Predica de la Krefeld
Sâmb t , 1 februarie 2014, ora 1930
[FRATELE ALFRED BORG: Tit 3:4-7: „Dar, când s-a
ar tat bun tatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru i dragostea Lui
de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele f cute de noi în
neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea na terii din nou
i prin înnoirea f cut de Duhul Sfânt, pe care L-a v rsat din bel ug
peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odat
socoti i neprih ni i prin harul Lui, s ne facem, în n dejde,
mo tenitori ai vie ii ve nice”. [...].
FRATELE SCHMIDT: O, Dumnezeule atotputernic, în
Hristos Isus, Domnul nostru, Î i mul umim fiindc ne-ai d ruit harul
T u într-un mod abundent. i în seara aceasta ne-am adunat în acest
loc ca s auzim ce dore ti s ne spui prin Cuvântul T u. C ci, Doamne
din cer, totul va trece, dar Cuvântul T u r mâne în vecii vecilor.
Î i mul umim fiindc ne vorbe ti. Î i mul umim... Te rog
binecuvânteaz -ne pe noi care suntem aduna i aici în acest loc; dar
a a cum a fost spus deja, binecuvânteaz -i i pe aceia care nu pot fi în
acest loc, dar i-ar fi dorit s fie. O, Dumnezeule, doar Tu e ti în stare
s mângâi pe fiecare, s -l atingi pe fiecare i s d ruie ti fiec ruia tot
ceea ce are nevoie inima lui, spre lauda i cinstea Numelui T u.
Î i mul umim i, împreun , Te rug m binecuvânteaz -i pe to i
aceia care sunt în leg tur direct online, pe to i aceia care ascult i
v d; binecuvânteaz în toate limbile. Tu s atingi fiecare inim , astfel
ca Numele T u s fie sl vit. Ast zi înc este ziua harului, ast zi noi
înc auzim vocea Ta. O, Doamne, atinge Tu inimile noastre i
d ruie te-ne harul T u ca s intr m în Locul T u preasfânt; acolo este
ancora noastr . Binecuvânteaz
i buzele prin care vei vorbi. Te
rug m în scumpul Nume al lui Isus. Amin.]
FRATELE FRANK: Amin! Lua i loc. Bun venit, în scumpul
Nume al Domnului nostru
i binecuvântarea Dumnezeului
atotputernic s fie ast zi, mâine i în toate zilele, în mijlocul nostru! i
s se descopere în mijlocul nostru. Noi credem a a cum spune Sfânta
Scriptura, iar Scriptura zice: „Cine crede în Mine, cum zice Scriptura,
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din inima lui vor curge râuri de ap vie”. Aceasta a spus-o Domnul,
referindu-se la Duhul care va veni peste noi to i i va r mânea în noi.
Cum am auzit deja în introducere, din Tit 3, El a turnat Duhul
Lui peste noi i în noi i ne-a n scut din nou la o n dejde vie, prin
harul S u, d ruindu-ne o via nou . Noi credem aceasta fiindc
Dumnezeu a hot rât-o în acest mod i, fiindc credem, s-a i împlinit
în vie ile noastre.
Ast zi, ca întotdeauna, ne-au fost transmise multe saluturi. Eu
vreau s v spun c citesc toate e-mailurile, toate saluturile, chiar
dac citesc aici pe scurt numele sau ora ele, sau rile – eu citesc
fiecare e-mail, citesc toate saluturile […]. Fratele Ngonga mi-a dat o
m rturie minunat . În Zambia am dat un interviu la televiziune i
acest interviu este transmis sâmb ta i duminica pe toate posturile
din toat ara. Acolo au loc ni te lucruri minunate. Oamenii Îl g sesc
pe Domnul i sunt binecuvânta i.
Este minunat c noi putem tr i într-un timp în care exist i
aceast posibilitate ca s fie purtat Cuvântul Domnului în toat
lumea, sau transmis. Eu am fost în peste 150 de ri; i sper c voi
sunte i bine a eza i pe scaune: când am sunat la Lufthansa, pe 25
ianuarie i am întrebat: „Câte mile de zbor am parcurs în ultimii 20 de
ani?” Mi s-a spus: „5.921.000 mile de zbor”; 5.921.000 mile de zbor
doar în ultimii 20 de ani, de când la Lufthansa se înregistreaz toate
zborurile i milele zburate. i eu am fost foarte mirat; tiam c am
c l torit mult, dar chiar i eu am fost surprins. A a c am întrebat din
nou: „V rog frumos uita i-v mai exact. Tot ceea ce mi-a i spus este
corect?” Atunci mi s-a spus c totul a fost calculat corect: 5.921.000
de mile de zbor. Fra i i surori, eu am consacrat Domnului toat via a
mea, ca s vestesc poporului lui Dumnezeu acest ultim mesaj pre ios,
pe tot p mântul.
Dac ne gândim, apoi, la faptul c se împline te profe ia
biblic în zilele noastre, când Domnul nostru a spus c Evanghelia
Împ r iei va fi vestit tuturor popoarelor ca m rturie… Cum era
posibil în trecut ca s c l tore ti din ora în ora , din ar în ar ? Dar
ast zi totul este posibil; nu doar c putem c l tori: acum într-adev r
putem ajunge la oamenii din toat lumea.
Ieri, fratele nostru Dieter, a m rturisit ce a f cut Dumnezeu în
Iran i, pentru prima dat , am fost în leg tur cu un frate din Turcia,
care m-a invitat s merg acolo cât se poate de repede. El a spus: „Frate
Frank, noi avem bro urile tale, le-am tradus i am tradus i bro urile
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fratelui Branham, mesajul alearg prin toat ara. Când po i veni?”
Toate popoarele, toate limbile, aud acest mesaj i Sfânta Scriptura
spune se împline te în zilele noastre.
Suntem mul umitori pentru faptul c tr im într-un mod
con tient aceste momente din planul mântuirii. Una este s citim în
Marcu 1, în primele patru versete, c Împ r ia lui Dumnezeu a
început a a cum era scris în cartea prorocilor Isaia i Maleahi; la
început totul a fost a a. Dar cum este acum la sfâr it? i nou
Dumnezeu ne-a d ruit Cuvântul profetic. El a d ruit lumin pe
înserate i noi putem s vedem împlinite f g duin ele date de
Dumnezeu. Noi, ca i copii ai f g duin ei, le primim i le tr im.
Pe de alt parte - nu vom pierde prea mult timp cu
întâmpl rile din toat lumea - dar, în special, ceea ce a spus papa în
31.12.2013 i a fost publicat în 1 ianuarie 2014, aproape c nu po i s-o
cite ti public. „Cine poate lua în serios fabula cu Adam i Eva?” Apoi
face un comentariu c „fiecare religie este adev rat ”; i apoi ajunge la
concluzia c „a a cum un tat nu- i poate refuza copiii s i, Dumnezeu
este Tat l nostru, al tuturor i niciun om de pe p mânt nu este exclus,
to i sunt inclu i în aceast împ care general ”; acolo sunt pomeni i
chiar i homosexualii, to i fac parte din grupul amintit.
Noi suntem mul umitori fiindc Dumnezeu ne-a ajutat s
recunoa tem c am fost pierdu i i am avut nevoie de salvarea
sufletului i am tr it-o, prin harul Domnului. Dac Dumnezeu nu ni
Se descoper , atunci suntem la fel ca to i ceilal i, r mânem în
întuneric i nu recunoa tem ce a spus Domnul nostru în Ioan 17:3: „ i
via a ve nic este aceasta: s Te cunoasc pe Tine, singurul
Dumnezeu adev rat i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”. Atunci
se împline te i 1 Ioan 5:12: „Cine are pe Fiul are via a ve nic ; cine
n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are via a ve nic ”. Noi vestim
oamenilor mesajul adev rat i le spunem: „Dumnezeu era în Hristos
i a împ cat lumea cu El însu i”. Dar aceast împ care trebuie
acceptat i primit , numai în acest mod poate s devin o realitate i
în noi, prin har.
Eu a trebuit s m gândesc c to i oamenii, în toate religiile,
sunt min i i de la na tere pân la moarte, to i vorbesc despre
mântuire. „Numai Dumnezeu este adev rat i fiecare om este un
mincinos” - a a este scris i a a i este.
i aceasta am spus-o deseori: numai cine a primit via a
ve nic prin credin a în Isus Hristos, doar acela poate, i va tr i
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ve nic. F r via ve nic niciun om nu poate tr i ve nic, de aceea
vestim Evanghelia lui Isus Hristos, Evanghelia harului lui Dumnezeu
i strig m ca Pavel odinioar : „împ ca i-v cu Dumnezeu, c ci
Dumnezeu era în Hristos i a împ cat lumea cu El însu i”.
Fra i i surori, mi-ar pl cea i I-ar pl cea i lui Dumnezeu dac
noi to i am deveni mai mul umitori pentru ceea ce a f cut Dumnezeu
pentru noi. Un frate din România este azi în mijlocul nostru; el a venit
în birou cu mai mul i fra i i a pus o întrebare: „Ce v deosebe te pe
voi de biserica penticostal ? Care e deosebirea?” Deosebirea este
foarte mare: noi nu credem doar f g duin a c Dumnezeu va turna
Duhul Lui peste orice f ptur . Noi credem toate f g duin ele pe care
le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Lui, fiindc suntem copii ai
f g duin ei. Prin urmare, noi vedem i dovada.
Eu mi-am notat dou versete biblice i doresc s le
împ rt esc cu voi. Luca 19, unde este descris foarte exact ce s-a
întâmplat când Domnul nostru a intrat în Ierusalim. Acolo s-a cântat
„Osana! Binecuvântat este Împ ratul care vine în Numele
Domnului!”. Dar acolo a fost i un alt grup, care nu a cântat, care nu a
strigat, care nu a putut s se bucure. Ei au cerut Domnului s
porunceasc ca ace tia s tac . Domnul a r spuns: „V spun c , dac
vor t cea ei, pietrele vor striga”. Ce a fost? Ei au recunoscut ceasul în
care s-a împlinit Zaharia 9:9: „Iat c Împ ratul t u vine la tine; El
este neprih nit i biruitor, smerit i c lare pe un m gar, pe un mânz,
pe mânzul unei m g ri e”. Când s-a întâmplat aceasta, adev ra ii
credincio i au recunoscut c aici s-a împlinit profe ia biblic , au fost
bucuro i. Ei au preg tit Domnului calea, I-au cântat i L-au primit;
dar fariseii i c rturarii au zis: „Înv torule, ceart - i ucenicii!” i El
a r spuns: «V spun c , dac vor t cea ei, pietrele vor striga»”
(Luca 19:39-40).
Care este situa ia noastr de ast zi? Cine ne în elege pe noi,
dac aducem Domnului lauda pentru tot ce a f cut pentru noi i de
asemenea, pentru introducerea în Cuvântul lui Dumnezeu? În
Evanghelia dup Luca 19:38 citim: „Ei ziceau: «Binecuvântat este
Împ ratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer i slav în
locurile preaînalte!»” V. 39 l-am citit deja, dar acum fi i aten i la ce a
spus Domnul când s-a uitat peste cetate i a plâns pentru ea, v. 42:
„Dac ai fi cunoscut i tu, m car în aceast zi, lucrurile, care puteau
s - i dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii t i”.
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Fra i i surori, harul pe care ni l-a d ruit Dumnezeu, ca s
tr im în acest timp i s vedem profe ia biblic în împlinirea ei - oare
cât de bucuro i ar trebui s fim noi i s aducem slav Domnului?
Apoi urmeaz ce a spus Domnul în v. 44: „Te vor face una cu
p mântul, pe tine i pe copiii t i din mijlocul t u; i nu vor l sa în
tine piatr pe piatr , pentru c n-ai cunoscut vremea când ai fost
cercetat ”. Ce a predicat fratele Branham? „Recunoa te i ziua i
mesajul”. Recunoa te i ce a f g duit Dumnezeu, crede i f g duin a i
ave i parte de ceea ce este scris.
Doresc foarte scurt s citesc ce este scris în Zaharia 9, unde
este scris mai dinainte tot ce avea s se împlineasc . Iar aici vedem
cum s-a întâmplat i când s-a întâmplat. Zaharia 9:9: „Salt de
veselie, fiica Sionului! Strig de bucurie, fiica Ierusalimului! Iat c
Împ ratul t u vine la tine; El este neprih nit i biruitor, smerit i
c lare pe un m gar, pe un mânz, pe mânzul unei m g ri e”. Am
putea citi mai departe ce s-a i întâmplat.
Fra i i surori, acum urmeaz ceva extraordinar; s citim mai
departe în Zaharia 9:16: „Domnul Dumnezeul lor îi va sc pa în ziua
aceea, ca pe turma poporului s u („Domnul Dumnezeul lor le va da
biruin a în ziua aceea…”. – lb. germ.)!” Apoi mergem direct la
capitolul 10:1: „Cere i de la Domnul ploaie, în timpul ploii târzii!
Domnul scoate fulgerele i v trimite o ploaie îmbel ugat pentru
toat verdea a de pe câmp”.
Profe ia biblic este scris pentru prima venire i pentru a
doua venire, pentru Israel i pentru Biseric , totul este redat în
Cuvântul profetic.
Mergem la Psalmul 118, deoarece aceasta este amintit în Luca
19, unde este scris înc o dat , începând cu v. 22: „Piatra, pe care au
lep dat-o zidarii a ajuns s fie pus în capul unghiului cl dirii.
Domnul a f cut lucrul acesta i este o minun ie înaintea ochilor
no tri”. i acum un cuvânt adresat direct nou , în v. 24-26: „Aceasta
este ziua pe care a f cut-o Domnul: s ne bucur m i s ne veselim
în ea! Doamne, ajut ! Doamne, d izbând ! Binecuvântat s fie cel
ce vine în Numele Domnului! V binecuvânt m din Casa Domnului”.
Este minunat când citim aceste versete.
S ne întoarcem la iudei: ei au a teptat venirea lui Mesia i
când a venit El, ei nu au recunoscut ziua, ceasul, n-au recunoscut
împlinirea profe iei biblice i Domnul a rostit judecata. ti i de ce nu
au recunoscut ei? Fiindc n-au acceptat nici pe premerg torul trimis
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de Dumnezeu, ci au r mas în ceea ce au f cut de zeci, sute sau mii de
ani. Dac Domnul a spus foarte clar: „Eu v trimit pe prorocul Ilie”,
referitor la timpul nostru, atunci Dumnezeu spune ce vrea s spun .
Referitor la întreaga mi care penticostal , putem spune c
cine nu crede toate f g duin ele, nu le poate vedea împlinite, nu le
poate tr i. Num rul lor a crescut; pân nu demult au fost 550 de
milioane de penticostali i carismatici, dar acum sunt deja peste 561
milioane pe tot p mântul. Pretutindeni sunt mi c ri carismatice,
pretutindeni muzic
i prorocii, dar to i trec pe lâng ceea ce a
f g duit Dumnezeu pentru timpul prezent i aceasta este marea
problem . De aceea, fra i i surori, noi putem fi mul umitori.
S o spunem foarte clar: cine a primit slujba lui Ioan
Botez torul, cine l-a crezut pe Ioan Botez torul, acela a fost deja
preg tit ca s -L primeasc i pe Domnul. Acesta a fost scopul slujbei
f g duite, înaintea primei veniri a lui Isus Hristos. Dar care este
situa ia ast zi? Noi nu sl vim un om, ci spunem doar ceea ce a spus
deja Dumnezeu în Cuvântul Lui. Ferice de omul care poate crede a a
cum este scris în Scriptur .
Nu demult am amintit: în Noul Testament sunt scrise peste
140 de referin e la Vechiul Testament, cu expresia: „dup cum spune
Scriptura” sau „dup cum este scris”. De peste 140 de ori este scris în
Noul Testament cum a fost scris în Vechiul Testament. Acesta este un
lucru important: în total, în Noul Testament avem 845 de locuri în
care sunt ar tate împliniri din Vechiul Testament. Dar în Noul
Testament, în peste 140 de locuri, g sim no iunea „cum este scris” sau
„dup cum zice Scriptura” – acesta este lucrul important. Nu ceea ce
spun oamenii, ci s ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce
a spus deja Dumnezeu.
Noi am spus nu demult: to i cei care l-au crezut pe Ioan
Botez torul, L-au crezut pe Dumnezeu, c ci Dumnezeu a dat
f g duin a i au recunoscut c acest Ioan era un om trimis de
Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru timpul acela. De aceea,
Domnul a trebuit s pronun e judecata, nu doar pentru farisei i
înv a i, ci la modul general: „O, dac ai fi cunoscut în aceast zi,
despre ce este vorba…”. Despre ce este vorba ast zi? „Dac ai fi avut
parte de împlinirea f g duin ei, n-ar fi trebuit s anun judecata,
atunci ar fi putut r mâne piatr pe piatr , dar fiindc n-ai recunoscut
ziua cercet rii tale, de aceea nu va r mânea piatr pe piatr ”.
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Fra i i surori, harul mare, de nedescris, pe care ni l-a dat
Dumnezeu este c noi putem crede a a cum spune Scriptura. Dac
Domnul nostru, în Luca 24 a deschis în elegerea ucenicilor S i pentru
Scriptur , ca ei s în eleag , s vad i s a eze tot ce a fost împlinit i
acesta este scopul i ast zi. Nu s vestim o Evanghelie înv at pe de
rost, nu; ci s vestim o Evanghelie deplin , o mântuire deplin i totul
s fie inclus. În Apocalipsa 14:6 este scris c Evanghelia ve nic va fi
predicat tuturor popoarelor. Noi suntem mul umitori fiindc
Dumnezeu a putut s foloseasc un proroc ca s ne readuc la
Scriptur , la ceea ce a spus Dumnezeu i noi s credem a a cum este
scris în Scriptur ; fie c este vorba de temele Dumnezeirii, Cinei
Domnului, botezului, p catului originar, predestin rii, alegerii
dinainte, indiferent despre ce tem este vorba. Dumnezeu ne-a
descoperit totul prin Duhul Sfânt. El ne-a introdus în lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu, c ci a a este scris: „Duhul cerceteaz toate
lucrurile, chiar i lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”.
Dac vorbim despre slujba pe care a dat-o Dumnezeu fratelui
Branham, atunci o facem doar fiindc am recunoscut aceast zi a
cercet rii îndur toare a lui Dumnezeu, am recunoscut c am ajuns la
sfâr itul timpului de har. i înainte ca s înceap ziua cea mare i
înfrico at a Domnului, înainte ca soarele s se întunece i luna s se
prefac în sânge, Dumnezeu, personal, a spus-o în acest mod: „înainte
de aceast zi, Eu vi-l trimit pe prorocul Ilie; el va întoarce inimile
copiilor spre p rin ii lor”. Aceasta o putem tr i în timpul nostru,
putem vedea, auzi i s avem parte de ceea ce face Dumnezeu în
timpul nostru.
Haide i s spunem i chemarea care a fost dat acestui b rbat
a lui Dumnezeu. În 1933 a fost aceast tr ire puternic : „A a cum
Ioan Botez torul a fost trimis s premearg prima venire a lui Isus
Hristos, tot astfel mesajul care i-a fost dat ie va premerge a doua
venire a lui Hristos”. Da… Prorocul i-a încheiat slujba lui i a putut
merge Acas . A a cum Ioan Botez torul nu a mai fost pe p mânt când
a avut loc actul r scump r rii pe crucea de pe Golgota, tot astfel i
fratele Branham nu trebuie s fie pe acest p mânt, ci mesajul.
Cine cite te Isaia 55:11 într-un mod corect î i va da seama c
Domnul Dumnezeu a spus: „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea,
nu se întoarce la Mine f r rod, ci va face voia Mea i va împlini
planurile Mele”. A a se va i împlini! Deci nu mesagerul, ci mesajul
împline te scopul. Dumnezeu î i ia mesagerii, dar mesajul ne-a
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r mas. Dumnezeu i-a luat la El pe to i prorocii, pe to i apostolii, dar
ceea ce le-a fost încredin at lor din partea lui Dumnezeu, ne-a r mas
i aceasta putem s-o vestim pe tot p mântul.
Domnul nostru este Biruitorul de pe Golgota. El a venit întrun trup muritor, ca s poat lua totul asupra Lui i ne-a r scump rat
prin harul S u. Dar El a înviat a treia zi dintre cei mor i: „Moarte,
unde- i este boldul? Locuin a mor ilor, unde î i este biruin a?
Mul umiri lui Dumnezeu care ne-a d ruit biruin a, prin Isus Hristos,
Domnul nostru!”.
În cartea prorocului Isaia cap. 44, putem citi ni te expresii
care merit s fie citite în seara aceasta. Din Isaia 44 citim începând
cu v. 1: „Ascult acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am
ales!” A a vorbe te Domnul, care te-a f cut i întocmit i care de la
na terea ta este sprijinul t u: «Nu te teme de nimic, robul Meu
Iacov, Israelul Meu pe care l-am ales. C ci voi turna ape peste
p mântul însetat i râuri, pe p mântul uscat; voi turna Duhul Meu
peste s mân a ta i binecuvântarea Mea, peste odraslele tale»”. Este
minunat! Despre ce este vorba ast zi? Este vorba despre s mân a
original .
Ast zi am adus predica fratelui Branham, din care doresc s
citesc dou , trei citate. Este predica cea mai lung a fratelui Branham,
a inut ase ore i 29 de minute. La noi este redat în dou bro uri. A
fost predicat pe 18 martie 1962. Eu doresc din toat inima s spun c
ne-a fost încredin at s mân a original a Cuvântului. Ce a observat
fratele Branham când a v zut globul p mântului? A v zut cum a venit
mai întâi un om îmbr cat în alb, care sem na; i, imediat dup aceea,
a venit un om care era îmbr cat în negru care a sem nat i el s mân a
lui. Dup aceea, fratele Branham a v zut (este ceva r u, totu i nu v
ar t aceast fotografie) cum a r s rit s mân a, apoi a venit seceta, dar
a venit i ploaia. Dup ploaie, grâul s-a ridicat i a zis: „Glorie! Glorie!
Glorie!” Dar apoi i buruiana a spus: „Glorie! Glorie! Glorie”. Fratele
Branham a spus, atunci: „Iubite Domn, eu nu în eleg aceasta: pe grâu
îl pot în elege; el era uscat, dar a crescut i a putut spune: «Glorie!
Glorie! Glorie!»” Dar neghina, buruiana a fost pe acela i ogor i a
primit aceea i ploaie i ea a mul umit lui Dumnezeu pentru ploaia
aceasta. Dar buruiana r mâne buruian
i grâul r mâne grâu,
indiferent dac au mul umit sau nu.
Fra i i surori, dac citim exact, în Matei 13, atunci tim ce a
spus Domnul nostru: „L sa i-le s creasc ambele, pân la seceri ”.
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Dar numai pân la seceri . Înaintea seceri ului, Domnul Dumnezeu a
zis c va trimite îngerii Lui care vor înl tura toate piedicile din
Împ r ia lui Dumnezeu, din acest ogor cu grâu. Aici este taina. Iar
fratele Branham a zis: „Toate denomina iile vor fi legate în snopi, iar
în consiliul mondial al bisericilor ele sunt unite pe deplin”.
Fra i i surori, seceri ul grâului poate fi f cut numai dac nu
mai exist nici spini, nici m r cini, nici buruian . Doar grâul curat
poate fi secerat. În timpul seceri ului nu va fi niciun m r cine.
Domnul va cur a aria Lui i doar grâul va fi secerat i adus în
hambarul S u. Pleava va fi ars . Dac citim i vedem cum to i se
unesc… Chiar i în parlamentul german un politician spune: „Oare ce
s facem? Nu suntem noi to i una? Ecumenia acum, ecumenia acum!
Când trebuie s ne unim, dac nu acum?” Ce vedem noi acum? O
unificare a tuturor bisericilor, a tuturor religiilor, vedem cum to i se
unific . Tot astfel vedem cum Biserica Dumnezeului celui viu este
chemat afar i devine o inim i un suflet.
Fra i i surori, la fel de sigur cum noi am sem nat doar
Cuvântul curat al lui Dumnezeu, la fel de sigur vom secera doar
Cuvântul curat al lui Dumnezeu. To i care au primit Cuvântul lui
Dumnezeu sunt s mân a autentic a lui Dumnezeu. De aceea eu
doresc s citesc din predica fratelui Branham doar câteva pasaje.
„To i fiii i toate fiicele lui Dumnezeu sunt rândui i mai
dinainte. Noi vom citi imediat versetul din Efeseni 1:5. Noi suntem
hot râ i mai dinainte. De ce? Noi to i suntem rândui i mai dinainte.
De ce? Hristos este S mân a original i aceast s mân original a
fost rânduit mai dinainte, prin cunoa terea mai dinainte a lui
Dumnezeu. Dumnezeu a tiut c va avea loc c derea în p cat, de aceea
l-a rânduit pe El pentru a lua locul nostru. A i în eles? Toate fiicele i
to i fiii lui Dumnezeu sunt rândui i mai dinainte”.
Urm torul alineat: „Dumnezeu a v zut i a rânduit mai
dinainte un P mânt plin de fii i fiice. El a rânduit mai dinainte c ei
trebuie s fie acolo. Necredin a fa de Cuvânt a cauzat încruci area.
Dar Dumnezeu ne-a rea ezat, în a a fel încât s nu mai trebuiasc s
fim o încruci are; voi pute i pur i simplu s v întoarce i la Cuvântul
original i s fi i un fiu al lui Dumnezeu, a a cum ar fi trebuit s fi i de
la început”.
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Un alt alineat: „Spune i-mi ceva ce a spus Dumnezeu cândva i
nu a confirmat i nu a împlinit a a cum a fost spus”.
Acum vine un citat foarte important: „Dac S mân a
Cuvântului a fost rânduit mai dinainte, a a cum El a fost, atunci ce
produce aceea i Ap ? Este biserica de ast zi o mireas rânduit mai
dinainte? A spus Dumnezeu c va avea o mireas f r pat i f r
zbârcitur ? Atunci este deja rânduit mai dinainte, nu-i a a? i
Hristos a fost rânduit mai dinainte. El a fost s mân a împ r teasc a
lui Avraam. Ce s-a întâmplat prin aceasta? Când Duhul s-a coborât
peste Hristos, El a depus m rturie despre Cuvântul lui Dumnezeu. i
când Apa, Duhul, cade peste S mân a Cuvântului, atunci s mân a
împ r teasc a lui Avraam, care crede acela i Cuvânt al lui
Dumnezeu, va aduce acela i fel de recolt ”.
Fra i i surori, noi suntem n scu i din nou din acela i Cuvânt
i prin acela i Duh la o n dejde vie, de aceea vestim Evanghelia
deplin . Din aceasta face parte i f g duin a principal pentru timpul
nostru.
Mai sunt aici câteva alineate minunate: „Apoi, dintr-un mic
grup al adev ratei semin e a Cuvântului, Dumnezeu Îi va prezenta lui
Hristos o mireas iubit , o fecioar , o fecioar a Cuvântului S u. i
prin ea se va împlini tot ceea ce a fost f g duit Cuvântului S u din
fecioar , care nu cunoa te crezuri i dogme omene ti. În ea va fi
Cuvântul f g duin ei, a a cum a fost în Maria”.
Noi accept m i cunoa tem doar Cuvântul lui Dumnezeu care
r mâne în vecii vecilor.
„El Însu i va ac iona prin propriul S u Cuvânt al f g duin ei
ca s împlineasc tot ce s-a scris despre El. A a cum a f cut când a
ie it din pântecele feciorelnic, care vorbea despre pântecele
duhovnicesc de acum, la fel acum fecioara va primi Cuvântul S u:
«fac -mi-se dup cum ai spus»”.
Noi, nu demult, am amintit acest lucru în acest loc: a a cum a
fost dat f g duin a Mariei i ea a crezut-o, în acel moment Duhul lui
Dumnezeu a venit peste ea i apoi au r sunat cuvintele: „ceea ce se va
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na te din tine este de la Duhul Sfânt”. Ce este na terea din nou? O
na tere din nou este lucrarea supranatural a lui Dumnezeu în
sufletul t u i al meu. „N scut din nou la o n dejde vie”. Dar a a cum
este situa ia i în sfera p mânteasc , nu poate s existe o na tere f r
o z mislire, tot astfel trebuia s se întâmple i cu noi: Cuvântul
trebuie s fie sem nat în noi i Duhul Sfânt trebuie s vin peste noi i
via a nou , dumnezeiasc , poate fi creat în noi, prin harul S u.
Fratele Branham spune mai departe: „Cuvântul i gândul lui
Hristos este în Mireas . Din Cuvântul S u, ea tie ce dore te El s
fac . Ea are pe «A a vorbe te Domnul»!”
Tot Cuvântul lui Dumnezeu este „A a vorbe te Domnul”!
Cu referire la Ioan 17:4 i Ioan 19:28, atunci, El nu doar c a
împlinit totul, ci El a f cut ce era hot rât pentru timpul respectiv. Noi
cu to ii tim ce este scris în Ioan 17. Haide i s citim, ca to i s tie c
a a este scris. Ce s-a întâmplat atunci a fost important i ne-a fost
spus în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum trebuie s tim ce face
Dumnezeu în timpul nostru. Citim Ioan 17:4: „Eu Te-am prosl vit pe
p mânt, am sfâr it lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. Ce lucrare a
sfâr it El? Lucrarea de mântuire. Pre ul a fost pl tit. În Ioan 19:28
este scris: „Dup aceea, Isus, care tia c acum totul s-a sfâr it, ca s
împlineasc Scriptura, a zis: «Mi-e sete»”. El a zis: «S-a ispr vit!»”.
Lucrarea de r scump rare avusese loc! Ce are loc acum? Acum are loc
des vâr irea, încoronarea lucr rii de r scump rare în cadrul Bisericii
Mirese a lui Isus Hristos, Domnul nostru. De aceea, trebuie s
subliniem c acele f g duin e pe care le-a dat Dumnezeu pentru
prima venire a lui Isus Hristos, s-au împlinit atunci; dar acum, în
aceast zi de mântuire, la sfâr itul timpului de har, este important s
credem a a cum este scris în Sfânta Scriptur i s avem parte de ceea
ce face Dumnezeu chiar acum.
În aceast leg tur citim din Romani 9, unde Pavel a exprimat
în v. 28: „C ci Domnul va împlini pe deplin i repede pe p mânt
Cuvântul Lui”. [„Pentru c El duce cuvântul la bun sfâr it i îl
gr be te în dreptate, deoarece Domnul va împlini în grab cuvântul
pe p mânt” – trad. Bucure ti 2001]. Amin! Ce s-a întâmplat atunci
când a strigat: „S-a ispr vit”? i Domnul nostru a putut spune: „Eu
am împlinit lucrarea pe care Mi-ai dat-o”. Aceasta a fost lucrarea de
r scump rare, împlinit pe crucea de pe Golgota. Sângele sfânt al
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Leg mântului celui nou a fost v rsat. „S-a ispr vit!” Lucrarea de
r scump rare a avut loc, dar acum, la sfâr itul timpului de har, se va
împlini ce am citit adineauri: „Pentru c El duce cuvântul la bun
sfâr it i îl gr be te în dreptate, deoarece Domnul va face o lucrare
scurt pe p mânt”. El va împlini într-un mod sigur i deplin. Unde
este Aminul? Binecuvântat fie Numele Domnul Dumnezeului nostru!
Noi, prin harul lui Dumnezeu, putem avea parte de aceast lucrare.
Haide i s cuprindem ce am dorit s d m mai departe ast zi,
în Numele Domnului. S mân a lui Dumnezeu, Cuvântul lui
Dumnezeu a fost sem nat. i la fel de sigur cum Domnul nostru a
c zut în p mânt, a murit i a r s rit iar i, la fel de sigur, tot ogorul de
grâu a fost în cuno tin a mai dinainte a lui Dumnezeu. La fel cum a
fost Fiul lui Dumnezeu hot rât mai dinainte i n scut prin Duhul lui
Dumnezeu, la fel suntem i noi hot râ i mai dinainte i n scu i prin
Duhul lui Dumnezeu. i ce se va întâmpla? Domnul va strânge doar
grâu i-l va aduce în hambarul S u.
L sa i-m s-o mai subliniez odat . Nu grâu i neghin , ci în
ultimul moment, înainte s se fac seceri ul, atunci nu va mai fi nicio
buruian în ogorul cu grâu.
O ti i cu to ii, am spus-o aici de mai multe ori… Când Domnul
mi-a ar tat acest ogor cu grâu, uria … Eu m-am n scut la ar i tiu
cum se seam n i cum se secer grâul i tiu c , în general, la
margine mai sunt i buruieni. Dar acest ogor cu grâu pe care l-am
v zut eu a fost perfect curat; pu in cam uscat de soare, era deja
dep it timpul seceri ului. Eu am spus: „O, Doamne, este prea târziu,
eu nu mai pot face seceri ul”. Voi cunoa te i aceast m rturie. Dar
apoi a avut loc seceri ul, nu a fost niciun m r cine, nicio buruian ,
doar grâu curat de sut la sut a fost secerat. A a va fi i la sfâr it. A a
este acum deja, i a a va fi atunci. Cum am i spus, Domnul va trimite
pe mesagerii Lui, totul va fi adunat i unit i la sfâr it va fi doar un
ogor curat, doar cu grâu.
Doresc s mai citesc înc un verset care este scris în Marcu
despre grâul care este sem nat; atunci nu mai trebuie s ai niciun fel
de griji - grâul cre te, po i s te culci i s a tep i, iar când vine
seceri ul, acest grâu va fi copt. Acel b rbat care a sem nat grâul poate
s se odihneasc zi i noapte, c ci ce a fost sem nat va r s ri. Citim în
Marcu 4:26: „El a mai zis: «Cu Împ r ia lui Dumnezeu este ca
atunci când arunc un om s mân a în p mânt; fie c doarme
noaptea, fie c st treaz ziua; s mân a încol e te i cre te f r s
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tie el cum»”. El nu mai poate face nimic, nu mai poate ad uga nimic,
dar mai întâi trebuie sem nat aceast s mân
i trebuie s cad pe
un p mânt fertil. i Cuvântul vestit trebuie s ne fie descoperit, altfel
vine du manul i-l fur .
Apoi în v. 28 este scris: „P mântul rode te singur: întâi un fir
verde, apoi spic, dup aceea grâu deplin în spic; i când este copt
rodul..”.. Aleluia! L udat i sl vit s fie Numele Domnului
Dumnezeului nostru! Chiar dac noi înc nu am tr it aceast coacere
deplin , dar suntem ogorul cu grâu din acest timp i putem fi siguri: zi
i noapte Domnul d ruie te cre terea, prin harul S u, iar în timpul
seceri ului grâul va fi copt i adunat în hambarul ceresc.
Deci, noi nu trebuie s ad ug m absolut nimic. Fi i cinsti i, ce
poate s mai fac sem n torul, decât s preg teasc p mântul i s
semene? Apoi poate s se odihneasc , s se trezeasc , s se plimbe
sau s fac alte lucr ri, dar ceea ce a fost sem nat ca s mân va
r s ri, a a cum am citit: „P mântul rode te singur: întâi un fir verde,
apoi spic, dup aceea grâu deplin în spic”. Conform Cuvântului lui
Dumnezeu, Cuvântul adev rat al lui Dumnezeu este vestit acum i to i
cei ce sunt din Dumnezeu ascult cuvintele lui Dumnezeu. To i cei
care sunt din Dumnezeu cred fiecare f g duin , primesc fiecare
Cuvânt al lui Dumnezeu.
Fra i i surori, aceasta ne deosebe te de to i ceilal i, de toate
celelalte biserici. Mai poate fi spus, de asemenea: mai întâi
sem n torul a sem nat s mân a bun i du manul a venit dup el i
când oamenii dormeau, a sem nat i el s mân a lui. Aceasta ne
readuce înapoi la Gr dina Eden, la am gire; ne aminte te c nimeni
nu trebuie s discute cu du manul despre Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu nu este dat ca noi s -l discut m, ci ne este dat
ca noi s -l credem a a cum a fost spus i cum este scris. La fel de sigur
cum adev rata vestire a Cuvântului lui Dumnezeu este adev rata
s mân , la fel de sigur vine i du manul în urm i seam n i el
r st lm cirile lui, s mân a lui. i în cadrul bisericilor timpului de
sfâr it avem ambele. Nu numai pretutindeni, ci chiar i în bisericile
mesajului timpului de sfâr it, avem ambele: pe de o parte este
sem nat s mân a Cuvântului, iar pe de alt parte acolo s-au ridicat i
ni te b rba i care au sem nat i ei. Mi-am amintit c Sfânta Scriptur
spune c se vor ridica „oameni”, nu mesageri ai lui Dumnezeu, nu
slujitori ai lui Dumnezeu, ci ni te oameni care vor vesti înv turi
nimicitoare. Un adev rat slujitor al lui Dumnezeu predic i înva
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doar Cuvântul adev rat al lui Dumnezeu, nu adaug nimic, nu scoate
nimic i nu r st lm ce te, ci las totul în forma original .
În cuprins, putem spune: Dumnezeu a vizitat poporul S u
într-un mod îndur tor, în acest timp, ne-a d ruit descoperirea
Cuvântului S u, prin harul S u i noi am putut vesti i sem na acest
Cuvânt ca s mân dumnezeiasc în toat lumea. i s mân a care a
fost sem nat încol e te i cre te i aceast s mân va fi un grâu
deplin în spic. Restul va r mânea aici pe p mânt i doar grâul va fi
luat în sus – restul este sortit focului.
Ceea ce am citit la început din Ioan i din Luca, cum Domnul a
plâns fiindc poporul Israel nu a recunoscut ceasul cercet rii lui
Dumnezeu, atunci când s-au împlinit profe iile biblice. Fra i i surori
i ast zi este la fel. Doar cine g se te har înaintea lui Dumnezeu va
recunoa te timpul i ceasul, mesajul, se va deschide i va primi
s mân a divin a Cuvântului.
Haide i s-o spunem înc o dat . Pân ast zi, în peste trei mii
de predici, eu nu am vestit niciodat vreun amestec; întotdeauna am
vestit Cuvântul original i Cuvântul original este s mân a original .
Dac aceast s mân a c zut în inima ta, atunci fiecare s mân va
aduce rod dup soiul ei. Din s mân a sem nat nu va ie i nicio
buruian , ci tot grâu, dac a fost sem nat grâu. Dumnezeu ne-a d ruit
harul S u în acest timp, ca noi s nu m rturisim doar despre ce a
f cut Dumnezeu în trecut, ci pe baza Cuvântului lui Dumnezeu putem
s m rturisim despre ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru pe
întregul p mânt.
Cuvântul este s mân a i copiii Împ r iei lui Dumnezeu sunt
aceast s mân
care a r s rit (Matei 13:37-38). Ce a sem nat
du manul este treaba lui, noi ne ocup m cu Împ r ia lui Dumnezeu,
cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. i trebuie spus tot
timpul: doar cine este în Cuvântul lui Dumnezeu poate fi i în voia lui
Dumnezeu. De aceea Cuvântul este atât de important pentru noi.
Domnul a spus: „Ferice de ochii vo tri c v d i de urechile voastre
c aud”.
Domnul Dumnezeu a vizitat poporul S u într-un mod
îndur tor, la sfâr itul zilei mântuirii; noi am auzit ultimul mesaj i
s mân a dumnezeiasc a Cuvântului a fost sem nat i va r s ri o
Mireas f r pete i f r zbârcituri. Nu prin for area ta sau a mea, ci
prin Duhul lui Dumnezeu va fi lucrat totul în tine i în mine; în toat
turma r scump rat prin Sângele dumnezeiesc lucreaz Duhul lui
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Dumnezeu împreun cu Cuvântul. i noi to i putem avea parte de
aceasta.
Lui, Dumnezeului atotputernic, Îi aducem cinstea i lauda i
închinarea noastr pentru c noi putem crede a a cum este scris în
Scriptur i putem tr i c toate f g duin ele lui Dumnezeu sunt „Da!”
i „Amin!” Noi o confirm m i Îi mul umim lui Dumnezeu din toat
inima noastr .
Înc un cuvânt adresat celor ce sunt noi în mijlocul nostru,
tineri i în etate, mici i mari. Dac unele lucruri sunt noi pentru voi i
înc nu le în elege i, atunci ruga i-L pe Dumnezeu s v deschid
în elegerea pentru Scriptur , dar crede i fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu. Abia dup ce am crezut Cuvântul lui Dumnezeu, dup ce
am crezut f g duin a, abia dup aceea ne este descoperit . Dac nu o
credem, atunci Dumnezeu nu poate s ne vorbeasc , nu ne poate fi
descoperit . De aceea Domnul nostru a zis: „Cine crede în Mine, a a
cum spune Scriptura”, de aceea a spus foarte clar c Scriptura este
Alfa i Omega, Cuvântul lui Dumnezeu care r mâne în vecii vecilor.
Acest Cuvânt noi l-am primit i l-am vestit prin harul lui Dumnezeu.
Dumnezeul atotputernic care a vizitat într-un mod îndur tor poporul
S u s binecuvânteze în toate na iunile, pe tot p mântul. El cheam
afar tot poporul S u i to i ale ii ascult vocea Lui, cred f g duin ele
Sale i au parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent.
Lui, Dumnezeului atotputernic Îi aducem slava i lauda în
vecii vecilor! Aleluia! Amin.
Haide i s ne ridic m i s ne rug m împreun . Înainte de a ne
ruga, am dori s cânt m A a cum sunt. […]
În timp ce surorile noastre vin în fa ca s cânte o cântare,
haide i s ne rug m într-un mod lini tit. i dac sim i i c Domnul v
cheam , atunci veni i, conform cuvântului din Scriptur : „Ast zi, dac
auzi i glasul Lui”. i to i aceia care sunt n scu i din Dumnezeu vor
auzi glasul Lui.
Haide i s r mânem lini ti i i s ne rug m. Ne afl m în
prezen a lui Dumnezeu. i în urma acestei adun ri vor r s ri roade
pentru ve nicie, ne va d rui siguran c ne afl m în voia i în
Cuvântul lui Dumnezeu i s recunoa tem ceea ce face Dumnezeu în
timpul nostru pe acest p mânt. Domnul nu ne spune aceste cuvinte
de judecat : „O, de ai fi recunoscut ceea ce era pentru pacea ta!”. Ci
nou El ne spune: „Voi poporul Meu, voi a i auzit Cuvântul Meu, voi
a i crezut Cuvântul Meu care a c zut în inima voastr , ca s mân . Voi
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sunte i fiii i fiicele Mele, Eu torn Duhul Meu peste voi i lucrez în voi
o via nou , dumnezeiasc ”. A Lui s fie slava. Aleluia! Aleluia!
Mul umirea s -I fie adus Domnului. În timp ce ne rug m în
lini tite, cu team , în prezen a lui Dumnezeu, fra i i surori, din
convingere putem spune: „Ast zi se împline te aceast Scriptur în
fa a ochilor no tri: f g duin a c vei trimite un proroc înainte s vin
ziua cea mare i înfrico at a Domnului”. Aceast f g duin s-a
împlinit. i noi Î i mul umim o, Doamne, din toat inima noastr . La
fel, s-a împlinit c Evanghelia Împ r iei lui Dumnezeu este
propov duit tuturor popoarelor, ca m rturie; i dup aceea va veni
sfâr itul. i toate f g duin ele pentru Israel i tot ceea ce a fost spus
dinainte, totul se împline te în timpul nostru. Noi putem spune de
fiecare dat : „Ast zi, se împline te aceast Scriptur în fa a ochilor
no tri”.
Înainte de a ne ruga împreun , doresc s întreb: cine dore te
s fie inclus în rug ciunea de încheiere? Sunt dorin e de rug ciune;
poate cei care ast zi au auzit Cuvântul de prima dat . Domnul s v
ajute s primi i acest Cuvânt, prin credin , s vi se descopere i vou ;
voi s fi i de acord cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.
Când fratele Branham a fost întrebat: „Care este semnul
absolut c a i primit Duhul Sfânt cu adev rat? Faptul c cineva
lucreaz cu darurile Duhului?” i Domnul i-a r spuns fratelui
Branham c „semnul adev rat c noi am primit Duhul Sfânt cu
adev rat, este faptul c noi credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu”.
Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat prin Duhul Sfânt i noi
credem fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. i fiecare Cuvânt al lui
Dumnezeu este o s mân dumnezeiasc care a fost sem nat în
inimile noastre.
Tat ceresc, Î i mul umim din toat inima noastr pentru
Evanghelia ve nic valabil a lui Isus Hristos, Domnul nostru. Î i
mul umim i pentru seara aceasta i Te rug m binecuvânteaz pe tot
p mântul, în toate popoarele, limbile i na iunile. Cheam Tu afar pe
tot poporul T u. Acesta este ceasul, aceasta este ziua vizitei Tale
îndur toare.
Iubite Domn, Te rog ca to i ale ii adev ra i s recunoasc
ceasul i mesajul ceasului prezent, s vad împlinirile profe iei biblice
i s aib parte de aceste împliniri. Binecuvânteaz pe to i cei aduna i
în acest loc, binecuvânteaz pe to i aceia care sunt în leg tur direct .
Tu s - i des vâr e ti lucrarea Ta; a a cum ai început lucrarea de
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mântuire i ai des vâr it-o, tot astfel Tu s des vâr e ti i lucrarea în
turma Ta r scump rat prin sânge, în Biserica Ta. Tu s - i confirmi
Cuvântul T u în noi i prin noi to i. Noi Î i mul umim pentru victoria
de pe Golgota, Î i mul umim pentru mesaj!
Te rug m acum: salveaz -i pe to i, vindec -i pe to i,
elibereaz -i pe to i, fie- i mil de to i, o, Doamne i confirm - i acum
Cuvântul T u în mijlocul nostru, c ci Tu e ti prezent. L udat i sl vit
s fii Tu! Tu salvezi, Tu vindeci, Tu eliberezi. ie, Dumnezeului
atotputernic, Î i aducem cinstea! L uda i pe Domnul. Jubila i înaintea
Dumnezeului nostru. Aleluia! Aleluia! Aleluia! i tot poporul s spun
„Amin”. Amin.
S cânt m „Tu e ti vrednic…” […] [Doi fra i sunt chema i s se
roage].
O, Dumnezeule, inima mea este mi cat ca s - i mul umeasc
pentru tot ceea ce s-a întâmplat ast zi, prin harul T u. Cuvântul care
a ie it din gura Ta, nu se va întoarce f r rod la Tine, ci va împlini
scopul pentru care l-ai trimis. Î i mul umesc pentru to i fra ii i
pentru toate surorile mele, fiindc noi to i am g sit har înaintea Ta.
Noi am recunoscut mesajul timpului prezent i am avut parte de
împlinirea lui.
Iubite Domn, ridic - i Tu Fa a peste noi to i i d ruie te-ne
tuturor harul T u, ca s credem din toat inima noastr i s facem
voia Ta din toat inima noastr . ie Î i aducem toat cinstea i lauda,
acum i în vecii vecilor. Tu ai des vâr it lucrarea Ta de r scump rare
i ai zis: „S-a ispr vit!” Sângele leg mântului celui nou a curs i noi
am primit împ care, iertare, har, mântuire i via ve nic .
Î i mul umim fiindc Î i des vâr e ti lucrarea Ta de
r scump rare în to i credincio ii ale i dinainte, o vei des vâr i acum,
în timpul nostru i noi putem avea parte de aceasta.
Iubite Domn, Î i dedic ie toat turma r scump rat prin
Sângele T u; ea este proprietatea Ta, ea Î i apar ine
ie.
Binecuvânteaz din harul T u mare. ie Î i aducem închinarea i
lauda pentru tot, în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Aleluia! Amin.
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