Predica de la Krefeld
Duminică, 05 iulie 2020, ora 1030
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din Rom. 8:28-35, 37: „...”.
Domnului Dumnezeului nostru Îi aducem mulțumire din inimă.
Am putea spune că am auzit o predică. Ce har să poți primi Cuvântul,
să-l crezi și să ai parte de ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu!
Din punct de vedere pământesc, ca Adunare noi trecem printrun timp al încercărilor, dar și întreaga lume. Și politicienii confirmă că
o astfel de stare mondială n-a mai fost niciodată. Au fost diferite
epidemii, malarie în diferite locuri, dar ceea ce se petrece acum este cu
totul în afara oricărui control. Chiar politicienii vorbesc despre
apocalipsă, și prin aceasta ei se referă la revelație și ceea ce este scris în
cartea Apocalipsei.
Noi toți am înțeles ceea ce a spus Domnul nostru că se va
întâmpla. Noi vom trăi partea timpului de sfârșit. Tot ce este prezis
privitor la războaie, foamete, cutremure, încălzirea globală, schimbările
climatice – le trăim acum și vom vedea cât le vom mai trăi. Dar ceea ce
se va întâmpla pe pământ după răpire o vor trăi necredincioșii; atunci ei
vor striga: „munţilor şi stâncilor: «Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de
faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului»”(Apoc.
6:16).
După răpire urmează primii trei ani și jumătate pentru cei doi
proroci, iar apoi va fi necazul cel mare când vor suna cele șapte
trâmbițe ale judecății și vor fi revărsate cele șapte urgii. Aici pe pământ
va fi o încheiere cu lumea. Dar în principal pe noi ne interesează ca noi
să ne trăim desăvârșirea pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului
nostru Isus Hristos.
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Fie ca Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei ce sunt în legătură
cu Domnul și cu noi, din toate popoarele, limbile și națiunile. Tot ceea
ce a hotărât Dumnezeu pentru Adunare, pentru această perioadă de
timp, se petrece acum. Ceea ce a hotărât pentru Israel se întâmplă, ceea
ce a hotărât pentru neamuri se întâmplă, totul se petrece în fața ochilor
noștri. Domnul nostru a spus foarte deslușit: „Când veți vedea
întâmplându-se toate aceste lucruri ridicați-vă capetele pentru că voi
știți că izbăvirea trupurilor voastre se apropie”. Îi suntem mulțumitori
Domnului din inimă.
M-aș putea întoarce înapoi la început și aș putea da mărturie
despre ceea ce a făcut Dumnezeu după plecarea Acasă a fratelui
Branham, ce a făcut în țara noastră, ce a făcut în Elveția, în Austria și
pe întregul pământ; mai întâi în Europa de Est și apoi pe întregul
pământ. Îmi aduc foarte bine aminte de toți frații pe care Dumnezeu i-a
putut binecuvânta de la început. Scumpii mei frați și surori din Elveția,
Dumnezeu să vă binecuvânteze deosebit! Iubiții mei frați din Austria,
Dumnezeu să vă binecuvânteze deosebit! Adevărații credincioși din
aceste trei țări poartă lucrarea lui Dumnezeu mondială de la început.
Toate costurile celor 118 posturi de televiziune de pe întregul pământ
care transmit ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat nouă sunt suportate de
credincioșii din aceste trei țări vorbitoare de limbă germană. Fie ca
Dumnezeu să dăruiască binecuvântarea Lui bogată. Îi suntem
mulțumitori Domnului că avem parte directă de ceea ce a hotărât
Domnul pentru această perioadă.
La ce se gândesc oamenii când în acest loc folosim termenul
„proroc”? Voi toți știți că mormonii au profetul lor, adventiștii au
prorocița lor; unii o au pe Ellen White, iar alții îl au pe domnul Russell,
au proroci sau prorocițe. Vă rog pe toți care aveți credința islamică să
nu socotiți acest lucru ca un lucru rău. Dar și în islam profetul este cel
mai important. Doar pentru că o legendă spune că profetul Mohamed a
fost înălțat la cer pe un cal alb și ultimul loc despre care ei spun că el a
fost înălțat la cer este Muntele Templului din Ierusalim. Și pe baza
acestei legende că „prorocul a fost înălțat pe acest cal alb de pe
Muntele Templului” până în ziua de astăzi ei ridică pretenția asupra
Muntelui Templului. Dar cine citește în sfânta Scriptură, în Certificatul
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divin, acela știe cu precizie ce a hotărât Dumnezeu pentru Israel și
Ierusalim și ceea ce se va întâmpla în viitor.
Domnul Dumnezeu a făcut acest anunț: „Căci din Sion va ieşi
Legea, şi din Ierusalim, Cuvântul Domnului”(Mica 4:2). Turnarea
Duhului Sfânt, fondarea Adunării nou-testamentare au avut loc în
Ierusalim, și tot în Ierusalim va face Domnul și încheierea. Așa cum
este scris în Mat. 25 de la vers. 31, Domnul Se va așeza pe scaunul de
domnie al slavei Sale, va judeca toate neamurile și va despărți oile de
capre, așa cum o face un păstor. Am putea intra în multe versete
biblice. Am putea merge chiar până la Zah. 14, atunci când Domnul
Dumnezeu Se va coborî și va sta cu picioarele pe Muntele Măslinilor.
Muntele Măslinilor are o însemnătate deosebită. Conform Mat. 24,
Mar. 13 și Lc. 21, Domnul S-a așezat pe Muntele Măslinilor care este
față în față cu Templul. Și ce s-a întâmplat? El le-a vorbit acolo celor
patru ucenici despre ceea ce se va întâmpla. Marcu a fost călăuzit ca să
dea această mărturie. Domnul S-a așezat chiar acolo pe Muntele
Măslinilor unde privirea este liberă spre Templu și Muntele Templului,
spre întreaga vale, prin Grădina Ghetsimani până la Templu. Apoi
Domnul a trebuit să spună: „Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut
şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea!”.
Dar noi toți știm ceea ce este scris în Luca 19. Domnul nostru a
intrat în Ierusalim, iar ucenicii și poporul tresăltau de bucurie și strigau:
„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în
cer şi slavă în locurile preaînalte!”. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele
pe drum, iar alţii presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp.
Aceștia au fost ucenicii care au recunoscut ceea ce se întâmpla în
timpul lor. Ei au recunoscut Cine a venit la ei și era în mijlocul lor. Dar
apoi au venit marii preoți, cărturarii și I-au spus Domnului:
„Învăţătorule, ceartă-Ți ucenicii (ca să tacă)!”. Şi El a răspuns: «Vă
spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.»(Lc. 19:39-40).
Este bine de acela care în timpul lui recunoaște ceea ce face
Dumnezeu conform Cuvântului Său. Acest lucru privește și timpul
nostru în mod deosebit. Scumpii mei frați și surori, dacă noi îl amintim
pe fratele Branham ca proroc atunci o facem doar pentru că Domnul
Dumnezeu a spus-o așa în Cuvântul Său: „Iată, vă voi trimite pe
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prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
înfricoşătoare”(Mal. 4:5).
Noi nu vorbim de un fondator de adunări, de cineva care vine și
inventează o învățătură, ci vorbim de un bărbat care lucra din
însărcinarea lui Dumnezeu. Acum prin ultimul mesaj dinaintea
revenirii lui Isus Hristos, el a pus din nou pe sfeșnic Evanghelia
originală. Înapoi la început, înapoi la Cuvânt, înapoi la învățătura
apostolilor. Așa cum Pavel a trebuit să spună cu toată seriozitatea în
Gal. 1:8 că cine propovăduiește o evanghelie deosebită de cea predicată
de el, acela stă sub blestem. Poți vorbi și predica despre binecuvântări,
și totuși dacă te uiți în Cuvântul lui Dumnezeu, acesta este Oglinda în
care noi ne putem recunoaște și vedea. Fiecare direcție de credință are
dreptul la existență, are dreptul să creadă ceea ce ei au hotărât în
crezurile lor de credință. Dar așa cum am auzit-o înainte, cine poate
ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu din Adunarea Dumnezeului
Celui viu? Aleșii lui Dumnezeu cred așa cum zice Scriptura. Sută la
sută noi suntem convinși că ne-am întors înapoi la Cuvânt.
Așa cum Pavel a scris în Ef. 2:20: „fiind zidiţi pe temelia
apostolilor şi prorocilor”. Prorocii au anunțat ceea ce se va întâmpla,
iar apostolii au confirmat că s-a întâmplat. Scumpii mei frați și surori,
ne gândim că Domnul S-a îngrijit ca în 19 versete biblice să fie scris și
să se poată citi despre revenirea Domnului Isus Hristos. În Biblia
germană în 19 versete biblice este scris „revenirea lui Isus Hristos”. În
cele mai multe traduceri este scris „venirea lui Hristos”. Dar noi Îi
suntem mulțumitori Domnului Dumnezeului nostru. Există doar o
singură revenire, dar sunt multe veniri.
Revenirea Domnului nostru este anunțată în Ioan 14: „Eu Mă
duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un
loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să
fiţi şi voi”. Împlinirea va avea loc la revenirea Domnului, atunci când
mai întâi vor învia cei ce au adormit în Hristos, iar apoi noi cei vii care
suntem în Hristos vom fi transformați, și împreună Îl vom întâmpina pe
Domnul în văzduh. Cât de mulțumitori putem fi! Apoi vom fi la
Domnul pentru totdeauna, vom avea parte de ospățul nunții Mielului.
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Vom citi câteva versete biblice pentru ca toți să putem vedea că
Domnul a răspuns întrebărilor care au fost puse. Voi toți știți că au fost
puse trei întrebări: „Când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Care
este semnul revenirii Tale? Și care este semnul sfârșitului lumii?”.
Mai spunem o dată acest lucru. Chiar și politicienii vorbesc
despre timpul sfârșitului în acest timp. De ce fac ei aceasta? Deoarece
întreaga lume trebuie să recunoască că lucrurile nu mai pot continua în
felul acesta. Spunem tuturor oamenilor: Dumnezeu are un plan de
mântuire. Pe cât de sigur a creat El lumea în șase zile și în ziua a șaptea
S-a odihnit, pe atât de sigur au trecut șase mii de ani de la Adam.
Revenirea Domnului este iminentă. Apoi va urma Împărăția de o mie
de ani, Mileniul al șaptelea. După aceea, când timpul nu va mai fi, noi
vom intra în veșnicie și toți cei ce au primit viața veșnică vor trăi cu
Domnul în vecii vecilor.
Trebuie s-o spunem echilibrat. Noi am ajuns la sfârșitul
timpului de sfârșit. Chiar în Mat. 24:14 Domnul a vorbit despre timpul
sfârșitului și a spus că Evanghelia aceasta a Împărăției trebuie
propovăduită în toată lumea ca mărturie. Apoi chiar până la Apoc. 14:6,
că „un înger zboară prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică
pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. Dumnezeu a dat
aceste făgăduințe în Cuvântul Său și a spus tot ceea ce se va întâmpla.
Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu din inimă, că Evanghelia
nefalsificată, Evanghelia veșnic valabilă a fost propovăduită tuturor
popoarelor ca mărturie. Dintre cele 193 de țări de pe pământ ne
îngrijim în mod direct de 174. Iar celelalte 19 sunt îngrijite de cei pe
care noi i-am îngrijit și-i putem îngriji mai departe prin har. Mereu și
mereu putem striga: Astăzi s-a împlinit această Scriptură în fața ochilor
noștri.
Noi vedem ce a spus Domnul privitor la timpul sfârșitului și la
poporul Israel. „Când veți vedea că smochinului îi frăgezeşte şi
înfrunzeşte mlădiţa”. Toate lucrurile au fost prezise în Vechiul
Testament. În Vechiul Testament El numește poporul Israel ca un
smochin pe care l-a văzut în pustie. Suntem mulțumitori din inimă că
noi vedem împlinirea profeției biblice și mereu și mereu putem
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evidenția și accentua ceea ce Domnul nostru a spus: „Când veți vedea
întâmplându-se toate aceste lucruri atunci ridicați-vă capetele pentru
că izbăvirea voastră se apropie”.
Mai spunem o dată acest lucru. Dacă noi folosim termenul
„proroc” atunci trebuie spus ceea ce este scris în Amos 3:7: „Nu,
Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa
slujitorilor Săi proroci”. Nu unuia care cândva, cumva vine și se dă că
este proroc sau prorociță; de asemenea nici slujitorilor. „Nu, Domnul
Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa: ceea ce El a
făgăduit să facă, slujitorilor Săi proroci”. Mai întâi o descoperă
prorocilor Săi. De aceea și făgăduința: „Iată, vă voi trimite pe prorocul
Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
înfricoşătoare”(Mal. 4:5).
Acum suntem în ziua mântuirii care este pe sfârșite tot atât de
sigur cum ea a început. Acest lucru l-a spus Pavel în 2Cor. 6:2, și
anume că aceasta este ziua mântuirii, este timpul potrivit.
Haideți să citim încă o dată cuvintele bine cunoscute din Mat.
24:3: „El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la
El la o parte şi I-au zis: «Spune-ne, când se vor întâmpla aceste
lucruri? Şi care va fi semnul revenirii Tale şi al sfârşitului veacului
acestuia?»”.
Același lucru l-am exprimat și noi. Nu ceea ce spun oamenii. Ci
Doamne, spune-ne, vorbește-ne Tu. Noi suntem pregătiți să ascultăm
doar ceea ce ai Tu să ne spui. În Apoc. cap 2 și 3 de șapte ori este spus:
„Cine are o ureche acela să audă ceea ce spune Adunărilor Duhul”.
Mergem mai departe la Mat. 24:37 unde este descrisă starea
generală din timpul nostru: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe,
aidoma se va întâmpla şi la revenirea Fiului omului”. Așa cum a fost
în timpul Sodomei și Gomorei, cum a fost în timpul lui Noe așa va fi și
în timpul când va reveni Fiul omului.
Mergem direct la 1Tes. 3:13: „ca să vi se întărească inimile şi
să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la
revenirea Domnului nostru Isus Hristos, împreună cu toţi sfinţii Săi”.
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Noi toți știm, acest lucru este scris în 1Tes. 4, că atunci când
Domnul va reveni îi va aduce împreună cu El pe cei adormiți în
Hristos. Dar aici ne este dat un avertisment: ca noi să fim fără prihană,
în sfințenie, la revenirea Domnului să fim pregătiți, și apoi împreună cu
El să fim înălțați în slavă.
Apoi cuvintele din 1Tes. 4:15-16 sunt adresate multor frați care
în sfârșit să permită să le fie valabil doar Cuvântul sfânt al lui
Dumnezeu. Trebuie să-l lase să le fie valabil. Să nu tot spună că
„profetul trebuie să revină ca să țină o slujbă în cort și să desăvârșească
lucrarea”. Nu, nu! Ci așa cum am citit ieri, însuși Domnul Se va ridica,
însuși Domnul Își va desăvârși lucrarea de răscumpărare.
Fraților, vă rog frumos încetați să învățați ceva ce nu este în
conformitate cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu! Dumnezeu a trimis un
proroc ca să facă un sfârșit tuturor interpretărilor și să pună Cuvântul
pe sfeșnic. Așa rămâne până la revenirea Domnului. Cine rămâne în
interpretări acela va rămâne în urmă. Permiteți-mi să spun clar, deslușit
și serios. Dumnezeu nu va răpi niciun învățător amăgitor și niciun om
amăgit, este imposibil s-o facă. Dumnezeu este adevărat. Pentru ca noi
să recunoaștem pe Cel adevărat, și noi suntem în Cel adevărat, în Isus
Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. Cine este în El este în
Cuvântul Lui sfânt și este străpuns de Adevărul divin.
În 1Tes. 4:15-17 este scris: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin
Cuvântul Domnului”. Aici nu este o părere, ci aceasta v-o spunem pe
baza unui Cuvânt al Domnului, așadar este un AȘA VORBEȘTE
DOMNUL: „noi cei vii, care vom fi rămas până la revenirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi
Domnul...”. Nu un profet, nu o descoperire. „...Căci însuşi Domnul”,
care a înviat în trup, și în trup a fost înălțat la cer, va reveni în trup. Iar
la revenirea Domnului noi vom trăi schimbarea noastră în trupurile
noastre. Așa cum Domnul nostru a fost pus în mormânt cu un trup
muritor și a înviat cu un trup nemuritor, la fel noi avem prin aceasta
garanția că trupurile noastre muritoare vor fi schimbate și noi vom fi
asemenea Lui. Așadar, respect față de Dumnezeu, respect față de
Cuvântul Său.
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Apoi vers. 16: „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul
unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu...(„Căci însuși Domnul,
îndată după strigătul Lui de trezire, de îndată ce răsună glasul
arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu” – lb. germ.)”.
Aceste trei lucruri se întâmplă direct la revenirea Domnului.
Aici nu mai este vorba de un mesaj pentru cei ce sunt în viață. Ci
strigătul de trezire este adresat celor adormiți în Hristos. Noi trebuie să
respectăm Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ca să primim prin har
descoperirea întregului context. Așa cum este scris aici: „Căci însuși
Domnul, îndată după strigătul de trezire, de îndată ce răsună glasul
arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi
vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom
fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în
văzduh”(vers. 16-17). Se poate spune mai clar? Cuvântul sfânt al lui
Dumnezeu este clar și limpede pentru toți cei ce sunt călăuziți de Duhul
lui Dumnezeu care a inspirat Cuvântul.
Noi trebuie să avem același Duh Sfânt, aceeași inspirație și
aceeași descoperire pe care au avut-o bărbații lui Dumnezeu care au
scris Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi nicio interpretare nu-și mai are
locul, ci este un Cuvânt viu și sfânt al lui Dumnezeu care ne-a fost
descoperit.
Citim din 1Tes. 5:23: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El
însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie
păzite întregi, fără prihană la revenirea Domnului nostru Isus
Hristos”.
În Cuvântul lui Dumnezeu sunt cuprinse toate cele trei domenii,
duh, suflet, trup. Noi credem așa cum spune Scriptura. Noi am auzit
ultimul mesaj și am ieșit afară din orice încurcătură. Aceasta este
ultima chemare: „Voi poporul Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţivă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat”. Până la
Apoc. 18:4, unde citim un astfel de text.
Dumnezeu ne-a dăruit harul să auzim ultimul mesaj, să-l
credem și să-l și urmăm cu adevărat. Noi am ieșit afară din toate
învățăturile tradiționale care bântuie în toate bisericile, adunările și
cercurile creștine, și suntem sfințiți în Cuvântul Adevărului, spălați în
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Sângele Mielului. Noi Îl vom întâmpina pe Mirele nostru ca o Mireasă
curată ca cristalul și vom serba ospățul de nuntă împreună cu El. De
aceea este scris: „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere!
Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere”(Apoc. 20:6). Ce plan de
mântuire al lui Dumnezeu!
Domnul Dumnezeu S-a îngrijit ca la sfârșitul timpului de har să
fie descoperite toate adevărurile biblice. De aceasta aparțin și trăirile
biblice care trebuie trăite de credincioși. Domnul nostru a spus: „Cine
crede în Mine cum spune Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă
vie”. Scumpii mei frați și surori, în restituire se va întâmpla așa pentru
că așa a spus-o Domnul nostru. Cine crede în Mine cum spune
Scriptura acela va fi salvat, va fi înnoit, va fi născut din nou, va fi
umplut cu Duhul Sfânt și cu foc, fiindcă așa este scris. Domnul nostru a
vorbit despre Duhul care va veni asupra noastră. Şi Ioan Botezătorul a
accentuat acest lucru: „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre
pocăinţă, dar Cel ce vine după mine, El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi
cu foc”.
Scumpii mei frați și surori de pe întregul pământ, vă rog frumos
luați acest verset și mișcați-l în inima voastră: „Cine crede în Mine cum
zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie”. Acest lucru la spus El despre Duhul care va veni asupra noastră. Voi știți că la
Cincizecime, prin turnarea Duhului Sfânt curgeau râuri de apă vie și
binecuvântări. Peste cine? Peste aceia care erau strânși laolaltă în
Numele Domnului în rugăciune, care au crezut mesajul lui Ioan
Botezătorul și erau în așteptarea împlinirii făgăduinței ca ei să fie
botezați cu Duh Sfânt și cu foc.
Exact așa se întâmplă și în timpul nostru. Noi am dăruit credință
mesajului, și, prin ploaia târzie și ultima lucrare a Duhului vor curge
râuri de apă vie ca niciodată înainte. Acest lucru va fi descoperit în
prezența Dumnezeului atotputernic. Așa cum am cercetat ieri, că însuși
Domnul Se va ridica și Își va desăvârși lucrarea. Lăudat și cinstit să fie
Domnul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin.
Fie ca toți de pretutindeni să se ridice, și toţi împreună Îi vom
mulțumi Domnului. Iubite Domn, Dumnezeule credincios, ce prețios
este Cuvântul Tău sfânt! Noi primim fiecare Cuvânt prin credință. Te
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rog adaugă credinţei noastre ascultarea, dedicarea deplină, prin har,
astfel ca să ajungem în starea ca voia Ta să se facă precum în cer și pe
pământ, să se poată întâmpla prin Adunare. Iar voia Ta este chemarea
afară, separarea, desăvârșirea Adunării Tale Mireasă.
Iubite Domn, Tu ai dăruit har, Tu ai trimis un proroc așa cum ai
făgăduit, iar noi am recunoscut timpul vizitei divine, prin har. Îți
mulțumim din inimă că Tu ai pus din nou pe sfeșnic Cuvântul Tău
sfânt. Iubite Domn, despre fiecare temă am putea vorbi ore, dar Te rog
vorbește Tu tuturor care astăzi au auzit Cuvântul Tău și dăruiește-ne
tuturor credința și ascultarea. Prin har noi vom trăi desăvârșirea tot atât
de sigur cum Tu ai făgăduit acest lucru. Tu o vei face. Iubite Domn, Îți
mulțumim că Tu ai poporul Tău în toate neamurile și limbile, gloata Ta
răscumpărată prin Sânge. Îți mulțumim pentru pregătire și deja de
acum Îți mulțumim pentru desăvârșirea pe care noi o vom trăi prin har.
Noi lăudăm puterea Sângelui Tău, puterea Sângelui noului legământ. Îți
mulțumim pentru puterea Cuvântului Tău pe care Tu ni l-ai descoperit,
Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Deja acum Îți mulțumim că Tu vei
dărui ploaia târzie, prin har, și că râuri de apă vie vor curge, și astfel
prezența Ta sfântă va fi descoperită spre slava și cinstea Numelui Tău
sfânt.
Iubite Domn, fie ca gloata Ta răscumpărată prin Sânge din toate
popoarele, în toate limbile și pe întregul pământ să fie binecuvântată cu
binecuvântarea lui Dumnezeu. Ţie, singurului, adevăratului Dumnezeu
Îți mulțumim pentru această zi și pentru scumpul și sfântul Tău Cuvânt,
în Numele sfânt al lui Isus. Amin.
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