14:7: „Va fi o zi deosebită,
cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va
arăta lumina”.
Fraţi şi surori, ce să mai spunem pe deasupra? Încă o rugăminte:
dacă sunt persoane, tineri care doresc să-şi dedice viaţa Domnului vă
rog să veniţi acum în faţă. Noi ne vom ruga pentru voi. Între timp
cântăm cântarea „Aşa cum sunt la Tine vin”, iar cine doreşte să vină
acela să vină. Ne vom ruga prin credinţă şi prin credinţă vom primi
lucrurile pentru care ne-am rugat. Demult, fratele Detlef Menard a dat
unui frate din Polonia o broşură şi de atunci acest frate vine mereu la
adunări. Fraţi şi surori, noi venim la Domnul, şi pe acela care vine la
El, Domnul nu-l va alunga afară – acest lucru este cu neputinţă. El
acceptă şi primeşte pe toţi cei ce vin la El, pentru că aşa este scris.
Voi tinerilor, vă rog uitaţi-vă la mine. Anul viitor vor fi trecut 70
de ani de când eu mi-am dedicat viaţa mea Domnului. Ca tânăr mi-am
dedicat viaţa. Am mers într-o adunare de cort şi Cuvântul mi s-a
adresat în mod personal și m-a atins. Anul viitor vor fi trecut 70 de ani
de când eu mi-am dedicat viaţa Domnului; eram un băieţandru.
Fraţi şi surori, tinerilor, ce este o viaţă trăită fără Domnul? Doar
viața trăită cu El are valoare. Noi trebuie să facem treburile noastre
pământeşti, să fim conştiincioşi în meseriile noastre. În orice loc am fi
să nu cumva să alunecăm şi să fim o poticnire. Ci la serviciu şi
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pretutindeni în legăturile noastre să ieşim în evidenţă prin
punctualitate, prin hărnicie şi atunci şeful se va mira şi va întreba: ce
este cu acest om? Iar în câteva cuvinte noi putem da mărturie de
credinţa noastră şi nădejdea pe care o purtăm.
Domnul a făcut această zi pentru voi toţi. Domnul v-a chemat.
Nu noi v-am invitat, ci Domnul v-a invitat. Voi aţi venit la El. Primiţi
împăcarea, harul, mântuirea, iertarea şi totul. Astăzi, acceptaţi-o,
primiţi-o şi mulţumiţi Domnului pentru salvare, mântuire, eliberare,
răscumpărare, mulţumiţi-I pentru iertarea pe care El v-o dăruieşte
astăzi, prin har. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o.
Rugaţi-vă toţi, credeţi cu toţii şi primiţi cu toţii. Iubite Domn,
veşnic şi credincios Dumnezeu, Îţi mulţumim din inimă pentru acest
ceas, pentru ceea ce se întâmplă acum, Tu ne-ai încredinţat slujba
împăcării. Noi vestim iertarea păcatelor prin Sângele Mielului, noi
vestim pacea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, vestim
eliberarea de toate legăturile, de tot ceea ce Satan ne ţine legaţi, vestim
eliberarea în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Acceptaţi-o,
primiţi-o, trăiţi-o şi mulţumiţi-I Domnului pentru aceasta, din toată
inima şi din tot sufletul. Aşa este scris: „pe cel ce vine la Mine nu-l voi
izgoni afară” (Ioan 6:37). El ne-a chemat: „Veniţi la Mine, toţi cei
trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Mat. 11:28). Şi noi am
venit la El. Aleluia!
Iubite Domn, Îţi mulţumim din toată inima pentru iertare,
eliberare, răscumpărare, împăcare, pentru har, milă şi îndurare. Ţie,
Domnului şi Răscumpărătorului nostru, Îţi aducem slavă şi cinste în
Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin. Dacă aţi acceptat-o prin
credinţă spuneţi un „Amin”. Amin. Aţi primit-o. Aleluia! Amin.
Vă rog luaţi-o în inimile voastre cu voi. Tuturor celor ce L-au
primit, adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul şi puterea să
se facă copii ai lui Dumnezeu – aşa este scris în Ioan 1:12 şi aşa este,
aşa s-a întâmplat astăzi aici. Vă dau mâna şi vă urez binecuvântarea lui
Dumnezeu. Amin.
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