Predica de la Krefeld
Duminică, 07 iunie 2020, ora 1030
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din Col. 2:9-10; Ef. 1:3; Col. 2:13-15.
Îi aducem mulțumire Domnului Dumnezeului nostru pentru
scumpul și sfântul Său Cuvânt și pentru harul pe care l-am primit de a-l
crede din inimă și prin Duhul să ne fie descoperit. Cine crede cum zice
Scriptura acela va vedea slava lui Dumnezeu, va vedea împlinirea
profețiilor biblice. Iar noi ca Adunarea întâilor născuți, Adunarea
Dumnezeului Celui viu, vom vedea brațul Domnului ridicat. Noi dăm
această mărturie că dreapta Domnului menține biruința.
Scumpii mei frați și surori, dacă ați ști cât de des m-am rugat în
felul acesta în ultimele zile: Iubite Domn, Te rog dăruiește-mi credința
care ca putere biruitoare a biruit lumea. Eu mă plimb în birou în sus șin jos și o spun mereu Domnului: Iubite Domn, Te rog dăruiește-mi
credința care ca putere biruitoare a biruit lumea. Noi toți știm că gloata
biruitoare va vedea Fața lui Dumnezeu și va avea parte de răpire. Este
minunat că noi putem purta mai departe Cuvântul sfânt al lui
Dumnezeu, putem purta ultimul mesaj mai departe, prin har. Chiar în
cel mai important capitol al istoriei mântuirii, în Isaia 53 este scris:
„Cine a dăruit credință mesajului nostru? Cui i-a fost descoperit brațul
Domnului?”. Iar apoi cu siguranța credinței putem spune că toți cei ce
cred vor vedea și vor trăi faptul că brațul Domnului este ridicat.
În ceea ce privește acest timp, este ceva ieșit din comun. Este
pentru prima dată în viața mea când nu putem ține adunări regulate.
Toți vă puteți aduce aminte ce a spus Domnul: „Strânge-Mi poporul
Meu ca să audă cuvintele Mele”. Dacă ne uităm în urmă, și vedem cum
toți aceia care au venit între timp și au fost adăugați, putem spune că
Domnul a dăruit har.
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În luna iunie 1974, acum 46 de ani, noi am dedicat această
clădire lui Dumnezeu. Aici au venit frați și surori din 40 de națiuni, au
fost împreună cu noi și au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu în acest loc.
Dar lucrul cel mai important este că în 174 de țări toți pot asculta
Cuvântul și pot vedea. Dumnezeu va face totul minunat. În acest timp
care nu ne place, mulți întreabă: „De ce încă nu avem adunări?”.
Haideți să mai așteptăm puțin. Noi vom ține din nou adunări și vom
propovădui mai departe Cuvântul Domnului în acest loc.
Pentru frații și surorile care n-au fost cu noi în trecut. Voi toți
știți că din anul 1958 noi am avut adunări regulate și am ascultat
regulat predicile fratelui Branham, și astfel au fost ani ai
binecuvântărilor, îndeosebi anii '70. Pot să amintesc și să spun liniștit
că Duhul lui Dumnezeu a fost puternic în lucrare. Fratele și sora Russ
au fost cel mai puternic binecuvântați, amândoi au fost binecuvântați
de Dumnezeu în mod puternic. Ieri seară am spus acest lucru, cu fratele
și sora Russ am fost împreună peste 50 de ani, îndeosebi cu fratele
Russ am lucrat împreună și am propovăduit Cuvântul. Domnul
Dumnezeu a binecuvântat peste așteptările și înțelegerea noastră. Cât
de des veneau vorbiri și cântări în limbi și apoi era și tălmăcirea în
limbile noastre și apoi prorocii. Dumnezeu a binecuvântat în mod
puternic.
Dar așa cum a trebuit să se întâmple în voia îngăduită a lui
Dumnezeu, Vrăjmașul s-a strecurat înăuntru și dintr-o dată s-a spus că
nu mai trebuie să fie fratele Russ și fratele Schmidt și că acești frați
trebuie înlăturați. Dintr-o dată în adunare s-a ridicat un glas care mai
înainte fusese binecuvântat peste așteptări și rugăciuni în adunări
binecuvântate. Dar dintr-o dată s-au ridicat oameni nemulțumiți,
mulțumiți doar de ei înșiși, iar apoi în anul 1979 a venit un mare necaz.
Dar Dumnezeu în credincioșia Lui ne-a lăsat în voia îngăduită pentru
ca voia desăvârșită să se poată întâmpla. Voi știți că atunci când frații
noștri Leonhart Russ și Paul Schmidt trebuiau să fie puși în slujbă mie
mi-au fost spuse și am auzit clar și deslușit numele și prenumele
ambilor frați ca ei să fie puși în slujbă. Dar apoi, acest glas a luat totul
în mâinile proprii și a spus doar atât: „Robul Meu dedică-mi-l pe fratele
Klaus și pe sora Rut”. Voi toți care ați trăit acest lucru știți ce a adus cu
sine aceasta. Acest lucru l-am mai spus și amintit, iar astăzi îl spun
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pentru ca întreaga lume să știe odată că și noi am trecut prin cele mai
grele încercări. Apoi a venit sâmbăta înainte de masă, spre ora 10, când
cu un glas clar și deslușit Dumnezeu mi-a spus: „Robul Meu,
cercetează Faptele apostolilor și vezi dacă vreodată a fost dedicat și pus
în slujbă un frate împreună cu soția lui”. Vă puteți da seama ce a
produs și provocat când eu a trebuit să spun prorociței că prorocia n-a
fost de la Dumnezeu. Literar spus, în clipa respectivă dracul și-a dat
drumul. Dar a trebuit să fie așa, pentru ca lucrurile greșite care s-au
strecurat în adunare să fie descoperite și Dumnezeu să dăruiască har
pentru ca nimic de la mine, nimic propriu, nimic străin să nu se mai
strecoare înăuntru. Ci adevărata propovăduire cu adevărata lucrare a
Duhului lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie în lucrare.
Cum am spus deseori, așa cum Adunarea a fost fondată și adusă
la viață prin turnarea Duhului Sfânt și așa cum Duhul lui Dumnezeu a
fost în lucrare și au fost așezate diferite slujbe, cele cinci slujbe și cele
nouă daruri ale Duhului și Dumnezeu prin Cuvântul și Duhul Său a
putut fi lucrător în Adunare tot așa noi acum ne îndreptăm înspre ținta
finală.
Adevărată propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu în
adevărata Adunare pentru gloata întâilor născuți. Ultima lucrare
supranaturală a lui Dumnezeu să fie puternic descoperită, iar după
aceea nu va mai fi nicio întrerupere. Apoi noi toți împreună vom trăi
desăvârșirea.
Scumpii mei frați și surori, credeți că a sosit timpul când se va
întâmpla că Duhul și Mireasa vor spune «Vino!». Nu toți credincioșii
vor spune aceasta, ci doar aceia care sunt parte din Mireasa Mielului,
din Adunarea întâilor născuți, doar aceia care au o ureche să audă ceea
ce spune Adunărilor Duhul, acelora cărora Domnul le poate spune clar
și deslușit: „Ferice de ochii voștri că văd. Ferice de urechile voastre că
aud”. Noi am putut observa în viețile noastre cum în toți acești ani, prin
predicile și slujba fratelui Branham, Duhul lui Dumnezeu ne-a introdus
în Cuvânt, în întregul plan de mântuire al Dumnezeului nostru. Noi am
predicat despre acest lucru, am învățat și scris despre aceste lucruri.
Noi credem tot ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său, iar noi vom trăi
desăvârșirea în scurt timp. Tot ce se petrece în timpul de acum a fost
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prezis mai dinainte, toate epidemiile, ciumele, aici malaria, în altă parte
altă boală. Dar acum această epidemie cu virusul corona se întâmplă pe
întregul pământ. Încălzirea globală, schimbările climatice, toate aceste
au loc pe întregul pământ.
Dragii mei frați și surori, noi dorim de fiecare dată să spunem
acest lucru accentuat, și anume că Domnul a spus: „Când voi vedeți
întâmplându-se toate aceste lucruri atunci ridicați-vă capetele pentru că
voi știți că răscumpărarea voastră se apropie”. Noi credem și suntem pe
deplin convinși că credinciosul Dumnezeu l-a trimis pe fratele
Branham cu ultimul mesaj: înapoi la Cuvânt, înapoi la Biblie, înapoi la
început, înapoi la învățătura apostolilor, înapoi la temelia care a fost
așezată la început. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru că în
fiecare domeniu pe partea de învățătură am fost aduși înapoi la început:
un Domn, o credință, un botez. Dumnezeu a descoperit toate acestea
prin har. Noi am fost chemați afară din toată confuzia și rătăcirea
religioasă conform făgăduinței din sfânta Scriptură: „Voi poporul Meu,
din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce
este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi
fiice”.
Toți cei născuți din Dumnezeu care sunt parte din gloata întâilor
născuți cred din toată inima făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dat
Adunării pentru această perioadă timp, primesc cu mulțumire
corectarea lor și Îi vor da dreptate doar lui Dumnezeu, lăsând să le fie
valabil doar ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.
Doar pe scurt astăzi doresc să vorbesc despre dreptul de întâi
născut și voi toți puteți citi aceasta. Merge înapoi până la Gen. 4 când
Abel a adus prima jertfă. Voi știți, Cain a adus roadele câmpului și le-a
pus pe altar. Dar Abel a jertfit un miel. Dacă mergem prin întregul
Vechi Testament putem vedea că pentru Esau dreptul de întâi născut n-a
însemnat nimic, dar pentru Iacov dreptul de întâi născut însemna totul
și el a vrut să obțină acest drept cu orice preț. În Lege, Dumnezeu a
poruncit că toți întâii născuți îi aparțin Lui, toți întâii născuți să fie
sfinți pentru El. Cine citește în întregul Vechi Testament ce a legat
Domnul cu acest drept de întâi născut aceluia îi devine clar și pe înțeles
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de ce Domnul și Răscumpărătorul nostru ca Întâiul născut a venit la noi
ca să ne dăruiască înfierea (Gal. 4:4), ca întâi născuți, prin har.
Să citim câteva versete din Evrei 1, și fie ca Dumnezeu să
binecuvânteze, aceasta este rugăciunea mea. Și eu sunt pe deplin
convins înaintea Feței Dumnezeului celui viu că ultimul mesaj, mesajul
Cuvântului cu toate făgăduințele, așa cum au fost date prin însărcinare
fratelui Branham, tot așa noi le-am dat și propovăduit mai departe, leam purtat pe întregul pământ, din însărcinarea lui Dumnezeu. Domnul
Dumnezeu veghează asupra Cuvântului Său și asupra tuturor celor ce-l
primesc prin credință; ei vor vedea împlinirea tuturor făgăduințelor,
până la revenirea Domnului nostru Isus Hristos.
Citim din Evrei 1:1-6: „După ce a vorbit în vechime părinţilor
noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la
sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor
al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este
oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate
lucrurile („ține tot Universul” – lb. germ.) cu Cuvântul puterii Lui, a
făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile
preaînalte...”. Am putea citi: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe
vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”.
Așa cum am auzit în Cuvântul din introducere, că la crucea
Golgotei Domnul nostru a biruit toate stăpânirile, iadul, moartea și pe
Satan, a biruit totul, și ne-a dăruit această biruință, prin har, iar noi
suntem mulțumitori din inimă pentru aceasta. Cât de des am spus acest
lucru: învierea Domnului nostru este garanția pentru învierea noastră.
Privim în urmă la lunile trecute, Vinerea Mare și Paștile, Înălțarea la
cer și Cincizecimea. Și așa cum am amintit pe scurt și ieri, adevărații
copii ai lui Dumnezeu trăiesc personal ceea ce s-a întâmplat în Vinerea
Mare, atunci când pe crucea Golgotei Domnul nostru a strigat: „S-a
isprăvit!”. Totul a fost isprăvit, păcatele noastre au fost șterse, prețul a
fost plătit și scrisoarea care ne învinuia a fost ruptă. Așa că prin
credință noi putem păși la scaunul harului.
Privitor la înălțarea la cer. Înainte de înălțarea Sa la cer
Răscumpărătorul nostru ne-a făgăduit: „Eu Mă duc să vă pregătesc un
loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi
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vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Noi suntem
copii ai făgăduinței și credem fiecare făgăduință. Locul este deja
pregătit și Domnul nostru va reveni. Eu vă spun că niciodată revenirea
Domnului n-a fost atât de aproape, atât de pipăibilă și simțibilă.
Domnul stă în fața ușii. Iar noi, prin har ne putem trăi pregătirea.
Citim din Evrei 1:6: „Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi
născut, zice: «Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!»”.
Întâiul născut prin care noi am primit dreptul de întâi născut,
Fiul prin care noi am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu. Apoi vine
desăvârșirea prin har. Aleluia! Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru.
Citim cuvintele prețioase din Evrei 12:22-23: „Ci v-aţi apropiat
de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul
ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de
Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu,
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi”.
De Muntele Sionului. Pentru că învățătura trebuia să iasă din Sion, și
din Ierusalim Cuvântul Domnului.
Adunarea lui Isus Hristos a fost adusă înapoi la Cuvântul care a
fost la început atunci când a avut loc turnarea Duhului Sfânt. Voi știți
că totul s-a întâmplat pe Muntele Sionului în Odaia de Sus. De acolo a
ieșit Cuvântul. Iar noi ne-am întors înapoi ca gloata întâilor născuți care
am primit dreptul de întâi născut, prin har. Domnului Dumnezeului
nostru Îi aducem slava și cinstea.
Despre Dumnezeul nostru se spune în Is. 44:6: „Aşa vorbeşte
Domnul, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor:
«Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt
Dumnezeu»”.
Înaintea Lui n-a fost nimeni, iar după El nu va fi un altul. El
este începutul, El este sfârșitul. Noi Îi mulțumim Domnului
Dumnezeului nostru că El a făcut începutul cu noi și El va face și
desăvârșirea cu noi. Apoi avem Cuvântul prețios din Apoc. 22. Vă rog
frumos nu uitați ce am amintit înainte, că Duhul și Mireasa spun:
«Vino!» și cine aude, să zică: «Vino!». Și cine ia la inimă aceasta prin
credință acela va aștepta revenirea Domnului. Cum am spus înainte:
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cine așteaptă astăzi? Unde este Duhul? Unde este Mireasa? Numai
acolo unde are loc chemarea afară, unde este primită corectura și unde
a putut fi dat deoparte tot ce nu este de la Dumnezeu. Vă rog s-o
primiți: Domnul nu va lua în slavă niciun amestec, nu! Niciun învățător
amăgitor nu va avea parte de răpire, niciun om amăgit care rămâne în
amăgire nu va avea parte de răpire. Ci doar Mireasa Mielului care este
spălată în Sângele Mielului, sfințită în Cuvântul lui Dumnezeu,
pecetluită cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării trupurilor noastre.
Citim din Apoc. 22:12-13: „Iată, Eu vin curând...”. S-a putut
propovădui aceasta atât de clar și deslușit ca acum? Suntem foarte,
foarte aproape înaintea revenirii Domnului.
Scumpii mei frați și surori, permiteți-mi să spun acest lucru încă
o dată. Cu adevărat am avut impresia că după această perioadă de 40 de
ani, care a început cu anul 1979, va începe o nouă perioadă. Habar nam avut cum se vor sfârși lucrurile, dar eu mi-am îndeplinit
însărcinarea pe care Domnul mi-a dat-o. Eu m-am dus din localitate în
localitate, m-am dus din țară în țară, cu avionul sau șofând, ca să port
ultimul mesaj, Cuvântul sfânt, descoperit și scump al lui Dumnezeu pe
întregul pământ. Pentru că așa a prezis Domnul nostru acest lucru și
anume că această Evanghelie a Împărăției lui Dumnezeu va fi
propovăduită tuturor popoarelor ca mărturie, și apoi va veni sfârșitul.
Atât de sigur cum Evanghelia sfântă, Cuvântul descoperit ca ultim
mesaj a fost propovăduit tot atât de sigur acum va veni sfârșitul, așa
cum a anunțat și a spus Domnul.
Încă o dată Apoc. 22:12-13: „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”. Ce har că
noi putem crede din inimă!
Încă un gând la aceasta. Scumpii mei frați și surori, dacă noi
vorbim despre creația lui Dumnezeu. Domnul nostru este începutul
zidirii lui Dumnezeu. Nu începutul creației cerului și al pământului, ci
începutul creației/zidirii lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos este
o creatură nouă. Domnul nostru care a venit ca Sămânța făgăduită.
Putem citi aceste lucruri deja din Gen. 3:15 și îndeosebi Gal. 3:19:
„până când avea să vină «Sămânţa» căreia Îi fusese făcută
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făgăduinţa”. El, Sămânța lui Dumnezeu, a venit. Duhul Sfânt a umbrito pe Maria, iar copilul născut avea să fie numit Fiul lui Dumnezeu. Aici
este punctul. Cuvântul este sămânța, dar când Sămânța a apărut și a
adus la iveală/suprafață ceea ce este în realitate atunci Simeon putut
ține în brațe pe Domnul și Răscumpărătorul nostru ca făptură. Înainte
El fusese Sămânța, dar acum Sămânța era arătată, descoperită, a luat
chip. Tot așa este și cu noi. Mai întâi noi auzim Cuvântul. Cuvântul
este sămânța. Și atât de sigur cum noi am primit Cuvântul tot atât de
sigur sămânța devine vie în noi, iar noi suntem născuți din nou la o
nădejde vie, suntem o făptură nouă, o creație nouă.
V-o citesc din 2 Cor. 5:17: „Căci, dacă este cineva în Hristos,
este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi”. Scumpii mei, noi am auzit Cuvântul lui Dumnezeu.
Mai degrabă aș dori să citesc și din Evrei 12. Este puternic cum
peste tot unde citești este Cuvânt, și prin Cuvântul Său Dumnezeu ne
vorbește nouă tuturor. „Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de
cetatea Dumnezeului celui viu, de Biserica celor întâi născuţi care sunt
scrişi în ceruri, de Dumnezeu”. Eu sunt pe deplin convins și o pot
exprima înaintea Dumnezeului nostru prin credință. Noi nu vorbim
unui grup amestecat unde oamenii prezintă interpretările lor proprii. Ci
vorbim celor chemați afară, acelora care au fost hotărâți înaintea
întemeierii lumii ca să trăiască desăvârșirea, care nu vorbesc toată ziua
doar de slujba fratelui Branham și apoi își dau propriile lor interpretări.
Scumpii mei frați și surori, dacă ați ști câte interpretări sunt date de
aceia care se referă la fratele Branham, și toate acestea sunt date
poporului! Este strigător la cer. Toți se referă la fratele Branham, se
referă la proroc și interpretează după propria lor înțelegere ceea ce a
spus el. Astfel că acum sunt foarte multe grupări, în fiecare țară și în
toate localitățile. Așa cum a spus fratele Green pe când era în viață: „În
localitatea noastră în cadrul mesajului sunt 11 adunări diferite”. Nu!
În cadrul ultimului mesaj există numai o singură Adunare
adevărată, Adunarea întâilor născuți, care sunt născuți din nou din
Duhul lui Dumnezeu care au și poartă natura lui Isus Hristos. Și așa
cum tot ce s-a referit la El ca Răscumpărător s-a împlinit, tot așa se
împlinește în cei răscumpărați tot ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu
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nouă. Pentru că noi suntem copii ai făgăduinței și credem numai ceea
ce Dumnezeu a spus în Cuvântul Său.
Îndeosebi pentru toți cei ce cred că Domnul a părăsit scaunul
harului. Să v-o spun clar. Scaunul harului (capacul ispășirii) este pus
peste chivotul legământului. Domnul n-a fost niciodată pe tronul
harului. La deschiderea celor șapte peceți, când fratele Branham a spus:
„Acum Mielul a părăsit tronul și a luat cartea”, prin aceasta el n-a spus
„Acum la revedere tronului!”. Ci că El S-a ridicat ca să ia cartea și apoi
să descopere pecețile. Eu nădăjduiesc că voi înțelegeți ce înseamnă
pentru mine să ai o însărcinare divină și s-o execuți. Eu doresc să rezist
înaintea lui Dumnezeu, să capăt trecere înaintea Lui, și doresc ca toți
cei ce au auzit Cuvântul din gura mea să audă doar Cuvântul curat și
sfânt al lui Dumnezeu, și împreună noi vom trăi desăvârșirea.
În timpul său fratele Branham a avut o vedenie în care a văzut
un lan de grâu în care era buruiană/neghină, a văzut cum atât grâul cât
și neghina și-au plecat capetele și ambele au strigat după ploaie. Apoi
el a văzut cum a căzut ploaia peste amândouă, atât grâul cât și neghina
au strigat «Aleluia!» și «Slavă Domnului!».
Spun acest lucru înaintea Feței lui Dumnezeu. Este scris că
Domnul Își va trimite pe îngerii Lui să smulgă fiecare buruiană din
lanul de grâu pentru ca atunci când va avea lor recoltarea în grâu să nu
mai fie nicio buruiană și cele două să nu poată fi adunate împreună în
hambarul ceresc, ci în hambar să fie doar grâu curat. O spun înaintea
Dumnezeului atotputernic cu biblia în mână. Când Domnul Dumnezeu
mi-a arătat lanul de grâu copt la maxim și combina nouă, mi-a
poruncit: „Robul Meu, recoltează!”. Atunci am văzut lanul de grâu așa
cum văd aici totul înaintea mea. Imediat am văzut că acolo nu era nicio
buruiană. În timp ce eram răpit în duhul am văzut că acolo nu era nicio
buruiană, nici măcar la marginea lanului de grâu. Acolo era doar grâu
curat galben auriu.
Scumpii mei frați și surori, noi vedem că timpul este înaintat.
Mulți au așteptat deja revenirea Domnului. Dar El are răbdare până
când ultimii vor fi adăugați. Un lucru este sigur: atunci când Domnul
își va strânge recolta Lui și grâul va fi adunat în hambarul ceresc acolo
nu va fi nicio buruiană. Eu cred că toți care acum ascultă Cuvântul
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curat și sfânt al lui Dumnezeu, primesc răscumpărarea lor prin Sânge,
iertarea și împăcarea lor cu Dumnezeu și înfierea lor. Și astfel pot
confirma cu «Da» și «Amin» tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu.
Mai spunem o dată acest lucru. Pe cât de sigur la prima venire a
lui Hristos toate făgăduințele care au fost hotărâte pentru atunci s-au
împlinit, pe atât de sigur acum se va împlini totul. Însărcinarea este
îndeplinită. Domnul cunoaște calea mai departe și cunoaște timpul. Dar
noi am recunoscut că a început ultima fază și așteptăm ca Domnul să
cutremure cerul și pământul în mod puternic și încă o dată să
împlinească și confirme Cuvântul Său sfânt și scump în toți aceia care
îl cred.
Fie ca toți de pe întregul pământ să fie binecuvântați. Fie ca toți
traducătorii să fie binecuvântați. Fie ca toți de toate limbile să audă
ceea ce spune Adunărilor Duhul. Și astăzi doresc să-l salut deosebit pe
fratele Lambert și să-i urez binecuvântarea lui Dumnezeu. Fie
binecuvântați toți frații din toate locurile, toți cei ce sunt astăzi aici, toți
cei ce sunt risipiți în casele lor de unde traduc. Fie ca Cuvântul
Domnului să ajungă până la marginile pământului.
Personal în ultimele luni am devenit în vârstă, de abia mai pot
merge, de abia mai pot sta și de abia mai pot vedea. Toate le port pe
inimă, dar Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Chiar dacă personal nu
mai pot face călătorii, totuși Dumnezeu S-a îngrijit; sunt frați care
stăpânesc tehnica și astfel toți frații de pe întregul pământ sunt
binecuvântați. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți
traducătorii, pe toți care ascultă Cuvântul în limbile lor. Toți frații să fie
binecuvântați, de la o margine a pământului la cealaltă.
Acest lucru îl repetăm a treia oară. Doar Duhul și Mireasa spun
«Vino!» Toți ceilalți își au programele lor. Și cum cineva mi-a dat o
mărturie la telefon: dacă ai ști câtă carismatică a intrat în adunările
mesajului, câte cântări se cântă, cum se bate din palme! Totul este o
atmosferă carismatică. Și astfel ei cred că Domnul a venit deja și că El
este în mijlocul lor. Când auzim toate aceste lucruri atunci doare foarte
tare. Dar cine este din Dumnezeu va crede că același Isus care i-a
condus pe ucenicii Săi până în Betania și în fața ochilor lor a fost
înălțat trupește la cer va veni în același fel; ucenicilor li s-a spus:
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„Același Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va reveni în
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”(Fap. 1:11). Tot restul sunt
învățături amăgitoare, sunt amăgire. Mulți s-au lăsat amăgiți.
Permiteți-mi să spun acest lucru la încheiere. În toate cele trei
Evanghelii în care Domnul a vorbit despre timpul sfârșitului a spus:
„Vegheați! Fiți atenți ca nimeni să nu vă amăgească!”. Citiți-o!
Dumnezeu să dăruiască har. Permiteți-mi să spun aceasta clar și
deslușit. Aleșii nu pot fi amăgiți. Ei au fost chemați afară, separați,
curățați și sfințiți. Ei sunt gloata întâilor născuți care ca Mireasă vor
sărbători cu Mirele la ospățul de nuntă.
Fie ca toți frații slujitori, toți care au sunat astăzi, toți frații
slujitori din toate locurile și în toate limbile să propovăduiască numai
ceea ce pot propovădui din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cerul și
pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Fiți
binecuvântați cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic. Noi sperăm
că în curând toți ne vom strânge împreună în acest loc dedicat lui
Dumnezeu și toți vom asculta Cuvântul în acest loc. Și toți care nu pot
veni în acest loc ei vor asculta Cuvântul acolo unde sunt în țările lor, în
limbile lor. Lăudat și cinstit să fie Domnul Dumnezeul nostru în
Numele sfânt al lui Isus. Amin.
Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule
atotputernic Îți mulțumim din toată inima pentru scumpul și sfântul Tău
Cuvânt. Și astăzi Cuvântul Tău nu se va întoarce gol înapoi, ci va
împlini planurile Tale. Îți mulțumim pentru acest loc pe care ni l-ai
dăruit. Îți mulțumim că în pofida interzicerii adunărilor, Cuvântul Tău
poate ieși mai departe din acest loc și poate fi auzit pe întregul pământ.
Îți mulțumim! Iubite Domn, toți cei ce sunt din Dumnezeu vor auzi
glasul lui Dumnezeu, vor crede și împreună vom trăi desăvârșirea.
Iubite Domn, ridică-Ți privirea asupra noastră și dă-ne
binecuvântarea Ta, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. Salvă Domnului!
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