Sumar video ianuarie 2013
Doamnelor şi domnilor, vă vorbesc din Centrul internaţional de
Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de
săptămână minunat. Domnul Şi-a adunat poporul din multe naţiuni:
aproape o mie de fraţi şi surori s-au adunat ca să audă Cuvântul lui
Dumnezeu. Noi am fost încurajaţi şi aşteptăm ca Domnul să
binecuvânteze acest an într-un mod deosebit, să-Şi confirme Cuvântul şi
să ne lase să avem parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum.
Noi am vorbit despre ceea ce a spus Dumnezeu prin prorocul
Daniel cu privire la zilele din urmă; am vorbit, de asemenea, despre ceea
ce se petrece în Israel, mai ales între Vatican şi Ierusalim. Prieteni intrăm
în ultimele clipe înaintea revenirii lui Hristos.
Vă dorim ca harul să fie cu voi, dacă înţelegeţi timpul, mesajul,
Cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul acesta.
Preaiubiţilor, am vorbit, de asemenea, despre prima venire a lui
Hristos şi despre a doua venire, care este foarte aproape. Aşa cum i-a
fost spus iubitului nostru frate Branham, în 1933, „Aşa cum Ioan
Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti
trimis cu mesajul care va premerge a doua venire a lui Hristos”. Noi ştim
ce s-a întâmplat prin slujba lui Ioan Botezătorul. Daţi-mi voie să citesc
două versete. Unul din Matei 3:11: „Cât despre mine, eu vă botez cu
apa, spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât
mine şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc”. Înainte de a adresa aceste cuvinte scumpe celor
care au crezut mesajul lui, în vers. 7 el s-a adresat celor ce nu credeau
slujba lui, care nu au ascultat şi nu s-au lăsat botezaţi: „Dar când a vazut
pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin la botezul1 lui, le-a zis: «Pui
de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?»”. Ei n-au venit
să fie botezaţi, ci au venit doar ca să participe la adunare, să vadă ce se
întâmplă, ca să poată să critice. Iar Ioan, condus de Duhul Sfânt, le-a
spus: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?”.
Apoi, preaiubiţi fraţi şi surori, adresându-se celor ce au crezut
slujba lui, celor ce au crezut mesajul, ale căror inimi fuseseră întoarse la
Dumnezeu, le-a spus: „eu vă botez cu apă... dar Cel ce este mai puternic
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decât mine... vă (pe voi, cei pe care eu v-am botezat în apă) va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc”. Preaiubiţilor, pentru mine acesta este un lucru
important.
Apoi, dacă citiţi în Luca 1:16-17, scrie: „El va întoarce pe mulţi
din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui
Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor
la copii şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor
neprihăniţi, (vă rog ascultaţi ce spune la sfârşit) ca să gătească
Domnului un norod bine pregătit pentru El”. Amin! Amin! „...ca să
gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”. Vă rog, luaţi
aceste versete împreună: „eu vă botez în apă” - pe voi care credeţi, care
ascultaţi, care vă supuneţi planului de mântuire, ale căror inimi sunt
întoarse la Dumnezeu; voi sunteţi aceia pe care El „vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc”. Apoi ni se spune: „ca să gătească Domnului un
norod bine pregătit pentru El”.
Acelaşi lucru se întâmplă acum. Prin harul lui Dumnezeu, inimile
copiilor lui Dumnezeu sunt întoarse la părinţi, la început, aşa cum a spus
fratele Branham de multe ori: „mesajul este înapoi la Cuvânt, înapoi la
început”. Şi, prin harul lui Dumnezeu, rezultatul mesajului trimis de
Dumnezeu înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, va fi o Mireasă
pregătită, un popor pregătit pentru Domnul, o Mireasă pregătită pentru
Mire.
Cei de la prima venire a lui Hristos, au primit prin Ioan Botezătorul
promisiunea: „eu vă botez cu apă... dar Cel ce vine după mine... El vă
va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. Cine erau cei care au fost pregătiţi,
în Ziua Cincizecimii, când a fost turnat Duhul Sfânt? Daţi-mi voie să vă
citesc din Faptele Apostolilor cap. 2:33: „Şi acum, odată ce s-a înălţat
prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului
Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi” - făgăduinţa: „eu vă botez cu apă... El
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc”. Aici, în Fapte 2, nu au fost
numai cei 120. Dacă citiţi până la finalul cap. 2, Bisericii i-au fost
adăugate 3000 de suflete. Ei au fost botezaţi şi au primit făgăduinţa, cum
puteţi citi în vers. 38.
Preaiubiţilor, lăsaţi-mă să spun, în încheiere: va exista o Mireasă
pregătită pentru Mire! Ultimul mesaj este în legătură cu scopul final şi
cel mai puternic din planul mântuirii. Şi prin harul lui Dumnezeu, eu nuL cunosc numai pe Domnul, ci l-am cunoscut şi pe fratele Branham,
trimisul acestui ceas. Şi prin harul lui Dumnezeu am fost însărcinat să
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duc Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, din naţiune în
naţiune, din oraş în oraş. Am făcut acest lucru, în toţi anii care au trecut.
Şi prin harul lui Dumnezeu vedem rezultatele care apar în diferitele
naţiuni. Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, nu se va întoarce
gol la Dumnezeu, ci va împlini cu voi toţi care credeţi şi sunteţi botezaţi
şi veţi primi botezul Duhul Sfânt, pentru ziua revenirii lui Hristos.
Binecuvântările Atotputernicului Dumnezeu să fie peste voi.
Aceasta este rugăciunea mea, în Numele Sfânt al lui Isus. Amin.
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