
„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!" 

(Evrei 13:8)

SCRISOARE CIRCULARĂ

decembrie 1993

Vă salut pe toţi din inimă în Numele scump al Domnului nostru Isus
Hristos cu cuvîntul din Tit 1, 1: „Pavel, rob al lui Dumnezeu, şi apostol al lui
Isus  Hristos,  potrivit  cu  credinţa  aleşilor  lui  Dumnezeu,  şi  cunoştinţa
adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii vecinice ... "

Viaţa unui om credincios  se  desfăşoară  în  cadrul graniţelor, aparţin
ca  mădulare  de  întregul  trup  al  Domnului.  Descoperirea  personală  a  lui
Dumnezeu  in  Isus  Hristos,  este  punctul  central  al  istoriei  mîntuirii  şi
totodată  al  întîlnirii  noastre  cu  El.  Doar  in  El,  Dumnezeu s-a  îndurat  de
omenire aducînd mîntuire, prin El singur sîntem mîntuiţi, doar în El se află
şi întîlnirea tuturor celor care prin har au devenit proprietatea Sa. EL este
Capul  căruia  i  se  subordonează  fiecare  mădular  al  trupului  Său.  Numai
Cuvîntul  scris  este  o  candelă  pentru  picioarele  noastre  şi  o  lumină  pe
drumul nostru ca urmaşi ai Domnului.

Prin încheierea Legămîntului,  Domnul  Dumnezeu  a  obligat  poporul
Israel faţă de Cuvîntul Său. Cuvîntul descoperit şi vestit nu a avut nimic de
spus celorlalte naţiuni. Dumnezeu nu a vorbit cu ei; El nu li se descoperise
lor; ei puteau să meargă pe căile lor proprii. Dar poporul Legămîntului Său,
Israelul, a fost obligat de Cuvîntul Legămîntului Său. EI nu poate şi nu are
voie să umble pe căi proprii.

În  Vechiul  Testament,  Cuvîntul  a  fost  scris  mai  întîi  pe  table  de
piatră, pentru că şi  inimile erau  de  piatră.  În  Noul  Testament  Cuvîntul  a
devenit trup, iar inimile - „noastre de piatră au fost transformate în inimi de
carne prin puterea răscumpărării isprăvite. Astfel sună făgăduin ţa care şi-a
găsit  împlinirea (Ez.  11,  19-20;  Ez.  36,  2627;  Evrei  8,  10,  etc.).  Toţi  cei
născuţi  din  nou  au  primit  viaţă  din  Dumnezeu şi  acceptă Cuvîntul  scris,
care devine viu prin Duhul. Credincioşii Noului Legămînt formează Biserica
care a fost obligată faţă de Cuvîntul Său. Toate celelalte biserici pot umbla
pe căile lor proprii; propriul Său popor nu poate şi nu are voie să umble pe

1



căi  proprii.  Pentru  că  Biserica  se  compune  din  persoane  individuale,
Dumnezeu trebuie să ajungă  la  dreptul  Său  cu  fiecare  personal.  Fratele
Branham  a  vorbit  in  multe  predici  despre  cele  mai  diferite  teme,  printre
altele şi predica cu titlul „Biserica şi starea ei". Este necesară o  analizare
reală pentru poporul Noului Legămînt. Domnul cel credincios să vorbească
şi să lucreze după sfatul şi plăcerea Lui.

Dacă  privim  la  semnele  timpului,  la  procesul  umilitor  de  pace  al
Israelului  cu  O.E.P.,  la fel  şi  cu vecinii săi  arabi, şi  nu în  cele  din  urmă la
îngenuncherea  Israelului  înaintea  papei  cu  rugămintea  către  Vatican,  să
recunoască  statul  Israel  pe  plan  politic,  atunci  observăm  că  este  timpul
potrivit  să  ne  ocupăm  cu  seriozitate  de  pregătirea  noastră.  Conform
desfăşurării  rînduite  de  Dumnezeu  şi  corespunzător  Cuvîntului  profetic,
sfirşitul  harului  pentru neamuri  cade in acelaşi  timp cu începerea harului
pentru  Israel  (Fap.  15,  13-18;  Rom.  11,  11-27).  Încheierea  legămîntului
dintre statul Israel şi Vatican (Dan. 9, 27), are loc aproximativ in timpul cînd
Biserica-Mireasă dintre neamuri va fi luată sus la Domnul.

Aşa de repede, cum s-au schimbat în scurt timp multe lucruri în Europa,
aşa  se  întîmplă acum în  faza  a  doua  în  Orientul Apropiat. Cum şi-a găsit
războiul rece sfirşitul său aici, în care dezarmarea a jucat rolul principal în
procesul  de  pace  şi  a  adus  cu  sine  împăcarea  vecinilor,  astfel  va  avea
succes acest proces înşelător de pace în „punctul cel mai arzător al istoriei
rnondiale", ca să se împlinească la fel ce este scris: „Cînd vor zice: Pace
şi linişte!...  " (1 Tes. 5, 3). Ceea ce se întîmplă acum în vreo 50 de regiuni
de  război  şi  de  nelinişte  de  pe  pămînt,  toate  luate  la  un  loc  nu  au  o
importanţă aşa  de mare ca  evenimentele  din  Orientul  Apropiat,  văzut  din
perspectiva istoriei  mîntuirii.  Acum este vorba despre „profeţia biblică din
timpul sfârşitului", care se ocupă mai ales cu Israelul şi cu Împărăţia romană
nou formată, în care se încadrează toată Europa şi în care este inclus şi
Israelul.

In  această  ultimă  epocă  a  Bisericii,  mesajul  Cuvîntului  făgăduit  şi
descoperit  a  ajuns  pînă  la  noi  cu  chemarea:  Iată  mirele,  ieşiţi-i  în
întîmpinare!"  (Mat.  25,  1-13).  Dar  pentru  ca  să  fim  pregătiţi,  candelele
noastre trebuie să fie curate, umplute cu untdelemn şi să ardă. Şi vasele
noastre trebuie să fie umplute cu untdelemnul Duhului.  În ceea ce priveşte
simbolul  vaselor,  vasul  de  aur  a  fost  păstrat  cu  mană  în  locul  preasfânt
(Evrei  9,  4). Aici  nu este  vorba doar  despre untdelemn, ci  despre hrana
venită din cer, mana, despre Cuvîntul proaspăt descoperit de la tron, din
care trăim noi. Vasele umplute ale fecioarelor înţelepte din Matei 25 conţin
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ambele, Cuvîntul şi Duhul. Dacă privim superficial, este vorba numai despre
Duh ca untdelemn. Dar Duhul nu este un vînt care suflă pe undeva, Duhul
lucrează şi descoperă substanţa divină a Cuvîntului şi  astfel  sînt  umplute
duhovniceşte vasele noastre. Aşa vorbeşte Domnul: „Duhul este cel care
dă  viaţa,  carnea  nu  foloseşte  la  nimic;  cuvintele,  pe  care  vi  le-am
spus Eu, sînt duh şi viaţă. "  (Ioan 6, 63). Noi luăm din plinătatea Lui har
după har şi auzim ce spune Duhul Bisericilor prin Cuvîntul Său.

Noi  am primit  prin  harul  lui  Dumnezeu o  călăuzire  adîncă  în  toate
învăţăturile  biblice  şi  în  partea  profetică  a  istoriei  mîntuirii.  Acum  este
necesar, conform însărcinării divine, să ne ocupăm de învăţătura personală
pentru viaţa noastră personală şi de pregătirea noastră pentru ziua glorioasă
a lui Isus Hristos. În ziua aceea, toti credincioşii vor apare înaintea Domnului
ca Biserică întregită, fără pată, fără zbîrcitură sau altceva de felul acesta (Ef.
5,  27).  La venirea Domnului  nu se va  pune întrebarea despre învăţătură
desăvîrşită  şi  cunoştintă  impecabilă,  sau  despre  descoperirea  deplină  a
mesajului  divin;  atunci  va  fi  valabil  numai  ceea  ce  a  putut  să  lucreze
Dumnezeu prin Cuvîntul şi Duhul Său cu gloata răscumpărată prin sânge, în
fiecare personal. Atunci  se împlineşte ceea ce este scris:  „Cei  ce  au  fost
pregătiţi ,  au  intrat  cu  El  la  nuntă."  Pentru ceilalţi  uşa  a  fost închisă.
Despre această pregătire desăvîrşită este vorba acum.

În  clipa  de  faţă,  Biserica  nu  este  încă  o  inimă  şi  un  suflet;  trupul
Domnului  este  aşa  de  rupt  cum  nu  a  fost  niciodată  în  trecut.  Fratele
Branham a spus într-o predică: „Trupul  cel  mai  bolnav pe care-l  cunosc,
este trupul Domnului." El s-a referit la cuvîntul din Ier. 8, 22: „Nu este nici
un  leac  alinător  in  Galaad?  Nu  este  nici  un  doftor  acolo?  Pentru
ce  nu se face  dar  vindecarea fi icei  poporului  meu?"  Ce ar spune el
astăzi? Cei ce se referă la el, se află într-o stare şi mai rea decît toţi ceilalţi.
Niciodată  în  istoria mîntuirii,  nu a  existat un astfel  de  haos după o  trezire.
Vina  pentru  această  situaţie  fără  speranţă,  văzută  din  perspectivă
omenească,  sunt  slujitorii  care  s-au  ales  singuri,  care  se  referă  la  un
prooroc şi la cuvintele lui fără ca ei să aibe o chemare divină pentru vestirea
Cuvîntului.  Ei  au  semănat  sămînţa  discordiei  şi  au  provocat  dezbinările.
Acum este vorba despre o împarţire ordonată a hranei spirituale depozitate
şi  despre  vestirea  planului  lui  Dumnezeu  în  întregime.  Masa  Domnului
trebuie  să  fie  întinsă  înaintea  noastră  în  mod  corect.  Aşa  cum  a  fost
exprimat in cuvîntul de introducere, robii lui Dumnezeu sunt chemaţi pentru
vestirea credinţei adevărate şi a cunoştinţei în adevăr, care se dovedeşte
printr-o  vieţuire  sfântă  a  aleşilor.  Prin  har,  noi  sîntem  deja  aici  sfinţi  în
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Dumnezeu, rămînînd in Cuvînt şi dovedind credinţa noastră printr-o umblare
corespunzătoare voiei Lui. Aleşii se disting printr-o viaţă sfântă în practică,
în conformitate cu Cuvîntul.

Numai dacă privim cu toată sinceritatea în oglinda Cuvîntului,  vom
recunoaşte propria noastră stare şi vom constata cum este într-adevăr cu
noi. Domnul a avut de spus cuvinte de îndreptare pentra popor înainte de
încheierea Legămîntului noutestamentar,  şi  ni-l  prezintă pe omul firesc în
firea lui veche: „În urmă a chemat din nou noroadele la Sine,  Şi  le-a
zis:  “Ascultati-Mă  toţi  şi  înţelegeţi.  Afără  din  om   nu  este  nimic
care,  intrând în el,  să-l  poată spurca;  dar  ce iesc din om, aceea-l
spurcă”.  Dacă are cineva urechi  de  auzit,  să audă.  După accea
a  intrat  în  casă,  pe  cînd  era  departe  de  norod,  ucenicii  Lui  L-au
intrebat  despre  pilda  aceasta.  El  le-a  zis:  “Şi  voi  sînteţi aşa  de
nepricepuţi?  Nu  întelegeţi  că  nimic  din  ce  intră  în  om  de  afară,
nu-l  poate  spurca?  Fiindcă  nu  intră  în  inimu  lui,  ci  în  pîntece,  şi
apoi  este  dat  afară  în  hazna?  A  zis  astfel,  făcînd  toate  bucatele
curate. El  le-a mai zis:  Ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci
dinlăuntru,  din  inima  oamenilor,  ies  gînduri  rele,  preacurvii le,
curvii le,  uciderile,  furtişagurile,  lăcomiile,  vicleşugurile,
înşelăciunile,  faptele  de  ruşine,  ochiul  rău,  hula,  trufia,  nebunia.
Toate aceste lucruri  rele ies dir lăuntru, şi  spurcă pe om. "'  (Mar. 7,
14-23).

Pavel se referă în epistolele lui la toate aceste lucruri care-l spurcă pe
om, ca de exemplu în Rom. 1, 29-32: „...  Astfel  au  ajuns plini  de  orice
fel  de nelegiuire,  de  curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de
pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt
şoptitori,  hîrfitori,  urîtori  de  Dumnezeu,  obraznici,  trufaşi,  lăudăroşi,
născocitori  de  rele,  neascultători  de părinţi,  fără  pricepere,  călcători  de
cuvînt,  fără  dragoste  fîrească,  neînduplecaţi,  fără  milă  şi  măcar  că ştiu
hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de
moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
"

În Gal. 5, de la vers. 19, apostolul descrie ambele domenii ale unui
om,  umblarea  duhovnicească  şi  umblarea  firească.  Un  domeniu  se
contrapune celuilalt şi  nu se  poate supune.  De  aceea el vorbeşte despre
cearta dintre ei şi ajunge la concluzia, de a prezenta credincioşilor pe omul
vechi şi pe cel nou cu toate însuşirile lui.
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„Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: preacurvia,
curvia,  necurăţia,  desfrînarea,  închinarea  la  idoli,  vrăjitoria,  vrăjbile,
certurile, zavistiile, mîniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide,
pizmele,  uciderile,  beţiile,  îmbuibările,  şi  alte  lucr -uri  asemănătoar-e  cu
acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de
lucruri, nu vor moşteni Împărţia lui Dumnezeu. "

În încheiere el descrie roada Duhului:  „Roada Dahului,  dimpotrivă,
este: drugostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia, blîndeţea, înfrînarea poftelor.  Împotriva acestor  lucruri
nu este lege. "  Fiecare poate să se privească ca într-o oglindă şi  să se
cerceteze.  Nimeni  nu  trebuie  să  fie  deosebit  de  duhovnicesc,  pentru  a
constata  care  din  cele  două  liste  enumerate  i  se  potriveşte.  Noi  avem
înclinaţia  să rînduirn faptele  firii  după închipuirea şi  judecata noastră,  în
fapte  mai  grave  sau  mai  puţin  grave.  Dumnezeu  rînduieşte  toată  firea
omenească-drăcească  într-un  catalog  întreg,  la  fel  şi  cea  divină-
omenească.

La începutul listei se află lucruri de care un credincios ar da din cap
îngrozit:  preacurvia,  curvia,  necurătia,  desfrînarea,  închinarea  la  idoli,
vrăjitoria.  Toate  celelalte  de  pe  „lista  neagră"  sînt  însă  în  ochii  lui
Dumnezeu  la  fel  de  grave,  adică:  vrăjbile,  certurile,  zavistiile,  mîniile,
pizmele, neînţelegerile, certurile de partide, uciderile, beţiile şi îmbuibările.
„Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături w vreunul care, măcar că îşi
zice  “frate”, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli,
sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ: cu un asţfel de om nu trebuie nici
să mîncaţi " (1 Cor. 5, 11).

Cine nu este vinovat de lucrurile grave care au fost enumerate, însă
provoacă  duşmănii  şi  are  grijă  pentru  ceartă,  neînţelegeri  şi  lasă  să
pătrundă  invidia,  acela  va  fi  tot  aşa  de  dominat  de  puterile  demonice.
Defăimătorul  este  pus  pe  aceeaşi  treaptă  cu  înşelătorul,  închinătorul  la
idoli  si  cu  hoţul,  la  fel  cu  încăpăţînarea,  dezbinarea  si  egoismul  josnic.
Egoismul este întotdeauna josnic. De aici  rezultă dezbinările şi  partidele,
apare invidia; unii îşi pierd controlul asupra lor şi se retrag, alţii cad în beţie
şi  curvie,  aşa  cum  scrie  Pavel.  Indiferent  cît  de  convingător  apar
argumentele proprii ale unora, totuşi cine se face vinovat de aceste lucruri,
introduce distrugere în  trupul Domnului  şi  el însuşi  nu va vedea Împărăţia
lui Dumnezeu.

Neîntelegeri,  bănuieli,  partide,  vorbiri  de  rău, presupuneri rele,  etc.,
de fapt toate relele la care te poti gîndi,  se găsesc printre credincioşii  care
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pretind că sînt Biserica Mireasă. Nu este doar un lucru probabil, din păcate
este  aşa,  că  satana  îşi  face  jocul  său  înşelător  cu  credincioşii  ca  pîrîş,
defăimător, acuzator; el se afirmă direct ca Diabolos, adică „producător de
dezordine".  Se  mai adaugă şi învăţăturile  false care se  nasc  din  inspiraţie
falsă. Duşmanul a pătruns astfel în Biserică în toate nivelurile şi lucrează
distrugînd în mijlocul poporului lui Dumnezeu.

Prigoana  exterioară  i-a  adunat  întotdeauna  pe  credincioşi,  însă
discordia interioară desparte şi paralizează. Cei prigoniţi se strîngeau pentru
rugăciune,  nu  pentru  bîrfă  la  o  ceaşcă  de  cafea.  Astăzi  Biserica  este
împărţită în diferite grupuri şi partide care se luptă unii împotriva celorlalţi şi
îşi  neagă  unii  altora  mîntuirea  şi  participarea  la  răpire.  Neîmpăcarea
împerecheată cu aroganţa, se găseşte la mulţi.

Cît despre problemele din interiorul Bisericii, fratele Branham spune
clar, că in nouăzeci şi nouă din o sută de cazuri, acei care obiectează sînt
de  fapt  de  vină  şi  au  produs  într-adevăr  problema  de  care  vor  fi
răspunzători.  Poţi  să le vorbeşti  şi  să-i  îndrepţi  numai pe acei oameni cu
care  Dumnezeu  mai  poate  vorbi.  Toţi  ceilalţi  resping  orice  îndemn
dumnezeiesc, işi închipuie ca sînt în drept şi nu observă deloc cît bine le
doreşte Domnul.  „Dar  acum lăsaţi-vă de  toate  aceste  lucruri:  de  mînie,  de
vrăjmăşie,  de  răutate,  de  clevetire,  de  vorbele ruşinoase,  care  v-ar putea
ieşi  din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v-aţi dezbrăcat de omul cel
vechi, cu faptele lui, şi  v-aţi  îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte
spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut." (Col. 3, 8-10).

Face aici Scriptura o excepţie cu cuvinte goale? Nu şi încă o dată nu!
Nu necredincioşii sînt chemaţi la o cercetare proprie, ci credincioşii. În orice
caz se potriveşte una sau cealaltă din roadele firii de pe lista amintită, prin
care duşmanul îşi face lucrarea distrugătoare între credincioşi. Apostolul ne
îndeamnă cu cuvintele pătrunzătoare: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi
în puterea tăriei  Lui. Îmbrăcuţi-vă cu toată armătura lui  Dumnezeu, cu să
puteţi  ţinea pept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat
împotriva  cărnii  şi  sîngelui,  ci  împotriva  căpeteniilor,  împotriva  domniilor,
împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii
care sînt în locurile cereşti." (Ef. 6, 1012). Satana nu se pune cu coarnele
înaintea  noastră;  în  felul  acesta  l-am  recunoaşte  imediat.  Dar  puterile
invizibile ale întunericului sînt cele care încearcă să ne influenţeze şi să ne
inspire.

Cît  de  des  nu  le  vin  credincioşilor  gînduri  care  sînt  îndreptate
împotriva altora! Ele sînt făcute atît de credibile de către aceste duhuri rele,
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încît  se  acceptă  că  ar  fi  adevărate.  Credinţa  adevărată  se  odihneşte  în
inimă  şi  aşternută  în  gînduri  de  dragoste  şi  de  pace.  Sentimentele  de
distrugere îndreptate împotriva altora se nasc tot în inimă, cele inspirate de
duşman  se  aşează  in  lumea ideilor.  Noi trebuie să ne împotrivim oricărui
gînd care este pornit pentru a provoca pagube personale şi comunităţii.

Fiecare  poate  citi  textul  din  Ef.  6  pînă  la  sfîrşit  şi  să-l  pună  la
inimă. Niciodată nu a fost anunţată o cercetare sinceră personală aşa
ca acum. Numai cine este cu adevărat sincer, se va prezenta înaintea
Domnului,  se  va  lăsa  călăuzit  de  Duhul,  se  va  dezbrăca  de  omul  cel
vechi  cu toate  însuşirile  lui,  şi  se  va  îmbrăca în  omul  cel  nou,  „făcut
după chipul  lui  Dumnezeu,  de o neprihănire  şi  şfinţenie pe care o dă
adevărul " (Ef. 4, 22-24). În vers. 25 sîntem solicitaţi: „De aceea, lăsaţi-
vă de minciună: Fiecare dintre voi să spună aproapelui  său adevărul,
pentru  că  sîntem mădulare unii  altora.  "  Un mădular  nu are  voie  să-l
mintă sau să-l  înşele pe celălalt.  Noi  nu avem voie nici  să ne mîniem
unii pe alţii. Cine este prea aprig, nu are voie să aştepte pînă la apusul
soarelui,  ci  trebuie să aducă totul  in  ordine mai devreme. Dacă nu se
întîmplă acest lucru, atunci îi dăm spaţiu liber ponegritorului.

Viaţa  lui  Isus Hristos cu toate însuşirile  sale (1 Pet.  1),  poate fi
numai  în  cei  care  au  fost  zămisliţi  şi  născuţi  din  nou  prin  Duhul  lui
Dumnezeu,  şi  posedă  gîndirea  lui  Isus  Hristos  (Fil.  2,5).  În  roada
Duhului  se  descoperă  prin  noi  însuşirile  lui  Isus  Hristos,  adică:
„Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătutea, facerea de
bine,  credincioşia,  blîndeţea,  înfrînarea  poftelor.  Împotriva  acestor
lucruri nu este lege. "

Numai la cine poate creşte roada Duhului, va vedea Împărăţia lui
Dununezeu.  De  exemplu,  cum  pot  să  intre  vreodată  unii  oameni  in
Împarăţia  lui  Dumnezeu,  dacă  ei  participă  într-un  fel  sau  altul  la
distrugerea Împăriţiei  lui  Dumnezeu? Cum poate face parte cineva din
Biserica lui Dumnezeu, dacă acum o înjoseşte şi nu vrea să aparţină de
ea? Duhul  vremii  nu  s-a  oprit  la  porţile  comunităţilor.  Mulţi  credincioşi
vor să aibe independenţa lor, ei vor să hotărască singuri asupra lor, să
se „realizeze"  singuri.  Deşi  se  spune  cu  gura:  „Eu aparţin  în  totalitate
Domnului!", viaţa dovedeşte cu totul altceva. La unii se vede clar că se
află  în  afara  Bisericii,  pentru  că  ei  hotărăsc  singuri  asupra  vieţii  lor,
timpului  lor,  zeciuielii  lor,  de  fapt  asupra  tuturor  lucrurilor.  Aşa  de
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independenţi cum s-au făcut ei acurn, vor fi şi atunci, şi anume cînd vor
rămîne afară deceptionaţi.

Este necesar, ca toţi să-l trăiască pe Dumnezeu cu adevărat 
printr-o înnoire şi nu numai să pună un petic nou pe o haină veche, iar 
în interior să rămînă aceeaşi. Fiecare trebuie să recunoască în ce fel îl 
ia duşmanul în slujba sa pentru a lucra în mod distrugător în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu. Împotrivitorul are multă experienţă şi se 
foloseşte într-un fel sau altul, mai ales de persoanele prin care se poate
face paguba cea mai mare in Biserică.
Desigur  şi-au făcut  unii  gînduri  serioase asupra vieţii  lor  duhovniceşti
neroditoare; şi asupra stării lor proprii. Noi trebuie să ne întrebăm care
sînt  cauzele  pentru  aceasta  şi  cum putem ieşi  din  starea  aceasta  de
criză  ca  să  devenim  o  binecuvîntare  pentru  alţii.  De  unde  vin
duşmăniile,  cearta  şi  invidia  care  sînt  enumerate  într-o  suflare
împreună cu vrăjitoria,  închinarea la idoli  şi  cu toate celelalte lucruri?
Aşa cum se manifestă roadele Duhului, însuşirile Răscumpărătorului şi
fiinţa  Lui  în  cei  răscumpăraţi,  tot  aşa  îşi  mai  face  încă  şi  duşmanul
lucrarea sa printre cei credincioşi, asupra cărora poate lua influenţă.

Invidia  şi  egoismul  au  provocat  prima  crimă.  Cain  văzuse  că
Dumnezeu l-a recunoscut pe Abel şi jertfa lui, şi deja se întîmplase în el.
Mai  întîi  se  ridică  invidia  şi  egoismul,  ura  şi  uciderea  duhovnicească
urmează în  mod automat  (1  Ioan 3,  15).  Dacă Dumnezeu  se  confirmă,
binecuvîntează şi foloseşte pe cineva, atunci omul respectiv nu are nimic
de-a  face  cu  aceasta.  Nimeni  nu  poate  să-şi  ia  ceva,  doar  dacă  i  se
dăruieşte de sus. Fiecare copil al lui Dumnezeu are numai ceea ce i-a dat
Domnul;  nu este meritul  unui om, ci  El  cheamă pe cine vrea  şi  împarte
daruri şi slujbe după plăcerea Sa. Dacă cineva a văzut duhovniceşte sau
fireşte  mai  mult  decît  celălalt,  atunci  să  nu-l  invidiem.  Întotdeauna  au
existat bogaţi şi săraci, dar există şi oameni care se mulţumesc cu ceea
ce posedă. Domnul a  zis:  „Căutaţi  mai  întîi  Împărăţia  lui  Dumnezeu
şi  neprihănirea  Lui,  şi  toate  aceste  lucruri  vi  se  vor  da  pe
deasupra."  (Mat. 6, 33). Pavel ne îndeamnă:  „Dacă  avem,  dar,  cu  ce
să ne hrănim şi  cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi  de ajuns.  " (1 Tim.
6, 8). Din cauza aceasta nu există nici un motiv ca în noi să se ridice ceva
care produce  invidie  şi  gelozie. Este indiferent,  care domeniu, cel firesc
sau cel spiritual, îşi alege duşmanul pentru a produce dezastru.

Nu sînt admirate  şi  preţuite talentele deosebite în lumea aceasta?
Vocile cîntăreţilor  şi  le, talentele sportivilor,  ale  artiştilor, inovatorilor, etc.
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sînt  admirate.  De  ce  îşi  face  satana  de  cap  la  credincioşi? Fratele
Branham ne-a dat o comparaţie potrivită, avînd in faţa ochilor un joc de
fotbal: „Dacă unul din echipă are mingea, atunci ceilalţi trebuie să-l apere,
dar nu să încerce să-i ia mingea."

„Dumnezeu  a  întocmit  trupul  în  aşa  fel  ca  să  dea  mai  multă
cinste  mădularelor  lipsite  de  cinste,  pentru  ca  să  nu  fie  nici  o
desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de
altele. Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună
cu  el;  dacă  este  preţuit  un  mădular,  toate  mădularele  se  bucură
împreună cu el. " (1 Cor. 12, 24-26).

Toţi  credincioşii  sînt  chemaţi  cu  seriozitate  de  a  se  opune
duşmanului şi puterilor sale viclene, fatale şi distrugătoare - pînă la sînge
(Evrei 12, 4), deci pe viaţă şi pe moarte - pentru a ţine tare la unitatea în
Duhul. Asta o putem face doar dacă constatăm de care mod se foloseşte
duşmanul,  instigînd  atacuri  reciproce.  Abia  după  ce  ne  aplecăm  cu
adevărat sub mîna puternică a lui Dumnezeu, satana se va îndepărta de la
noi.

„De  aceea  zice  Scriptura:  Dumnezeu  stă  împotriva  celor
mîndri,  dar  dă  har  celor  smeriţi.  Supuneţi-vă  dar  lui  Dumnezeu.
Împotriviţi-vă  diavolului,  şi  el  va .fugi  de  la  voi.  Apropiaţi-vă  de
Dumnezeu,  şi  El  se  va  apropia  de  voi.  Curăţiţi-vă  mînile,
păcătoşilor;  curăţiţi-vă inima, oameni  cu inima împărţită!  Simţiţi-vă
ticăloşia;  tînguiţi-vă  şi  plîngeţi!  Rîsul  vostru  să  se  prefacă  în
tînguire,  şi  bucuria  voastră  în  întristare:  Smeriţi-vă  înaintea
Domnului,  şi  El  vă  va  înălţa.  Nu  vă  vorbiţi  de  rău  unii  pe  alţii,
fraţilor!  Cine  vorbeşte  de  rău  pe  un  frate,  sau  .judecă  pe  fratele
său, vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea ... " (Iac. 4).

Apostolul Petru scrie îndemnînd: „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că
potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută
pe  cine  să  înghită.  Împotriviţi-vă  lui  tari  în  credinţă,  ştiind  că  şi  fraţii
voştri în lume trec prin aceleaţi suferinţe ca voi." (1 Pet. 5, 8-9).

Cine nu-i poate da dreptate lui Dumnezeu în toate şi  nu se poate
supune  din  inimă  Cuvîntului  Său,  va  fi  folosit  de  duşman  şi  în
continuare. De cîte ori I-a judecat unul pe altul de pe poziţia proprie şi I-
a condamnat! De cîte ori nu are o vorbire efectul unui cancer care atacă
totul  în  jurul  lui!  Cît  de  repede  judecă  cineva  pe  alţii  pe  baza  celor
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povestite  despre  ei!  Aşa  nu  se  mai  poate  continua.  Astăzi  fiecare
răspîndeşte despre fiecare ceea ce vrea. Cine se mai gîndeşte la faptul
că va trebui să dăm socoteală  de  fiecare cuvînt nefolositor? Cine este
interesat  de  faptul  că  cele spuse despre cineva să fie verificate  de  pe
poziţia adevărului?

Unul  răspîndeşte  despre  un  frate  sau  o  soră,  ceea  ce îi  vine  în
minte, iar altul mai adaugă încă ceva. Cine mai pretinde  că  cel despre
care se vorbeşte să fie prezent? O femeie vorbeşte despre soţul ei, un
bărbat despre soţia lui  - fiecare despre fiecare, ceea ce vrea. Cine  se
mai  gîndeşte  în  adîncul  lui,  cine  mai  este  pedepsit  de  Duhul  lui
Dumnezeu? Cine  nu se  crede în  drept? Puţini constată însă, ce urmări
distrugătoare au toate acestea. Cît timp mai vrem să ne mai mulţumim
cu  starea  dezolantă  din  Biserică?  Toţi  ar  trebui  să  vorbească  despre
cineva, numai ceea ce se poate spune în prezenţa celui în cauză şi în
prezenţa  Domnului.  Cel  mai  bine  ar  fi,  să  nu  mai  vorbim  deloc  unii
despre alţii, ci să ne rugăm unii pentru alţii şi să folosim timpul pentru a -
L mărturisi pe Domnul.

Pentru  a face  credibilă fiecare bîrfă  de  ponegrire,  este adăugată
deseori  menţiunea:  „Pe  acela  sau  pe  aceea  îi  cunosc  eu... Mie  nu
trebuie să-mi spună nimeni nimic..." Poate este aşa. Există oameni care
însă nu au observat starea şi lucrarea lor distrugătoare. Aşa cum spune
Sfînta  Scriptură,  ei  înşişi  nu au pace şi  instigă cu limba lor  care este
aprinsă de focul iadului (Iac. 3, 6). Discordie, oriunde se duc. Sub limba
lor este otravă de viperă, deşi ei  vorbesc în parte cu limbi noi iar apoi
iarăşi cu limbile vechi, cîteodată cu două limbi, după caz şi in ce fel îi
poate  folosi  duşmanul  mai  bine,  spre  paguba  altora  şi  a  Bisericii.
Cîteodată  binecuvintează,  cîteodată  blestemă;  depinde  despre  cine
este  vorba,  dacă  cel  in  cauză  este  declarat  de  ei  ca  duşman  sau  ca
prieten. Cît timp să mai continue aceasta? Ce rezolvare ne oferă Sfînta
Scriptură?

Întrebarea este îndreptăţită acum, înaintea venirii  apropiate a lui
Isus  Hristos:  Cînd  se  vor  supune lui  Dumnezeu şi  Cuvîntului  Său  toti
acei  care  fac  parte  din  Biserica-Mireasă  şi  se  vor  pune  în  slujba
Domnului,  şi  anume  spre  fericirea  şi  zidirea  întregii  Biserici?  Noi
credem că Biserica-Mireasă trebuie să fie şi va fi la sfîrşit ceea ce a fost
la  început,  şi  anume  o  inimă  şi  un  suflet.  Abia  atunci  vom  vedea
împreună  faptele  mari  ale  lui  Dumnezeu.  Dar  mai  întîî  trebuie  să
intervină  o  pocăinţă  cu  adevărat adîncă,  dăruită  din  partea Domnului,  o
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pocăinţă din inimă, lucrată de Duhul în fiecare -  nu o pocăinţă pe care o
cere unul altuia, ci una lucrată de Duhul în fiecare personal.

Ca să putem sluji  unul  altuia,  trebuie mai  întîi  să ne îmbrăcăm cu
haina smereniei. Cine vrea să-i îndemne pe alţii, trebuie să se pună mai întîi
in situaţia celui pe care vrea să-l îndemne, şi să scoată mai întîi bîrna din
ochiul său propriu, înainte de a scoate aşchia din ochiul fratelui său.

Un  verset  din  predica  de  pe  munte,  care  in  limba  engleză  este
denumit „regula de aur”, ar trebui să fie cuvîntul nostru călăuzitor:  „tot ce
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este
cuprinsă Legea şi proorocii." (Mat. 7, 12).

În predica de pe munte găsim şi textul cunoscut:  „Ferice de cei cu
inima curată,  căci ei  vor vedea pe Dumnezeu!" Cine este informat despre
ceea  ce  a  făcut  Dumnezeu  prin  slujba  deosebită  a  fratelui  Branham  în
generaţia noastră, ştie că strigarea „Înapoi-la-Cuvîntul-Mesaj" pentru timpul
acesta, trebuie să fie vestită înaintea venirii Domnului Isus. Ioan Botezătorul
a fost trimis înaintea primei veniri a Domnului Isus pentru a pregăti calea
Domnului.  Această  slujbă  profetică-apostolică  din  zilele  noastre,  a  fost
trimisă pentru a restitui (Mat. 17, 11 ). Toţi acei care fac parte cu adevărat
din Biserica-Mireasă, trebuie să accepte şi să creadă Cuvîntul acestui ceas,
mesajul  divin,  aşa  cum spune Scriptura.  Ar  fi  iresponsabil  să  continuătn
astfel, cînd fiecare crede despre grupul lui, că ar fi singurul pregătit pentru
răpire. Este de mirare ca asta o cred şi acei a căror faţă s-a întunecat ca şi
a lui Cain.

Printre  credincioşii  de  azi,  există  oameni  care  sînt  de părere că  Îl
iubesc pe Dumnezeu, dar totodată îl urăsc pe aproapele lor, pe un frate sau
pe o soră. Ei cred că pot vorbi cu Dumnezeu, însă nu pot vorbi cu fratele şi
cu sora. Ei cred chiar, în ciuda poziţiei lor neîmpăciuitoare, că sînt pregătiţi
pentru venirea lui Hristos. Ei sînt convinşi ca sînt în legătură cu Dumnezeu,
fără a fi in legătură frăţească cu fraţii şi cu surorile. În Sfînta Scriptură ne
sînt arătate ambele nedespărţite. „... deci, ce am văzut şi am auzit, aceea
vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi  părtăşie cu noi.  Şi părtăşia noastră
este cu Tatăl şi cu Fiu1 Său, Isus Hristos " ( 1 Ioan 1 , 3).

Ca  şi  copii  ai  lui  Dumnezeu,  trebuie  să  înţelegem  odată  pentru
totdeauna, că noi trebuie să ne subordonăm în orice domeniu lui Dumnezeu
şi Cuvîntului Său şi să corespundem voiei Lui. Pentru Biserică este valabilă
numai ordinea divină în care trebuie să ne încadrăm cu toţii. Pentru toţi cei
deveniţi  credincioşi  -  pentru  fiecare  bărbat,  fiecare  femeie,  fiecare  tată,
fiecare mamă, fiecare copil - numai Dumnezeu este răspunzător în Biserică.
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Dacă este vorba despre mîncare sau despre băutură, despre ţinerea zilelor
şi lucruri asemănătoare, atunci fiecare să procedeze după convingerea sa,
însă să-l lase pe altul în pace şi să respecte hotărîrea celuilalt (Rom. 14, 1-
10).  Altfel  este  situaţia  cînd  este  vorba  despre  lucruri  care  sînt  stabilite
pentru toţi în Cuvîntul lui Dumnezeu. Numai ceea ce poate fi criticat pe baza
Cuvîntului  scris  în  ceea ce priveşte  lucrurile  interzise şi  poruncile,  pot  şi
trebuie judecate pe baza Cuvîntului scris.

În Israel, bătrînii pronunţau dreptatea ca judecători şi dregători (Deut.
16, 18-20). Tot poporul li  se adresa lor. În Biserică, la fel sînt bătrînii acei
care sînt încredinţaţi cu domeniul acesta. Atunci cînd Domnul Dumnezeu s-a
arătat robului Său, Moise,  El  i-a zis:  „Du-te, strînge pe bătrînii lui  Israel,  şi
spune-le... "  (Exod  3,  16).  Ei  erau  bărbaţii  care  primiseră  încrederea
seminţiilor şi a întregului popor. Cînd Moise s-a urcat pe munte pentru a se
întîlni cu Domnul, el a luat şi şaptezeci de bătrîni ai Israelului cu sine. „El nu
Şi-a  întins  mîna  împotriva  aleşilor  copiilor  lui  Israel.  Ei  au  văzut  pe
Dumnezeu. Ei au văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au mîncat şi au băut." (Exod
24, 11). Aşa cum pe de-o parte, preoţii se ocupau cu partea duhovnicească
a serviciului  divin,  aşa  aveau şi  leviţii  sarcina lor  in  templu.  Bătrînii  erau
răspunzători pentru îngrijirea întregii Biserici; ei pronunţau hotărîrea peste fiii
neascultători  (Deut.  21, 18-21) şi  judecau şi în cazul  unei certe în familie
(Deut. 22, 13-21).

În  bisericile  noutestamentare, deasemenea  au  lost  aşezaţi  bătrîni
(Fap.  14, 23; 1 Tim. 3; Tit 1).  Pavel şi Barnaba s-au adresat apostolilor şi
bătrînilor  din  lerusalim  cu o  delegaţie  din  cauza unei divergenţe (Fap.  15).
Prin aceştia, ei au trimis următoarea scrisoare: „Apostolii, presbiterii şi fraţii:
către  fraţii  dintre  Neamuri,  care  sînt  în  Antiohia,  în  Siria  şi  în  Cilicia,
plecăciune!" (vers. 23). Pavel nu i-a chemat pe fraţii cu cele cinci slujbe cînd
era vorba despre o comunitate locală, ci pe bătrîni:  „Însă din Milet, Pavel a
trimis  la  Efes,  şi  a  chemut  pe  presbiterii  Bisericii."  E l i-a  mustrat:  „Luaţi
seama dar la voi  înşivă şi  la  toată  turma peste  care v-a pus Duhul  Sfînt
episcopi,  ca să păstoriţi  Biserica Domnului,  pe care a cîştigat-o cu însuşi
sîngele Său" (Fap. 20, 17-28).

Bătrînii mai sînt numiţi  şi  veghetori sau reprezentanţi.  În Apocalipsa
sînt arătaţi cei douăzeci şi patru de bătrîni ca reprezentanţi ai Vechiului şi
Noului  Legămînt.  Bătrînii  sînt  chemaţi  pentru  a-i  unge  pe  bolnavi  cu
untdelemn şi pentru a se ruga pentru ei (Iac. 5, 14). Ei au sarcina importantă
de a se îngriji de bunăstarea comunităţii în toate raporturile.
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“Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sînt un presbiter ca şi ei,
un martur al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră...  " (1 Pet. 5,
1-2).  Cel  ce  are  frică  de  Dumnezeu  cu  adevărat  în  inima sa,  acela  îi  va
respecta pe fraţii rînduiţi  de  Dumnezeu în  slujbele lor. Cine  nu are respect
pentru hotărîrile lui Dumnezeu, nici nu posedă frică de Dumnezeu. Frica de
Dumnezeu trebuie şi se va întoarce din nou în Biserică (Fap. 5, 1-11), pentru
că este începutul înţelepciunii divine (Ps. 111, 10; Prov. 1, 7; Iac. 3, 17).

Fraţii  responsabili  din  Biserică  sînt  răspunzători  pentru  toate
problemele celor ce fac parte din comunitate. Pavel scrie: „În adevăr, ce am
eu să judec pe cei  de afară? Nu este de datoria voastră să judecaţi pe cei
dinlăutru?" (1 Cor. 5, 12). Cine se retrage din viaţa comunităţii, pentru faptul
că Scriptura nu poate să-i dea dreptate, acela se retrage de la Dumnezeu şi
mărturiseşte prin aceasta că nu se supune Cuvîntului, ci se ridică deasupra
Cuvîntului.  Atunci  se  poate  pune  întrebarea  îndreptăţită,  dacă  astfel  de
oameni  pot  fi  mădulare  ale  trupului  Domnului  şi  dacă  Cuvîntul  mai  este
valabil pentru ei. Există şi oameni care pretind dreptatea întotdeauna pentru
sine.  Dreptul  unui  credincios  există  însă  numai  în  limitele  aşezate  de
Cuvîntul lui Dumnezeu. Cine iese din aceste limite, părăseşte terenul biblic
şi se sustrage de sub călăuzirea Duhului Sfînt. Aşa vin oamenii nu numai în
domeniul duşmanului, ci ajung sub influenţa directă a duhurilor rele şi umblă
în rătăcire.

„Fraţilor,  chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală,
voi,  care  sînteţi  duhovniceşti,  să-l  ridicaţi  cu  duhul  blîndeţei.  Şi  ia
seama la tine însuţi, cu să nu .fii ispitit şi tu.“ (Gal. 6, 1).

Fie  în  căsnicie sau  în  familie, fie între fraţi  - pentru toţi este valabil
Cuvîntul lui Dumnezeu cu care se face dreptate. Nici un credincios nu are
voie să-şi facă dreptate faţă de un alt frate sau o altă soră în Hristos, printr-
un  avocat  sau  în  faţa  instanţelor  judecătoreşti.  Pavel  îi  mustră  pe
credincioşii care şi-au căutat dreptatea în faţa judecătorilor necredincioşi, şi
nu în faţa sfinţilor (1 Cor.  6).  Toţi  acei care îşi  caută dreptul lor înaintea
judecătorilor  necredincioşi,  îl  sfidează  pe  Dumnezeu  şi  Cuvîntul  lui
Dumnezeu, făcînd Biserica Domnului de batjocură înaintea necredincioşilor
şi  aruncă  astfel  mărgăritarele  înaintea  porcilor.  Nici unul,  care  încalcă
îndrăzneţ  cu  voia  Cuvîntul  lui  Dumnezeu,  nu  va scăpa nepedepsit.  Cine
merge la un judecător pămîntesc, acela a pus dreptul dumnezeiesc în afara
puterii şi şi-a căutat dreptul său propriu pe o cale nebiblică. Cum poate, de
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exemplu, un judecător să pronunţe o judecată dreaptă într-o problemă de
căsnicie, dacă nu cunoaşte deloc Cuvîntul lui Dumnezeu? El nu ştie ce scrie
în Mat. 5, 32 sau Mat. 19, 9. 1 Cor. 7, 10-11 sau 7, 15 şi în multe alte texte
noutestamentare stă scris, ceea ce scrie de la Exod 20 pînă la Mal. 2, 16 în
Vechiul Testament.

Tot  ceea  ce  se  întîmplă  cu  credincioşii,  nu  este  o  problemă
particulară,  nu  este  o   problemă  de  familie,  ci  priveşte întotdeauna toată
comunitatea,  în  cazul  cînd  aceasta  ajunge  în  public.  Din  cauza  aceasta
sentinţa  dumnezeiască  trebuie  să  aibe  loc  în  Biserică  prin  Cuvînt,  fără
formare  de  partide.  În  cazuri  divergente  este  nevoie  întotdeauna  de  un
mijlocitor care pronunţă dreptul. Mijlocitorul nu are voie să aparţină niciunei
partide  şi  nici  nu  are  voie  să  dea  dreptate  unei  părţi,  ci  trebuie  să
mijlocească şi să-i împace. Răscumpărătorul nostru este exemplul cel mai
bun.  El  devenise  Mijlocitorul  Noului Legămînt,  în  El  a  fost  împăcată  cu
Dumnezeu omenirea dezbinată. Cine se sustrage de la dreptatea Cuvîntului
din cadrul comunităţii şi se opune, acela porneşte pe o cale proprie. Trebuie
să se ajungă pînă acolo, aşa cum a învăţat Pavel, ca bărbaţii încercaţi să
judece prin credinţă o problemă care necesită o clarificare.

Dacă  doi  oameni  au  o  divergenţă,  atunci  nu  trebuie  să  fie
întotdeauna răuvoitoare; se poate întîmpla ca fiecare partidă să se bazeze şi
să se sprijine pe un alt  text  biblic,  fără  a ţine cont de celălalt.  Aşa încep
acuzaţiile, care sînt aşa de vechi ca omenirea. Deja  în  grădina  Eden,  cînd
Domnul Dumnezeu a cerut un răspuns de la Adam, acesta a zis: „Femeia pe
care mi-ai dat-o. . ." Cînd Dumnezeu a cerut un răspuns de la Eva, ea a zis:
„şarpele m-a amăgit..." Din fericire, Domnul Dumnezeu nu l-a blestemat nici
pe Adam şi nici pe Eva, ci numai pe şarpe.

Cu acuzaţii şi încăpăţînare, nu poate fi rezolvată nici o problemă - cu
aşa ceva problema devine tot mai gravă. O acuzaţie ia fiinţă numai atunci,
cînd iertarea şi împăcarea au fost excluse şi respinse. Aşa ceva nu  ar avea
voie să se întîmple niciodată la credincioşi. În „Tatăl nostru" este scris: „... şi
ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi
nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia,
şi puterea şi slava în veci.  Amin. Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi
Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre.”

Dacă cineva spune că un astfel de cuvînt nu i se potriveşte, atunci s-a
înşelat. Dacă cineva nu- i poate ierta aproapelui „un lucru", aceluia Dumnezeu
nu îi va ierta „totul". În Marcu 11 se poate citi: “Şi, cînd staţi în picioare de
vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru
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care este in ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi, nici
Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.” La astfel
de  texte biblice  se  poate verifica fiecare singur şi  nu  trebuie să întrebe pe
altcineva  cum  este situaţia  cu  el.  Cel  ce a  iertat  cu  adevărat, întinde  mîna
celuilalt pentru împăcare. Cine  nu  este împăcat  cu  fratele său,  nu  poate fi
împăcat cu Dumnezeu.

Dacă cineva se mînie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii.
Dacă  cineva  îl  numeşte  pe  fratele  său  „prost",  va  cădea  sub  judecata
soborului. Cine  îl  consideră nebun, va cădea  sub  pedeapsa focului gheenei
(Mat. 5). Cît timp vom mai trece cu vederea astfel de texte biblice? La o privire
superficială,  s-ar  putea  categorisi  cele  trei  cazuri  ca  „delict  cavaleresc”.
Înaintea lui  Dumnezeu este  un lucru  grav,  pentru că El  cunoaşte motivele
inimii, El ştie de ce iau fiinţă astfel de exprimări şi noţiuni. El cercetează inima
şi rărunchii.  În Mat.  5 se spune referitor la acele „lucruri  mărunte”,  cum le
numim noi,  şi  despre  acei  ce  dorese  să  aducă  o .jertfă  Domnului,  să  lase
aceasta înaintea altarului şi să se împace mai întii cu omul respectiv. Numai
dacă  se  stabileşte dreptul şi ordinea divină  în  fiecare persoană, atunci vorfi
restabilite şi în comunitate.

Răspunsul dumnezeiesc în Biserică
„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi

el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă,
mai  ia cu tine unul  sau doi inşi,  pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe
mărturia  a  doi  sau  trei  martori.  Dacă  nu  vrea  să  asculte  de  ei,  spune-l
Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un
păgîn şi  ca un vameş.“  (Mat.  18,  15-17).  La acest  cuvînt  trebuie să se fi
gîndit  Pavel,  cînd s-a adresat  fraţilor  responsabili  în 1 Cor.  5,  arătînd pe
baza textului din Lev. 18, 8 cum se pronunţă dreptatea într-un caz deosebit,
care de altfel nu se întîmplă nici la păgîni.

Se pare că în alte cazuri nu au fost chemaţi bătrînii la sfat, pentru că
apostolul  îi  ceartă  că  în  cazul  unei  neînţelegeri  „voi puneţi  judecător-i  pe
aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voustră zic lucrul
acesta. Astfel,  nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie
în stare să judece între frate şi frate?” (1 Cor. 6, 4-6).
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În 2 Cor. 2 ne este relatat ce trebuie să se întîmple cu un credincios
care nu a ascultat de doi sau trei fraţi şi a cărui problemă a fost adusă în
faţa adunării: “Este destul pentru omul acesta pedeapsa, care i-a fost dată de
cei mai mulţi; aşa că acum este mai bine să-l iertaţi şi să-l mîngîiaţi, ca să nu
fie  doborît  de prea multă  mîhnire.  De  aceea,  vă  rog,  să vă  arătaţi  iarăşi
dragostea. faţă de el; căci v-am scris şi cu gîndul cu să vă pun la încercare şi
să văd dacă sînteţi ascultători în totul. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În
adevăr, ce am iertat eu, - dacă um iertat ceva - am iertat pentru voi, în faţa lui
Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să uibă un cîştig de la noi; căci nu suntem
în neştiinţă despre planurile lui." (vers. 6-11 ).

Aici  nu este vorba, ca unul să-l  declare pe celălalt  vinovat,  ci  este
vorba despre iertare şi ordine dumnezeiască, singura în care se formează o
atmosferă după voia lui Dumnezeu. Legea declară vinovat pe fiecare, harul
însă eliberează. Domnul a luat vina noastră, a tuturor, asupra Sa şi a purtat-
o la cruce. Acolo a avut loc iertarea desăvîrşită  divină şi  împăcarea prin
jertfa dragostei divine în Isus Hristos, Domnul nostru. EL le-a adus pacea
celor  ce  Îl  primesc.  Cine  acuză  sau  socoteşte  greşelile  altora,  scoate
iertarea pentru sine de sub putere.  Răscumpărarea divină şi iertarea îşi
pierd valabilitatea pentru el, pentru că nu iartă.  Astfel ia fiinţă din nou
duşmănia  şi  se  ridică  ziduri  de  despărţire.  Dacă  învinuim pe  cineva,  ne
facern  singuri  vinovaţi  înaintea  lui  Dumnezeu,  pentru  că  astfel  declarăm
răscumpărarea isprăvită ca nevalabilă, nu pentru celălalt, ci pentru noi. În
astfel  de  cazuri  se  manifestă  eu-l  nostru,  iar  noi  sîntem  dominaţi  de  o
gîndire şi de o lucrare omenească. Ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos,
este valabil pentru totdeauna, la fel şi preamărirea din Rom. 4, 7-8: „Ferice,
zice el,  de aceia ale căror  fărădelegi  sînt  iertate,  şi  ale  căror  păcate sînt
acoperite! Ferice de omul căruia nu-i ţine Dumnezeu în seamă păcatul!”

În Ef. 5, de la vers. 21, li se adresează tuturor. Mai întîi se spune în
general:  ,.Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos”,  apoi este arătat locul
femeilor,  şi  la  fel  şi  al  bărbaţilor,  pînă  la  punctul  culminant,  şi  anume
comparaţia cu Hristos şi cu Biseriea pentru care El s-a dat pe Sine, „... ca s-
o  sfinţească,  după  ce  a  curăţit-o  prin  botezul  cu  apă  prin  Cuvînt,  ca  să
înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbîrcitură sau
altceva de felul acesta, ci sfîntă şi .fără prihană.”

Noi  trebuie  să ajungem deja  aici  la  dragostea dumnezeiască,  care
este  legătura  desăvîrşirii,  şi  la  unitatea  lucrată  prin  Duhul.  Numai  atunci
sîntem pregătiţi pentru răpire. Fratele Branham a fost  transferat prin Duhul
în paradis, în timpul cînd mai trăia. El văzuse printre altele, gloata cea mare
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îmbrăcată  în  alb  şi  a  auzit  un  glas  puternic  vorbind:  „Numai  dragostea
desăvîrşită va intra aici! Toţi, pe care i-ai iubit şi care te-au iubit, ţi i-a
dat  Dumnezeu."  „Dragostea  nu  face  rău  aproapelui:  dragostea
deci este împlinirea Legii. " (Rom. 13, 10).

Pavel  se  referea  la  evenimente deosebite şi  la  vedenii  pe  care  le-a
avut, scoţînd  în  evidenţă cea mai importantă întîmplare; atunci cînd  a fost
răpit în paradis (2 Cor. 12). El a mărturisit deja înainte în 1 Cor. 2: „Lucruri,
pe  care  omul  nu  le-a  văzut,  urechea,  nu  le-a  auzit,  şi  la  inima
omului  nu  s-au  suit,  aşa  sînt  lucrurile  pe  care  le-a  pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. "

Ucenicul favorit al lui Isus a scris mult despre dragoste şi a mărturisit:
„... oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din
El.  Cunoaştem că iubim pe copiii  lui  Dumnezeu prin aceea că iubim
pe  Dumnezeu  şi  păzim  poruncile  Lui."  (1  loan  5).  Cu  dragoste
dumnezeiască  poate  iubi  numai  acela,  în  a  cărui  inimă  există  dragoste
iertătoare şi  eliberatoare  care s-a  revărsat  de pe Golgota  în  împăcare şi
iertare, prin Duhul.

Noi ar trebui să citim mai  ales  epistolele lui  Ioan,  pentru  că  acestea
ţintesc direct miezul vieţii  divine din noi. El a fost acel ce ne-a îndemnat cu
insistenţă să  nu  iubim  în  felul lui  Cain, care a fost de la  cel rău şi  care  l-a
ucis pe fratele său.  „Copilaşilor,  să  nu  iubim cu  vorha,  nici  cu  limba,
ci cu fupta şi  cu adevărul ...  Prea iubi ţilor, să ne iubim unii  pe al ţii;
că dragostea este  de la  Dumnezeu.  Şi  oricine iubeşte,  este născut
din  Dumnezeu,  şi  cunoaşte  pe  Dumnezeu.  Cine  nu  iubeşte,  n-a
cunoscut  pe  Dumnezeu;  pentru  că  Dumnezeu  este  drugoste...
Nimeni  n-a  văzut  vreodată  pe  Dumnezeu;  ducă  ne  iubim  unii  pe
alţii,  Dumnezeu rămîne în noi,  şi  dragostea Lui  a ajuns desăvîrşită
în  noi...  Şi  noi  am  cunoscut  şi  am  crezut  dragostea  pe  care  o  are
Dumnezeu,faţă  de  noi.  Dumnezeu  este  dragoste;  şi cine  rămîne  în
dragoste,  rămîne  în  Dumnezeu,  şi  Dumnezeu rămîne  în  el  ...  Dacă
zice  cineva:  “Eu  iubesc  pe  Dumnezeu”  şi  urăşte  pe  fratele  său,  este  un
mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să
iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede?"
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Concluzie

Apostolul Pavel a descris în 1 Cor.  13 dragostea dumnezeiască cu
toate însuşirile şi efectele ei. Dacă se predică, se cîntă şi se vorbeşte despre
dragoste, însă viaţa mărturiseşte contrariul, cui să-i dăm atunci crezare? Noi
trebuie să găsim cauza care produce ura şi duşmănia în căsnicii, în familii şi
în  comunităţi.  Noi  trebuie  să  găsim cauza  care  îi  desparte  pe fraţi  şi  pe
surori,  înainte  de  a  putea  ajunge  într-o  viaţă  plăcută  lui  Dumnezeu  în
concordanţă cu Cuvîntul  Său - într-o viaţă care nu constă dintr-o plăcere
proprie, ci o viaţă pe care se odihneşte într-adevăr plăcerea lui Dumnezeu.

Enoh avea mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu, înainte de a
fi răpit (Evrei  11, 5).  Nouă  nu  ne foloseşte  o  mărturie învelită  în  dreptatea
proprie, noi avem nevoie de mărturia lui Dumnezeu din ceruri: „Acesta este
fiul  Meu  preaiubit,  aceasta  este  fiica  Mea preaiubită,  în  care  Îmi  găsesc
plăcerea.”  Dacă  cerul  se  deschide  deasupra  noastră,  atunci  Duhul  lui
Dumnezeu vine peste noi şi vom fi puşi cu totul - chiar şi limba noastră - în
slujba lui Dumnezeu. Atunci se vor vesti faptele mari ale lui Dumnezeu, ca la
Rusalii.

Toţi acei care vor trăi răpirea, îşi vor găsi împlinirea lor în dragostea
dumnezeiască  care  este  legătura  desăvîrşirii.  Dragostea,  iertarea  şi
împăcarea aparţin împreună. Aşa se descoperă pacea lui Dumnezeu care
este  mai  înaltă  decît  închipuirea  noastră,  prin  care  El  determină  toată
lucrarea noastră. Atunci se naşte o situaţie cu totul relaxată, o atmosferă
plăcută în care Dumnezeu şi oumenii se simt bine. Vrem să mai amintim
încă o dată cuvîntul Domnului din predica de pe munte: „Tot ce voiţi să vă
facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea
şi  proorocii." Se  poate  zice  fără ezitare:  „Tot ceea ce  ţie  nu  îţi  place,
altuia  nu-i  face." Ne-ar  place  dacă alţii  ar gîndi, vorbi sau judeca despre
noi, aşa cum o facem noi despre ei? Ne-ar place dacă ei ne-ar evita plini de
ură şi ne-ar ponegri? Vrea cineva într-adevăr, ca ceilalţi să se despartă de
el, să-l evite ca pe un lepros, etc.? Desigur că nu.

Fiecare,  care  are  o  dorinţă  sinceră  de  a  fi  pregătit  pentru  venirea
Domnului,  se  va lăsa corectat  de Cuvîntul şi prin Duhul lui Dumnezeu. Fie
ca următoarele citate biblice să nu-şi greşească efectul în noi toţi.

„Încolo, toţi  să  fiţi  cu aceleaşi gînduri, simţind cu alţii,  iubind ca
fraţii,  miloşi,  smeriţi.  Nu  întoarceţi  rău  pentru  rău,  nici  ocară  pentru
ocară;  dimpotrivă,  binecuvîntaţi,  căci  la  aceasta  aţi  fost  chemaţi:  să
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moşteniţi binecuvîntarea. Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile
bune,  să-şi  înfrîneze  limba  de  lu  r -ău,  şi  buzele  de  la  cuvinte
înşelătoare. Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea,
şi  so  urmărească.  Căci  ochii  Domnului  sînt  peste  cei  neprihăniţi,  şi
urechile  Lui  iau  ,,aminte  la  rugăciunile  lor.  Dar  Faţa  Domnului  este
împotriva celor ce fac răul." (1 Pet. 3, 8-12).

„Fiţi  dar  îndelung  răbdători,  fraţilor,  pînă  la  venirea  Domnului.
Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu
răbdare,  pînă  primeşte  ploaie  timpurie  şi  tîrzie.  Fiţi  şi  voi  îndelung
răbdători,  întăriţi-vă inimile,  căci  venirea Domnului  este aproape. Nu
vă plîngeţi  unii  împotriva altora, fraţilor, ca să nu  fiţi  judecaţi:  iată că
Judecătorul este chiar la uşă. Fraţii  mei, luaţi  ca pildă de suferinţă şi
de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului. "  (Iac. 5,
7-10).

„Numai,  purtaţi-vă  într-un  chip  vrednic  de  Evanghelia  lui
Hristos,  pentru  ca,  fie  că  voi  veni  să  vă  văd,  fie  că  voi  rămînea
departe de voi, să aud despre voi că rămîneţi tari în acelaşi duh, şi că
luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei..." (Fil. 1, 27).

„Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mîngîiere
în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi
vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină, şi  aveţi  o simţire,  o dragoste, un
suflet şi un gînd. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci
în smerenie, fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş . “ (Fil. 2, 1-
3).

„Dumnezeiasca Lui putere ne-u dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El
ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi
părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume
prin  pofte.  De  aceea daţi-vă  şi  voi  toate  silinţele  ca  să  uniţi  cu  credinţa
voastră, fapta,  cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea, cu înfrînarea,
răbdarea, cu răbdarea, evlavi, cu evlavia, dragostea de fraţi, cu dragostea
de fraţi, iubirea de oameni. Căci, ducă aveţi din belşug aceste lucruri în voi,
ele nu vă vor lăsa să fiţi  nici  leneşi,  nici  neroditori  în ce priveşte deplina
cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri,
este orb, umblă cu ochii  închişi,  şi  a uitat  că a fost  curăţit  de vechile lui
păcate. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atît mai mult să vă întăriţi chemarea şi
alegerea voastră; căci, ducă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.
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În  adevăr,  în  chipul  acesta  vi  se  va  da  din  belşug  intrare  în  Împărăţia
vecinică a Domnului şi Mîntuitorului nostru lsus Hristos." (2 Pet. 3-11 ).

„Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preiubiţi, îmbrăcaţi-
vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţe, cu
îndelungă răbdure. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se
plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi
voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este
legătura  desăvârşirii. Pacea  lui  Hristos,  la  care  aţi  fost  chemaţi,  ca  să
alcătuiţi  un  singur  trup,  să  stăpânească  în  inimile  voastre,  şi  fiţi
recunoscători. (Col. 3, 12-15).

„ Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”
pentru  ca  nici  unul  din  voi  să  nu  se  împietrească  prin  înşelăciunea
păcatului.” (Evrei 3, 13). Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi,
deci,  şi  vegheaţi  în  vederea  rugăciunii. Mai  pe  sus  de  toate,  să  aveţi  o
dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de
păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cîrtire. Ca nişte buni ispravnici
ai harului felurit  al lui  Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după
darul pe care l-a primit.” (1 Pet. 4, 7-10).

“Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus
mai mult decît cerem sau gîndim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos
Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin." (Ef. 3, 20-21 ).

„Şi acum copilaşilor, rămîneţi în El,  pentru ca atunci cînd se va arăta
El,  să  avem îndrăzneală,  şi,  la venirea Lui,  să nu rămînem de ruşine şi
depărtaţi de El." (1 loan 2, 28).

Relatare misionară

Cu o multumire adîncă putem privi înapoi la anul 1993. A fost un an
incomparabil  de  binecuvîntat.  Domnul  cel  credincios  ne-a  dăruit  har  şi
nespus mai mult decît am fi cerut sau am fi gîndit noi.

În Europa Răsăriteană şi în cea Apuseană, în Africa de Vest, de Est şi
Centrală, în Asia, am văzut personal în călătoriile mele misionare, cum au
venit sute şi chiar mii de oameni la adunări.

Sfîrşitul călătoriei mele din octombrie a fost în Manila, în Filipine, unde
toată  adunarea timp de două ore a  fost  transmisă la  televiziune şi  astfel
milioane  de  oameni  au  putut  să  audă  Cuvîntul  lui  Dumnezeu.  A  doua
adunare  a  fost  transmisă  timp  de  o  oră.  În  multe  localităţi  s-au  format
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legături noi şi s-au deschis uşi. Am întîlnit şi frati, care au umblat un timp pe
lîngă calea Domnului  cu învăţături  nebiblice,  însă acum ei  cred din  toată
inima conform Scripturii şi predică numai ceea ce se poate predica din Sfînta
Scriptură.

Cererea după broşurile noastre engleze, dar mai ales ediţia în limba
engleză a cărţii „Creştinismul tradiţional ..." este aşa de mare, încît ar trebui
să mai tipărim o serie de vreo cîteva mii de exemplare. Această  carte este
tradusă şi publicată în diferite limbi ale lumii. Mulţumim lui Dumnezeu, că noi
nu trebuie să prezentăm şi nici să apărăm doar o singură învăţătură. Noi nu
aparţinem nici de bisericile trinitare şi nici de cele unitariene, ci de Biserica
Dumnezeului Celui viu, care a fost răscumpărată prin sîngele Mielului care
va rămîne pînă la sfîrşit stîlpul şi temelia întregului adevăr (1 Tim. 3, 15), şi
avem voie să învăţăm şi să credem în toate punctele aşa cum zice Scriptura.
Astfel  Dunmezeu  poate  să  vină  la  Cuvînt  în  orice  temă.  În  cei  exact
patruzeci de ani ai slujbei mele, mulţumire Domnului, nu a trebuit să retrag
niciodată  nimic  din  ceea  ce  am  predicat,  pentru  că  a  fost  întotdeauna
Cuvîntul lui Dumnezeu care rămîne în veac.

Spre  clarificare  să  fie  amintit  aici,  că  eu  nu  cred  într-un  urmaş  al
fratelui  Branham. Nu a existat  niciodată un urmaş al  lui  Petru,  sau al  lui
Pavel, nici un urmaş al lui Luther sau al lui Zwingli sau al altui slujitor al lui
Dumnezeu.  La  Dumnezeu  există  numai  chemări  originale  care  sînt  în
legătură cu planul Său de mîntuire. Toţi slujitorii lui Dumnezeu au executat
numai sarcinile care le-au fost date de Dumnezeu. La fel trebuie să fac şi eu,
şi anume pentru ceea ce m-a chemat Domnul în 2 aprilie 1962 cu glasul Său
puternic care trece prin măduvă şi inimă. Dovada slujbei mele de predicator
al  Cuvîntului  a fost adusă timp de douăzeci şi şapte de ani  în  toată lumea.
Am călătorit personal în 107 iări şi în multe din acestea de mai multe ori. Noi
slujim oamenilor din toată lumea, chiar şi în acele ţări unde nu am fost încă
personal.

Dacă există fraţi care sînt atît de neîntelepţi şi se dau drept urmaşi ai
fratelui  Branham,  prezentîndu-se  ca  al  optulea  mesager,  atunci  putem,
depinzînd de starea interioară, să rîdem sau să plîngem şi să dăm din cap.
În  mîna  dreaptă  a  Domnului  înviat  au  fost  numai  şapte  stele,  adică  cei
şapte  îngeri  ai  Bisericii  (Apoc.  1,  20).  Dacă  mai  există  un  al  „optulea",
atunci  el  nu  este  în  nici  un  caz  în  mîna  Domnului  şi  astfel  nu  este  cu
însărcinare  dumnezeiască.  Aşa  cum  am  spus  deja  de  mai  multe  ori,
Domnul a folosit slujitorii şi trimişii Săi pentru slujbe diferite, însă lucrările

21



principale le-a păstrat pentru Sine: EL, care a răscumpărat Biserica Sa, o
cheamă  afară,  o  pregăteşte  şi  o  desăvîrşeşte  pentru  ziua  venirii  Sale
glorioase. EL însuşi va încheia în curînd lucrarea Sa începută, Biserica Sa
va fi răpită în mărire. ( I Tes. 4, 13-17).

Sarcini multiple
Aşa  cum  este  cunoscut,  aici  la  Centrul-misionar,  se  tipăreşte  în

diferite  limbi  europene.  Noi  trimitem  şi  casete  în  număr  mare  şi  astfel
putem să ne îngrijim şi de fraţii  care trăiesc răspîndiţi  în lume. În ultimul
timp,  mai  ales  în  ultimele  călătorii  în  Africa  şi  Asia,  am  fost  rugat  de
repetate  ori,  să  vorbesc  despre  anumite  teme biblice  pentru  credincioşii
care vorbesc  limba engleza.  Prin  aceasta  multe  comunităţi  şi  cercuri  de
rugăciune  care  vorbesc  limba  engleză,  pot  să  primească  cunoştintă  şi
contact cu ceea ce are de spus Domnul din Cuvîntul Său în timpul acesta
pentru poporul Său. Ei au nevoie de legătura cu lucrarea de încheiere a lui
Dumnezeu în faza aceasta de sfîrşit.

Din  inimă  doresc  să  vă  rog  pe  toţi,  să  vă  gîndiţi  înaintea  lui
Dumnezeu la slujba aceasta de răspundere. Acum depinde cu adevărat ca
Domnul  să  vină  la  dreptul  Său  deplin  în  mijlocul  poporului  Său.  Prin
sprijinul  vostru  activ,  este  posibil  de  fapt,  să  rezolvăm  tot  ce  este  în
legătură cu această îngri.jire mondială. Fie ca Domnul să vă binecuvînteze
pe toţi şi să vă răsplătească din bogăţia Lui. În felul acesta aveţi, de fapt,
direct  parte  de  lucrarea  lui  Dumnezeu.  Cu această  ocazie  doresc  să  le
mulţumesc din inimă şi fraţilor francezi, care sprijină slujba fratelui Alexis
Barilier.  Eu  aud  deseori  despre  binecuvîntările  care  prin  lucrarea  sa
neobosită au un ecou plăcut, mai ales în ţările Africii, dar şi în Europa.

La fel, doresc să le mulţumesc tuturor celor care stau prin 
rugăciunile lor în spatele slujbei binecuvîntate a fratelui Etienne Genton, 
care face lucrarea în Italia cu toată dăruirea. Ei sînt fraţi care slujesc cu 
dăruire Domnului şi Bisericii Dumnezeului celui viu.

Şi fratele Markku Vuori din Finlanda, nu poate rămîne nepomenit. El
face totul pentru îngrijirea credincioşilor din ţara lui. Dorim ca Domnul să-l
binecuvînteze şi pe el din harul bogăţiei Lui, deasemenea şi pe toti fraţii de
acolo, din nordul rece, şi să-i umple cu dragostea arzătoare a lui Hristos.

Tot aşa, le mulţumim din inimă tuturor fraţilor şi surorilor, care 
lucrează cu dăruire şi hărnicie la traducerile în diferitele limbi. De fapt ei ar 
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trebui să fie amintiţi cu numele, dar cu părere de rău spunem, că aici nu se
poate. Dacă avem această lucrare mondială în faţa ochilor, am putea 
continua cu listele. Şi predicile fratelui Branham sînt traduse şi retipărite
în toate aceste limbi.

Pentru  anul  1994  vă  doresc  tuturor  din  toată  inima,  împlinirea
personală a tuturor făgăduinţelor lui  Dumnezeu şi binecuvîntări  vizibile
ale Celui Atotputernic. În orice caz am ajuns cu un an mai aproape de
venirea Domnului şi putem spune că timpul pentru Biserica-Mireasă aici
pe pămînt,  este într-adevăr scurt  şi  în curînd vom fi  la  Domnul pentru
totdeauna.

Dacă  este  în  voia  lui  Dumnezeu,  adunările  din  Zurich  vor  avea
loc, ca şi în ceilalţi mulţi ani, în fiecare ultimă duminică din lună, tot aşa
în fiecare primă duminică din lună vor avea loc în Krefeld. Între aceste
adunări sînt călătoriile în alte tări.

Vă  rog  să  vă  gîndiţi  în  rugăciunile  voastre  la  mine  şi  la  slujba
aceasta  legată  de  istoria  mîntuirii,  pentru  ca  în  tot  ce  se  face,  să  se
facă voia Domnului. Satana m-a luat ca ţintă şi trage cunoscutele săgeţi
arzătoare  de  foc  înspre  mine.  El  vrea  să  prezinte  în  felul  acesta,
mesajul dumnezeiesc ca incredibil.  Dar  Dumnul nostru lsus Hristos  l-a
biruit  pe crucea  de  pe Golgota.  Noi  vom trăi  şi  vom vedea triumful  şi
împlinirea acestei victorii, toţi duşmanii vor fi aşternutul picioarelor Sale.
Să ne punem împreună de partea lui Dumnezeu şi să ne luptăm pentru
credinţa  care le-a lost dată  sfinţilor odată pentru totdeauna. Domnul să
vă binecuvînteze din harul Lui îmbelşugat.

Lucrînd în însărcinarea lui Dumnezeu,
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