Predica de la Krefeld
Duminică, 02 aprilie 2006, 10.00
Laudă şi mulţumiri Domnului. De fapt doream ca şi fratele
Russ să spună câteva cuvinte, şi de asemenea toţi fraţii care sunt
aici. Avem aici fraţi care slujesc cu Cuvântul, şi ale căror inimi sunt
pline. Cuvântul Domnului a ajuns la fiecare naţiune, şi pretutindeni
sunt fraţi care-l vestesc. Mă gândesc la fraţii noştri din România,
Austria, Elveţia, Portugalia, America de sud – pretutindeni în lume
sunt fraţi care vestesc adevăratul Cuvânt, care rămân în Cuvânt,
care nu trec peste mărturia Scripturilor. Suntem foarte recunoscători
pentru acest lucru.
Apoi azi avem o vizită deosebită – este aici fratele Hempell.
Apoi sunt aici fraţii noştri, familia Ellis din Edmonton, Canada,
prietenii noştri din Brazilia, Portugalia, toţi prietenii din România,
din Cehia, Polonia, Slovacia. Suntem recunoscători că putem să fim
aici şi să ascultăm Cuvântul Domnului cu o inimă sinceră, şi să-l
primim.
Poate că azi trebuie să vă spunem tuturor câteva cuvinte.
Pentru mine este o zi deosebită. Acum 44 de ani, pe strada Luissen
160, la etajul 2, chiar înainte de răsăritul soarelui, Domnul mi-a
vorbit cu un glas pătrunzător şi a spus: „Robul Meu, timpul tău pentru
oraşul acesta se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe ca să
predici Cuvântul Meu!” Eu am căzut pe stânga, ca lovit de trăsnet, şi
am rămas pe covor. Nimeni nu-şi poate închipui puterea glasului
Domnului. Aceasta este un absolut în sine, îţi trece prin toate
oasele…
Apoi, azi este de asemenea 2 aprilie, duminică, şi în anul 30,
în această zi, Domnul nostru, conform cu Zaharia 9.9, conform cu
Matei 21, a intrat în Ierusalim şi toţi oamenii strigau „Osana!” Cine
citeşte în Luca 19, va vedea că Domnul nostru a fost foarte întristat
şi s-a dus pe Muntele Măslinilor, a privit peste Ierusalim şi a plâns.
Osanalele răsunau, şi totuşi Domnul a trebui să spună: „n-ai
cunoscut vremea când ai fost cercetată.” Fraţi şi surori, se poate
chiar să citezi versete biblice, să le cânţi… nu este suficient. Nouă
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trebuie să ne fie descoperite de Dumnezeu făgăduinţele pentru
timpul acesta, şi să avem o parte directă în ceea ce face Dumnezeu.
Am găsit în birou acest text: „Iubite frate Frank, au trecut 44 de
ani de când ţi s-a încredinţat această sarcină enormă. În decursul timpului,
cu siguranţă că nu ţi-a fost mai uşor, ci din contră: povara a devenit şi mai
grea. Nici unul dintre noi n-o poate lua de la tine, sau să ţi-o uşureze. Noi
putem doar să te susţinem rugându-ne pentru tine, şi să-ţi stăm la
dispoziţie. Domnul să te binecuvânteze, să te întărească şi să te ajute.”
Noi suntem aşa de recunoscători… toţi suntem nevrednici. Numai
Unul este vrednic să primească laudele şi cinstea. Petru a spus:
„Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.” „Ce este
omul, ca să-Ţi aduci aminte de el, sau fiul omului, ca să-l
cercetezi?” Totul este numai har, este numai credincioşie. Noi
suntem aşa de recunoscători că Dumnezeu n-a trecut pe lângă noi, ci
ne-a vorbit prin Cuvântul Său, ne-a dăruit accesul prin descoperire,
ca să ne înfăţişăm, cu adevărat, înaintea Lui în locul preasfânt, acolo
unde nu-şi mai spun oamenii părerile lor, ci Dumnezeu ne vorbeşte
prin Cuvântul Său. Şi atunci nimeni nu mai trebuie să-l înveţe pe
celălalt, ci toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.
În această legătură, am o dorinţă foarte mare: în locul acesta
noi nu facem reguli şi nu spunem nimănui ce să facă sau ce să nu
facă. Însă avem următoarea dorinţă: în locul acesta să nu fie
distribuită literatură care nu este necesară. Ştim cu toţii că pe
pământ se întâmplă multe lucruri. Dar eu nu cred că noi suntem aici
ca să citim şi să ne concentrăm pe lucrurile spuse de oameni, ci
venim aici ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Şi despre acesta
nu se mai discută: Cuvântul lui Dumnezeu este clar tuturor celor ce
le este descoperit.
Un om chiar scrie următoarele: „De 49 de ani eu sunt Hristos!
Şi pas cu pas merg spre desăvârşire, printr-o anumită cunoştinţă.” „De 49
de ani eu sunt Hristos!” Multe lucruri se petrec în această lume. Şi
acolo unde au loc adunări internaţionale, se strâng mulţi oameni.
Unii din ei se află sub influenţa diferitelor învăţături din culte. Însă
în locul acesta noi toţi dorim să privim într-o singură direcţie, şi să
ne concentrăm pe ţintă.
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Am de asemenea dorinţa ca lucrurile personale să le ţinem
pentru noi. La ce foloseşte o discuţie despre televizor? Lăsaţi-i pe
toţi oamenii în pace! Oricine mai are timp să se uite la televizor, s-o
facă. Nu trebuie să-i obligi pe alţii să-ţi împărtăşească părerile tale.
Unde ar mai fi atunci libertatea personală?
Mi-amintesc că fratele Branham a spus: „Eu n-am intenţionat
niciodată să am un televizor. Nu, domnule. Nu vreau aşa ceva în casa
mea. Eu aş trage în el cu puşca mea.” Aşa ceva a spus el în
Jeffersonville. Şi după aceea eu m-am dus în Tucson şi am putut să
stau în casa fratelui Branham, am dormit în patul lui, am stat pe
scaunul lui, şi apoi am văzut şi un televizor. Însă aceasta era casa
sorei Larsen, care i-a pus-o la dispoziţie fratelui Branham până ce
acesta s-a putut muta în casa lui.
Eu nu vreau să judec aceste lucruri; însă am o sigură dorinţă:
dacă Cuvântul pe care l-aţi auzit nu v-a atins încă inimile, şi dacă
încă nu puteţi să vorbiţi despre preţiosul Cuvânt ci vă gândiţi la
unele lucruri secundare, atunci lăsaţi-i pe alţii în pace. Ei vor să
plece de aici binecuvântaţi. Fiecare să fie încredinţat în ceea ce face,
în aceste lucruri fireşti.
S-ar putea spune multe lucruri. De exemplu mă gândesc la
lupta aceasta între culturi… Doresc să amintesc numai un exemplu.
Am adus cu mine Coranul. Şi închipuiţi-vă că în Coran este scris
despre Domnul nostru Isus Hristos, în sura IV, v. 157: „Şi ei au spus:
‘Noi L-am ucis pe Isus Hristos, fiul Mariei, trimisul lui Dumnezeu.’ Ei nu Lau ucis şi nu L-au răstignit, ci lor li s-a arătat un individ care care semăna
cu El.” Şi atunci dacă punem deoparte o asemenea carte, nu dorim să
jignim pe nimeni, ci dorim să-I dăm dreptate lui Dumnezeu.
Închipuiţi-vă: oamenii trec pe lângă ceea ce a dăruit Dumnezeu
omenirii: răscumpărare, har, mântuire. Şi ei pretind că Domnul nu a
fost răstignit, şi că EL nu a murit. Pentru noi însă acesta este miezul.
Toată sfânta Scriptură mărturiseşte că Domnul nostru a venit la noi,
a murit pentru noi, ne-a împăcat cu Dumnezeu, şi ne-a scos din
moarte la viaţă. Acum întrebarea: mai avem noi dreptul să spunem
că Dumnezeu şi Biblia au dreptate, sau să dăm dreptate culturilor şi
diferitelor religii. Numai Dumnezeu are dreptate, numai ceea ce este
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confirmat va şi rămâne, toate celelalte nu valorează nimic. Şi
oamenii sunt duşi în rătăcire cu milioanele, sunt conduşi pe lângă
Dumnezeu, şi merg în veşnicie înşelaţi. Cât timp vom mai putea să
vorbim despre aceasta? Pentru că cine citeşte ştirile, mai ales cele
de la Vatican, vede cum se unesc culturile, şi cum nu mai au loc
discuţii despre punctele de vedere diferite – totul se învârte în jurul
unirii culturilor şi a religiilor – aceasta este la ordinea zilei. Dar
pentru noi, la ordinea zilei este chemarea afară şi desăvârşirea
bisericii Mirese. Însă, vă miraţi dacă papa vorbeşte despre piatra din
capul unghiului, dacă spune cum se ocupa Domnul de ucenicii Lui?
Dacă pui la inimă aceste ştiri, îţi dai seama câtă asemănare este aici,
şi cum sunt folosite versetele biblice, sau mai bine zis cum sunt
întrebuinţate în mod greşit pentru a justifica faptele cuiva. Nu dorim
să intrăm în detalii aici, ci dorim să lăsăm lucrurile în seama lui
Dumnezeu. Dar un lucru trebuie să rămână în veci. Noi nu am auzit
aici cuvintele oamenilor, ci Cuvântul lui Dumnezeu. Şi nu credem
răstălmăciri, ci Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veci. Şi în
acest Cuvânt, planul de mântuire al Dumnezeului nostru a fost scris
de la început până la sfârşit.
Încă două observaţii aici: a avut loc de asemenea o discuţie
dacă nu cumva Ierusalimul este Babilonul iar antihristul un evreu.
Cu asta se merge deja prea departe. Chiar prea departe…În primul
rând, antihristul este „omul fărădelegii” - omul fărădelegii. Şi după
cum am spus de multe ori, trebuie să găsim cuvintele cheie, ca să
putem deschide uşa. Poporul Israel este poporul legii, iar omul
fărădelegii trebuie să nu fie evreu, şi chiar terminologia folosită
denotă ce este el: omul fărădelegii, un om care nu are nimic comun
cu legea. Dacă citim apoi în prorocul Daniel, vom vedea că omul
acesta chiar va schimba legea, şi aşa mai departe… Nu vom vorbi
mult nici despre aceasta. În orice caz, Babilonul este Babilon, iar
Ierusalimul este Ierusalim; şi poporul Israel este poporul ales al lui
Dumnezeu în domeniul firesc, după cum Biserica din toate
neamurile şi limbile este Biserica Mireasă aleasă. Deci avem
ambele: poporul lui Israel, ales de Dumnezeu… Dumnezeu a
început cu Israelul, şi va încheia tot cu Israelul. O puteţi citi în
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Romani 11 şi în alte locuri: când va intra numărul deplin al
neamurilor, atunci Dumnezeu se va descoperi Israelului. Şi dacă
citim apoi Apoc. 14.1, atunci îi vedem pe cei 144.000 pe muntele
Sion. Aceştia vor fi chemaţi şi pecetluiţi (12.000 din fiecare
seminţie a lui Israel) prin slujba celor doi martori din Apoc. 11.
Sfânta Scriptură vorbeşte în mod repetat despre faptul că Babilonul
este cetatea cea mare care stăpâneşte peste împăraţii pământului. În
Apoc. 18 este scris de trei ori… „Atâtea bogăţii într-un ceas s-au
prăpădit.” Ierusalimul nu va fi nimicit, ci va fi zidit. Muntele
Templului rămâne Muntele Templului. Şi cel de-al treilea templu va
fi rezidit pe locul unde a stat şi primul şi al doilea templu. Pentru
acest lucru îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu. Putem întreba:
cine sunt oamenii care îndrăznesc să spună ceva în domeniul
duhovnicesc, ceva ce nu este deloc în concordanţă cu Dumnezeu şi
cu Cuvântul Său? Îi mulţumim lui Dumnezeu că avem respect faţă
de Cuvântul Său, şi respectăm fiecare hotărâre pe care a luat-o El.
Încă un gând cu privire la amestec. Trebuie s-o spun! Cine
citeşte Geneza 6, trebuie să înţeleagă ce consecinţe a avut amestecul
în zilele lui Noe. Iar Domnul spune: „Ce s-a întâmplat în zilele lui
Noe, se va întâmpla la fel…” Deci, va exista un amestec, dar va
exista şi o ieşire afară, o intrare în corabie ca să nu mergem la
pierzare. Amestecul duce la pierzare. Şi dacă Dumnezeu ne poate
chema afară şi ni se poate descoperi, atunci vă rog nu faceţi iarăşi
un amestec prin răstălmăciri, ci să fim sfinţiţi în Cuvântul
adevărului: Ioan 17.17 - „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul
Tău este adevărul.” Noi putem contribui numai prin credinţă, nu
prin fapte – numai prin credinţă, punându-ne la dispoziţia lui
Dumnezeu şi crezând tot ceea ce spune în Cuvântul Său, şi
respectându-l. Atunci El ne poate pătrunde cu sfinţenia Sa, făcândune cu adevărat sfinţi în ochii lui. Căci Mireasa trebuie să fie o
Mireasă Cuvânt, aşa cum Mirele a fost Cuvântul făcut trup.
Fratele Schmitt a citit din Psalmul 25… eu doresc să recitesc
v. 3: „Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci
de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.” Apoi, „Aratămi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale.”
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Ieri seară noi am trăit ceva minunat. Au venit oameni în faţă,
şi au mărturisit că toată viaţa lor au crezut, dar nu au avut siguranţa
credinţei; şi au primit-o de la Dumnezeu. Este aşa de minunat că
Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol, ci împlineşte scopul
pentru care a fost trimis.
Am putea să vorbim despre diferite lucruri care se întâmplă
acum, dar vrem să folosim timpul preţios… Ştiţi cu toţii că în
scrisorile circulare avem dorinţa să arătăm câteva lucruri, şi cu
ajutorul lui Dumnezeu vom continua în felul acesta până vine
Domnul. Vom da mai departe informaţia divină, aducând Vechiul şi
Noul Testament la un numitor comun, arătând planul de mântuire al
Dumnezeului nostru.
Dacă citim în Efeseni 3, avem o introducere în ceea ce a
dăruit Dumnezeu Bisericii, în ceea ce a rânduit pentru ea.
Înainte de a intra în Cuvânt, aş dori să-l salut pe fratele
Hempell. El trebuie dus la aeroport, şi de aceea, la sfârşitul adunării
nu voi mai avea ocazia să-i spun „La revedere”. Dumnezeu să te
binecuvânteze şi să fie cu tine!
În Efeseni 3 citim în v. 2: „Dacă cel puţin aţi auzit de
isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi.
Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta,
despre care vă scrisei în puţine cuvinte.” Dumnezeu a pus diferite
slujbe în Biserică. Ajungem la punctul important: la ce ar fi folosit
ca Dumnezeu să trimită un proroc dacă în Biserică nu ar exista
slujbele care pot să înveţe [să dea mai departe ca învăţătură – n.tr.] ceea ce
a descoperit Dumnezeu, hrănind astfel Biserica cu Cuvântul viu,
descoperit. De multe ori am spus că ceea ce descoperă Dumnezeu
unuia dintre slujitorii Săi este pentru toţi slujitorii lui Dumnezeu, ca
ei să poată da mai departe ceea ce a dăruit Dumnezeu. Aşa a fost în
cazul slujbei lui Pavel, aşa a fost cu toţi slujitorii lui Dumnezeu.
Pavel a putut să spună: „ce am primit de la Domnul, v-am învăţat.”
Apoi îi scrie lui Timotei: „să păzeşti porunca, fără prihană.”
Învăţătura divină trebuie păzită curată şi sfântă.
Pavel scrie aici despre taina care i-a fost descoperită. Tot
ceea ce vine de la Dumnezeu vine prin descoperire. Nu există o altă
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posibilitate de a primi lucrurile date de Dumnezeu, decât dacă ne
sunt descoperite prin Duhul lui Dumnezeu. Căci Duhul lui
Dumnezeu călăuzeşte în tot adevărul. „…va lua din ce este al Meu,
şi vă va descoperi.” „El are să vă călăuzească în tot adevărul.” De
aceea nu este deloc suficient să spunem că credem mesajul
prorocului. Dacă am primit descoperirea de la Dumnezeu, atunci nu
mai este mesajul unui proroc, ci mesajul dumnezeiesc de mântuire,
care cuprinde totul, toate făgăduinţele pe care ni le-a dăruit
Dumnezeu în Cuvântul Său. Poate trebuie să facem aici şi
următoarea observaţie: este absolut necesar ca în toate lucrurile să
facem referire la sfânta Scriptura – în toate. Şi întotdeauna să
punem aceeaşi întrebare, aşa cum a scris Pavel romanilor: „Ce zice
Scriptura?” Şi dacă vine cineva şi spune „Dar prorocul a spus aşa şiaşa…” unui astfel de om să-i fie arătată uşa, pentru că este scris:
„Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l
primiţi în casă…” Nu se pot folosi cuvintele profetului împotriva
cuvintelor Scripturii. Trebuie să căutăm şi să găsim concordanţa
dumnezeiască. Fratele Branham n-a avut niciodată intenţia să spună
ceva ce Dumnezeu nu a spus deja în Cuvântul Său. Nu; desigur că
el a fost rânduit să descopere tainele ascunse în Cuvânt. Aceasta
este sarcina unui proroc. Cuvântul Domnului vine la proroc, şi mai
întâi lui îi este dată descoperirea. De aceea este scris în Efeseni 2.20
că Biserica este zidită pe temelia apostolilor şi a prorocilor, piatra
din capul unghiului fiind Isus Hristos. El este Cel dintâi şi tot El
este Cel din urmă. În toate lucrurile trebuie să ne întoarcem la
Cuvânt. Iar dacă cineva vrea să spună că nimeni n-a înţeles
Cuvântul, în afară de proroc, nu este sută la sută corect. Tocmai am
spus: ceea ce a fost descoperit unui slujitor al lui Dumnezeu este
pentru toţi slujitorii lui Dumnezeu, şi este pentru întreaga Biserică.
O puteţi citi de şapte ori în Apoc. 2 şi 3: mesajul a venit la îngerul
bisericii, dar acesta a dat mesajul bisericii, pentru că de fapt bisericii
îi era adresat. Omul lui Dumnezeu este doar purtătorul de cuvânt al
lui Dumnezeu – gura prin care vorbeşte Domnul în momentul acela.
De aceea este scris de fiecare dată la sfârşit, ca rezumat: „Cine are
urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” Nu spune „Cine are
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urechi, să asculte ce zice Bisericilor profetul (sau îngerul)” ci aici
ajungem deja la punctul al doilea: ni se adresează nouă: „Cine are
urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.” Aici este punctul cel
mai important, care este în legătură directă cu ascultarea şi credinţa:
din aceştia provin biruitorii. Ambele sunt întotdeauna sunt în
legătură unul cu celălalt: „Cel ce va birui, va moşteni aceste
lucruri.” Şi aceştia sunt cei ce ascultă ce spune Duhul Bisericilor.
De aceea şi introducerea aceasta profundă în tainele lui Dumnezeu.
Acesta este de asemenea un punct despre care va trebui să mai
scriem ceva. Un proroc are dreptul să facă plural dintr-un singular,
dacă slujbei sale i se potriveşte un verset. Apocalipsa 10.7 este scris
la singular, nu la plural. Acolo scrie despre taina şi nu numai despre
o taină, ci despre taina lui Dumnezeu. Dacă fratele Branham
foloseşte acest verset, şi de o sută de ori îl foloseşte la plural, o face
doar pentru că el, ca ultimul mesager, a fost rânduit să descopere
toate tainele planului de mântuire al Dumnezeului nostru, care au
fost ascunse până atunci. Dar lucrul acesta nu anulează sensul şi
împlinirea acestui verset, ci îl confirmă. Aşa trebuie să vedem acest
lucru. Nu doresc să intru în detalii, însă aici este scris: „în zilele în
care îngerul al şaptelea va suna” – aceasta este legătura. Şase
îngeri au sunat în cap. 8 şi 9: patru din ei în cap. 8, doi în cap. 9, iar
acum urmează întreruperea, urmează cap. 10 şi se anunţă că „în
zilele în care îngerul al şaptelea va suna” – nu când al şaptelea
înger al bisericii îşi aduce mesajul lui, ci când al şaptelea înger cu
trâmbiţa va suna din trâmbiţa lui, atunci „se va sfârşi taina lui
Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.”
Te-apucă mila… nu am adus cu mine cartea aceea care are
peste 300 de pagini, şi în care un frate din Trinidad scrie despre
ceea ce sunt cele şapte tunete, şi apoi pe 30 de pagini scrie despre
fratele Frank. Mi-a amintit numele de peste o sută de ori, şi apoi
concluzionează: „Păziţi-vă de acest antihrist, de acest proroc mincinos,
de acest demon german.” Doare acest lucru, dar fratele acesta a
enumerat citate ale fratelui Branham, şi apoi a scris: „Prorocul spune
că…” apoi „Frank spune că”… „Prorocul spune că…” apoi „Frank spune
că…”. Aş fi dorit să fi spus măcar odată „Biblia spune…” M-ar fi
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bucurat acest lucru. Dar lui nici măcar nu i-a trecut prin cap acest
lucru. Lucrul frumos este că eu pot să-i binecuvântez pe astfel de
oameni, şi mă pot ruga pentru ei. Eu pomenesc aceste lucruri doar
ca să vedeţi cât de orbi pot fi oamenii care vorbesc despre proroc
fără să ştie unde locuieşte Dumnezeul prorocului. Ei habar n-au ce
este o chemare dumnezeiască, şi n-au nici o slujbă ci provoacă doar
dezbinări. Noi lăsăm pentru totdeauna fiecare cuvânt aşa cum este
scris, în contextul în care a fost scris. Şi-I mulţumim lui Dumnezeu
că putem face deosebirea între singular şi plural.
În vremea noastră, cu adevărat toate tainele planului de
mântuire al Dumnezeului nostru au fost descoperite, începând cu
păcatul iniţial… şi acesta trebuie de asemenea să fie descoperit.
Nimeni nu-l vede de la sine. Acolo se vorbeşte despre rod, despre
amăgire, despre sămânţă, şi „cu durere vei naşte copii, şi dorinţele
tale se vor ţine după bărbatul tău…” Aceste lucruri trebuie citite şi
iar citite, şi trebuie să pătrundem în ele. Şi după cum am spus de
multe ori, nimic nu este scris într-un singur loc sau într-un singur
verset sau capitol. Dumnezeu a împărţit totul astfel încât este nevoie
să cercetăm toată Biblia pentru a primi lumină din toate părţile
asupra unei teme. Nu se poate face referire la un singur verset,
pentru că un singur verset ar putea fi răsucit în orice direcţie.
Omul acesta foloseşte aici 2 Cor. 13.14 şi spune că prin
acesta dovedeşte trinitatea: „Harul Domnului Isus Hristos, şi
dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu
voi cu toţi!” Ce nu-i în regulă cu versetul acesta? Este minunat. Poţi
doar să spui „Aleluia”. Slavă lui Dumnezeu! Cine citeşte până la
Apoc. 22, ultimul verset din sfânta Scriptură spune: „Harul
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi!” Pavel şi-a început
epistolele cu salutul harului şi de cele mai multe ori le-a încheiat în
acelaşi fel, spre amintirea harului. Trebuie să răsucim sau să
răstălmăcim Cuvântul? Lăsaţi fiecare Cuvânt aşa cum este scris. Şi
atunci vom avea o privire de ansamblu clară, asupra sfintei
Scripturi.
Să ne întoarcem la Efeseni. Fraţi şi surori, scumpi prieteni,
în epistola adresată bisericii din Efes, apostolul a descris cele mai
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adânci lucruri din planul de mântuire: începând de la alegerea
dinaintea întemeierii lumii, din cap. 1.4…: „În El, Dumnezeu ne-a
ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană
înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte
să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale.”
Cine poate să schimbe ceva? „…nici înălţimea, nici adâncimea, nici
o altă zidire, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” De contextul
acesta aparţine şi Rom. 8, care este de fapt încununarea lucrării pe
care Dumnezeu doreşte s-o facă cu ai Săi. Rom. 8.29: „Căci pe
aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai
dinainte…” Spuneţi AMIN. „…i-a şi hotărât mai dinainte să fie
asemenea chipului Fiului Său…” „Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă.
Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El.” 1 Ioan 3.2.
Pentru ce să ne îngrijorăm noi? Haideţi să-L urmăm pe Domnul
ascultând Cuvântul Său; haideţi să umblăm pe căile Sale, să facem
voia Lui, şi să privim bucuroşi în viitor, fiind siguri că Acela care
ne-a chemat afară ne va curăţi, ne va sfinţi şi ne va pregăti pentru
ziua slăvitei Sale reveniri.
V. 30: „Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar
pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Dumnezeu
a făcut deja totul. Este o lucrare a lui Dumnezeu încheiată,
terminată. Şi acest lucru se vede cel mai clar în Efeseni 5. Am
amintit cap. 1, cum ne-a ales Dumnezeu înaintea întemeierii lumii,
înfiindu-ne… Am amintit aceste lucruri… de asemenea, faptul că
tainele lui Dumnezeu şi taina lui Hristos, ne-au fost descoperite. În
Efeseni 5 trecem la îndrumări practice, pentru noi toţi. Şi vă rog să
nu vă gândiţi că azi ne referim la cineva anume. Vă rog să respectaţi
locul în care este plasată Biserica care se va înfăţişa înaintea
Domnului fără pată sau zbârcitură. Şi anume, în mijlocul familiei, în
mijlocul căsniciei, în mijlocul relaţiei dintre soţ şi soţie, copii şi
părinţi, părinţi şi copii. În mijlocul acestui „manual divin” care ne-a
fost dat pe cale, este scris despre frumuseţea Bisericii pe care
Domnul Şi-o va înfăţişa fără pată şi fără zbârcitură. Ascultaţi acum
10

Efeseni 5, ca pe un cuvânt al lui Dumnezeu care ni se adresează
tuturor: mie şi nouă care suntem adunaţi aici, şi tuturor celor ce
ascultă Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi azi şi în viitor.
Efeseni 5 de la v. 21: „Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.”
Aceasta este la general – rânduiala divină să fie reinstaurată în
Biserică, bătrânii să primească o cinste îndoită, nici o pâră să nu fie
primită împotriva unui bătrân, decât pe baza a doi sau trei martori.
Această rânduială divină este dată de Domnul Bisericii Sale, nu
unei biserici oarecare… şi aceasta trebuie s-o recunoaştem: Domnul
nu zideşte o biserică, ci Îşi zideşte Biserica Lui. Şi Biserica Lui
este Trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi. Iar El este
capul Bisericii, al Trupului. Dar acum sunt incluşi şi soţii şi soţiile –
li se vorbeşte şi lor. Haideţi să citim. N-am scris eu aceste lucruri,
eu doar le citesc: v. 22: „Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca
Domnului.” Daţi-mi voie s-o spun: orice soţie care are o opoziţie
interioară faţă de un asemenea cuvânt este o piedică şi pentru ea, şi
pentru soţul ei, şi pentru familie, şi pentru biserică. Dumnezeu
doreşte ca rânduiala divină să fie instaurată în Biserică. Şi o spun
din nou: epistolele – de fapt tot Cuvântul, nu se adresează celor 347
de culte creştine, ci se adresează Bisericii Dumnezeului Celui Viu.
„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului.”
Dacă fiecare soră îşi întâlneşte soţul ca şi cum L-ar întâlni pe
Domnul, vorbindu-i ca şi cum ar vorbi Domnului, atunci care ar fi
situaţia? Ce s-ar întâmpla atunci? Noi toţi aşteptăm botezul
Duhului; aşteptăm cu toţii lucrarea puternică a Duhului. O credem,
şi trebuie să se manifeste, şi se va manifesta. Dar mai întâi piedicile
trebuie luate din cale. Rânduiala divină trebuie să revină în Biserică.
V. 23 „…căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi
Hristos este capul Bisericii...” Aşa cum Hristos este capul Bisericii,
tot aşa soţul este capul soţiei. Ştiu că acest lucru creează mari
probleme unora, dar noi vorbim aici despre rânduiala dumnezeiască
în viaţa practică de căsnicie şi de familie. Noi toţi credem că
Dumnezeu are o rânduială, şi căsătoria este o rânduială
dumnezeiască. Poate nu ar trebui spus chiar aşa în public, dar unul
dintre cei mai renumiţi oameni din Berlin a fost întrebat… este scris
11

în revista „Spiegel” – „Ce regretaţi cel mai mult?” Şi el a răspuns că
regretă că nu are copii. Omul acesta are relaţii numai cu bărbaţi. Şi
regretă că nu are copii. Ce mai poţi să zici? Căsătoria este o hotărâre
divină – este rânduită de Dumnezeu. Nu-l judecăm pe omul acesta –
el este cunoscut în lumea întreagă. Dar o spunem aşa cum este:
numai atunci când rânduiala divină este instaurată în Biserică…
Rânduiala divină nu va fi instaurată niciodată în lume. Lucrurile vor
merge din ce în ce mai rău. Şi puteţi citi câte femei-pastor şi femeiepiscop sunt ordinate, şi cum merg lucrurile – puteţi citi cu toţii.
Să trecem repede la Cuvântul nostru. „Hristos este capul
Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este
supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor
în toate lucrurile.” Este o afirmaţie foarte dură, o recunoaştem, dar
trebuie să fie posibil să existe nişte oameni care L-au trăit pe
Dumnezeu, care s-au dezbrăcat de omul cel vechi, care şi-au dat la
moarte firea veche şi nu mai trăiesc ei, ci Hristos Îşi poate trăi viaţa
Lui în ei… Ce este cu neputinţă la oameni este desigur cu putinţă la
Dumnezeu. Mi-ar place dacă toate surorile ar spune AMIN la un
asemenea cuvânt. Fraţii pot să asculte cum toate surorile spun
AMIN. Eu ascult:… Hmm, cam slăbuţ „aminul”, dar poate deveni
mai puternic.
Acum urmează textul adresat fraţilor: „Bărbaţilor, iubiţi-vă
nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru
ea…” [fraţii strigă AMIN] Mda… Acum aţi auzit AMIN-ul fraţilor! A
fost convingător. Numai pe rândul din mijloc a fost mai slăbuţ, dar
şi acesta va deveni mai puternic. Dumnezeu dăruieşte har în toate.
„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi Sa dat pe Sine pentru ea…” Da, El a iubit Biserica şi Şi-a dat viaţa
pentru ea. V. 26: „ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul
cu apă prin Cuvânt.” De ce ne adunăm noi aici? De ce se predică în
modul acesta serios? Pentru ca noi să fim îmbăiaţi în Cuvânt, să fim
spălaţi. Este în felul următor: Sângele Mielului ne curăţă de toate
păcatele, însă prin Cuvântul vestit ni se arată ce nu este în
conformitate cu voia lui Dumnezeu, şi suntem îmbăiaţi şi apoi ieşim
afară curaţi, după ce am fost îmbăiaţi în Cuvânt, ca să fim sfinţiţi în
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adevăr conform Ioan 17.17 („Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul.”). Şi de-abia acum urmează v. 27: „ca
să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.”
Aceasta este ţinta Domnului nostru - desăvârşirea Bisericii Mirese,
care va fi vrednică să se înfăţişeze înaintea Lui fără pată şi fără
zbârcitură. Deci, spălaţi în sângele Mielului, apoi Cuvântul în care
suntem scufundaţi ca să fim spălaţi de tot ceea ce nu este în
concordanţă cu Cuvântul şi voia lui Dumnezeu.
Şi în versetul următor se vorbeşte din nou bărbaţilor: „Tot
aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor.”
Domnul ne iubeşte, de aceea S-a dat pentru noi, Şi-a dat sângele şi
viaţa pentru Biserică. Iubirea divină a fost manifestată, şi apoi El
continuă să ne iubească, ca să spele totul de la noi, prin baia de apă
a Cuvântului… pentru că fraţi şi surori, scumpi prieteni, noi toţi
venim din diferite culte, din diferite ţări, din diferite biserici, şi toţi
aduc cu ei tradiţii. Dar pe acestea nu le putem lua cu noi până la
sfârşit. Cândva trebuie lăsate deoparte, ca şi omul cel vechi – Efes.
4. Totul trebuie spălat – toate tradiţiile pe care le-am luat cu noi, ca
să putem fi cu adevărat o Mireasă-Cuvânt, prin harul Său. Deci,
„Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile
lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni
nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristos Biserica.” Vedeţi, tot timpul legătura soţ-soţie,
Hristos-Biserica. Apoi v. 30: „pentru că noi suntem mădulare ale
trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” Iarăşi
Hristos şi Biserica, apoi iarăşi soţul şi soţia. „De aceea va lăsa omul
pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor
fi un singur trup.” Acum fiţi atenţi: „Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).” „…vorbesc despre
Hristos şi despre Biserică. Încolo fiecare din voi să-şi iubească
nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.” Este descris
felul în care doreşte Dumnezeu să fie Biserica Lui, alcătuită din
multe mădulare. Şi haideţi s-o spunem aşa cum este: cu toţii trăim
viaţa aceasta pământească, fie că suntem singuri, fie că suntem
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căsătoriţi sau în familie; toţi credincioşii au un loc undeva, aici pe
acest pământ Şi împreună formăm Biserica Dumnezeului Celui Viu.
Şi aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum trebuie să arate
familia, în viaţa pământească. Tema aceasta continuă şi în cap. 6.14. Să citim: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri.” Şi
acesta este un cuvânt important. Ar fi bine dacă toţi cei ce se
consideră copii, ar spune AMIN în inimile lor. „Copii, ascultaţi în
Domnul de părinţii voştri.” Nu este vorba despre o ascultare în
lucrurile lumii acesteia, ci „ascultaţi în Domnul”, în lucrurile
duhovniceşti, în lucrurile ce privesc Împărăţia lui Dumnezeu. Nu
atunci când părinţii vor să te trimită undeva, ci „ascultaţi în
Domnul, căci este drept.” Acest lucru ţine de rânduiala în familie,
care formează începutul Bisericii. Căsătorie – familie – apoi
întreaga Biserică. Noi trebuie să începem cu începutul, trebuie să
înţelegem cum Dumnezeu rânduieşte biblic şi viaţa firească, în
căsătorie, în familie, astfel ca aceia care se supun acestei rânduieli
dumnezeieşti să trăiască desăvârşirea prin harul Său, şi să se
înfăţişeze înaintea Domnului fără pată şi fără zbârcitură.
Acum cap. 6.2: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.”
Aceasta este adresată copiilor. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama
ta - este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă” – „însoţită de
o făgăduinţă.” Dumnezeu n-a anulat-o: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi
pe mama ta.” Aici, în Centrul de Misiune, toţi copiii ar trebui să
stea lângă părinţii lor, iar părinţii ar trebui să vegheze asupra
copiilor lor. Nimeni să nu umble fără „un păstor”: aici nu este un
parc de distracţii, ci este locul de întâlnire al sfinţilor. Aici noi avem
părtăşie cu Dumnezeu. Aici Cel Atotputernic ne vorbeşte prin
Cuvântul Său, şi tot ceea ce ar putea să provoace deranj, să rămână
departe de noi.
V. 3: „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe
pământ.” Urmează apoi un cuvânt adresat taţilor – v.4 – „Şi voi,
părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în
mustrarea şi învăţătura Domnului.” A fost cineva uitat? Poate cei
singuri. Dar acestora le urăm să se căsătorească, şi atunci nici ei nu
scapă. Ca să nu creadă cumva că lor Dumnezeu nu le vorbeşte. Da.
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Deci Dumnezeu să dăruiască har în toate, ca noi să ne supunem
acestei rânduieli. Pavel scrie corintenilor în cap. 7 că cei singuri se
îngrijesc de lucrurile lui Dumnezeu, iar cei căsătoriţi caută să placă
soţiilor lor şi astfel au inima un pic împărţită. Deci cei singuri n-au
probleme: Îl pot sluji pe Domnul. Ei n-au cu cine să se certe, aşa căL pot sluji pe Domnul liberi, fără probleme. Iar toţi ceilalţi, la care
pot să apară probleme, sunt îndemnaţi… li se dau îndrumări… să
primească totul în inimă, în teamă de Domnul, şi să primească de la
Dumnezeu har şi putere ca să facă şi să umble conform Cuvântului
lui Dumnezeu. Şi de azi înainte nici un frate şi nici o soră nu va mai
întreba sau nu va mai spune: „Aştept să-mi arate Domnul, să-mi
descopere Domnul ce să fac şi cum să fac.” Domnul a arătat, Domnul a
descoperit. El nu mai are nevoie de discursuri evlavioase, ci are
nevoie de oameni care-I respectă Cuvântul şi care se supun
rânduielii divine şi în viaţa firească.
Haideţi s-o spunem ca şi rezumat: acasă trebuie creat
climatul care apoi se va manifesta şi în Biserică. De aceea trebuie
instaurată această rânduială divină – şi o mai subliniez odată: în
mijlocul descrierii despre cum trebuie să fie viaţa în familie, este
cuprinsă şi frumuseţea şi desăvârşirea Bisericii Mirese a lui Isus
Hristos, Domnul nostru. Şi acest lucru merge înapoi la început: aşa
cum Eva a fost scoasă din Adam şi adusă la el, carne din carnea lui,
os din oasele lui – tot aşa coasta Domnului nostru a fost deschisă pe
crucea de pe Golgota, sângele a curs şi Biserica a fost răscumpărată:
carne din carnea Lui, şi os din oasele Sale. Noi am fost readuşi în
starea noastră divină originală, şi anume aceea de fii şi fiice ale lui
Dumnezeu. Dumnezeul Atotputernic să ne dea har să nu primim
învăţătura numai când aceasta vorbeşte în general, ci şi atunci când
ni se adresează personal. Dumnezeul Atotputernic să ajungă cu noi
toţi la ţintă.
Acum un cuvânt pentru toţi cei ce doresc să fie botezaţi. Ar
fi frumos dacă aţi putea să fiţi aici la începutul lunii mai. Atunci cu
siguranţă vor mai fi şi alţii. Dacă doriţi însă neapărat, fratele
Schmidt nu va avea probleme să facă botezul. Şi toţi cei ce doresc
să fie botezaţi pot fi siguri că după apa rece sângele va circula, şi s-a
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terminat cu răceala – vă veţi încălzi. Eu pot să mărturisesc aceasta.
Primul meu botez în est, în Cehoslovacia de odinioară, a avut loc în
decembrie. Pe râu era gheaţă şi zăpadă, şi am botezat 16 fraţi, la
lumina lunii. Pe vremea aceea botezurile publice erau interzise.
Cine cunoaşte estul, ştie despre ce vorbesc. Dar după botez m-am
simţit chiar bine. Niciodată nu mi-a fost atât de cald. Aşa că nu vă
faceţi probleme, totul va fi bine. Fratele Russ va mai pune odată
întrebarea, apoi vă veţi hotărî. Noi ne bucurăm că Domnul
Dumnezeu ne vorbeşte într-o manieră aşa de părintească. El nu stă
aici cu mâna ridicată în mod ameninţător, ci El este aici şi ne
vorbeşte ca unora pe care i-a rânduit să stea cu El pe scaunul Său de
domnie – Apoc. 3.21: „Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine
pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu
Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Ce chemare înaltă!
Dumnezeu să ne binecuvânteze şi să ne dăruiască un acord interior
cu Cuvântul Său, şi apoi El să ne dea şi putere să punem Cuvântul
în practică. Dumnezeului Atotputernic să-I fie adusă toată cinstea,
în Numele lui Isus. Amin. Ne ridicăm pentru rugăciune. Să cântăm
„Aşa cum sunt.” […]
În timp ce avem capetele aplecate, cine doreşte să se uite în
ţărâna din care am fost luaţi, s-o facă. Cine doreşte să se uite-n sus,
spre cer, spre slava în care vom merge, o poate face. Fraţi şi surori,
amintiţi-vă că în domeniul firesc Dumnezeul nostru a spus „ţărână
eşti, şi în ţărână te vei întoarce.” Dacă ne gândim ce ne-a fost
dăruit prin răscumpărare… nu numai răscumpărare, iertare,
împăcare şi o viaţă nouă, ci ne-a fost dăruit să fim veşnic cu
Dumnezeu, fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Ce privilegiu, ce chemare
înaltă! Aleşi înaintea întemeierii lumii… şi noi putem auzi Cuvântul
Său descoperit, şi Cuvântul de azi, cu privire la noi, cu privire la
lucrurile pământeşti care trebuie supuse lui Dumnezeu. Domnul să
dea har ca nimeni să nu se opună ci toţi să-şi spună lor şi Domnului:
„Dă-mi puterea, dă-mi harul să ascult tot ceea ce-mi ceri Tu.” Câţi doresc
să fie amintiţi în această rugăciune? Ridicaţi mâinile. Dumnezeu
răspunde rugăciunilor. Câţi doresc să pregătească calea Domnului,
câţi doresc să înceapă să înceapă de la ei de-acasă şi să spună
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„Dumnezeule ajută-mă. Eu nu doresc să fiu o piedică, un prilej de poticnire.
Doresc să fiu la dispoziţia Ta.” Timpul este serios, şi timpul harului se
încheie, şi revenirea Domnului se apropie din ce în ce mai mult.
Haideţi să credem şi să ne rugăm.
Tată ceresc, Îţi mulţumim din toată inima pentru Cuvântul
Tău cel scump şi sfânt. Îţi mulţumim că ne-ai vorbit, şi că nu mai
este aici nici o opoziţie, şi toţi ascultă ceea ce ai Tu să ne spui. Dămi mie şi nouă tuturor harul de a asculta Cuvântul Tău, şi de a face
ceea ce ceri Tu de la noi. Voia Ta să se facă în vieţile noastre, în
Biserică, pretutindeni. Şi Îţi mulţumim mai ales pentru Cuvântul
Tău pe care l-ai descoperit, pentru voia Ta pe care de asemenea ai
descoperit-o.
Doamne iubit, lucrează Tu cum doreşti cu noi toţi. Îţi
mulţumesc pentru toate binecuvântările, pentru fiecare descoperire
pe care ne-ai dăruit-o prin harul Tău. Dăruieşte acum străpungerea,
străpungerea, în prezenţa Ta, ca să se descopere că Tu eşti în
mijlocul nostru, că mântuieşti, vindeci, eliberezi, binecuvântezi, că
noi trăim o carte a faptelor apostolilor ca la început – cu botezul
Duhului, cu botezul în apă, cu restituirea tuturor lucrurilor pe care
le-ai dat Tu la început şi pe care le-ai făgăduit pentru sfârşit.
Lucrează Tu cum doreşti cu Biserica Ta, şi binecuvântează
pretutindeni pe pământ. Binecuvântat şi lăudat să fii Tu, Doamne,
Dumnezeul Atotputernic.
Îţi mulţumim împreună Doamne, căci Cuvântul Tău nu s-a
întors gol nici azi, ci împlineşte scopul pentru care l-ai trimis Tu. Şi
Îţi mulţumesc că noi n-am primit azi Cuvântul Tău ca pe un cuvânt
omenesc ci ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a scris Pavel
tesalonicenilor, în cap. 2. Doamne iubit, dăruieşte teamă în Biserica
Ta, şi binecuvântează-ne pe toţi din bogăţia harului Tău. Şi toţi să
spună AMIN.
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