Dumnezeu %i-a adus aminte de leg!mântul S!u #i în vremea noastr!. Noi
suntem poporul noului leg!mânt.

„Apoi, am v"zut un alt înger puternic care se cobora din cer înv"luit într-un
nor. Deasupra capului lui era curcubeul; fa$a lui era ca soarele, #i picioarele
lui erau ca ni#te stâlpi de foc” (Apoc.10:1).

„Numaidecât am fost r"pit în Duhul. !i iat" c" în cer era pus un scaun de
domnie, #i pe scaunul acesta de domnie #edea Cineva. Cel ce #edea pe el, avea
înf"$i#area unei pietre de iaspis #i de sardiu #i scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatr" de smarald la vedere” (Apoc.4:2-3).

„!i le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele leg"mântului cel nou care
se vars" pentru mul$i” (Marcu 14:24).

„C"ci acesta este sângele Meu, sângele leg"mântului cel nou, care se vars"
pentru mul$i, spre iertarea p"catelor” (Matei 26:28).

„Astfel Î#i arat" El îndurarea fa$" de p"rin$ii no#tri, #i Î#i aduce aminte de
leg"mântul Lui cel sfânt” (Luca 1:72).

„Ca înf"$i#area curcubeului, care st" în nor într-o zi de ploaie, a#a era #i
înf"$i#area acestei lumini str"lucitoare, care-l înconjura. Astfel era ar"tarea
slavei Domnului. Când am v"zut-o, am c"zut cu fa$a la p"mânt, #i am auzit
glasul Unuia care vorbea” (Eze.1:26-28).

„Pot s" se mute mun$ii, pot s" se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se
va muta de la tine, #i leg"mântul Meu de pace nu se va cl"tina, zice Domnul,
care are mil" de tine” (Isaia 54:10).

„Strânge$i-Mi pe credincio#ii Mei care au f"cut leg"mânt cu Mine prin
jertf".” Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, c"ci Dumnezeu este cel ce
judec"” (Ps.50:5-6).

„Dumnezeu a auzit gemetele lor #i !i-a adus aminte de leg"mântul S"u
f"cut cu Avraam, Isaac, #i Iacov” (Exod 2:24).

„!i Dumnezeu a zis: „Iat" semnul leg"mântului pe care-l fac între Mine #i
voi, #i între toate vie$uitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu, pe care l-am a#ezat în nori, el va sluji ca semn al
leg"mântului dintre Mine #i p"mânt” (Gen.9:12-13).

Fotografia impresionant! de pe copert! arat! un curcubeu m!re" în Marele
Canion din Arizona, SUA. Acesta ne aminte#te de evenimentele care sunt
ar!tate în urm!toarele pasaje biblice în leg!tur! cu leg!mântul #i curcubeul. O,
Dumnezeule, Te rug!m, adu-$i aminte de leg!mântul #i de f!g!duin"ele Tale!
Fratele Frank prive!te cu recuno!tin"# la cei 50 de ani de lucrare misionar# în toat# lumea; în special
cu privire la Brazilia unde a "inut prima adunare de cas# cu credincio!ii din Sao Paolo în octombrie
1971. Acum, în cel mai mare ora! din aceast# "ar# se adun# mii de oameni ca s# asculte mesajul pentru
timpul sfâr!itului. În decembrie 2008 s-au reunit 320 de slujitori !i evangheli!ti în Goiânia, în biserica
fratelui Joaquim da Silva pe care Dumnezeu l-a folosit !i l-a binecuvântat într-un mod remarcabil,
pentru a primi r#spunsuri la întreb#rile lor !i pentru a g#si orientarea duhovniceasc# din Cuvântul lui
Dumnezeu. Fotografia arat# adunarea din 19 decembrie 2009.

La întrebarea: „Crede"i c# revenirea lui Isus Hristos este aproape?” a venit un puternic „Da!” din
gura a peste trei mii de oameni. Apoi a venit întrebarea: „Sunte"i cu to"ii boteza"i biblic în Numele
Domnului Isus Hristos?” $i din nou a venit un „Amin” de la întreaga adunare, urmat de „Aleluia!” !i
de „Glorie lui Dumnezeu!”

„Cine are urechi, s! asculte ce zice Bisericilor Duhul”.

„Isus Hristos este acela i ieri i azi i în veci.” Evrei 13:8

SCRISOARE CIRCULAR!
APRILIE 2009
V! salut pe to"i, iubi"ii mei fra"i #i surori din toate "!rile, cu cuvântul
din Rom.1:1-5: „Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat s! fie apostol, pus
deoparte ca s! vesteasc! Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o f!g!duise
mai înainte prin proorocii S!i în Sfintele Scripturi…prin care am primit
harul "i apostolia, ca s! aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credin#ei
pe toate Neamurile, între care sunte#i "i voi…”
Ce introducere adânc! face apostolul în prima sa epistol!! El a fost
chemat la apostolie prin har pentru ca prin slujba lui credincio#ii dintre
neamuri s! fie adu#i la ascultarea de credin"! spre slava lui Dumnezeu.
Aceasta trebuia s! se fac! nu prin predicarea unei evanghelii oarecare, ci
prin predicarea Evangheliei lui Dumnezeu a#a cum a fost vestit! prin
proroci #i f!g!duit! în Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament. Aceea#i
Evanghelie ve#nic!, bazat! doar pe Sfintele Scripturi, o predic!m #i noi
acum. Apostolul Pavel era pe deplin con#tient de responsabilitatea care
înso"ea o chemare divin! #i de aceea #i-a dedicat întreaga via"! în slujba
Domnului. A#a este cu fiecare slujitor adev!rat al lui Dumnezeu care a
primit o chemare direct!.
În Rom.15:17-18 el m!rturise#te, „Eu dar, m! pot l!uda în Isus
Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. C!ci n-a" îndr!zni s! pomenesc nici un
lucru, pe care s! nu-l fi f!cut Hristos prin mine, ca s! aduc! Neamurile la
ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele…”
Chiar #i în Vechiul Testament, credin"a #i ascultarea fa"! de
Dumnezeu erau cele mai importante lucruri pentru poporul Israel (Evr. 11).
Prin credin"# a intrat Israelul în posesia $!rii F!g!duite.
Prin ascultare au tr!it ei marile binecuvânt!ri în $ara F!g!duin"ei.
Totu#i, din cauza neascult!rii lor, au fost du#i pân! la urm! în robia
babilonian!.

„Totu!i, ei s-au r"sculat !i s-au r"zvr"tit împotriva Ta. Au aruncat
Legea Ta la spatele lor, au ucis pe proorocii T"i, care-i rugau fierbinte s"
se întoarc" la Tine, !i s-au dedat la mari oc"ri fa#" de Tine.” (Neem 9:26).
„Poporul T"u cel sfânt n-a st"pânit #ara decât pu#in" vreme;
vr"jma!ii no!tri au c"lcat în picioare loca!ul T"u cel sfânt.” (Is.63:18).
Din nefericire, Biserica primar! , c! reia prin credin"! i-au fost
acordate toate f! g! duin"ele, a r! mas în ascultare #i astfel în aceast! stare
binecuvântat! doar pentru pu"in! vreme. Datorit! neascult! rii, credincio#ii
au fost împr! #tia"i în diferite denomina"ii.
De aceea, credin"a sincer! #i ascultarea sunt de cea mai mare
importan"! pentru fiecare persoan! care face parte din Biserica nou
testamentar! . „Lua#i seama dar, fra#ilor, ca niciunul dintre voi s" nu aib" o
inim" rea !i necredincioas", care s" v" despart" de Dumnezeul cel viu.”
(Evrei 3:12). Astfel, necredin"a este cu adev! rat lep! darea de Dumnezeul
cel viu. Doar credin"a ne aduce în leg! tur! cu El, ea aduce cu sine ascultarea
#i are ca efect dragostea sincer! între credincio#i, a#a cum a scris apostolul
Petru: „Deci, ca unii care, prin ascultarea de adev"r, v-a#i cur"#it sufletele
prin Duhul, ca s" ave#i o dragoste de fra#i nepref"cut", iubi#i-v" cu c"ldur"
unii pe al#ii, din toat" inima.” (1Petru 1:22).
A#a cum a fost cu Israel, Dumnezeu nu poate tolera necredin"a #i
neascultarea în Biserica Sa dintre neamuri.
Avraam, tat! l credin"ei este un exemplu pentru Israel, pentru
Biseric! #i pentru fiecare credincios. El L-a crezut pe Dumnezeu (Rom.4:3)
#i în final a tr! it împlinirea f! g! duin"ei pe care Domnul i-a dat-o. În deplin!
ascultare el fost gata s! -l jertfeasc! pe fiul s! u Isaac pe altar. Apostolul
Iacov a legat împreun! credin"a, ascultarea #i faptele f! când urm! toarea
afirma"ie: „Vrei dar s" în#elegi, om nesocotit, c" credin#a f"r" fapte este
zadarnic"? Avraam, p"rintele nostru, n-a fost el socotit neprih"nit prin
fapte, când a adus pe fiul s"u Isaac jertf" pe altar? Vezi c" credin#a lucra
împreun" cu faptele lui, !i, prin fapte, credin#a a ajuns des"vâr!it".” (Iacov
2:20-22). Isus Hristos, Fiul f! g! duit, a fost ascult! tor pân! la moartea Sa pe
cruce (Fil.2:7,8). „$i dup" ce a fost f"cut des"vâr!it, S-a f"cut pentru to#i
cei ce-l ascult", urzitorul unei mîntuiri ve!nice.” (Evrei 5:9). La fel ar
trebui s! fie cu to"i fiii #i fiicele lui Dumnezeu care au fost r! stigni"i cu
Hristos #i au înviat împreun! cu El la o nou! via"! . Ei pot m! rturisi ca #i

apostolul Pavel „!i tr"iesc...dar nu mai tr"iesc eu, ci Hristos tr"ie!te în
mine.” (Gal.2:20).
Pe zi ce trece cre!te !i dorin"a noastr# de a avea parte de f#g#duita
revenire a lui Isus Hristos. Acum, la sfâr!itul timpului de har, adev#ra"ii
credincio!i, care au fost chema"i afar# dintre toate neamurile, trebuie s# se
separe de tot ceea ce nu se potrive!te cu Cuvântul lui Dumnezeu !i astfel nu
este în concordan"# cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este singura cale prin
care ei pot deveni „Mireasa Cuvântului” menit# s#-L întâlneasc# pe Mire –
nu o „Mireas# a mesajului”, pentru c# sunt multe grup#ri în cadrul
mesajului care pretind a fi Mireasa. Este numai Unul singur al c#rui Nume
este „Cuvântul lui Dumnezeu” (Apoc.19:13) !i este o singur# Mireas# a
Mielului care va fi so"ia Lui dup# cina de nunt#: „Vino s"-#i ar"t mireasa,
nevasta Mielului!” (Apoc.21:9). Este doar o Biseric# Mireas# care poart#
Numele Lui !i care este rânduit# mai dinainte s# tr#iasc# împlinirea fiec#rei
f#g#duin"e g#site în Cuvântul lui Dumnezeu. Ea se întoarce la înv#"#tura !i
practica bisericii primare !i de asemenea la prima dragoste, fiind o inim# !i
un suflet, ca la început.
„Prea iubi#ilor, s" ne iubim unii pe al#ii; c"ci dragostea este de la
Dumnezeu. $i oricine iube!te, este n"scut din Dumnezeu, !i cunoa!te pe
Dumnezeu. Cine nu iube!te, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru c"
Dumnezeu este dragoste.”
„Nimeni n-a v"zut vreodat" pe Dumnezeu; dac" ne iubim unii pe
al#ii, Dumnezeu r"mîne în noi, !i dragostea Lui a ajuns des"vâr!it" în noi.”
(1Ioan 4:7,8,12).
CE SE ÎNTÂMPL! ACUM?
În a doua sa predic#, apostolul Petru a scos în eviden"# faptul c#
R#scump#r#torul r#mâne în ceruri pân# la vremea a!ez#rii din nou a tuturor
lucrurilor, dup# cum a f#g#duit Dumnezeu de la început prin sfin"ii S#i
prooroci din vechime (Fapte 3:19-21). Textul în limba greac# folose!te
cuvântul „Apokatastasis” care literal înseamn# „aducere în starea de la
început”. În Biserica lui Isus Hristos, toate lucrurile trebuie rea!ezate în
starea original# înaintea revenirii lui Hristos. Domnul Însu!i a f#g#duit acest
lucru în Matei 17:11 !i Marcu 9:12: „Ilie va veni întâi; !i va a!eza din nou
toate lucrurile.” Aceasta se întâmpl# acum, înainte ca Mirele s#-$i ia acas#
Mireasa Sa.

Dup! ce ne-a dat ultimul mesaj (Mal.4) ca premerg! tor al celei de-a
doua veniri a lui Hristos, Domnul Î#i trimite slujitorii S! i s! ofere invita"ii
pentru cina de nunt! : „Spune#i celor pofti#i:”Iat! c! am g!tit osp!#ul
meu..toate sunt gata, veni#i la nunt!.” (Matei 22:1-14). Invita"ii sunt cei ce
decid dac! vor c! uta scuze sau vor asculta #i vor r! spunde chem! rii. În
Matei 24:45-47 citim despre slujitorul în"elept pe care Domnul l-a pus peste
casa Lui ca s! împart! hrana duhovniceasc! la timpul potrivit înaintea
venirii Mirelui. Pentru cei r! scump! ra"i aceasta înseamn! c! voia lui
Dumnezeu trebuie s! devin! acum realitate în vie"ile lor, a#a cum s-a
întâmplat mai întâi cu R! scump! r! torul: „Mâncarea Mea este s! fac voia
Celui ce M-a trimis "i s! împlinesc lucrarea Lui.” (Ioan 4:34). Noi a#tept! m
acum încheierea lucr! rii de r! scump! rare a lui Dumnezeu cu Biserica; de
aceea, hrana noastr! duhovniceasc! trebuie s! fie în leg! tur! direct! cu voia
lui Dumnezeu, c! ci numai atunci se va împlini pentru noi acest text din
Scriptur! : „Prin aceast! ”voie” am fost sfin#i#i noi, "i anume prin jertfirea
trupului lui Isus Hristos, o dat! pentru totdeauna...C!ci printr-o singur!
jertf! El a f!cut des!vâr"i#i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin#i#i.” (Evrei
10:10-14).
În Matei 24:48-51 avem pilda slujitorului celui r! u care-#i spune în
inima lui: „St!pânul meu z!bove"te s! vin!” #i începe s! bat! pe tovar! #ii
lui de slujb! . Un slujitor în"elept împ! rt! #e#te Cuvântul lui Dumnezeu,
hrana duhovniceasc! , mana ascuns! , cu Biserica #i seam! n! s! mân"a cea
bun! care vine la via"! în to"i fiii #i fiicele lui Dumnezeu. Un slujitor r! u
seam! n! tâlcuiri care duc la certuri #i-i bate pe to"i ceilal"i slujitori care nu
sunt de acord cu punctul lui de vedere. Oric! rui slujitor care nu a primit o
chemare direct! #i personal! îi va fi greu s! cread! c! altcineva a fost cu
adev! rat chemat în mod direct. Când chemarea este în leg! tur! cu planul de
mântuire, atunci numai cei ce au fost hot! râ"i înainte de întemeierea lumii
vor putea crede (Ef.1:1-5). Fie c! a fost pe timpul prorocilor sau în timpul
Domnului nostru #i apoi în timpul apostolilor – numai cei ce erau din
Dumnezeu au auzit #i au crezut Cuvântul Lui (Ioan 8:47). To"i ceilal"i l-au
respins. Acela#i lucru se petrece #i ast! zi. Cu toate acestea, când este vorba
de o chemare, atunci urm! toarele cuvinte ale Domnului r! mân valabile
pentru totdeauna: „Cine v! ascult! pe voi, pe Mine M! ascult!; "i cine v!
nesocote"te pe voi, pe Mine M! nesocote"te, iar cine M! nesocote"te pe
Mine, nesocote"te pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Luca 10:16).
În Matei 25 se aude strig! tul de la miezul nop"ii „Iat! mirele, ie"i#i-i
în întâmpinare!” Fecioarele în"elepte „…cele ce erau gata, au intrat cu el

în odaia de nunt", !i s-a încuiat u!a”. Aceasta este cea mai important!
lec"ie în leg! tur! cu revenirea lui Hristos: chiar la sfâr#it accentul este pus
pe faptul c! numai fecioarele în"elepte au ajuns la "int! .
Fecioara Maria a fost aleas! de Dumnezeu pentru ca
R! scump! r! torul s! poat! veni în lume, a#a cum Biserica este rânduit! s!
primeasc! s! mân"a divin! pentru ca Hristos s! poat! fi descoperit în to"i cei
r! scump! ra"i (Col.3:1-4).
Punctul cel mai important este împlinirea planului divin de
Mântuire care-#i va avea apogeul la revenirea lui Hristos. În acel timp,
1Cor.15 va fi împlinit #i trupurile noastre muritoare vor fi transformate #i
vor primi nemurirea: „$i dup" cum am purtat chipul celui p"mântesc, tot
a!a vom purta !i chipul Celui ceresc.” (vers.49).
Cu privire la Maria, în Luca 1 sunt dou! afirma"ii deosebit de
importante: „…eu nu !tiu de b"rbat…” (vers.34) #i „Iat", roaba Domnului;
fac"-mi-se dup" cuvintele tale!” (vers.38). Maria a g! sit har înaintea lui
Dumnezeu (vers.30); ea a primit cuvântul f! g! duit adus ei de c! tre îngerul
Gavril #i astfel Cuvântul s-a putut face trup #i Fiul lui Dumnezeu s! se
nasc! . Urm! toarele prorocii s-au împlinit:
S! mân"a divin! trebuia s! vin! prin femeie (Gen.3:15). „Atunci
pentru ce este Legea? Ea a fost ad"ugat" din pricina c"lc"rilor de lege,
pîn" cînd avea s" vin"”S"mîn#a”, c"reia îi fusese f"cut" f"g"duin#a...”
(Gal.3:19).
„Eu îi voi fi Tat" !i el Imi va fiu fiu.” (2Sam.7:14). „$i iar"!i, Eu Îi
voi fi Tat" !i El Îmi va fiu Fiu.” (Evrei 1:5b).
„Tu e!ti Fiul Meu, ast"zi Te-am n"scut.” (Ps.2:7). „C"ci c"ruia
dintre îngeri a zis El vreodat": “Tu e!ti Fiul Meu, ast"zi Te-am n"scut?”
(Evrei 1:5a).
Prin na#tere (z! mislire), care a fost în acela#i timp un act de crea"ie,
s! mân"a divin! a fost pus! în Maria; de aceea, El este „singurul Fiu n! scut
(z! mislit) (Ioan 3:16), Cel întâi n! scut dintre mai mul"i fra"i (Rom.8:29),
începutul noii crea"ii a lui Dumnezeu (Apoc.3:14) #i de asemenea cel întâi
n! scut din toat! crea"ia (Col.1:14,15). Când cineva este în Hristos, el este o
f! ptur! nou! (2Cor.5:17).

Urm! toarele texte din Scriptur! s-au împlinit de asemenea: „... din
pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.” (Ps.22:10) #i „Iar Eu îl voi face
întâiul n!scut, cel mai înalt dintre împ!ra#ii p!mântului. Îi voi p!stra
totdeauna bun!tatea Mea, "i leg!mântul Meu îi va fi neclintit..”
(Ps.89:27,28). Tot ceea ce s-a întâmplat la prima venire a lui Hristos a fost
spus pe scurt de Domnul dup! înviere astfel: „Apoi le-a zis:”Iat! ce v!
spuneam cînd înc! eram cu voi, c! trebuie s! se împlineasc! tot ce este
scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci "i în Psalmi.” Atunci le-a
deschis mintea, ca s! în#eleag! Scripturile.” (Luca 24:45,46).
Care este preocuparea ast! zi? Chiar acum punctul cel mai important
este împlinirea tuturor lucrurilor care au fost prezise pentru timpul nostru.
Prin fecioara Maria #i prin R! scump! r! torul Însu#i s-au împlinit atunci toate
prorociile din Vechiul Testament pentru acel timp. Prin fecioarele în"elepte
#i prin R! scump! r! torul Însu#i se împlinesc acum toate prorociile din Sfânta
Scriptur! pentru acest timp. A#a cum a f! cut Maria la fel #i noi primim cu
bucurie f! g! duin"a #i spunem: “...fac!-mi-se dup! cuvintele tale.” (Luca
1:38). Ca r! spuns la afirma"ia ei „...fiindc! eu nu "tiu de b!rbat…”, îngerul
i-a spus „Duhul Sfânt se va coborî peste tine "i puterea Celui Prea Înalt te
va umbri; de aceea Sfântul care se va na"te din tine va fi chemat Fiul lui
Dumnezeu” (Luca 1:34-35).
A#a cum Maria a primit Cuvântul f! g! duit prin credin"! #i Duhul
Sfânt a venit peste ea, la fel primesc adev! ra"ii credincio#i Cuvântul
f! g! duit pentru timpul lor prin credin"! #i sunt umplu"i cu aceea#i putere a
Duhului Sfânt.
Nou! ni s-a dat cea mai mare f! g! duin"! a tuturor timpurilor #i o
vom tr! i atunci când copilul de parte b! rb! teasc! , biruitorii, se va ivi din
Biseric! dup! durerile na#terii #i într-o clip! a trimfului va fi ridicat la
Dumnezeu #i tronul S! u.
N!SCU"I DIN DUMNEZEU, P!RTA#I
AI FIRII DUMNEZEIE#TI (2Petru 1:3-11).
„O s!mân#! de oameni Îi va sluji..” (Ps.22:30, Isaia 53:10 #i alte
versete) #i va primi firea dumnezeiasc! . To"i cei ce sunt n! scu"i (z! misli"i)
de Dumnezeu #i sunt n! scu"i din nou au, ca #i fii #i fiice ai lui Dumnezeu,
aceea#i fire ca Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc „gennao” are ambele
în"elesuri: „z! mislire” #i „a da na#tere” #i se aplic! atât Fiului lui Dumnezeu

cât #i fiilor #i fiicelor lui Dumnezeu. Când se refer! la b! rbat, traducerea cea
mai potrivit! ar fi „a z! misli, a procrea”, a#a cum g! sim scris în Gen.5 de
exemplu, unde de repetate ori este scris: „La vârsta de 130 de ani Adam a
n!scut un fiu…La vârsta de 105 ani, Set a n!scut pe Enos…” Atunci când
se refer! la femeie, cuvântul ar trebui tradus „a da na#tere”. „Adam s-a
împreunat cu nevast!-sa Eva; ea a r!mas îns!rcinat!, "i a n!scut...”
(Gen.4:1). Despre Maria putem citi ca „...a n!scut pe Fiul ei cel întâi
n!scut...” (Luca 2:7).
Apostolul Ioan s-a ocupat mai în am! nunt de acest lucru (Ioan 3:7,
1Ioan 2:29, 3:9, 5:1,18 #i alte versete). Este o realitate faptul c! înaintea
unei na#teri trebuie s! aib! loc o z! mislire #i c! s! mân"a vine la via"! prin
na#tere. „Dac! "ti#i c! El este neprih!nit, s! "ti#i "i c! oricine tr!ie"te în
neprih!nire este n!scut (z! mislit) din El.” (1Ioan 2:29). „Oricine este
n!scut (z! mislit) din Dumnezeu, nu p!c!tuie"te, pentru c! s!mîn#a Lui
r!mîne în el, "i nu poate p!c!tui, fiindc! este n!scut (z! mislit) din
Dumnezeu.” (1Ioan 3:9). „Pentru c! oricine este n!scut (z! mislit) din
Dumnezeu, biruie"te lumea; "i ceea ce cî"tig! biruin#a asupra lumii, este
credin#a noastr!.” (1Ioan 5:4).
Dac! privim la fecioarele în"elepte, vedem c! se repet! cu ele ceea
ce s-a întâmplat cu Maria: ea a primit f! g! duin"a, a crezut-o #i Duhul Sfânt
a venit chiar atunci peste ea; #i astfel Cuvântul s-a f! cut trup. Acela#i lucru
se întâmpl! azi cu to"i cei ce sunt o parte a Bisericii Mireas! : ei primesc
Cuvântul f! g! duit pentru acest timp prin credin"! , Duhul Sfânt vine peste ei
#i s! mân"a Cuvântului iese la via"! în ei. Ca #i Maria, ei spun: “...fac!-mi-se
dup! cuvintele tale”. În ce prive#te fecioarele în"elepte, la ele nu exist! nici
o influen"! omeneasc! . Ele nu #tiu de niciun b! rbat, de nicio s! mân"!
str! in! , de nicio înv! "! tur! nebiblic! . Fecioarele neîn"elepte pot crede
tâlcuirile neîn"elepte, cum ar fi cea c! #apte b! rba"i deosebi"i vor des! vâr#i
Mireasa sau c! Domnul ar fi #i venit deja #i multe ca acestea. Fecioarele
în"elepte nu vor primi nici m! car o singur! interpretare. Ele sunt Mireasa
Cuvântului #i de aceea nu se fac vinovate de curvie duhovniceasc! ; ele
r! mân curate #i neatinse #i tr! iesc faptul c! f! g! duin"ele lui Dumnezeu
devin realitate în ele. Copiii f! g! duin"ei cred Cuvântul f! g! duit #i primesc
Duhul f! g! duit (Rom.9:8, Gal.4:28, Ef.1:13).
Fecioarele în"elepte nu au numai l! mpile pline (lumina), ele au #i
vasele umplute cu ulei pentru a-#i reumple l! mpile #i pentru a nu li se
stinge. Acest tablou ne aminte#te de prorocul Ilie, care a fost trimis la o

v! duv! în Sarepta #i c! reia el i-a spus: „F!ina din oal! nu va sc!dea "i
untdelemnul din ulcior nu se va împu#ina, pân! în ziua când va da Domnul
ploaie pe fa#a p!mântului.” (1Împ.17:14). F! ina este necesar! pentru pâine;
uleiul este necesar pentru lamp! . Mai departe g! sim confirmate cuvintele
lui: „F!ina din oal! n-a sc!zut "i untdelemnul din ulcior nu s-a împu#inat,
dup! cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.” (1Împ.17:16). Acest
lucru se întâmpl! #i acum: ambele lucruri ne vor fi asigurate din plin pân!
va c! dea ploaia târzie (Isaia 44:3, Ier.5:24, Iacov 5:7 #i alte versete). În
predica „Cuvântul vorbit este s!mân"a original!” fratele Branham a spus:
„...când sose te acest mesager uns. Desigur, el va sem na s mân a întregii Biblii,
începând cu ceea ce a f cut arpele pân la mesagerul din ploaia timpurie… Apoi, în
ploaia târzie, va avea loc un Carmel, o confruntare: Biblia împlinit la liter .”
Noi credem mesajul adus de Ilie al timpului nostru #i ne hr! nim
sufletele cu aceast! scump! hran! duhovniceasc! . Fecioarele în"elepte
tr! iesc acum umplerea vaselor cu ulei cu care ele î#i pot reumple l! mpile.
Aceasta le deosebe#te înc! odat! de fecioarele neîn"elepte care se separ! de
Biseric! #i prin aceasta de vasul cu ulei din care se alimenteaz! l! mpile
(Zah.4:2, Apoc. cap.1 – 3).
Scopul final #i cel mai important este s! credem f!r! niciun
compromis sub c! l! uzirea direct! a Duhului Sfânt #i s! tr! im ceea ce a
f! g! duit Dumnezeu în Cuvântul Lui, c! ci numai atunci vor deveni realitate
aceste cuvinte: „Ferice de aceea care a crezut; pentru c! lucrurile, care iau fost spuse din partea Domnului, se vor împlini.” (Luca 1:45). F! g! duin"a
pe care ne-a dat-o Domnul include chemarea afar! , separarea, cur! "irea
conform 2Cor.6:14-18, 7:1 #i de asemenea rea#ezarea tuturor lucrurilor în
starea în care au fost la început. În timp ce fecioarele neîn"elepte înc! mai
discut! despre diferite teme, cele în"elepte tr! iesc împlinirea f! g! duin"elor.
În ce prive#te preg! tirea personal! a celor ce apar"in de Biserica
Mireas! , noi trebuie s! ne d! m seama cu seriozitate c! în ultimele momente
dinaintea nun"ii o mireas! nu se mai îngrije#te de lucrurile care se întâmpl!
în jurul ei, nu o mai intereseaz! ce spun sau ce fac oamenii, ci ea este
preocupat! doar de preg! tirea ei. Prorocul Ieremia a spus: „Î"i uit! fata
podoabele sau mireasa brâul?” (Ier.2:32). Acela#i lucru se întâmpl! acum
cu cei ce sunt o parte a Miresei: ei se spal! în apa Cuvântului (Ef.5:26); se
uit! în oglinda Cuvântului (Iacov 1:19-27); se îmbrac! în haine albe, care
sunt faptele neprih! nite ale sfin"ilor (Apoc.19:8) #i se preg! tesc s!-L
întâmpine pe Mire.

Apostolul Iacov ne aten"ioneaz! cu putere s! lep! d! m orice
necur! "ie #i s! primim cu blânde"e Cuvântul s! dit în noi care ne poate
mântui sufletele. El continu! #i ne spune: „Fi#i împlinitori ai Cuvântului, nu
numai ascult!tori, în"elându-v! singuri.” Apoi ne duce un pas mai departe
#i scrie: „C!ci dac! ascult! cineva Cuvântul, "i nu-l împline"te cu fapta,
seam!n! cu un om, care î"i prive"te fa#a fireasc! într-o oglind!…” La
sfâr#it ni se spune c! doar o simpl! privire aruncat! în oglind! nu este
suficient! : „…"i, dup! ce s-a privit, pleac! "i uit! îndat! cum era.” (Iacov
1:22-24).
Duhul lui Dumnezeu descoper! în mod personal lipsurile fiec! ruia.
El ne convinge în ce prive#te p! catul, neprih! nirea #i judecata (Ioan 16:7),
ne conduce în tot adev! rul #i de asemenea ne face ascult! tori. Noi devenim
împlinitori ai Cuvântului #i putem p! #i cu Dumnezeu ca Enoh, într-o
armonie total! cu Cuvântul #i voia Lui. În Ef.5:27 noi citim c! Domnul Î#i
va prezenta o Biseric! des! vâr#it! , f! r! vreo pat! sau zbârcitur! . Noi avem
nevoie s! citim aceste texte din Scriptur! pentru a înv! "a ce se cere din
partea noastr! , a fiec! ruia în parte, pentru a duce o via"! care s! fie pl! cut!
lui Dumnezeu. David a întrebat: „Cine va putea s! se suie la muntele
Domnului? Cine se va ridica pân! la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile
nevinovate "i inima curat!, cel ce nu-"i ded! sufletul la minciun! "i nu jur!
ca s! în"ele.” (Ps.24:3,4). În predica de pe munte, Domnul nostru a spus:
„Ferice de cei cu inima curat!, c!ci ei vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei
5:8). David, care a trecut prin multe încerc! ri, a scris c! l! uzit de Duhul
Sfânt: C„el ce umbl! în neprih!nire, cel ce face voia lui Dumnezeu "i
spune adev!rul din inim!. Acela nu clevete"te cu limba lui, nu face r!u
semenului s!u, "i nu arunc! ocara asupra aproapelui s!u.” (Ps.15:2,3).
Este recomandabil pentru fiecare credincios s! citeasc! 1Cor.6:9-10
pentru o evaluare biblic! a propriei vie"i #i ca s!-#i dea seama dac! mai sunt
unele lipsuri care l-ar putea exclude din Împ! r! "ia lui Dumnezeu. Bârfitorii,
închin! torii la idoli #i to"i cei men"iona"i în Scriptur! vor r! mâne pe afar! .
În Galateni 5:19-21 apostolul ne prezint! o list! întreag! de asemenea fapte.
Textele din Scriptur! referitoare la aceast! tem! trebuie s! dea na#tere la un
r! spuns în fiecare persoan! , altfel sunt doar priviri fugare aruncate spre
oglind! #i totul r! mâne cum a fost mai înainte. Doar atunci când lu! m în
serios avertizarea vom putea în"elege ceea ce este scris în Evrei 12:14:
„Urm!ri#i pacea cu to#i (oamenii) "i sfin#irea f!r! care nimeni nu va vedea
pe Dumnezeu.” Este deosebit de important ca fiecare din noi s! fie g! sit în
credin"a #i ascultarea des! vâr#it! în timp ce p! #im pe calea îngust! . Viclenia

du#manului se manifest! la credincio#ii care sunt preocupa"i mai mult de
ceea ce au facut al"ii #i care, dup! p! rerea lor, nu ar fi trebuit s! le fac! . Am
fi mai câ#tiga"i dac! ne-am cerceta fiecare pe sine ca s! recunoa#tem ce
anume trebuie corectat în vie"ile noastre, astfel ca s! putem fi gata s!-L
întâlnim pe Dumnezeu, #i s! ne punem pe inim! avertizarea: „Cum se
împac" Templul lui Dumnezeu cu idolii?...ce leg"tur" are cel credincios cu
cel necredincios?” (2Cor.6:14-18). Noi trebuie de asemenea s! primim
toate lucrurile cerute de Domnul ca pe o porunc! : „...nu v" atinge#i de ce
este necurat, !i v" voi primi. Eu v" voi fi Tat", !i voi Îmi ve#i fi fii !i fiice,
zice Domnul Cel Atotputernic.” Apoi, înc! odat! , apostolul înt! re#te lucrul
de c! p! tâi: „Deci, fiindc" avem astfel de f"g"duin#e, prea iubi#ilor, s" ne
cur"#im de orice întin"ciune a c"rnii !i a duhului, !i s" ne ducem sfin#irea
pân" la cap"t, în fric" de Dumnezeu.” (2Cor.7:1).
În fiecare epoc! de-a lungul timpului, numai cei ce au avut parte de
alegerea prin har (Rom.11:5) vor asculta ceea ce are Duhul de spus
bisericilor (Apoc.2+3); to"i ceilal"i au fost orbi"i (Rom.11:7). Acum, atât de
aproape de revenirea Mirelui, are loc ultima chemare afar! #i preg! tirea
Bisericii Mireas! . Dumnezeu a f! cut totul; El ne-a dat mesagerul #i mesajul
#i ne-a condus din claritate în claritate. Dup! ce cre#tinismul dec! zut este
descris în Apoc.17 ca Babilonul cel mare #i curva cea mare, în Apoc.18:4 se
face pentru ultima oar! chemarea c! tre adev! ra"ii credincio#i: „Apoi am
auzit din cer un alt glas, care zicea:”Ie!i#i din mijlocul ei, poporul Meu, ca
s" nu fi#i p"rta!i la p"catele ei, !i s" nu fi#i lovi#i cu urgiile ei!” Aceasta
este ultima chemare la care to"i cei ce fac parte din Biserica Mireas! trebuie
s! ia seama înaintea revenirii Mirelui. Chemarea afar! #i separarea sunt
urmate de restituirea total! . În acest fel, la sfâr#it, toate lucrurile sunt
rea#ezate în starea lor originar! , a#a cum au fost la începutul Bisericii noutestamentare.
REVENIREA LUI HRISTOS
!I ALTE DIFERITE VENIRI
„$i dup" ce M" voi duce !i v" voi preg"ti un loc, M" voi întoarce !i
v" voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, s" fi#i !i voi.” (Ioan 14:3).
Fratele Branham a spus: „Sunt trei veniri ale lui Hristos. El vine mai întâi
s - i r scumpere Mireasa Sa. Apoi vine pentru r pire ca s - i ia Mireasa Sa. El vine
din nou la începutul Împ r iei de o mie de ani cu Mireasa Sa.” (Cuvântul vorbit
este s"mân#a original").

Prima Sa venire este descris! foarte bine în cele patru Evanghelii, de
la na#terea Domnului #i Mântuitorului nostru pân! la ridicarea Lui la cer.
Conform Matei 25, Domnul nostru vine ca Mire s!-#i ia Mireasa cu
El în slav! : „…cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nunt", !i s-a
încuiat u!a.” (Matei 25:10).
„Iat", v" spun o tain": nu vom adormi to#i, dar to#i vom fi schimba#i
într-o clip", într-o clipeal" din ochi, la cea din urm" trâmbi#". Trâmbi#a va
suna, mor#ii vor învia nesupu!i putrezirii, !i noi vom fi schimba#i.”
(1Cor.15:39-58).
În 1Tes.4, apostolul Pavel se refer! la revenirea lui Isus Hristos #i
descrie am! nun"it acest eveniment: „Iat", în adev"r, ce v" spunem prin
Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom r"mâne pân" la venirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormi#i. C"ci însu!i Domnul, cu un
strig"t, cu glasul unui arhanghel !i cu trâmbi#a lui Dumnezeu, Se va coborî
din cer, !i întâi vor învia cei mor#i în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi
r"mas, vom fi r"pi#i to#i împreun" cu ei, în nori, ca s" întâmpin"m pe
Domnul în v"zduh, !i astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (vers.13-18).
Apostolul Ioan a scris: „Prea iubi#ilor, acum suntem copii ai lui
Dumnezeu. $i ce vom fi, nu s-a ar"tat înc". Dar !tim c" atunci când Se va
ar"ta El, vom fi ca El, pentru c" Îl vom vedea a!a cum este.” (1Ioan 3:2).
Fiecare venire a Domnului este o „parusia” – prezen"! personal! , trupeasc! .
În 2Tes.2:1,2 apostolul Pavel îi avertizeaz! pe credincio#i cu
cuvintele: „Cât prive!te venirea Domnului nostru Isus Hristos !i strângerea
noastr" laolalt" cu El, v" rug"m, fra#ilor, s" nu v" l"sa#i cl"tina#i a!a de
repede în mintea voastr", !i s" nu v" tulbura#i de vreun duh, nici de vreo
vorb", nici de vreo epistol", ca venind de la noi…”
Preocuparea noastr! este revenirea iubitului nostru Domn #i
avertiz! rile directe ce ne-au fost adresate nou! tuturor cu referire la a doua
Sa venire: „C"ci în lume s-au r"spândit mul#i am"gitori, care nu
m"rturisesc c" Isus Hristos vine în trup. Iat" am"gitorul, iat" Antihristul!”
(2Ioan 7). Imediat dup! aceast! puternic! afirma"ie, noi citim: „Oricine o ia
înainte, !i nu r"mâne în înv"#"tura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine
r"mâne în înv"#"tura aceasta, are pe Tat"l !i pe Fiul.” (vers.9).

Negarea revenirii trupe!ti a Domnului !i Mântuitorului nostru este
cea mai rea erezie !i este pus# în aceea!i categorie cu Antihristul; de aceea
urmeaz# !i puternica prevenire: „Dac! vine cineva la voi, "i nu v! aduce
înv!#!tura aceasta, s! nu-l primi#i în cas!, "i s! nu-i zice#i:”Bun venit!”
(vers.10). Cerceta"i duhurile; pune"i-i la încercare pe înv#"#tori !i
înv#"#turile lor.
Un citat din predica fratelui Branham „Unirea invizibil! a
Miresei”: „Acum noi a tept m venirea Domnului în genera ia
noastr .…reîntoarcerea fizic (trupeasc ) a Domnului Isus pentru a lua la El un popor
fizic (în trup), prosl vit prin cur irea cu Sângele S u.”
Oricine neag# revenirea trupeasc# a lui Isus Hristos este posedat de
un duh antihrist. Aceasta se aplic# !i celor ce spiritualizeaz# a doua venire !i
înva"# c# Domnul a venit deja. Ei sunt orbi"i de îngâmfare !i se a!eaz#
deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. La revenirea lui Isus Hristos totul se va
desf#!ura exact a!a cum este scris !i anume: „…Acest Isus care S-a în!l#at
la cer din mijocul vostru, va veni în acela"i fel cum L-a#i v!zut mergând la
cer.” (Luca 24:50, Fapte 1:11). Noi trebuie s# respect#m acest Cuvânt
pentru c# este un A$A VORBE$TE DOMNUL în Cuvântul Lui.
Toate textele din Scriptur# care se ocup# de diferitele veniri !i care
nu sunt în leg#tur# cu Biserica !i r#pirea, trebuie v#zute, în acela!i fel, în
contextul corect. Noi !tim c# revenirea Domnului nostru, !i anume pentru
r#pire, are loc înainte ca s# înceap# marele necaz. Fratele Branham a
subliniat acest lucru de repetate ori. Pavel a scris credincio!ilor, „C!ci cine
este, în adev!r, n!dejdea, sau bucuria, sau cununa noastr! de slav!? Nu
sunte#i voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui?”
(1Tes.2:19).
Mai sunt !i alte veniri ale Domnului men"ionate în Scriptur# !i care
nu sunt în leg#tur# cu Biserica, a!a cum este de exemplu Matei 25, de la
vers.31: „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu to#i sfin#ii îngeri, va
"edea pe scaunul de domnie al slavei Sale…” În 2Tes.1:7,8 noi citim: „…la
descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flac!r! de
foc…” Alte exemple se g#sesc în Apoc.16:15,16 !i Apoc.19 de la vers.11.
Este absolut imperativ# referirea la Vechiul Testament ca s# !tim exact
despre ce este vorba !i care este contextul corect.

Despre ce venire a Domnului nostru este vorba în Matei 24:29-30?
„Îndat" dup" acele zile de necaz,”soarele se va întuneca, luna nu-!i va mai
da lumina ei, stelele vor c"dea din cer, !i puterile cerurilor vor fi
cl"tinate.” Atunci se va ar"ta în cer semnul Fiului omului, toate semin#iile
p"mântului se vor boci, !i vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului
cu putere !i cu o mare slav".”
Acest text nu vorbe!te despre venirea Mirelui, ci despre venirea
Fiului Omului dup# marele necaz, când soarele se va întuneca !i luna nu-!i
va mai da lumina. Aceast# venire cade în perioada pece"ii a !asea (Apoc.6,
de la vers.12). Apoc.1:7 m#rturise!te despre acest eveniment: „Iat" c" El
vine pe nori. $i orice ochi Îl va vedea, !i cei ce L-au str"puns. $i toate
semin#iile p"mântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.”
„…!i î!i vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au str"puns.”
(Zah.12:9,10).
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, !i iat" c" pe norii
cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmb"trânit de
zile !i a fost adus înaintea Lui. I S-a dat st"pânire, slav" !i putere
împ"r"teasc", pentru ca s"-I slujeasc" toate popoarele, neamurile, !i
oamenii de toate limbile. St"pânirea Lui este o st"pânire ve!nic", !i nu va
trece nicidecum, !i împ"r"#ia Lui nu va fi nimicit" niciodat".” (Daniel
7:13,14).
Apoc.11, de la vers.15, arat# ce se va întâmpla mai departe:
„Îngerul al !aptelea a sunat din trâmbi#". $i în cer s-au auzit glasuri
puternice, care ziceau:”Împ"r"#ia lumii a trecut în mâinile Domnului
nostru !i ale Hristosului S"u. $i El va împ"r"#i în vecii vecilor.”
În acest context citim despre îngerul cu a !aptea trâmbi"#, care este
men"ionat !i în Apoc.10 :7. Pe 17 martie 1963, fratele Branham a spus
urm#toarele cu referire la acest verset în predica „Intervalul”. „Eu nu spun
aceasta de la mine…este A A VORBE TE DOMNUL. V-o citesc din Biblie: „...ci c"
în zilele în care îngerul al !aptelea va suna din trâmbi#a lui, se va sfâr!i
taina lui Dumnezeu, dup" vestea bun" vestit" de El robilor S"i
proorocilor.” Acest A$A VORBE$TE DOMNUL spus de fratele Branham
nu trebuie !i nu poate fi schimbat. În aceea!i afirma"ie el a adus aceast#
clarificare în leg#tur# cu al !aptelea înger cu trâmbi"# !i coborârea Îngerului
leg#mântului: „ i când pece ile sunt deschise i taina este descoperit , atunci
coboar Îngerul, Mesagerul, Hristos cu curcubeul deasupra capului i pune un picior

pe p mânt i unul pe mare. ine i minte, acest al aptelea înger este pe p mânt în
timpul acestei veniri.”
V# rog fi"i foarte aten"i: nu la revenirea lui Hristos, când Mireasa
Lui Îl întâlne!te în v#zduh ca Mire, ci atunci când El vine jos ca Înger al
leg#mântului are loc acest eveniment, nu al !aptelea înger al Bisericii, ci
acest al !aptelea înger este pe p#mânt. Nu are loc la deschiderea pece"ilor
din 1963, ci dup# ce sunt deschise pece"ile. „...$i deodat" va intra în
Templul S"u Domnul pe care-L c"uta#i: Solul leg"mântului, pe care-L
dori#i; iat" c" vine, zice Domnul o!tirilor. (Mal.3.1b).
Cei !apte îngeri cu trâmbi"e sunt prezenta"i la deschiderea celei de a
!aptea pece"i. Când fr. Branham a predicat despre a !aptea pecete, el a citit
doar primul verset din cap.8 care se refer# la t#cerea de o jum#tate de ceas
din cer. Dar imediat dup# aceasta, Ioan a v#zut ceea ce este scris de la
vers.2: „$i am v"zut pe cei !apte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu !i
li s-au dat !apte trâmbi#e.” În Biblia în limba ebraic# este folosit cuvântul
„!ofar”, care a fost tradus cu „trâmbi"#”. Cuvântul „!ofar” se mai g#se!te în
alte nou# locuri (Apoc.8:6, 8:8; 8:10, 8:12, 8:13, 9:1, 9:13, 10:7, 11:5).
Aceasta arat# foarte clar c# ceea ce este scris în cea de-a !aptea pecete nu
are nicio leg#tur# cu îngerii celor !apte epoci ale Bisericii (Apoc.2 !i 3), ci
cu cei !apte îngeri cu trâmbi"e care stau înaintea lui Dumnezeu.
Dup# ce patru îngeri au sunat din !ofarul lor, este scris: „Vai, vai,
vai de locuitorii p"mântului, din pricina celorlalte sunete de trâmbi#" /
!ofar ale celor trei îngeri, care au s" mai sune.” (Apoc.8:13). În cap.9,
îngerul al cincilea !i al !aselea sun# din trâmbi"ele lor !i astfel r#mâne s#
sune numai îngerul al !aptelea. Este clar c# îngerul al !aptelea din Apoc.7
nu este mesagerul pentru a !aptea epoc# a Bisericii, ci al !aptelea înger cu
trâmbi"#. Acest A$A VORBE$TE DOMNUL spus de fr. Branham se refer#
negre!it la sunetul trâmbi"ei celui de-al !aptelea înger, c#ci atunci se va
încheia taina lui Dumnezeu.
Când fr. Branham se refer# la Apoc.10 în leg#tur# cu slujba lui, el
folose!te forma plural# – „tainele”. Este foarte important s# facem aceast#
distinc"ie pentru c# prin mesagerul pentru epoca Laodicea a Bisericii
trebuiau descoperite toate tainele, din Geneza 1 pân# la ultimul capitol al
Bibliei. Exact a!a s-a !i întâmplat. Îns#rcinarea ultimului mesager a fost s#
aduc# cel din urm# mesaj. Apoc.10:7 vorbe!te despre „taina lui Dumnezeu”
în form# de singular care se va încheia atunci când al !aptelea înger cu

trâmbi"! va suna din trâmbi"a lui. Acest lucru este exprimat foarte clar în
Sfânta Scriptur! . Hristos este taina lui Dumnezeu descoperit! (1Tim.3:16,
Col.2:2,3 #i alte versete): „S" capete toate bog"#iile plin"t"#ii de pricepere,
ca s" cunoasc" taina lui Dumnezeu Tat"l, adic" pe Hristos, în care sunt
ascunse toate comorile în#elepciunii !i ale !tiin#ei.” Taina lui Dumnezeu în
Hristos a r! mas ascuns! pentru evrei atunci, dar când vine timpul lor, le va
fi descoperit! #i lor.
În acest punct, Cuvântul lui Dumnezeu este de asemenea foarte clar
#i nu poate fi în"eles gre#it. Gre#eala fatal! care se face este c! citatele din
predici #i textele din Scriptur! sunt aplicate numai revenirii lui Hristos, când
de fapt ele vorbesc despre veniri diferite. Este capital s! faci deosebire între
textele din Scriptur! #i s! le a#ezi pe fiecare în ordinea lor divin! . A venit
vremea când fiecare va trebui s! fie de acord cu Dumnezeu #i Cuvântul S! u.
Ferice de cel ce o face deja!
În Noul Testament este men"ionat! numai prima parte din Maleahi
3:1, care se refer! la Ioan Botez! torul: „ C"ci el este acela despre care s-a
scris:”Iat", trimit înaintea fe#ei Tale pe Solul Meu, care Î#i va preg"ti calea
înaintea Ta.” (Matei 11:10). Partea a doua referitoare la Îngerul
leg! mântului care va intra în Templul S! u nu a fost men"ionat! acolo pentru
c! nu se împlinea atunci. F! g! duin"a referitoare la Îngerul leg! mântului era
atunci #i este #i ast! zi la viitor.
„$i deodat" va intra în Templul S"u Domnul pe care-L c"uta#i:
Solul leg"mântului, pe care-L dori#i; iat" c" vine, zice Domnul o!tirilor.
Cine va putea s" sufere îns" ziua venirii Lui? Cine va r"mâne în picioare
când Se va ar"ta El? C"ci El va fi ca focul topitorului, !i ca le!ia
n"lbitorului.” (Mal.3:1b-2).
În Apoc. 11:1, templul reconstruit este m! surat. Conform 2Tes.2 :48, Antihristul se va a#eza în Templul lui Dumnezeu, dar la acea venire
pentru evrei, Domnul îl va ucide cu suflarea gurii Lui (Isaia 11 :4).
În Apoc. 10 noi vedem pe Îngerul leg! mântului coborând cu un
curcubeu deasupra capului S! u #i învelit într-un nor (vers.1). Deoarece
evenimentul are loc dup! deschiderea pece"ilor, El are în mân! cartea
deschis! . Apoi, ca proprietar de drept, El pune un picior pe p! mânt #i unul
pe mare (vers.2), „…!i a strigat cu glas tare, cum r"cne!te un leu…” Acesta
este timpul în care cele #apte tunete î#i vor face auzite glasurile lor (ver.3).
Ceea ce a fost spus nu ne prive#te pe noi, c! ci nu au nicio leg! tur! cu

Biserica #i nu a fost permis s! se scrie ce au spus : „Pecetluie!te ce au spus
cele !apte tunete, !i nu scrie ce au spus!” (vers.4).
Noi respect! m decizia divin! #i l! s! m l! s! m doar în seama lui
Dumnezeu lucrurile pe care EL le va face. Doar atunci Îngerul leg! mântului
va sta pe p! mânt #i pe mare, va ridica mâna Sa dreapt! spre cer #i va jura
„…pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a f"cut cerul !i lucrurile din el,
p"mântul !i lucrurile de pe el, marea !i lucrurile din ea, c" nu va mai fi
nicio z"bav"…” În acel moment se va încheia; nu va mai fi nici o z! bav! .
„…ci c" în zilele în care îngerul al !aptelea va suna din trâmbi#a lui, se va
sfâr!i taina lui Dumnezeu, dup" vestea bun" vestit" de El robilor S"i
proorocilor.” În cap.11, dup! ce se încheie slujba celor doi proroci #i ei
sunt ridica"i la cer într-un nor (vers.12), al #aptelea înger sun! atunci din
trâmbi"a lui, a#a cum fusese anun"at în Apoc.10:7 #i este declarat! începerea
Împ! r! "iei lui Dumnezeu. Absolut totul este într-o ordine des! vâr#it! .
Prorocul Daniel a v! zut mai dinainte cum îngerul va ridica mâna sa
#i va jura #i a scris c! de la acel moment pân! la începerea domniei divine
vor mai fi doar trei ani #i jum! tate. „Unul din ei a zis omului aceluia
îmbr"cat în haine de in, care st"tea deasupra apelor râului:”Cît va mai fi
pân" la sfîr!itul acestor minuni?” $i am auzit pe omul acela îmbr"cat în
haine de in, care st"tea deasupra apelor râului; el !i-a ridicat spre ceruri
mâna dreapt" !i mâna stâng", !i a jurat pe Cel ce tr"ie!te ve!nic, c" vor
mai fi o vreme, dou" vremuri, !i o jum"tate de vreme, !i c" toate aceste
lucruri se vor sfâr!i când puterea poporului sfânt va fi zdrobit" de tot.“
(Daniel 12 :6,7). Dumnezeu nu o putea spune mai clar. Am putea cita un
mare num! r de versete care apar"in de aceast! tem! #i care arat! când #i în
ce context va r! cni Leul din semin"ia lui Iuda:
„Domnul va r"cni de sus, din Loca!ul Lui cel sfânt va face s"-I
r"sune glasul…” (Ier.25 :30,31).
„Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va r"cni.” (Osea 11:10)
„Domnul r"cne!te din Sion, glasul Lui r"sun" din Ierusalim.”
(Ioel 3:15-17).
În Apoc.10:7 avem anun"ul; în Apoc.11:15 avem împlinirea.
Oricine cite#te cu aten"ie va recunoa#te c! exact atunci când al #aptelea
înger cu trâmbi"! va suna din #ofar-ul lui #i declar! Împ! r! "ia lui Dumnezeu
pe p! mânt, atunci se încheie taina lui Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul

nostru. „Îngerul al !aptelea a sunat din trâmbi#". $i în cer s-au auzit glasuri
puternice, care ziceau:”Împ"r"#ia lumii a trecut în mâinile Domnului
nostru !i ale Hristosului S"u. $i El va împ"r"#i în vecii vecilor.” $i cei
dou"zeci !i patru de b"trâni, care st"teau înaintea lui Dumnezeu pe
scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fe#ele la p"mânt, !i s-au închinat
lui Dumnezeu, !i au zis:”Î#i mul#umim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice,
care e!ti !i care erai !i care vii, c" ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, !i
ai început s" împ"r"#e!ti.” (Apoc.11:15-17).
A fost o grav! eroare tâlcuirea c! vocea celui de-al #aptelea înger
din Apoc.10:7 este vocea lui Dumnezeu, de#i nu este nicio men"iune
referitoare la vocea lui Dumnezeu sau la vocea celui de-al #aptelea mesager
pentru Biseric! în acest verset. Este incontestabil vocea celui de-al #aptelea
înger cu trâmbi"! . Fratele Branham a avut dreptul s! se refere la acest text
profetic cu privire la slujba lui. A#a cum am v! zut de multe ori, textele
profetice au adesea o dubl! aplicare. V! rog, compara"i urm! toarele texte:
„Israel este fiul Meu, întâiul Meu n"scut…” (Exod 4:22). „Când era tân"r
Israel, îl iubeam !i am chemat pe fiul Meu din Egipt.” (Osea 11:1) „ca s"
se împlineasc" ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice:”Am
chemat pe Fiul Meu din Egipt.” (Matei 2:15). Cuvântul cheie de aici este
„fiu”. Evenimentele descrise sunt total diferite, dar acela#i cuvânt profetic
din Osea 11:1 se aplic! ambelor versete.
Un frate care avea doar zece ani atunci când fratele Branham a fost
luat în slav! în 1965, a venit dup! 20 de ani cu ideea s! declare c! vocea
fratelui Branham este vocea lui Dumnezeu pe care fiecare trebuie s-o aud!
în mod personal; de aceea, to"i care o cred sus"in c! numai fratele Branham
ar trebui ascultat #i c! nimeni altcineva nu are dreptul s! predice. Datorit!
faptului c! ei citeaz! doar afirma"iile lui f! r! s! le duc! în Scriptur! #i s! le
a#eze corect în aceasta, ei se afund! tot mai adânc în nisipurile mi#c! toare
ale numeroaselor tâlcuiri pe care ei le a#az! chiar deasupra Cuvântului lui
Dumnezeu.
Noi respect! m slujba unic! #i infailibil! pe care Dumnezeu a dat-o
fratelui Branham în direct! leg! tur! cu planul Lui de mântuire. To"i cei ce
sunt n! scu"i din Dumnezeu vor auzi #i vor crede cuvântul f! g! duit pentru
timpul nostru. Cu toate acestea, noi respingem categoric orice tâlcuire a
Cuvântului #i de asemenea glorificarea unui om sub orice form! care nu
este altceva decât idolatrie. Vocea lui Dumnezeu r! mâne pentru ve#nicie în

Cuvântul lui Dumnezeu. Toat! cinstea #i slava se cuvin numai lui
Dumnezeu singur prin Isus Hristos, Domnul nostru.
Acum când revenirea lui Hristos este iminent! , aceste probleme
trebuie clarificate #i a#ezate în mod corect #i biblic în ordinea lor divin! .
Toate înv! "! turile false din multele denomina"ii au la baz! neîn"elegerea #i
interpretarea gre#it! a textelor din Scriptur! ; în acela#i fel, fiecare din aceste
înv! "! turi gre#ite din cadrul mesajului au ap! rut prin a#ezarea incorect! a
afirma"iilor fratelui Branham. Nici Cuvântul lui Dumnezeu, nici mesajul pe
care ni l-a adus prorocul Lui nu sunt de vin! , ci Satan, în#el! torul, cel care a
r! sucit Cuvântul lui Dumnezeu de la început.
URIM !I TUMIM
LUMIN" !I JUDECAT"
Lui Aaron i s-a poruncit „S" faci apoi pieptarul judec"#ii, lucrat cu
m"iestrie… S" pui în pieptarul judec"#ii Urim !i Tumim, care s" fie pe
inima lui Aaron, când se va înf"#i!a el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va
purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel, când se va înf"#i!a
înaintea Domnului.” (Exod 28:15+30; Lev.8:8). Aaron, primul mare preot
în vremea lui Moise, avea r! spunderea s! conduc! slujba în sfântul loca#
împreun! cu preo"ii care erau din semin"ia lui Levi. Mantia, efodul #i
pieptarul f! ceau parte din aceast! slujb! . Pe pieptar erau prinse 12 pietre
scumpe dup! num! rul semin"iilor lui Israel. Citind textele corespunz! toare
din Vechiul Testament î"i po"i da seama cu u#urin"! c! numai Dumnezeu era
Acela care f! cea dreptate în sfântul loca# (Num.27:21, 1Sam.28:6).
Dumnezeu Însu#i confirma în mod supranatural valabilitatea celor spuse #i
anume prin lumina care str! lucea peste cele 12 pietre. De aceea a fost numit
în limba ebraic! Urim #i Tumim, „Lumin! #i judecat! ” (Deut.33:8).
Pe vremea lui Ezra #i Neemia, când poporul Israel se întorsese la
Ierusalim ca s! rezideasc! Templul, Casa lui Dumnezeu, s-a luat urm! toarea
decizie: „$i dreg"torul le-a spus s" nu m"nânce din lucrurile prea sfinte
pân" nu va întreba un preot pe Urim !i Tumim.” (Neem.7:65).
Fratele Branham a spus de repetate ori: „Urim i Tumim al nostru este
Cuvântul lui Dumnezeu...” #i a ar! tat drept spre înv! "! tura celor 12 apostoli. El
a f! cut de 138 de ori referire la pieptarul din vremea lui Moise #i a lui
Aaron #i l-a pus în leg! tur! cu înv! "! tura neschimb! toare a apostolilor. Pe 6
aprilie 1956, în predica sa „Cuvântul lui Dumnezeu nu d# gre$

niciodat!”, el a spus: „Dac cineva i-ar fi povestit visul sau un proroc ar fi prorocit
i lumina nu ar fi str lucit peste Urim i Tumim, atunci acel proroc era gre it.”
Isus Hristos este credincios ca Mare Preot dup! rânduiala lui
Melhisedec. Dumnezeu a a#ezat diferite slujbe în Biserica Sa (1Cor.12, Ef.4
#i alte versete) #i a l! sat înv! "! tura celor 12 apostoli ca singurul principiu
c! l! uzitor pentru totdeauna. Biserica este zidit! pe temelia apostolilor #i
prorocilor (Fapte 2:42, Ef.2:20).
Fratele Branham ne-a confirmat c! femeia ce poart! o coroan! de 12
stele din Apoc.12 este cu adev! rat Biserica nou-testamentar! care este
încoronat! cu înv! "! tura celor 12 apostoli. Ea a primit s! mân"a divin! a
Cuvântului #i la încheiere va da na#tere copilului de parte b! rb! teasc! care
va fi luat mai întâi în slav! #i apoi este rânduit s! domneasc! peste toate
neamurile.
Tot ceea ce este în concordan"! cu înv! "! tura apostolilor este
confirmat de lumina supranatural! . Când anumite lucruri sunt înv! "ate,
prorocite sau practicate #i acestea nu sunt în armonie cu Cuvântul, pieptarul
r! mâne neluminat. Cele 12 pietre pre"ioase din pieptar sunt acelea#i cu cele
din noul Ierusalim (Apoc.21.15-20) care coboar! ca o Mireas! împodobit! .
„Apoi, unul din cei !apte îngeri care #ineau cele !apte potire, pline cu cele
din urm" !apte urgii, a venit !i a vorbit cu mine, !i mi-a zis:”Vino s"-#i ar"t
mireasa, nevasta Mielului!” $i m-a dus, în Duhul, pe un munte mare !i
înalt. $i mi-a ar"tat cetatea sfânt" Ierusalimul, care se cobora din cer de la
Dumnezeu…” (Apoc.219-27).
Descrierea noului Ierusalim este foarte puternic! #i cu o mare
semnifica"ie. Ora#ul are 12 temelii de piatr! pe care sunt scrise numele celor
12 apostoli ai Mielului. Pietrele de temelie sunt 12 pietre pre"ioase, care
sunt numite fiecare în parte (vers.15-20). Ni se spune c! ora#ul are #i 12
por"i dup! numele celor 12 semin"ii ale lui Israel. Numai cei ale c! ror nume
sunt scrise în cartea vie"ii Mielului vor intra în noul Ierusalim. Subiectul
aici este Mireasa Mielului, to"i cei ce au fost ale#i înainte de întemeierea
lumii din Israel #i din toate neamurile, din Vechiul #i Noul Testament, care
printr-o credin"! #i ascultare des! vâr#it! au p! #it în deplin! armonie cu
Dumnezeu #i Cuvântul Lui.
„Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care tr"ie!te în spurc"ciune
!i în minciun", ci numai cei scri!i în cartea vie#ii Mielului.” (Apoc.21.27).

Fratele Branham a vorbit !i despre c#derea lui Lucifer !i a citit din
Isaia 14:12, Luca 10:18 !i Eze.28:11. Ca înger de lumin# !i heruvim
ocrotitor, el avea nou# pietre pre"ioase în ve!mântul lui (Eze.28:13). El era
foarte aproape de Dumnezeu, a fost f#r# prihan# de când fusese f#cut !i era
a!ezat în gr#dina Eden. Cu toate acestea, a venit vremea când el a început
s#-!i spun# „Eu voi! Eu voi...” Aceasta s-a întâmplat atunci când l-a cuprins
mândria !i a vrut s# fie ca Dumnezeu, ceea ce a dus la c#derea lui.
Un!ii fal!i din timpul sfâr!itului care pretind a avea viziuni !i apoi
î!i vestesc propriile lor descoperiri, Hristo!ii mincino!i din Matei 24,
pretind chiar c# au pe A$A VORBE$TE DOMNUL. Ei se împodobesc
singuri cu cele nou# daruri ale Duhului; cu toate acestea, înv#"#turile !i
practicile lor sunt în acord cu Antihristul !i nu cu înv#"#turile lui Hristos !i
ale celor 12 apostoli. De dragul voiei lor proprii, ei se las# st#pâni"i de
mândria spiritual# !i astfel multe suflete scumpe sunt duse în r#t#cire. N-a
fost niciodat# un timp când în!el#toria religioas# s# fie decorat# cu atâtea
texte din Scriptur# ca acum. To"i citeaz# din Biblie !i se justific# pe ei
în!i!i, dar nici nu se gândesc s#-!i compare înv#"#turile !i practicile cu cele
ale apostolilor.
În 2Tim.4 citim despre îns#rcinarea dat# unui adev#rat slujitor al lui
Dumnezeu: „Propov!duie"te Cuvîntul, st!ruie"te asupra lui la timp "i ne la
timp; mustr!, ceart!, îndeamn! cu toat! blânde#ea "i înv!#!tura. C!ci va
veni vremea cînd oamenii nu vor putea s! sufere înv!#!tura s!n!toas!, ci îi
vor gâdila urechile s! aud! lucruri pl!cute, "i î"i vor da înv!#!tori dup!
poftele lor. Î"i vor întoarce urechea de la adev!r, "i se vor îndrepta spre
istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabd! suferin#ele, f!
lucrul unui evanghelist, "i împline"te-#i bine slujba.” Fie ca Dumnezeu s# o
dea. Amin!
INDUCERE ÎN EROARE LA TOATE NIVELURILE
„Drept r!spuns, Isus le-a zis:”B!ga#i de seam! s! nu v! în"ele
cineva… C!ci se vor scula Hristo"i mincino"i "i prooroci mincino"i; vor
face semne mari "i minuni, pân! acolo încât s! în"ele, dac! va fi cu putin#!,
chiar "i pe cei ale"i.” (Matei 24:4+24).
În secolele trecute, iminenta revenire a lui Hristos nu era un subiect
presant în biserici. Totu!i, în ultimul timp to"i vorbesc despre acest lucru.
Chiar se folose!te termenul „parousia” – de la Vatican pân# la ultima
denomina"ie.

Cu ocazia audien"ei generale "inute pe 12 noiembrie 2008, papa
Benedict al-XVI-lea a ales ca subiect „Maranata = vino, Doamne Isuse” #i
s-a referit în mod repetat la acel „Maranata” scris de Pavel în 1Cor.16:22. În
aceste zile, termeni biblici ca „trupul lui Hristos”, „Mireasa Mielului” #i
„Biserica lui Isus Hristos” fac parte din vocabularul obi#nuit al bisericii
romane #i al tuturor bisericilor. Benedict al-XVI-lea a men"ionat chiar c!
apostolul Pavel a accentuat în 2Tes.2 c! înaintea revenirii lui Hristos va
avea loc „apostazia”, adic! lep! darea de credin"! . F! r! s! #tie, Biserica
Romei #i toate celelalte biserici au c! zut de mult victime acestei apostazii.
Biserica roman! a venit la existen"! doar din vremea lui Constantin, nu are
nimic în comun cu Biserica lui Isus Hristos #i nu corespunde cu Biblia nici
în înv! "! tur! , nici în practic! . La fel, nici una din celelalte biserici nu pot
trece testul Cuvântului. Ce folos dac! cineva vorbe#te despre „apostazie” #i
nu o recunoa#te în propria lui via"! ? Foarte revelatoare a fost urm! toarea
afirma"ie a actualului pap! , când a spus c! Pavel nu a creionat suficient
tabloul celui pe care tradi"ia cre#tin! l-a numit mai târziu „Antihrist”.
De fapt, descrierea este destul de clar! pentru cel ce o poate vedea.
Principala referire la Antihrist o g! sim în 2Tes.2 unde scrie c! el va ap! rea
în leg! tur! cu apostazia ca „omul f! r! delegii”, „fiul pierz! rii”, potrivnicul
lui Hristos care se înal"! mai presus de tot ce se nume#te Dumnezeu #i
închinare la Dumnezeu; el se prezint! pe sine ca reprezentantul lui Hristos.
Aici g! sim semnul distinctiv: Antihristul este cel „f!r! de lege”, ceea ce
înseamn! c! el este un b! rbat dintre neamuri, nu un evreu, pentru c! evreii
sunt „poporul Legii” – Tora.
În Fapte 2:23 apostolul Petru se adreseaz! evreilor r! spunz! tori de
r! stignirea lui Mesia cu aceste cuvinte: „Omul acesta, dat în mâinile
voastre…voi L-a#i r!stignit, "i L-a#i omorât prin mâna celor f!r!delege.” El
se referea la romani, la Pilat, care a dat verdictul #i la solda"ii romani care
au dus la îndeplinire r! stignirea #i mai târziu #i-au împ! r"it între ei hainele
Lui (Ioan 19:23).
Poporul lui Israel este poporul Legii. Domnul Dumnezeu Însu#i a
coborât pe Muntele Sinai #i mai întâi i-a dat lui Moise cele zece porunci #i
apoi întreaga Lege. Pot fi date multe texte biblice care sunt în leg! tur! cu
acest subiect. Antihristul nu poate fi în nici un caz un evreu; el este un
b! rbat dintre neamuri, cel f! r! de lege, care va merge atât de departe încât
s! se a#eze în Templul lui Dumnezeu #i s! se prezinte ca reprezentantul Lui
(2Tes.2:4).

NUMELE IAHVEH
În 19 noiembrie 2008, Vaticanul a decretat c! Numele lui
Dumnezeu, IAHVEH nu va mai fi utilizat în liturghia catolic! .
Administra"ia pontifical! a bisericii romane a împlinit prin aceasta o cerere
a rabinilor evrei care au prezentat ca argument faptul c! Numele lui
Dumnezeu va putea fi rostit doar în noul Templu care va fi construit la
Ierusalim. În Biblia ebraic! acest nume este reprezentat prin numai patru
consoane – I H V H (Iod Heh Vav Heh). A fost pronun"at de Dumnezeu
Însu#i: „Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, "i i-a zis:”Eu sunt Domnul. Eu
M-am ar!tat lui Avraam, lui Isaac "i lui Iacov, ca Dumnezeul Cel
Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca”Domnul.”
(Exod 6:2,2).
Ca introducere la cele zece porunci, Cel Atotputernic a spus “Eu
sunt Domnul, Dumnezeul t!u care te-a scos din #ara Egiptului.“ Apoi El a
poruncit „S! nu iei în de"ert Numele Domnului Dumnezeului t!u, c!ci
Domnul nu va l!sa nepedepsit pe cel ce va lua în de"ert Numele Lui.“
(Exod 20:2+7). Numele de leg! mânt al Domnului Dumnezeu este atât de
sfânt încât nu poate fi pronun"at decât cu respect în timpul serviciului de
închinare. Dumnezeu însu#i a poruncit-o astfel când a zis: “În orice loc în
care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, "i te voi
binecuvânta.“ (Exod 20:24).
Nu era permis s! se foloseasc! acest Nume sfânt atunci când o
persoan! decedat! era scoas! din cas! , pentru c! Dumnezeu nu este
Dumnezeul celor mor"i, ci al celor vii: „T!cere! C!ci nu trebuie s!
pomenim acum Numele Domnului!” (Amos 6:10). Acest text din Scriptur! a
fost în"eles gre#it de c! rturarii evrei având ca efect faptul c! nu s-a mai
permis deloc folosirea Numelui IAHVEH. În jurul anului 270 d.Hr., când
Biblia ebraic! a fost tradus! în limba greac! de 70 sau 72 de c! rturari evrei
din Alexandria în Egipt, ei au f! cut o mare gre#eal! : în Septuaginta
(versiunea greceasc! a Vechiului Testament) ei au tradus Numele Iahveh cu
„Kyrios”.
C! rturarii evrei din Tiberiada nu au fost deloc de acord cu
traducerea Septuagintei #i cu folosirea termenului „Kyrios” pentru Iahveh.
Cu toate acestea, chiar #i evreii au înlocuit mai târziu pe IHVH cu „Adonai”
atunci când citeau Tora. Pân! în ziua de azi evreii se roag! „Elohim
Adonai” în loc de „Elohim Iahveh”. Toate cele trei denumiri pentru

Domnul: „Adonai”, „Kyrios” #i „Dominus” nu au nicio leg! tur! direct! cu
Dumnezeu. Adonai poate fi un om cu autoritate, Kyrios un domnitor,
Dominus un conduc! tor, dar niciunul dintre ei nu este în leg! tur! direct! cu
Singurul Dumnezeu adev! rat care s-a descoperit cu Numele S! u de
leg! mânt „Elohim Iahveh”. Denumirea „Iehova” a ap! rut dintr-o
interpretare gre#it! #i este folosit doar începând cu anul 1518 d.Hr.
TO!I AU ACELA"I DUMNEZEU?
În ultimul timp auzim frecvent afirma"ia „To"i avem acela#i
Dumnezeu!” Asta nu poate fi adev! rat. Desigur, exist! doar un singur
Dumnezeu care s-a descoperit de la începutul timpului ca Elohim Iahveh. El
este Cel Ve#nic, Creatorul cerului #i al p! mântului. El este Împ! rat,
Mântuitor, Judec! tor; El este totul #i în to"i. Iat! ce a spus El Însu#i: „Afar!
de Mine nu este alt Dumnezeu.” (Isaia 44:6 #i alte versete). Acesta este
Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Israel. Aici pe p! mânt, El a dat
poporului S! u Israel singura m! rturisire de credin"! valabil! #i pe care ei
trebuiau s-o p! zeasc! : „Ascult!, Israele: Domnul, Dumnezeul nostru este
singurul Domn…” – Adonai Elohenu Adonai Echad. (Deut.6:4-9).
Dumnezeul „triunic” în care crede cre#tin! tatea a fost inventat de
p! rin"ii bisericii catolice în secolul al III-lea. Nu exist! niciunul dintre
aceste cuvinte în Biblie: „trinitate”, „Dumnezeu triunic”, „Fiu ve#nic” sau
„Dumnezeu Fiul”. De asemenea, nu exist! niciun text în Scriptur! care s!
afirme c! Dumnezeu a rânduit pe Duhul Sfânt ca a treia persoan! din
dumnezeire. A fost stabilit de p! rin"ii bisericii catolice în anul 386 d.Hr. Nu
exist! niciun pasaj în Sfânta Scriptur! care s! depun! m! rturie c!
Dumnezeu a z! mislit #i a n! scut un Fiu în cer sau vreo consemnare a unei
convorbiri dintre Tat! #i Fiu în cer. Toate aceste lucruri nu sunt alceva decât
în"elegeri gre#ite referitoare la Dumnezeu introduse de a#a-zi#ii p! rin"i ai
cre#tinismului #i care au devenit apoi înv! "! turi #i dogme.
Tema despre dumnezeire #i descoperirea personal! a lui Dumnezeu
ca Tat! în singurul Lui Fiu n! scut este de cea mai mare importan"! când
este vorba de predicarea Cuvântului c! ci aceast! descoperire a avut loc
pentru mântuirea noastr! . Aceast! tem! a fost tratat! bogat în multe bro#uri
#i c! r"i pe baza textelor aplicabile din Scriptur! a#a c! oricine caut! cu
sinceritate #i f! r! prejudec! "i poate primi claritate în aceast! direc"ie.

Dumnezeul lui Mahomed #i al islamului este Alah. A#a cum o arat!
datele istorice obiective, Alah este vechiul dumnezeu babilonian al lunii,
care se zice c! ar asigura fertilitatea vegeta"iei de pe p!mânt. Dup! ce
Mahomed a cucerit toate celelalte triburi #i pe dumnezeii lor, el a proclamat
pe Alah, dumnezeul tribului s!u, ca fiind adev!ratul dumnezeu #i pe sine ca
prorocul lui. În Kaba din Mecca, venerarea pietrei negre continu! ca de
obicei #i pân! ast!zi Ramadanul, luna de post pentru musulmani, începe la
lun! plin!. $elul religiei lor r!mâne acela#i dintotdeauna #i anume ca
semiluna islamului s! devin! lun! plin! pe p!mânt prin convertirea tuturor
ne-musulmanilor.
De-a lungul anilor am vizitat 12 "!ri islamice #i m-a durut
întotdeauna când traduc!torul spunea „Alah” atunci când în predic! eu
spuneam „Dumnezeu”. În Indonezia, care cu cei 227 de milioane de
locuitori este cea mai mare "ar! islamic! din lume, numele „Alah” este scris
chiar #i în Biblie, de la primul verset din Geneza 1 pân! la Maleahi, ultimul
proroc din Vechiul Testament. Pentru mine a#a ceva era de neîn"eles. Pân!
la urm!, iubitul nostru Domn a f!cut o cale s! întâlnesc un profesor care
lucra pentru „Compania Biblic!” din Jakarta. Dumnezeu i-a deschis
în"elegerea în timpul unei predici ale mele #i datorit! influen"ei sale, Biblia
a fost retip!rit!. Imediat el mi-a trimis un exemplar ca s! v!d cu ochii mei
c! în ea nu mai exist! numele „Alah”. Acesta fusese înlocuit cu „Elohim
Iahveh”. Noi mul"umim lui Dumnezeu pentru aceasta.
Acest subiect a atras aten"ia guvernelor din Indonezia #i Malaezia.
Ca urmare, în februarie 2009, guvernul islamic din Malaezia a interzis
folosirea numelui „Alah” în bisericile cre#tine. A#a cum mi s-a spus în
timpul ultimei mele vizite în Indonezia din martie 2009, guvernul din
Jakarta ar putea urma curând acest exemplu.
BOTEZUL
Recent, denomina"ia baptist! a fost provocat! în Consiliul Mondial
al Bisericilor s! accepte ca valabil botezul copiilor mici f!cut în alte biserici
#i s! renun"e la re-botezare. Pre#edintele a r!mas neclintit #i a declarat:
„Pentru noi nu este o re-botezare, ci este adev!ratul botez al credincio#ilor
care s-au hot!rât pentru Hristos.”
În timpul Reformei, a#a numi"ii „anabapti#ti” au fost persecuta"i,
blestema"i #i omorâ"i. Biserica Romei #i mai târziu bisericile protestante de
stat care au ap!rut ca urmare a Reformei, s-au referit la Ef.4:5 #i au declarat

c! nu poate avea loc un al doilea botez pentru c! este scris „Un Domn, o
credin#", un botez.” Pe de alt! parte, anabapti#tii #i-au dat seama c! ei nu
pot accepta taina botezului #i anume c! un copil mic este n! scut din nou
prin ritualul stropirii cu ap! , pentru c! aceasta era doar o tradi"ie
bisericeasc! prin care nimeni nu primea mântuirea ve#nic! de la Dumnezeu.
De aceea, ei au respins botezul copiilor mici #i au f! cut botezul în
conformitate cu Marcu 16:16: „Cine va crede !i se va boteza va fi
mântuit…” Biblia a fost pus! în mâinile tuturor #i fiecare putea citi în ea #i
s! se decid! pentru sine dac! s! accepte doar botezul biblic sau s! r! mân! în
tradi"ia bisericeasc! a botezului copiilor mici, care provine din vremea când
oamenii erau for"a"i s! accepte religia cre#tin! , #i care nu este adev! ratul
botez înaintea lui Dumnezeu. În timpul acelei treziri anabaptiste, ei au
început s! boteze din nou prin scufundare #i cel ce era botezat #i cel ce
boteza intrau amândoi în ap! a#a cum s-a practicat în cre#tinismul de la
început: „A poruncit s" stea carul, s-au coborât amândoi în ap", !i Filip a
botezat pe famen.” (Fapte 8:38).
„De îndat" ce a fost botezat, Isus a ie!it afar" din ap". $i în clipa
aceea, cerurile s-au deschis, !i a v"zut pe Duhul lui Dumnezeu coborânduSe în chip de porumbel !i venind peste El. $i din ceruri s-a auzit un glas
care zicea:”Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi g"sesc pl"cerea.”
(Matei 3:16,17).
Ast! zi cei ce re-boteaz! în Numele Domnului Isus a#a cum au f! cut
cei din biserica de la început, sunt înc! odat! respin#i #i persecuta"i. Înainte
ca cineva s! judece, ar putea mai bine s! citeasc! pentru sine cum s-a f! cut
botezul în Ierusalim (Fapte 2), în Samaria (Fapte 8), în Cezarea (Fapte 10),
în Efes (Fapte 19) #i la Roma (Rom.6). F! r! nicio excep"ie, to"i apostolii #i
evangheli#tii au în"eles corect marea trimitere #i au botezat în Numele
Domnului Isus Hristos. Dumnezeu s-a descoperit pe Sine ca Tat! în cer, în
Fiul S! u pe p! mânt #i în Biserica Sa prin Duhul Sfânt. În conformitate cu
cuvintele Domnului nostru din Matei 28:19, porunca referitoare la botez
este s! se fac! în Numele – nu în titluri. Ceea ce conteaz! este Numele de
leg! mânt nou-testamentar „Iahshua – Isus = Iahveh Mântuitorul”. „Sfinte
Tat", p"ze!te, în Numele T"u pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei s"
fie una, cum suntem !i noi.” (Ioan 17:11b). Sfânta Scriptur! nu men"ioneaz!
nici un sacrament al botezului #i nici vreo înv! "! tur! c! prin botez se face
na#terea din nou. De#i nu toate bisericile #i denomina"iunile accept! în
totalitate înv! "! turile catolice, ele r! mân înc! în tradi"iile lor atunci când
este vorba despre botez. Acum, înaintea revenirii lui Isus Hristos, fiecare

înv! "! tur! #i fiecare practic! din Biserica Sa trebuie adus! în concordan"!
deplin! cu Dumnezeu #i Cuvântul Lui astfel ca ea s! poat! fi rea#ezat! în
starea de la început.
LUMEA ÎN CRIZ!
Ne a#teptam s! se întâmple multe lucruri grele, dar nu am fost
preg! ti"i pentru multele crize care zguduie în prezent întreaga lume. Ceea ce
a început cu b! ncile a continuat cu toat! economia #i a atras întreaga lume
în diferite crize de o m! rime necunoscut! pân! în prezent. Zilnic auzim
ve#ti rele #i se pare nu s-a atins înc! punctul cel mai de jos. Situa"ia îmi
aduce aminte de afirma"ia cardinalului german Faulhaber (1869-1952):
„Când lumea sângereaz! din mii de r! ni #i limbile oamenilor sunt încurcate
ca în Babilon, atunci a venit vremea pentru biserica catolic! .” (K.H.
Deshner, „Istoria criminal! a cre#tinismului”).
În SUA toate speran"ele sunt concentrate spre noul pre#edinte,
Barack Hussein Obama, care a mo#tenit #i povara suplimentar! a r! zboiului
din Irak. Fiecare r! zboi are urm! ri care nu se pot vindeca. La CNN s-a pus
întrebarea: „Care a fost cea mai mare gre#eal! a unui guvern din secolul
XX?” R! spunsul a fost: „Invazia trupelor germane asupra Uniunii Sovietice
în iunie 1940.” A doua întrebare a fost: „Care a fost cea mai mare gre#eal! a
unui guvern în acest secol?” R! spunsul: „Invazia trupelor SUA #i Marii
Britanii asupra Irak-ului în martie 2003.”
Pân! acum, peste 4000 de solda"i americani s-au întors în SUA în
sicrie; alte mii au fost r! ni"i #i s-au întors acas! invalizi. Peste trei milioane
#i jum! tate de irakieni sunt f! r! ad! post #i nimeni nu #tie câ"i au fost
omorâ"i; "ara este în ruin! .
A#a cum este cazul oric! rui r! zboi, #i r! zboiul din Irak este o crim!
împotriva umanit! "ii. La început se p! rea c! Saddam Hussein urma s! fie
dat jos astfel ca lumea s! fie salvat! de amenin"area unui r! zboi nuclear. Cu
toate acestea, atunci când Hans Blix #i El Baradei nu au putut g! si în Irak
nici o urm! de arme nucleare sau de distrugere în mas! , a fost clar c!
motivul actualului r! zboi era petrolul.
Dac! nu se converte#te la catolicism, a#a cum a f! cut-o Tony Blair,
George W. Bush trebuie s! fie con#tient c! ar putea ajunge s! fie judecat de
Tribunalul Interna"ional de la Haga din cauza r! zboiului din Irak. Noul

pre#edinte Barack Obama ar putea face lucrurile ceva mai bine, c! mai r! u
nu se poate.
NEGAREA HOLOCAUSTULUI
Acest subiect nu poate fi rezolvat prin declara"ii de dezmin"ire ale
Vaticanului sau prin declara"ii ale p! r"ii adverse. Oricine este interesat s!
afle ce se g! se#te în spatele tragediei evreilor în timpul celui de „Al Treilea
Reich” (a treia împ! r! "ie), trebuie s! se întoarc! în istorie dincolo de
Inchizi"ia spaniol! , în timpul c! reia mii de evrei au fost ar#i pe rug
împreun! cu Tora #i Talmudul lor iar cei r! ma#i au fost izgoni"i din Spania
#i Portugalia, pân! când aceste "! ri au fost declarate libere de evrei în anul
1492. Noi ar trebui s! ne întoarcem chiar dincolo de cele #apte cruciade
(1096 – 1292 d.Hr.), când 22 de milioane de p! gâni, musulmani #i evrei au
fost m! cel! ri"i. Cu adev! rat noi ar trebui s! ne întoarcem la afirma"iile
p! rin"ilor bisericii catolice de la sfâr#itul celui de al II-lea secol #i din
secolul al IIIl-ea. Campania lor de calomnii împotriva evreilor a devenit
baza pentru ura continu! împotriva evreilor #i persecu"ia lor pân! în
vremurile noastre.
În aceast! leg! tur! sunt men"ionate urm! toarele nume: Iustin,
Ireneu, Ciprian, Atanasiu, Eusebiu, Efrem, Crisostom, Ieronim, Ilarie,
Ambrozie #i Augustin. Biserica de stat din Imperiul roman, care a ap! rut în
acel timp, nu are nimic în comun cu Biserica lui Isus Hristos, a#a cum se
crede în general. Pân! la sfâr#itul perioadei persecu"iilor cre#tinilor din
timpul lui Diocle"ian, care au durat pân! în 312, nu exista înc! o biseric!
general! , ci numai curente care difereau în anumite puncte. În anul 313,
Constantin a decretat recunoa#terea oficial! a religiei cre#tine. Curând dup!
aceasta, în anul 321, el a interzis evreilor s! "in! sabatul, i-a obligat s!
accepte duminica #i a transformat sinagogile lor în grajduri de vite.
Ace#ti p! rin"i orbi ai bisericii, care nu au tr! it niciodat! o poc! in"! #i
o întoarcere la Hristos, ci doar au acceptat cre#tinismul ca religie a lor, au
fost r! spunz! tori pentru atitudinea anti-evreiasc! . Ei i-au respins pe evrei
împreun! cu Vechiul Testament #i, dispre"uitori, au înlocuit pe singurul
Dumnezeu al lui Israel cu un „Dumnezeu triunic”. Fiecare fapt! criminal! a
fost binecuvântat! în noua lor formul! triunic! „în Numele Tat! lui #i al
Fiului #i al Duhului Sfânt”. De atunci, biserica a folosit aceast! formul!
complet nebiblic! #i care nu a venit de pe buzele apostolilor. S! mân"a
sem! nat! de ace#ti p! rin"i ai bisericii a r! s! rit mereu #i mereu în biserica

Romei de-a lungul secolelor. Revista germana „Der Spiegel” (Oglinda) a
descris-o foarte semnificativ în num! rul din februarie 2009: „Ca un fir ro#u,
anti-semitismul #erpuie#te prin istoria bisericii – adesea fiind înro#it de
sânge.”
Dup! prima cruciad! au început pogromurile împotriva popula"iei
evreie#ti din ora#ele germane Trier, Speyer, Worms #i Koln în 1096 care au
dus la moartea a mii de evrei. În Consiliul de la Lateran (Roma) din 1215
s-a decretat ca evreii s! poarte un semn distinctiv. De-a lungul secolelor,
aceste pogroame s-au petrecut în mod regulat în zonele preponderent
catolice din Europa. G! sim însemn! ri despre marcarea evreilor, ghetourile,
excluderile #i discrimin! rile de care ei au avut parte. Chiar #i liturghia din
vinerea mare includea pasaje învinuitoare împotriva evreilor. Fiecare bun
catolic trebuia s! -i socoteasc! pe evrei ca proscri#i #i uciga#i ai lui Hristos #i
ai lui Dumnezeu, a#a cum i-au numit p! rin"ii bisericii. Aceast! s! mân"! a
venit la via"! chiar #i în ultima parte a vie"ii lui Martin Luther, care în anul
1543 a scris un pamflet cu titlul „Despre evrei #i minciunile lor.” Nici
bisericile ortodoxe nu au f! cut excep"ie de la aceast! atitudine. Spre
sfâr#itul secolului al XIX-lea au avut loc în Rusia valuri de pogromuri
împotriva evreilor.
F! r! alte prezent! ri, se poate spune c! în timpul întregii perioade de
guvernare protestant! din Germania nu a avut loc nicio persecu"ie a
evreilor. Din contr! , evreii au fost considera"i cet! "eni cu drepturi egale #i
au putut ocupa orice post. Au fost judec! tori, avoca"i, medici, comercian"i,
etc la fel ca to"i ceilal"i germani.
În istoria recent! , anul 1929 a adus o schimbare atunci când Benito
Mussolini, prin „Tratatul de la Lateran” din 11 februarie, a ajutat biserica s!
primeasc! o putere nou! pl! tindu-i datoriile în valoare de 1,75 miliarde de
lire #i a dat Vaticanului 44 de hectare ca teritoriu suveran. Apoi a venit
Concordatul dintre Regatul Italiei #i papa Pius al XI lea al bisericii romanocatolice. În acest an, Vaticanul poate celebra al optzecilea an de existen"! în
forma actual! .
În iulie 1933 a fost semnat concordatul dintre Vatican #i Germania
lui Hitler; astfel, biserica Romei #i-a asigurat o pozi"ie de putere deosebit de
important! pentru reprezentan"ii s! i. Cu o guvernare predominant catolic! a
început o nou! epoc! în cel de al Treilea Reich sub Hitler, care se l! uda c! a
înv! "at multe de la iezui"i. Anti-semitismul a început s! fie acceptat de

societate. Se poate citi despre campania calomnioas! la adresa evreilor
condus! de dr. Karl Lueger, care a fost primar al Vienei din 1897 pân! în
1920. De la el a luat Hitler prima propagand! de persecu"ie împotriva
evreilor. Sunt consemnate lucruri groaznice spuse de Heinrich Himmler în
Bavaria, Julius Streicher, von Papen, dr. Joseph Goebbels #i de mul"i al"ii.
Din punctul lor de vedere evreii trebuiau persecuta"i, expulza"i sau omorâ"i
pentru c! ei ar fi fost respin#i pe Dumnezeu. De aceea nu ne surprinde
faptul c! #ase dintre cele mai rele tabere ale mor"ii, inclusiv cel de la
Auschwitz/Oswiecim, au fost ridicate în Polonia, una din cele mai catolice
"! ri.
Convingerile catolice timpurii ale p! rin"ilor bisericii, care au fost
declara"i sfin"i, au devenit puncte de vedere dominante în biserica romanocatolic! . Oricine poate g! si în scrierile lor lucruri groaznice ca acesta „Cine
ucide un evreu, isp! #e#te moartea lui Hristos.” De aceea milioane de evrei
au fost omorâ"i cu con#tiin"a curat! . Oricine se apuc! s! citeasc! unele din
cele peste 40.000 de scrieri referitoare la Al Doilea R! zboi Mondial #i la
holocaust, „#oah – în ebraic! ”, va ajunge s! cunoasc! unde se g! se#te de
fapt r! d! cina urii împotriva evreilor #i cum de au fost posibile atâtea
persecu"ii #i ucideri în mas! .
Desigur, biserica a trebuit s! -l contrazic! pe domnul Hochhut, care a
publicat în anul 1963 piesa de teatru „Loc"iitorul”, prin care a demascat
rolul jucat de papa Pius al XII-lea în timpul r! zboiului. Întrebarea care ar
trebui pus! este: „De ce refuz! atât de vehement Vaticanul s! deschid!
arhivele secrete cu documente din perioada 1939 – 1945?” Papei Pius al
XII-lea i s-a dat pe bun! dreptate locul cuvenit în „Sala ru#inii” din Yad
Vashem - Memorialul Holocaustului de la Ierusalim. Sus"inerea c! prin a sa
t! cere el a vrut s! previn! producerea unor lucruri #i mai grave sun! a
batjocur! având în vedere evenimentele care au devenit cunoscute. Papa
Benedict al XVI-lea insist! ca portretul lui s! fie scos din acea sal! înainte
de vizita sa la Ierusalim din mai 2009.
Noi trebuie s! l! s! m aceast! cea mai tragic! parte a istoriei omenirii
pentru judecata de la tronul mare #i alb. Capitala lumii, Roma, este descris!
cu claritate în Apoc. 17+18. În ultimul verset din cap.18 citim: „$i pentru
c" acolo a fost g"sit sângele proorocilor !i al sfin#ilor !i al tuturor celor ce
au fost junghea#i pe p"mânt.”

Referitor la Israel #i Ierusalim, toate f! g! duin"ele pe care Dumnezeu
le-a f! cut, se împlinesc acum: „De aceea, s! le spui:”A"a vorbe"te Domnul
Dumnezeu:”V! voi strânge din mijlocul popoarelor, v! voi aduna iar!"i din
#!rile în care sunte#i risipi#i, "i v! voi da #ara lui Israel.” (Ezec.11:17, Luca
21:24). „Îi voi s!di în #ara lor, "i nu vor mai fi smul"i din #ara pe care leam dat-o, zice Domnul, Dumnezeul t!u!” (Amos 9:9-15). Dumnezeu s!
binecuvânteze pe Israel poporul leg! mântului S! u! Amin.
„Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, "i voi blestema pe
cei ce te vor blestema; "i toate familiile p!mântului vor fi binecuvântate în
tine.” (Gen.12:3).
Adev! rul merge mai departe; adev! rul va birui. Fi"i mângâia"i,
Domnul va face toate lucrurile bine cu ai S! i.
Din îns! rcinarea Lui,

Fotografia a fost f! cut! în martie 2009 #i-i prezint! pe b! trânii adun! rii
din Krefeld, fratele Leonard Russ #i fratele Paul Schmidt împreun! cu fratele
Frank.
„Prezbiterii care cârmuiesc bine s! fie învrednici#i de îndoit! cinste,
mai ales cei ce se ostenesc cu propov!duirea "i cu înv!#!tura, pe care o dau
altora.” (1Tim.5:17).
Acest verset se aplic! celor doi fra"i ai no#tri. To"i cei ce sunt în
leg! tur! cu noi în "ar! #i în toat! lumea, îi cunosc pe fratele Russ #i fratele
Schmidt. De peste 50 de ani ei slujesc cu credincio#ie în biserica local! din
Krefeld împreun! cu mine #i au slujit de asemenea #i în alte regiuni ale "! rii #i
în Europa de Est.
De-a lungul acestor mul"i ani în care am avut privilegiul s! duc mesajul
acestui ceas în toat! lumea, m-am putut bizui întotdeauna pe ace#ti doi fra"i.
Chiar #i în anul 1979, când Satan a ridicat toate puterile iadului #i a încercat s!
distrug! biserica local! #i lucrarea care se f! cuse în multe "! ri, Dumnezeu a dat
har acestor doi b! trâni ai bisericii #i le-a îng! duit s! r! mân! credincio#i #i
neclinti"i pe pozi"ia rânduit! mai dinainte de Dumnezeu, chiar #i atunci când
furtuna izbea cu furie. Sunt sigur c! Dumnezeu le va r! spl! ti credincio#ia în
ve#nicie. Ca #i mine, ei sunt înainta"i bine în vârst! ; de aceea, v! rug! m, dragii
no#tri fra"i #i surori, s! ne aminti"i în rug! ciunile voastre zilnice.

Dac! sunte"i interesa"i s! primi"i literatur! , pute"i scrie pe adresa:
Mission Center
P.O. Box 100707
47707 Krefeld
Germany

Pute"i de asemenea s! asculta"i on line prin internet adun! rile
noastre lunare în primul week-end al fiec! rei luni – sâmb! ta la ora 19:30 #i
duminica la ora 10:00 Ora Europei Centrale (ora 20:30 #i 11:00 pentru
Romania). Predicile pot fi ascultate în zece limbi diferite.
S! ave"i parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent conform
planului S! u de mântuire!
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