Sumar video decembrie 2012
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul
Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma
noastră un sfârşit de săptămână binecuvântat într-un mod puternic. Au
fost prezenţi aici oameni de pretutindeni din Europa şi, de asemenea,
de peste ocean. Pentru noi este pur şi simplu un dar al lui Dumnezeu,
[este] ceva foarte, foarte deosebit faptul că putem să venim laolaltă ca
să împărtăşim Cuvântul sfânt şi scump al lui Dumnezeu, să ne dăm
seama că ne aflăm în ultimele clipe înaintea revenirii lui Hristos. Şi
este scris în Evrei 10.37: „Încă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce
vine va veni şi nu va zăbovi” - El, Cel ce a promis în Ioan 14: „Mă duc
să vă pregătesc un loc, apoi Mă voi întoarce şi vă voi lua să fiţi unde
sunt Eu”. Şi aici ni se spune: „va veni şi nu va zăbovi”.
Iar noi credem că mesajul acestui ceas este premergătorul celei
de-a doua veniri a lui Hristos. Şi credem că fratele Branham a fost
profetul promis în Maleahi 4, confirmat de către Domnul nostru în
Matei 17.11 şi Marcu 9.12. Iar eu, fratele Frank, am avut marele
privilegiu de a-l cunoaşte pe omul trimis de Dumnezeu pentru o
perioadă de exact zece ani. Sunt un martor ocular al împlinirii acelei
profeţii şi am avut parte de slujba dată nouă de Domnul conform
Cuvântului Său promis.
A doua venire a lui Hristos a fost unul dintre subiectele
principale ale apostolului Pavel, ale apostolului Petru, ale apostolului
Iacov şi ale apostolului Ioan. Tot astfel, a devenit subiectul principal
din predicile fratelui Branham şi va fi subiectul principal al vestirii
noastre. Dar în legătură cu a doua venire a lui Hristos, este atât de
important să ştim că numai aceia care sunt pregătiţi, care sunt gata,
vor intra la ospăţul de nuntă al Mielului, iar ceilalţi vor veni prea
târziu şi vor bate la uşă.
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Iubiţi fraţi şi surori, lucrul principal astăzi, este să ne punem
întrebarea: „Sub ce influenţă ne aflăm noi?” Există doar două surse:
una bună şi una rea. De aceea, trebuie să ne asigurăm că credem
Cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală, nu o răstălmăcire.
Fiecare răstălmăcire este o minciună; numai Cuvântul lui Dumnezeu
este adevărul. Iar pentru aceia care ezită puţin, daţi-mi voie să spun
următoarele: citiţi 2 Tesaloniceni 2 şi
veţi găsi afirmaţia că acelora care nu
au avut dragostea pentru adevăr,
Dumnezeu le trimite o lucrare de
rătăcire. Voi trebuie să vă hotărâţi să
credeţi numai şi numai Cuvântul lui
Dumnezeu.
Atunci
Duhul
lui
Dumnezeu, Duhul adevărului, se
odihneşte peste voi. Dacă aveţi cea
mai mică tendinţă de a avea propria tâlcuire, de a fi cineva care
prezintă nişte învăţături deosebite, aşa cum fac cei care pretind că
descoperirea celor şapte tunete sunt şapte bărbaţi deosebiţi care vor
merge pe tot pământul, aveţi grijă că aveţi probleme cu capul1.
Unde vă spune vouă Cuvântul că şapte bărbaţi care vor prezenta ceva
deosebit, vor fi cele şapte tunete? Fraţi şi surori, spun următoarele în
Numele Domnului: dacă nu aveţi dragostea pentru adevăr, dacă nu
respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuşi vă va da o
lucrare de rătăcire. Şi veţi fi mândri că ştiţi „ceva” ce alţii nu ştiu, că
aveţi „o descoperire” pe care alţii nu o au. Uitaţi orice „descoperire”
care nu se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu2.
Şi de aceea, apostolul Pavel scria în 2 Corinteni că noi suntem
epistole scrise, că Cuvântul lui Dumnezeu a fost scris în inimile
noastre prin Duhul lui Dumnezeu. Şi de aceea, înţelegem prin harul lui
Dumnezeu, că fiecare copil autentic al lui Dumnezeu, este născut prin
Duhul Sfânt şi sămânţa pentru naşterea din nou este Cuvântul original
al lui Dumnezeu.
De aceea trebuie să subliniez că toate răstălmăcirile din cadrul
mesajului sunt minciuni! Numai Mesajul original, care se află în
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Fratele Frank face un semn cu mâna către cap - n.tr.
Fratele Frank loveşte cu pumnul în masă - n.tr.
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Cuvântul lui Dumnezeu, este Cuvântul lui Dumnezeu şi este adevărul.
Eu trebuie să subliniez acest lucru,
pentru că există atâtea tâlcuiri, atâtea
divizări, tocmai acum, când suntem
atât de aproape de a doua venire a lui
Hristos.
William
Branham,
profetul
promis de Dumnezeu, a fost trimis ca
să ne readucă la Cuvântul original al
lui Dumnezeu. El însuşi a pus
întrebarea: „Ce este Mesajul acestui ceas?” Şi el a şi dat răspunsul:
„Înapoi la Cuvânt, înapoi la început!”
Preaiubiţilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să fie
cu voi! Suntem atât de recunoscători că am rămas în Cuvântul lui
Dumnezeu. Numai dacă sunteţi în Cuvântul lui Dumnezeu puteţi fi în
voia lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri sunt închipuiri religioase.
Şi, fraţi şi surori şi, în special cei care slujiţi cu Cuvântul, vă rog
să vă asiguraţi că slujiţi cu Cuvântul şi nu cu propriile voastre gânduri
şi tâlcuiri!
Daţi-mi voie să mai dau un singur exemplu: Apocalipsa 10. De
ce nu respectăm - respectăm - respectăm acel Cuvânt al lui
Dumnezeu3 aşa cum este scris, chiar până la vers. 10? Până la vers. 7;
până la vers. 4; de la un capăt la celălalt al capitolului!? Şi dacă acolo
găsim cuvintele că „taina lui Dumnezeu se va sfârşi”, ce este taina lui
Dumnezeu? Isus Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită! Şi dacă
citiţi în Mat. 13, Domnul nostru spune: „vouă v-a fost dat să
cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor” - tainele, la plural, la plural.
Lăsaţi plural unde este plural!!! Lăsaţi singular, unde este singular!!!
Nu atingeţi4 Cuvântul lui Dumnzeu!!! Primiţi Cuvântul lui Dumnezeu
în felul în care este scris. Respectaţi-l! Pentru că dacă nu respectaţi
Cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu veţi avea descoperirea divină şi
nu va fi scris în inima voastră prin Duhul Sfânt. Fraţi şi surori,
hotărârea pe care o luaţi acum, o duceţi cu voi în eternitate.
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Fratele Frank loveşte cu ambele palme în masă - n.tr.
Cu sensul de „nu modificaţi” - n.tr.
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În încheiere, am de spus un singur lucru: prin harul lui
Dumnezeu, să vă fie dăruit respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu!
Şi fie ca descoperirea divină să vă aparţină. Şi vă rog să înţelegeţi că
tot ceea ce a avut de spus Dumnezeu, se găseşte în sfântul Său Cuvânt
[în Biblie - n.ed.]. Tot ce nu este în Biblie, nu este biblic! Numai
lucrurile care sunt [scrise] negru pe alb în Biblie, sunt biblice. Aşa că
asiguraţi-vă că credeţi Scriptura, că-L credeţi pe Dumnezeu şi
Cuvântul lui Dumnezeu şi rămâneţi în Cuvântul lui Dumnezeu, ca să
rămâneţi în voia lui Dumnezeu. Revenirea Domnului nostru este
foarte aproape, fiţi gata să-L întâmpinaţi când va veni. Dumnezeu să
vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus!
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