Predica de la Krefeld
Duminică, 06 septembrie 2020, ora 1030
Fr. Frank
Cuvântul de introducere din 1Pet. 1:3-9: „...”.
Îi suntem mulțumitori Domnului din toată inima că El S-a
îngrijit să trimită un proroc ca să aducă mesajul și că noi am putut purta
acest mesaj mai departe pe întregul pământ. Căci așa a fost porunca
Domnului, că acest mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui
Hristos – iar acest lucru este o realitate divină. Cu o inimă sinceră
putem spune: astăzi s-au împlinit toate aceste lucruri în fața ochilor
noștri. Dumnezeu S-a îngrijit și ca să avem la dispoziție tehnica
necesară și traducere în toate limbile, pentru ca toți de pe întregul
pământ să asculte și să trăiască adunările. Suntem noi conștienți că
avem o parte directă de ultima lucrare a lui Dumnezeu, de ultima
chemare, de ultimul mesaj și de faptul că acum Dumnezeu face
încheierea? După noi nu va mai fi nimic. Noi vom trăi răpirea și vom fi
la Domnul pentru totdeauna. Iar după aceea vor veni judecățile pe
pământ.
Doresc să spun acest lucru în legătură cu ceea ce s-a spus ieri
seară. Câți frați s-au bucurat de faptul că a fost spus unde aparține
Isaia 26:20? Aparține perioadei de timp de după răpire, atunci când
mânia lui Dumnezeu va lovi acest pământ. De aceea este scris că
Dumnezeu ne va izbăvi de mânia viitoare.
Tuturor fraților care mai cred că Cuvântul lui Dumnezeu este
adevărat doresc să le fac această rugăminte: citiți Is. 24 înainte de a citi
Is. 26, iar apoi veți ști cu precizie ce este scris în Is. 54. Voi puteți citi
că toate lucrurile au fost prevestite, mai ales în legătură cu Is. 24, unde
deja în primul verset este scris: „Iată, Domnul deşartă ţara şi o
pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii”. Dar ce este scris în
ultimele două versete din Is. 24? Este scris că în timpul acela Domnul
va instaura Împărăția pe Muntele Sionului. Citiți primele versete din Is.
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26 și aveți tabloul întreg al lucrurilor care se vor petrece când ziua
harului se va sfârși, răpirea va fi istorie, și va începe ziua mâniei, ziua
Domnului. Atunci soarele se va întuneca, luna se va schimba în sânge,
iar stelele vor cădea din cer. O, cât Îi putem mulțumi de fiecare dată
Domnului Dumnezeului nostru din toată inima pentru absolutul sfintei
Scripturi!
Dorim să spunem acest lucru spre cinstea lui Dumnezeu. Peste o
adevărată chemare pe care Domnul a exprimat-o trebuie să fie aceeași
ungere care s-a odihnit asupra apostolilor și prorocilor. Pentru cel ce a
fost chemat de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă însuşi Dumnezeu a
preluat responsabilitatea ca să pună cuvintele Lui în gura lui, în gurile
noastre. De aceea putem spune liber: pe cât de sigur s-a odihnit ungerea
sfântă asupra tuturor prorocilor, asupra Domnului nostru, asupra
apostolilor și inspirația Duhului Sfânt a venit asupra lor, pe atât de
sigur cuvintele pe care le-au pronunțat sunt cuvinte ale lui Dumnezeu
inspirate de Duhul Sfânt. Tot așa și noi în timpul nostru nu avem nimic
propriu. Nicio singură dată n-am vestit o învățătură proprie sau o
interpretare proprie. Ci în teamă de Dumnezeu am propovăduit
Cuvântul original și toți cei ce sunt din Dumnezeu vor auzi Cuvântul
lui Dumnezeu și îl vor crede din inimă.
Intrăm pe scurt în cercetarea Cuvântului. Doresc să fac și
această observație în legătură cu Israel și cu ceea ce se petrece acolo.
Noi toți am aflat ce intenționează ministrul de externe american, Mike
Pompeo, și cum Dumnezeu călăuzește și conduce toate lucrurile.
Netaniahu a anunțat și promis că el nu va face acel lucru și nu va anexa
teritoriile. Apoi vine soluția celor două state și, după aceea se va
împlini Ioel 3, că Dumnezeu Se va judeca cu cei ce au împrăștiat
Israelul printre neamuri și au împărțit țara Lui. În fiecare domeniu
profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri. Iar noi mereu putem
striga: astăzi această scriptură s-a împlinit în fața ochilor noștri.
Domnului Dumnezeului nostru Îi aducem slava și cinstea. În toate
timpurile El S-a îngrijit ca lucrarea Lui să se poată împlini,
făgăduințele Lui să se adeverească.
Doar pe scurt în legătură cu Avraam, Isaac și Iacov, în legătură
cu poporul Israel. Dumnezeu S-a ținut de Cuvânt. Scumpii mei frați și
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surori, și noi dorim să ne ținem de Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să
ne lăsăm sfințiți în Cuvânt pentru ca noi să putem sta în picioare
înaintea Dumnezeului nostru. Așa cum am auzit din epistola lui Petru,
Domnul are o Adunare fără pată, fără zbârcitură și curată. Noi am ajuns
la sfârșitul timpului de har, când toate lucrurile sunt aduse înapoi în
starea lor originală de la început. Aceasta este făgăduința principală pe
care apostolul Petru a exprimat-o în a doua sa predică din Fapte 3.
Despre Domnul nostru este spus că pe El cerul trebuie să-L primească
până la vremea reașezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste
vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din
vechime (Fap. 3:21).
Cât de mulțumitori putem fi că deja în prima și a doua predică
de acum două mii de ani a fost spus totul, adică tot ceea ce ne-a dăruit
și descoperit Dumnezeu prin har și noi redăm în acest timp.
Ne întoarcem încă o dată la Efes. 1:9: „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 vremurilor...”.
Ce privilegiu să trăiești acum, în ultima perioadă să
propovăduiești întregul sfat al voii Sale, întregul plan al lui Dumnezeu!
Pavel a fost cel ce a putut spune: „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot
planul de mântuire al lui Dumnezeu”(Fap. 20:27). Ce ar spune astăzi
apostolii dacă ei ar putea trăi faptul că totul este adus înapoi în starea
de la început, prin har?
Iubiții mei frați și surori, nu ne-a descoperit Domnul Cuvântul
Său? Nu ne-a descoperit El Numele Lui? Nu ne-a descoperit El timpul
în care trăim? Nu s-a împlinit mesajul despre care este vorba? Domnul
a vorbit mulțimilor în pilde și apoi s-a întors spre ucenicii Săi și le-a
spus: „Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi (înțelegeți) tainele Împărăţiei lui
Dumnezeu”, care v-au fost descoperite prin Duhul Sfânt. Noi vedem tot
ce face Dumnezeu în prezent. Aici este spus clar și deslușit și este scris
că El a binevoit să ne descopere taina voii Sale.
Iubiților, câți se roagă astăzi „Tatăl nostru” și ca o rutină cântă și
se roagă, aceasta aparținând desfășurării programului adunărilor lor!
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Dacă noi ne rugăm rugăciunea cunoscută „Tatăl nostru” atunci
noi suntem cu toată inima în lucrare, suntem în ceea ce a fost
pronunțat, suntem într-o legătură interioară. Tată ceresc, sfințească-se
Numele Tău. Domnul nostru zice: „Eu am descoperit Numele Tău
acelora pe care Mi i-ai dat din lume”. Atunci când ne rugăm
„sfințească-se Numele Tău” atunci trebuie să cunoaștem Numele,
trebuie să știm despre ce Nume este vorba înainte de a citi corect Mat.
28: „botezându-i în Numele” în care Dumnezeu ni S-a descoperit ca
Tată în Fiul și prin Duhul Sfânt. Sfințească-se Numele Tău care este
mai presus de orice nume. Cine citește în Evrei, acolo este scris: „Fiul a
moştenit un Nume”.
Mergem mai departe. Nu doar „sfințească-se Numele Tău”, ci și
„vie Împărăția Ta și să se întâmple ceea ce ai hotărât Tu pentru această
perioadă de timp în Împărăția Ta”. Direct după aceea este scris „vie
Împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ”.
Astăzi evidenţiem acest lucru, îl accentuăm din toată inima și
din tot sufletul. Doamne Dumnezeule atotputernic, Tatăl nostru ceresc,
din inimă Îți spunem convinși: sfințească-se Numele Tău în toți aceia
care sunt sfințiți prin Cuvântul și Duhul Tău. Vie Împărăția Ta cu
putere, așa cum ai făgăduit, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe
pământ. Fie ca toți frații de pe întregul pământ care propovăduiesc
Cuvântul, împreună cu toți frații și surorile, să înalțe acest strigăt din
inimă către Dumnezeu: facă-se voia Ta! Sfințească-se Numele Tău, vie
Împărăția Ta! Apoi: „pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă
astăzi”. Domnul S-a îngrijit cu adevărat ca hrana duhovnicească să fie
depozitată și împărțită.
Domnul nostru spune că omul nu trăiește doar cu pâine naturală,
ci cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul Tău este hrana mea
care constă în faptul că eu fac voia Celui ce m-a trimis. Ce privilegiu
este să trăiești în timpul acesta. Ne gândim la cuvintele prețioase din
Daniel 12: „ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la
vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte”.
Când a venit timpul sfârșitului, Domnul Dumnezeu l-a trimis pe
robul Său William Branham și l-a folosit ca să deschidă Cartea
pecetluită, să-i descopere conținutul și să ne introducă în toate tainele.
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Dumnezeu a dăruit har pentru a înțelege totul într-un mod corect, iar
noi înțelegem totul corect.
Fratele Branham a făcut afirmația că „Întâiul născut a fost la
începutul creației”. El este același, indiferent când, cum și unde S-a
descoperit El. El este Alfa și Omega, Primul și Ultimul, El a chemat
totul la existență. Ca întâi născut a fost născut aici pe pământ, dar El
este același. El a putut spune: „mai înainte ca să se nască Avraam, sunt
Eu”(Ioan 8:58). Bineînțeles. Domnul nostru a fost înainte de Avraam.
Suntem mulțumitori pentru toate descoperirile Domnului nostru. Totul
în legătură cu planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Pentru noi
care am primit dreptul de întâi născut, pentru noi care ne putem
întoarce până la Exod unde a fost accentuat dreptul de întâi născut. Toți
întâii născuți au fost dedicați Domnului. Deja în Vechiul Testament
totul a fost prevestit, apoi El a devenit întâiul născut dintre mulți frați.
Spun cu o mare durere. Câteodată ascult actualitățile și după
aceea vine emisiunea Vaticanului și apoi auzi mereu același lucru:
„sfântă Maria care ești plină de har”. Un singur verset interpretat greșit!
În Luca 1:30 nu este scris că „Maria este plină de har”, ci este scris: „tu
care ai primit har, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu să fii aceea
peste care va veni Duhul Sfânt”. „Tu ești fecioara despre care a prorocit
Isaia, tu ai primit har înaintea lui Dumnezeu, și Cel ce va fi născut de
tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu”.
Acest verset a fost modificat cu „tu ești plină de har”. Și pentru
că a fost modificat milioane și miliarde de oameni se roagă Mariei și
cred că ei capătă har rugându-se și închinându-se Mariei. Nu vă puteți
da seama ce se petrece în interiorul meu când văd că întreaga omenire,
în toate religiile, în toate confesiunile toți sunt duși în rătăcire cu și fără
Dumnezeu, indiferent în ce fel și în ce mod.
Spunem acest lucru fără să judecăm. Toate comunitățile și
denominațiile creștine au hotărât crezurile lor care sunt certificatul lor
de naștere. Toți au hotărât ceea ce ei cred și învață. După Reformă, toți,
fără nicio excepție, au crezurile lor pe care și le-au scris pe hârtie și leau enumerat. Ei vestesc o evanghelie pe care ei și-au potrivit-o, și astfel
oamenii sunt conduși pe lângă ceea ce a spus Dumnezeu în original.
Dar noi suntem mulțumitori că Dumnezeu ni S-a descoperit.
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Am vizitat o școală biblică, și direct la intrare era o carte mare
unde era scris crezul adunărilor organizate penticostale. Și ce credeți
voi că este scris în primul paragraf? Învățătura trinitară. Ce credeți voi
că era scris în primul verset? Binecunoscutul verset din Prov. 8:22 unde
este scris despre înțelepciune: „Domnul m-a făcut cea dintâi dintre
lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui”.
Nici nu vă puteți da seama ce simți în astfel de clipe. Solomon
era plin de înțelepciune, înțelepciunea lui este cunoscută; el a folosit
acest cuvânt și a vorbit despre înțelepciune de zeci de ori. Dar acești
oameni folosesc acest verset greșit „Domnul m-a făcut cea dintâi
dintre lucrările Lui” referindu-se la Fiul lui Dumnezeu,
Răscumpărătorul nostru.
Voi știți că pentru mine Dumnezeirea este cel mai important
lucru, cea mai prețioasă taină dintre toate. Eu am auzit glasul Domnului
de câteva ori. De cincisprezece ori Domnul mi S-a adresat cu „Robul
Meu...”, dar doar o singură dată am auzit glasul lui Dumnezeu.
Eu sunt mulțumitor că noi Îl vedem pe Dumnezeu a venit din
veșnicie în timp. Veșnicia n-are început și n-are sfârșit. Timpul a
început și timpul se va sfârși. Dumnezeu care este Duh și umple toată
veșnicia a venit în chip vizibil și acest chip vizibil a fost denumit ca
Domnul. Dumnezeu ca Elohim și Domnul ca IaHVeH – Cel ce există
veșnic în Sine. De la început Domnul Dumnezeu S-a descoperit în
multe feluri, dar a rămas același. Eu repet acest lucru. Domnul nostru a
putut spune: „mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu”(Ioan 8:58).
El a fost Împăratul Salemului. Avraam L-a întâmpinat cu pâine și vin ca
să cineze împreună cu El, după ce i-a biruit pe împărații neamurilor.
Cine citește în Evrei 7:2-3 știe că în Vechiul Testament El a fost
Împăratul Salemului – Shalem - Ierusalim – adică „Împărat al păcii”,
fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam. În Noul Testament El este
același din Vechiul Testament, dar a devenit om din cauza oamenilor.
Apoi Domnul nostru a spus: „Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului
suindu-Se unde era mai înainte?...”(Ioan 6:62). Iar oamenii se uitau la
El și se întrebau: „Tu să fi fost mai înainte acolo sus?”. Dar El este
același, mereu același, până la sfârșit. Când toate lucrurile vor fi puse
ca așternut sub talpa picioarelor Lui, triumful lui Dumnezeu va fi
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descoperit peste tot și noi vom fi la Domnul și tot restul se va întâmpla
după aceea.
Eu nădăjduiesc că puțin putem înțelege cât de mulțumitor sunt
pentru faptul că Dumnezeu a condus toate lucrurile așa, că sunt bine
încredințat cu ceea ce a descoperit Domnul fratelui Branham. Eu am
primit tot, am tradus tot și am scris despre aceste lucruri. În decursul
anilor am ținut peste 8.000 de predici. Noi avem la dispoziţie toate
cărțile, scrisorile circulare. Planul de mântuire al Dumnezeului nostru
n-a fost prezentat niciodată în toate detaliile așa ca în timpul nostru, iar
noi Îi aducem mulțumire pentru aceasta.
Am putea citi încă o dată toate versetele din Efes. 1, dar citim
vers. 13. Vă rog luați aminte la toate aceste lucruri! Citim Efes. 1:13:
„Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii
voastre), aţi crezut în El...”.
Ce spune fratele Branham? Credința este o descoperire.
Cuvântul propovăduit v-a fost descoperit ca să-l puteți crede. „...aţi
crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit”.
Ce verset! Ce har! Aici avem certitudinea de sută la sută. Voi știți că
Domnul nostru a dat făgăduința: „rămâneţi în cetate (Ierusalim) până
veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus”(Lc. 24:49). Ioan Botezătorul vestise:
„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”(Mat. 3:11). Apoi
avem Fapte 2 unde este scris ceea ce s-a petrecut în Ziua Cincizecimii.
Dar aici nu este vorba doar despre umplere și botezul cu Duhul Sfânt și
cu foc.
Aici în Efes. 1:13 este vorba ca voi care ați ajuns la adevărata
credință, după ce ați auzit şi primit tot Cuvântul Adevărului ați fost
pecetluiți cu Duhul Sfânt făgăduit. Este o realitate divină că Dumnezeu
își va pune pecetea Lui peste toți care în această perioadă de timp au
acceptat și primit prin credință Cuvântul adevărului, le-a fost descoperit
din partea lui Dumnezeu și au fost sfințiți în acest Cuvânt. Fiindcă așa
este scris în Is. 8:16: „Pecetluieşte această descoperire, în ucenicii
Mei”. Nu „între”, ci „în ucenicii Mei”. Cuvântul poate fi pecetluit doar
în aceia în care a găsit loc și l-au primit.
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Acest lucru îl spunem în nădejdea de a fi înțeleși de toți cei ce
respectă Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru l-am amintit puțin
înainte. Ultima statistică publicată spune că pe pământ trăiesc peste 550
milioane de penticostali carismatici care toți spun că sunt botezați cu
Duhul Sfânt și pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu. Toți cred ce vor și
rămân în tradițiile lor. Dar în Biblia mea este scris că „atunci când va
veni Duhul Sfânt, El, va dovedi lumea vinovată (va deschide lumii
ochii) în ce priveşte păcatul, neprihănirea/dreptatea şi judecata. În ce
priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine”(Ioan 16). Unde a putut
Dumnezeu deschide ochii? Unde au fost deschise inimile? Așa cum a
spus fratele Branham despre cele trei domenii ale omului simbolizate
prin trei cercuri. El a spus: „Voi puteți fi botezați cu adevăratul Duh
Sfânt în al doilea domeniu și totuși să nu fiți născuți din nou în sufletul
vostru”.
Noi nu judecăm, dar realitățile nu pot fi tăgăduite de nimeni.
Noi o vedem în timpul nostru. Toți au rămas în ceea ce au crezut
înainte: luteranii au rămas luterani, baptiștii au rămas baptiști,
anglicanii au rămas unde au fost, dar toți pretind că au primit Duhul
Sfânt. Mai întâi Duhul Sfânt călăuzește în tot Adevărul, iar Adevărul
este Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, prin Cuvântul inspirat, a dat
Adunării făgăduința: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a
veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare” și atunci toți
care sunt conduși de Duhul Sfânt trebuie să fie călăuziți în Cuvânt.
Pentru ca să se și poată întâmpla prin slujba făgăduită care trebuie să
aibă loc în Adunare. Fiindcă făgăduința se poate împlini numai acolo
unde este crezută. De aceea în Efes. 1:13 este scris: „Voi aţi fost
pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit”, pentru ziua
răscumpărării voastre.
Scumpii mei frați și surori, noi vedem cum Dumnezeu S-a
îngrijit pentru tot ca, sută la sută, noi să fim conduși înapoi în Cuvânt.
Așa cum a accentuat mereu fratele Branham, îndeosebi în predicile de
după deschiderea celor șapte peceți, că acum Adunarea este adusă
înapoi în Cuvânt, înapoi la început, înapoi la învățătura apostolilor. Ce
frumos a rânduit Dumnezeu totul în Cuvântul Său! Doresc să spun
repede și aceasta. Voi știți că în Lc. 4, Domnul nostru a citit din
prorocul Isaia cap 61 și a amintit doar versetele 1 și 2a. El n-a citit
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partea a doua a versetului 2 unde este scris despre ziua mâniei. Dacă o
citea, atunci n-ar fi putut spune: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea
din Scriptură pe care le-aţi auzit”(Lc. 4:21).
Unii frați vorbesc despre judecățile mâniei lui Dumnezeu. Ei nu
vorbesc despre ziua mântuirii, ci ei vorbesc despre ziua mâniei și
răzbunării lui Dumnezeu. Dar Domnul n-a citit partea a doua a
versetului 2 pentru că aceasta nu aparține timpului harului. Partea a
doua se va împlini după ce se va sfârși timpul harului.
Acum mă adresez tuturor predicatorilor. Ați citit voi vreodată
doar o jumătate de verset? V-ați oprit voi doar acolo unde s-a oprit
Duhul Sfânt?
Acum mergem repede la făgăduința că va veni Ilie. În Mal. 4:6
este scris că: „El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima
copiilor spre părinţii lor”. În Lc. 1:16-17 este scris că prin slujba lui
Ioan Botezătorul s-a împlinit prima parte, adică a întors inimile
părinților vechi testamentari la credința copiilor nou testamentari –
acest lucru s-a întâmplat. Iar acum, prin ultima slujbă, inima copiilor
lui Dumnezeu este întoarsă înapoi la credința părinților apostoli. De
fiecare dată când fratele Branham accentua acest verset biblic mă
bucuram, am putut tresălta și jubila de bucurie. Prima jumătate s-a
împlinit atunci prin slujba lui Ioan Botezătorul, iar partea a doua prin
slujba fratelui Branham.
Exact așa va fi cu Mal. 3:1. Prima parte s-a împlinit prin slujba
lui Ioan Botezătorul și a fost confirmat în Noul Testament: „Iată, voi
trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea”(Mal. 3:1a). Dar
partea a doua se va împlini: „Şi deodată va intra în Templul Său
Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi”(Mal.
3:1b). Această parte n-a fost amintită în Noul Testament ca fiind
împlinită, nu. Ci a fost amintită doar prima parte, și anume că
Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Său Ioan. Acest lucru îl puteți citi în
Evanghelii și în Fapte. Cât de mulțumitori putem fi! Partea a doua a
versetului se va împlini fiindcă așa este scris în Apoc. 10: „Apoi, am
văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor.
Deasupra capului lui era curcubeul legământului”. Cine citește
contextul vede cât este de puternic.
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Îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi putem crede totul
așa cum zice Scriptura. Dacă cineva vă spune că Apoc. 10 s-a împlinit
deja, atunci spuneți-i pe loc: „Taci! Taci! Apoc. 10 se va împlini exact
așa cum este scris”. Se va întâmpla atunci când Domnul, ca Înger al
legământului și proprietar de drept Își va pune piciorul drept pe mare,
şi piciorul stâng pe pământ. Atunci cele şapte tunete își vor face auzite
glasurile lor. Nu înainte și nici în anul 1963 sau cândva mai târziu! Ci
totul se va întâmpla atunci, exact așa cum zice Scriptura. Să-I
mulțumim Domnului nostru pentru harul și credincioșia Lui.
Dacă ați ști ce înseamnă pentru mine fiecare Cuvânt și
îndeosebi faptul că Dumnezeu ne-a dăruit acest har să încadrăm fiecare
Cuvânt acolo unde aparține în împlinirea Lui! Dumnezeu Și-a trimis
prorocul pentru a ne introduce în planul de mântuire, ca să ne spună tot
ce s-a întâmplat și se va mai întâmpla. Datoria noastră este ca pe bază
de învățătură să încadrăm tot ceea ce a fost spus profetic, așa cum s-a
spus la începutul Noului Testament. Avem datoria ca tot ce a fost spus
și adus prin slujba profetică s-o încadrăm, ca învățătură, să așezăm
lucrurile acolo unde aparțin.
Deseori am spus acest lucru. Din clipa când se va întâmpla acest
lucru vor mai fi doar trei ani și jumătate până la sfârșit, așa este scris în
prorocul Daniel.
Îi suntem foarte, foarte mulțumitori lui Dumnezeu că trăim
acum. Vă rog frumos pe toți de pe întregul pământ. Astăzi luați pentru
voi că noi toți care trăim în această perioadă de timp, am auzit
Cuvântul Adevărului, l-am crezut și ne-a fost descoperit prin Duhul
Sfânt, și credem din toată inima că pecetea lui Dumnezeu va fi pusă
doar peste aceia care au crezut şi primit Cuvântul făgăduit. Noi l-am
crezut și va veni și pecetea cu Duhul Sfânt făgăduit.
Vă rog frumos, fie ca toți frații din toate popoarele și limbile să
ia la inimă acest lucru. Numai cine acum primește și crede din inimă
Cuvântul făgăduit și descoperit – mai întâi făgăduința, iar apoi Duhul
Sfânt făgăduit vine ca pecete – numai cine primește făgăduința divină
pentru această perioadă de timp va fi pecetluit cu Duhul Sfânt făgăduit.
Este foarte important: Duhul Sfânt făgăduit. Mai întâi făgăduința, iar
apoi va veni pecetluirea cu Duhul Sfânt făgăduit pentru ziua
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răscumpărării. Cu atât mai puternic să ne fie descoperit de Dumnezeu.
Să nu fi primit doar îndurare de la Dumnezeu, ci să fi devenit părtași la
ceea ce a fost hotărât în sfatul voii Sale, în planul voii Sale.
Acest lucru l-am spus duminică la Zürich și îl repetăm.
Dumnezeu a dăruit har să fi purtat mesajul pe întregul pământ,
Dumnezeu ne-a dăruit har ca mulți ani la rând să avem adunări aici în
Krefeld în primul sfârșit de săptămână al fiecărei luni și în Zürich în
fiecare duminică al sfârșitului fiecărei luni; am ținut adunări și în
Salzburg, Austria. Dumnezeu S-a îngrijit ca acum în toate popoarele și
limbile credincioșii se strâng împreună pentru rugăciune. Îi rog frumos
pe toți frații și surorile, vă rog strângeți bătrânii, pe cei din generația
mai în vârstă care nu cunosc partea tehnică, aduceți-i acolo unde sunt
ascultate transmisiile. Aduceți-i pe bătrâni, pentru ca prin auzirea
Cuvântului propovăduit prin intermediul transmisiilor toți să capete
aceeași învățătură, să ajungă înapoi în cadența Miresei. Și noi toți să
trăim desăvârșirea prin har. Nu trebuie să depunem un efort ca să
credem deoarece acest lucru a fost pus în noi. El care a început tot El
va și desăvârși. Apoi El va mișca cerurile și pământul. Se va întâmpla
ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Prin har Dumnezeu va face o
încheiere puternică cu noi toți. Îi aducem mulțumire Domnului. Sfințiți
și spălați în Sângele Mielului, sfințiți în Cuvântul adevărului, iar apoi
pecetluiți cu Duhul Sfânt făgăduit.
Spuneți-I Domnului clar și deslușit: Iubite Domn, eu cred din
toată inima mea Cuvântul Adevărului, cred făgăduința pentru acest
timp, cred făgăduința revenirii Tale, cred mesajul care premerge
revenirea Ta și cred că mă vei pecetlui cu Duhul Sfânt. Voi o veți primi
și Îi veți mulțumi Domnului, și doar Lui Îi veți aduce cinstea și
onoarea. Atotputernicului Dumnezeu Îi aducem slavă, mărire și
închinare, în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.
Încă o dată un cuvânt adresat tuturor fraților slujitori. Vă rog nu
acceptați și nu propovăduiți nimic doar dacă este scris în Cuvântul lui
Dumnezeu. Fratele Branham a accentuat acest lucru de repetate ori:
„Să nu primiți nimic din ceea ce nu este scris în Cuvântul lui
Dumnezeu!”. Domnul Dumnezeu să fie cu toți din toate popoarele și
limbile. Amin.
11

