Predica de la Krefeld
Duminic , 2 februarie 2014, ora 1030
Ewald Frank
[FRATELE ALFRED BORG: Fapte 8:4-8: „Cei ce se
împr tiaser mergeau din loc în loc i propov duiau Cuvântul.
Filip s-a coborât în cetatea Samariei i le-a propov duit pe Hristos.
Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au
auzit i au v zut semnele pe care le f cea. C ci din mul i îndr ci i
ie eau duhuri necurate i scoteau mari ipete; mul i sl b nogi i
chiopi erau t m dui i. i a fost o mare bucurie în cetatea aceasta”.
[...].
FRATELE SCHMIDT: Ne ridic m i mul umim Domnului
pentru har.
O, Dumnezeule mare, venim împreun în prezen a Ta. Î i
mul umim pentru Cuvântul harului T u, pentru relatarea pe care neai l sat-o. C ci nu doar în trecut Tu ai fost Dumnezeul care f cut
semne i minuni, ci Tu i ast zi e ti acela i. Î i mul umim fiindc e ti
Cel atotputernic i Singurul Dumnezeu adev rat. Tu ai trimis pe
trimi ii T i s semene s mân a bun , ca ea s încol easc
i s
rodeasc . D ruie te-ne harul T u s l ud m Numele T u sfânt. O,
Dumnezeule ceresc, Tu ai f g duit c din noi vor curge ni te râuri de
ap vie. Binecuvânteaz poporul T u de pretutindeni, pe tot
p mântul, o, Doamne, pe to i aceia care sunt în leg tur direct . Î i
mul umim c ne d ruie ti harul T u ca s fim în acest loc, Î i
mul umim c în lumea aceasta Tu ai preg tit un loc de odihn pentru
to i aceia care cred i ne astâmperi nevoile noastre; Tu îi
binecuvântezi pe to i i ne d ruie ti pacea Ta. Î i mul umim. Te rog
binecuvânteaz i în diminea a aceasta buzele prin care vei vorbi. i
noi tim c Tu vei vorbi, c ci Cuvântul T u este adev rul i adev rul
ne elibereaz . Î i mul umim pentru tot în scumpul T u Nume al lui
Isus Hristos. Amin.
S cânt m „Numai s crezi”…]
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FRATELE FRANK: Amin. Lua i loc. Noi putem s ne
încredem deplin în Domnul. A a cum am i citit, acolo unde a fost
vestit Cuvântul, acolo Dumnezeu l-a i dovedit; a a este scris i în
Marcu 16:20: „Domnul lucra împreun cu ei i înt rea Cuvântul prin
semnele care-l înso eau”.
Dac ne gândim la ce s-a întâmplat prin slujba fratelui
Branham, în vremea noastr … i atunci omul lui Dumnezeu a zis:
„Ceea ce a f cut Dumnezeu prin slujba mesagerului, El va face i prin
Biserica care a primit mesajul i l-a crezut”. Atunci nu mai este un
sistem cu un b rbat, ci tot Trupul este inclus i diferitele slujbe i
daruri se vor descoperi. Noi suntem mul umitori din toat inima.
Dac va vrea Dumnezeu, în primul sfâr it de s pt mân din
aprilie vom s rb tori patruzeci de ani de la zidirea acestei cl diri pe
care am dedicat-o Domnului i am pus-o într-un mod con tient în
slujba Domnului. Sunt unii în mijlocul nostru, pu ini, care au tr it
personal acest lucru. M gândesc la diferitele perioade în care
Dumnezeu a fost îndur tor i a condus totul de la început. Noi putem
spune c lucrarea lui Dumnezeu i-a fost încredin at Lui i El are grij
de tot i nu întârzie niciodat .
Ieri am amintit, scurt, câte mile de zbor am parcurs în ultimii
dou zeci de ani. i dac ne gândim la întreaga perioad de cincizeci
de ani i includem i celelalte c l torii, suma milelor de zbor este i
mai mare; i dac socotim c l toriile în cadrul rilor, cu autobuze, cu
taxiul i pe jos, eu pot spune cu o con tiin bun : nu doar jum tate
din via a mea am pus-o în slujba Domnului, ci toat via a mea am
dedicat-o Domnului. În urm cu aizeci i doi de ani am predicat
Cuvântul Domnului i timp de cincizeci i doi de ani am predicat
mesajul timpului de sfâr it i cum spuneam, de acum patruzeci de ani
avem Centrul de Misiune de aici.
Dac m gândesc la cum au fost începuturile; aici este fratele
Alfred Borg care împreun cu scumpa lui so ie, sora noastr Anita
Borg, a fost aici în subsol i într-un mod rudimentar cu aparatura care
era atunci la dispozi ie au tip rit primele scrisori circulare i au f cut
ce mai trebuia f cut. i dac ne gândim ast zi cum a condus
Dumnezeu totul într-un mod atât de minunat, în toate limbile. Dac
ne gândim la traduc torii no tri care traduc în cele dou sprezece
cabine, în dou sprezece limbi; dac ne gândim la to i fra ii i toate
surorile care au parte de aceast lucrare, ca mesajul s fie dat mai
departe în diferite limbi i na iuni...
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Eu am amintit deja asear , c fratele nostru din Iran a
m rturisit ce se întâmpl acolo. Unde este fratele nostru din Iran? Te
rog, ridic -te în picioare. Dumnezeu s te binecuvânteze în mijlocul
nostru. S pt mâna viitoare pleac în Turcia i în Iran. Noi îi
transmitem saluturi din toat inima noastr . Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu credincios i El cheam din toate popoarele, limbile i
na iunile. Fratele nostru mai are ceva probleme cu limba englez i
limba german , dar tie bine limba persan . Este necesar ca, pe plan
interna ional, s vorbe ti limbile care sunt cunoscute în toat lumea;
numai a a se poate da mai departe ceea ce ne-a încredin at Domnul.
De asemenea i ast zi transmitem multe saluturi. Poate,
niciunul din noi nu poate în elege ce înseamn pentru oameni s
asculte Cuvântul lui Dumnezeu i s tr iasc totul. Saluturi [...].
Înainte s intr m în privirea Cuvântului doresc s citesc ceea
ce a spus Jan Hus ca ultime cuvinte ale sale pe care le-a scris cu litere
mari. Înainte s fie ars pe acel rug în Konstanz, Jan Hus a scris cu
litere mari:
Caut Adev rul!
Ascult Adev rul!
Înva Adev rul!
Iube te Adev rul!
Spune Adev rul!
Respect Adev rul!
Ap r adev rul pân la moarte!
Haide i s ne ridic m în picioare pentru rug ciune. [Se roag
un frate, se cânt cântarea „Tu meri i” (...)]. Amin.
Repet m înc o dat aceste cuvinte minunate:
Caut Adev rul!
Ascult Adev rul!
Înva Adev rul!
Iube te Adev rul!
Spune Adev rul!
Respect i tr ie te Adev rul!
Ap r adev rul pân la moarte!
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L udat i binecuvântat s fie Domnul nostru, care a zis: „Ve i
cunoa te adev rul i adev rul v va face slobozi” [Ioan 8:32]. Întradev r, noi tr im într-un timp când minciuna triumf în toat lumea,
dar adev rul este rar i îl g se ti doar în mijlocul credincio ilor
adev ra i. Dac ne gândim la tot ce se întâmpl în jurul nostru, atunci
ce s spunem? Noi repet m doar ceea ce a spus deja Domnul nostru:
„Dac vede i aceste lucruri întâmplându-se, atunci ridica i-v capetele
fiindc ti i c r scump rarea voastr este aproape”.
Am amintit recent c tema cea mai important pe plan
mondial este unificarea marilor biserici. i în ara noastr , ara unde a
avut loc Reforma… Aici avem un titlu mare. Protesta ii spun: „Aceste
cuvinte ale papei sunt evanghelice”. Dac citim aceste crezuri i
declara ii: „Noi trebuie s fim una, dar înc nu suntem”; apoi vine i
necesitatea: „Ecumenia acum. Când, dac nu ast zi?”. i vedem c
rana trebuie s se vindece, rana care a fost f cut prin sabia Reformei.
Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. i dac în Apocalipsa este
scris c aceast ran s-a vindecat i to i se unific din nou sub
mantaua babilonian …
Din ultima declara ie a papei, doar câteva rânduri; to i pot s-o
citeasc pe internet. „Conciliul al III-lea din Vatican a început ast zi
cu declara ia lui Francisc: «Catolicismul este o religie modern i
în eleapt ...»”. Nu po i citi mai departe lucrurile acestea. „Adev rul
nu este absolut i nu este s pat pe table de piatr ”. Dar pentru noi
Adev rul este absolut; i acest Adev r nu este scris doar în Scriptur ,
ci chiar a fost scris în inimile noastre. Dup aceea urmeaz afirma ia:
„A a cum vedem fabula cu Adam i Eva, vedem i iadul ca pe un fel de
tablou literar”. Adam i Eva, o fabul ? Ispitirea omului a fost cea mai
trist realitate din Eden. Când omul a fost desp r it de Dumnezeu i
dat în mâna mor ii, acestea nu sunt fabule i nici basme, ci este o
realitate trist . La fel, r scump rarea este o realitate divin . Domnul,
care l-a f cut pe om pasibil de c dere, a tiut c omul se va decide
gre it i de aceea El însu i a venit în trup i a înf ptuit r scump rarea
aici, pe p mânt. De aceea este scris în 1 Corinteni 15: „Dup cum to i
mor în Adam, tot a a, to i vor învia în Hristos”.
Mai departe, în declara ia aceasta este scris: „Biserica noastr
este destul de mare pentru to i, pentru homosexuali, pentru
heterosexuali; pentru to i este loc, pentru conservatori, pentru
liberali, pentru comuni ti. To i sunt bine veni i; noi suntem deschi i
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pentru to i”. A a este situa ia. To i ascult aceast chemare i to i
trebuie s fie inclu i în aceast unificare politico-religioas .
Dar înainte ca aceasta s ajung la sfâr it, trebuie s aib loc
chemarea afar : „Voi poporul Meu ie i i afar . Desp r i i-v de ei i
nu v atinge i de nimic necurat. Atunci Eu v voi primi i voi Îmi ve i
fi fiii i fiicele Mele”.
În aceast lume se întâmpl multe lucruri. Apoi, este un titlu
foarte mare: „Revolu ia global sexual ”. Acum chiar i la coal s se
înve e despre homosexualitate .a.m.d? Un om trebuie s - i închipuie
odat lucrurile acestea, „chiar c snicia normal trebuie s fie
desf cut ; fiecare trebuie s decid cum dore te s tr iasc ”. Dar
Dumnezeu a instituit c snicia, a instituit familia. Ne gândim la faptul
când bunicul, bunica, mama i tat l tr iau împreun sub acela i
acoperi cu copiii i nepo ii. Ce s-a întâmplat dup Primul R zboi
Mondial? Ce s-a întâmplat dup cel de-al Doilea R zboi Mondial?
Oamenii au dec zut i s-au îndep rtat de Dumnezeu. i de aceea noi
spunem de fiecare dat din toat inima noastr i-I mul umim lui
Dumnezeu fiindc El ne-a dat o privire clar i putem vedea aceast
minciun lumeasc . Atâta minciun cât exist ast zi nu a mai existat
niciodat pe p mânt.
i dac am citi celelalte articole, cum ace ti doi papi, actualul
i fostul, discut unul cu cel lalt i cancelarul Germaniei întreab :
„Cum v sim i i dup ce a i primit infailibilitatea?” Infailibilitate?
Unul Singur este etern infailibil i acesta este Dumnezeu. Aici [este
ar tat] cum papa s rut moa tele lui Petru – acesta este un cult
idolatru i n-are nimic de-a face cu Dumnezeu; vedem aceste lucruri
i toat omenirea este uimit . Noi auzim Cuvântul ceasului prezent i
suntem mul umitori c mai exist oameni pe acest p mânt care nu au
fost atra i în aceast r t cire, ci sunt chema i afar . Acesta este harul
de nedescris al Dumnezeului nostru, pe care noi l-am primit.
În leg tur cu versetele citite asear doresc s mai citesc unele
versete. Începem cu Apocalipsa 19 unde este scris c „Mireasa Lui s-a
preg tit”. Noi nu observ m doar ceea ce se întâmpl în Israel, cu toate
c i acest lucru este important. Domnul John Kerry a spus c pân în
decembrie toate negocierile cu palestinienii i cu to i ceilal i trebuie s
fie gata. Atunci noi tim i ce se va întâmpla la sfâr it. Ei vor semna
tratatul cu Vaticanul i cu to i aceia care deja l-au semnat. Nu vom
intra în mai multe detalii. Este vorba despre Biseric , despre Mireasa
Mielului din acest timp.
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În Apocalipsa 19 citim începând cu vers. 7: „S ne bucur m, s
ne veselim i s -I d m slav ! C ci a venit nunta Mielului; so ia Lui sa preg tit! i i s-a dat s se îmbrace cu in sub ire, str lucitor i
curat. (Inul sub ire reprezint faptele neprih nite ale sfin ilor.) Apoi
mi-a zis: «Scrie: «Ferice de cei chema i la osp ul nun ii Mielului!»
Apoi mi-a zis: «Acestea sunt adev ratele cuvinte ale lui
Dumnezeu!»”. Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adev rate i doar
Dumnezeu este adev rat i orice om este un mincinos. Cine nu spune
ceea ce a spus Dumnezeu i ceea ce este scris în Cuvântul lui
Dumnezeu acela înc mai minte. Doar cine a recunoscut adev rul i
cine a fost p truns de adev r i a fost hot rât ca s cread adev rul
doar acela va fi p truns de acest adev r i nu va încheia niciun fel de
compromis i nu va crede niciun fel de basme. Ci credin a noastr va
fi în toate punctele a a cum este scris în Scriptur .
Citim i alte versete biblice, în special Matei 24; în acest
capitol a fost spus totul despre timpul sfâr itului, ce se va întâmpla i
se i întâmpl în fa a ochilor no tri. A a cum a amintit deseori, mai
întâi citim vers. 14: „Evanghelia aceasta a Împ r iei va fi
propov duit în toat lumea, ca s slujeasc de m rturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfâr itul”. Mai înainte, în Matei 24:4,
Domnul a spus: „Drept r spuns, Isus le-a zis: «B ga i de seam s
nu v în ele cineva»”. În el ciunea este împodobit cu multe versete
biblice, astfel încât doar aceia care sunt n scu i din Cuvântul
adev rului i prin Duhul Sfânt la o n dejde vie, doar aceia vor
cunoa te aceast în el ciune, se vor feri de ea i vor fi sfin i i în
Adev r. Apoi putem citi avertizarea din Matei 24:24: „C ci se vor
scula hristo i mincino i i proroci 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”. Apoi urmeaz o expresie puternic a Domnului nostru:
„Iat c v-am spus mai dinainte” (v. 25), „Eu v-am spus-o dinainte”.
Deci dac va sosi acest timp, noi, cei ce credem, o putem recunoa te.
Noi credem c Domnul face semne i minuni, dar nu alerg m dup
ele; pentru noi Cuvântul lui Dumnezeu este Alfa i Omega i credem
c Dumnezeu Î i confirm Cuvântul Lui.
F r s judec m pe cineva, ce se întâmpl cu to i evangheli tii
de la TV, cu toate personalit ile carismatice? Împreun cu fratele
Menard am fost cel pu in în patru adun ri de acest fel, în America de
Sud, în Taipei i în alt loc. To i demonstreaz puterea i to i vorbesc
despre semne i minuni i to i au r mas în înv turile false proprii,
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sub înv tura mincinoas trinitar i botezul trinitar. Ei au r mas în
toate aceste înv turi false i sus in c sunt ni te proroci mari sau
b rba i mari ai lui Dumnezeu. Dac cei credincio i nu au posibilitatea
s deosebeasc ... Ei cred c Dumnezeu confirm Cuvântul. Dar
Dumnezeu nu confirm Cuvântul Lui din pricina prorocului fals, ci
Dumnezeu dovede te Cuvântul în aceia care cred Cuvântul, indiferent
cine veste te Cuvântul. Dar ace ti proroci fal i se laud c ei sunt
confirma i de Dumnezeu. Îns Dumnezeu dovede te doar Cuvântul
Lui, nu pe un om. A a cum am spus-o deja în Marcu 16:16. Se poate
reciti i în Faptele apostolilor; Dumnezeu nu l-a confirmat pe Petru, ci
Dumnezeu a confirmat întotdeauna Cuvântul i to i aceia care au
crezut f g duin ele lui Dumnezeu au avut o tr ire cu Dumnezeu.
Fratele Alfred Borg a citit cuvântul din Fapte 8 i atunci eu am
avut o dorin în inima mea: o, Dumnezeule, permite s se întâmple
ast zi în mijlocul nostru i pretutindeni unde este auzit Cuvântul T u,
s se întâmple a a cum este scris. i când am cântat cântarea „A a
cum sunt a a trebuie s fie i a a venim la Tine, o Doamne”, atunci
noi tim exact c to i aceia care au venit la Domnul nu au plecat de la
El a a cum au venit. Cei bolnavi au fost vindeca i, cei poseda i au fost
elibera i; niciunul care a venit Domnul n-a plecat de la El a a cum a
venit. Nu, ci Cuvântul lui Dumnezeu a fost dovedit: cei lega i au fost
elibera i, cei bolnavi au fost vindeca i, cei lepro i au fost cur a i. Eu
doresc, ca din partea lui Dumnezeu o astfel de adunare s aib loc i
ast zi, aici în acest loc i to i s aib parte de acestea. Noi credem cum
spune Scriptura i avem un drept ca Cuvântul lui Dumnezeu s fie
confirmat în mijlocul nostru i în vie ile noastre. Ast zi Îl vom ruga
pe Dumnezeu ca El s binecuvânteze în adâncul sufletului nostru i
s - i confirme Cuvântul Lui în vie ile noastre, prin harul S u.
Apoi, în Matei 24:27 putem citi cuvintele Domnului: „C ci,
cum iese fulgerul de la r s rit i se vede pân la apus, a a va fi i
venirea Fiului omului”. Noi tim c aceasta nu se împline te în mai
multe etape în decursul a patruzeci de ani. Nu, ci mesajul va premerge
revenirea Lui. Dar revenirea Lui va fi ca un fulger care iese de la
r s rit i se vede pân la apus - a a va fi revenirea Lui. Îi mul umim
lui Dumnezeu i pentru aceasta, c noi nu am în eles gre it
exprim rile fratelui Branham. De ce nu? Fiindc respect m Cuvântul
lui Dumnezeu i credem ce este scris în sfânta Scriptur .
În Matei 24:42: „Veghea i, dar, pentru c nu ti i în ce zi va
veni Domnul vostru”. i v. 45: „Care este deci robul credincios i
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în elept pe care l-a pus st pânul s u peste ceata slugilor sale, ca s le
dea hrana la vremea hot rât ?”. Dup aceea avem i introducerea în
ceea ce trebuie s aib loc înainte de Matei 25.
De ce i-a fost spus fratelui Branham: „S nu c l tore ti în
Zürich pentru cele cinci adun ri preg tite, ci întoarce-te în
Jeffersonville i depoziteaz acolo hrana”? i dup aceea vorbirea
Domnului, nu doar s merg din ora în ora ca s vestesc Cuvântul, ci
hrana depozitat s fie distribuit , poporului lui Dumnezeu s -i fie
spus c noi tr im în perioada împlinirilor profe iilor biblice, în timpul
sfâr itului. i to i aceia care au urechi, s aud ceea ce spune
Bisericilor Duhul.
i imediat dup aceea urmeaz Matei 25. i dac s-a împlinit
tot ceea ce am citit, dac s-a împlinit i se împline te, „atunci
Împ r ia cerurilor se va asem na cu zece fecioare care i-au luat
candelele i au ie it în întâmpinarea Mirelui”. Acesta este timpul
nostru. La fel de sigur cum noi am recunoscut timpul i ceasul, am
recunoscut mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, la fel de
sigur noi am ie it afar din toat încurc tura i am fost cur a i prin
Sângele Mielului i am fost sp la i în baia de ap a Cuvântului. Acesta
este lucrul important în leg tur cu Biserica, scris în Efeseni 5, în
leg tur cu faptul ca ea s fie înf i at f r pete i f r zbârcituri
înaintea Domnului. De ce? Ea nu este sp lat doar în Sângele
Mielului, ci este cur at i prin baia de ap a Cuvântului i este
eliberat de orice minciun . La fel cum am fost cur a i de toate
p catele noastre prin Sânge i am primit iertarea des vâr it ,
r scump rarea des vâr it , tot astfel suntem sp la i prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Ce înseamn s faci o baie? Aceasta nu înseamn s fii
pu in stropit, ci înseamn s fii scufundat în ap ; s fii scufundat în
aceast Ap , s te scufunzi în Cuvântul lui Dumnezeu, s fii sp lat,
cur at în Cuvântul adev rului i s stai apoi ca o Mireas curat
înaintea Domnului. i din convingere putem spune c , în timpul
nostru, Domnul face lucrarea cea mai puternic din câte au avut loc
vreodat .
În timpul apostolilor, în Fapte 13, Pavel, b rbatul lui
Dumnezeu, a m rturisit despre ceea ce s-a întâmplat atunci în timpul
s u i dup aceea se adreseaz acelora care n-au primit-o, acelora care
au batjocorit, care au dispre uit ceea ce a f cut Dumnezeu atunci la
începutul Bisericii nou testamentare, la începutul leg mântului celui
nou.
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Citim din Fapte 13 începând cu v. 41: „Uita i-v ,
dispre uitorilor, mira i-v i pieri i; c ci în zilele voastre, am s fac
o lucrare, pe care n-o ve i crede nicidecum dac v-ar istorisi-o
cineva”. Noi nu credem fiindc cineva a povestit-o, ci credem fiindc
noi în ine am crezut i avem parte de ceea ce face Dumnezeu în
timpul prezent. Oamenii pot povesti multe lucruri, dar noi dorim s
spunem ceea ce face Dumnezeu în timpul nostru în mijlocul
poporului S u. To i din jurul nostru dispre uiesc lucrul acesta. Fratele
Branham este dispre uit de to i marii carismatici; ei îl acuz c el nu
înva corect despre dumnezeire i nu boteaz corect. În loc ca i ei s
ia Biblia i s citeasc ce spune Scriptura despre Dumnezeire, despre
botez i despre toate temele biblice, ace ti dispre uitori au r mas la
ideile i la pozi ia proprie; ei sunt convin i c au fost binecuvânta i de
Dumnezeu i c din acest motiv ei sunt corec i.
Fra i i surori, când l-am auzit prima oar pe fratele Branham
spunând: „To i aceia care au fost boteza i «în Numele Tat lui, al
Fiului i al Sfântului Duh», de fapt, sunt boteza i în biserica romanocatolic ”, atunci eu m-am speriat. I-am spus Domnului: „O, Doamne,
Tu m-ai botezat în Duhul Sfânt”. Eu am tr it-o. „ i acum eu aud c
botezul, a a cum am fost eu botezat în 1948 în biserica baptist din
Zele nu este valabil”. i I-am spus Domnului adev rul: „Dar Tu m-ai
botezat cu Duhul Sfânt. Tu m-ai primit”. Dup aceea am ascultat
predica a doua oar i atunci parc mi-au c zut solzii de pe ochi. i
am tiut c urm torul drum este direct la ap ; fratele Alfred Borg,
fratele Schmidt, noi to i ne-am dus... Dumnezeu Î i confirm doar
Cuvântul Lui i to i ale ii din toate denomina iile, dac sunt hot râ i
mai dinainte de Dumnezeu, vor ie i afar , vor primi corecturile, vor fi
elibera i de sub acest blestem i vor veni sub binecuvântarea lui
Dumnezeu.
To i aceia care sunt din Dumnezeu vor auzi vocea lui
Dumnezeu i Domnul ne va vorbi prin i din Cuvântul S u. Astfel,
vedem cum a scris Pavel: „Uita i-v , dispre uitorilor, mira i-v i
pieri i; c ci în zilele voastre, am s fac o lucrare, pe care n-o ve i
crede nicidecum, dac v-ar istorisi-o cineva”.
Noi o subliniem înc o dat . Nou nu ne-a istorisit-o cineva, ci
prin harul Domnului, putem tr i personal ceea ce face Dumnezeu în
timpul nostru. În v. 45 este scris: „Iudeii, când au v zut noroadele, sau umplut de pizm , vorbeau împotriva celor spuse de Pavel i-l
batjocoreau”. Cei care n-au crezut nu au avut altceva de f cut decât s
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batjocoreasc ; ei s-au împotrivit, au refuzat. Dar cei care au crezut au
primit, acelora le-a fost descoperit de Dumnezeu. Tot a a este situa ia
i ast zi. Unii refuz , batjocoresc i se împotrivesc. Dar ceilal i aud,
primesc i cred din toat inima lor ceea ce a f g duit i ce face
Dumnezeu.
Acest cuvânt: „Uita i-v , dispre uitorilor, mira i-v i pieri i”
merge înapoi la Numeri 16. Ace ti b rba i din semin ia lui Levi au fost
hot râ i i ei pentru slujb , nu erau ni te str ini, dar ei n-au fost
chema i s fie proroci, a a cum a fost Moise. Moise a avut o chemare
deosebit ; el nu a avut doar o slujb în cadrul bisericii lui Israel, ci a
avut o slujb i o porunc direct , ca s mearg i s vesteasc
mesajul: „Las pe poporul Meu s plece, s ias din Egipt ca s -Mi
slujeasc ”. Moise a avut mesajul de chemare afar a poporului Israel:
„Las pe fiul Meu s plece. Las pe întâiul Meu n scut s plece”.
Acesta a fost mesajul lui Dumnezeu din timpul acela. Ce avem noi, în
acest timp? De ce i-a zis Îngerul Domnului, fratelui Branham în
timpul acela: „A a cum lui Moise i-au fost date dou semne tot astfel
i ie î i vor fi date dou semne”?
Eu am spus-o aici de câteva ori. El, cu mâna lui stâng , trebuia
s ia mâna dreapt a pacientului i cancerul sau tumoarea pe care o
avea acea persoan se ar ta pe mâna lui. i Îngerul Domnului i-a zis:
„S -i spui pacientului s nu închid ochii, c ci în acel moment când
are loc vindecarea, dispare tumoarea care se vede pe mâna ta”. În anii
1946-1948 acesta a fost darul principal confirmat de Dumnezeu
înaintea a mii de oameni, în cel pu in ase ora e din Canada i apoi,
de asemenea, în S.U.A. Dup aceea i-a fost dat i al doilea dar, darul
cunoa terii tainelor inimii oamenilor, ce s-a întâmplat în via a lor, ce
probleme sau boli aveau oamenii respectivi. De peste o mie cinci sute
de ori fratele Branham s-a rugat pentru bolnavi i a rostit „A A
VORBE TE DOMNUL”. Fiindc lui i-a fost ar tat în vedenii cine este
persoana respectiv , ce boal are; i de fiecare dat a fost corect de
sut la sut . Dumnezeu este adev rat, Dumnezeu este infailibil i
slujba pe care El a dat-o slujitorilor S i se împline te sub conducerea
Duhului, din îns rcinarea lui Dumnezeu.
Fra i i surori, suntem mul umitori fiindc , în timpul nostru,
putem crede a a cum este scris în Scriptur . Noi nu credem doar ceea
ce s-a întâmplat în timpul fratelui Branham. Mul i vorbesc despre
proroc, despre ceea ce a f cut Dumnezeu în acel timp, dar totu i ei
r mân în trecut; n-au niciun fel de acces la ceea ce a f cut Dumnezeu
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dup ce fratele Branham a fost luat Acas . Ei s-au încurcat în
înv turi nebiblice, vorbesc despre proroc, dar ei nu mai deschid
Biblia. Pe ei nu-i intereseaz ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul
S u. Dar cu noi situa ia este total opus , noi suntem interesa i doar de
ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul S u. Aceasta o credem i, dup
aceea, ambele lucruri sunt corecte i sunt în concordan . Mesajul pe
care ni l-a trimis Dumnezeu nu este în afara sfintei Scripturi, ci este în
cadrul sfintei Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul
Sfânt, descoperit Bisericii. De aceea i Domnul nostru a zis în Luca
10, c cine îi prime te pe aceia pe care îi trimite Dumnezeu acela Îl
prime te pe Dumnezeu însu i. Luca 10 începând cu v. 16: „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”.
Trimiterea divin este o trimitere direct i puternic , fiindc
aceasta a avut loc din îns rcinarea direct a lui Dumnezeu. Cum am
spus deja, Moise era un b rbat chemat de Dumnezeu: „Scoate- i
înc l mintele din picioare, c ci p mântul pe care calci este un
p mânt sfânt. Timpul s-a împlinit, Eu am coborât i te trimit. C ci
f g duin a care a fost dat lui Avraam trebuie s se împlineasc . Eu te
trimit acum ca s chemi i s sco i afar poporul din Egipt”. i
f g duin a s-a împlinit dup patru sute de ani. „Dup patru sute de
ani voi scoate poporul din robie” – a fost împlinirea f g duin ei lui
Dumnezeu.
Trebuie s subliniem aceasta în fiecare adunare: Dumnezeu
împline te toate lucrurile conform Cuvântului S u. Noi avem o
orientare duhovniceasc corect în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a
fost descoperit prin Duhul lui Dumnezeu.
Apoi, în Evanghelia lui Ioan 13, Domnul nostru vorbe te întrun mod foarte serios despre chemarea i trimiterea slujitorilor S i.
Ioan 13:20: „Adev rat, adev rat v spun c cine prime te pe acela
pe care-l trimit Eu, pe Mine M prime te; i cine M prime te pe
Mine prime te pe Cel ce M-a trimis pe Mine”.
B rba ii lui Dumnezeu sunt purt torii Cuvântului lui
Dumnezeu. Ei nu au un mesaj propriu sau o înv tur proprie, ci au
înv tura lui Hristos, înv tura apostolilor, descoperirea original a
lui Isus Hristos, Domnul nostru. i cine dore te s-o tie mai exact,
acela poate citi Isaia 6 - ce a fost spus de Domnul i scris de Isaia. Aici
vedem chemarea acestui b rbat al lui Dumnezeu. Înainte s citesc
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aceste versete doresc s mai fac o afirma ie. Chemarea divin este
întotdeauna în leg tur cu ceea ce are de gând Dumnezeu s fac în
conformitate cu planul S u. Citim din Isaia 6 începând cu v. 8: „Am
auzit glasul Domnului, întrebând: «Pe cine s trimit i cine va merge
pentru noi?» Eu am r spuns: «Iat -m , trimite-m !»”. Omul lui
Dumnezeu a v zut tronul i pe Acela cate edea pe tron, înconjurat de
ceata cereasc , c reia i-a vorbit. Dumnezeu nu a vorbit niciodat cu
Sine însu i; El întotdeauna a vorbit acelora care erau în jurul Lui;
tuturor îngerilor, heruvimilor i serafimilor: „Am auzit glasul
Domnului, întrebând: «Pe cine s trimit i cine va merge pentru
noi?» Eu am r spuns: «Iat -m , trimite-m !”.
Ieremia 1: aici avem trimiterea acestui b rbat al lui
Dumnezeu, un proroc chemat i confirmat de Dumnezeu. Citim
Ieremia 1:7b: „...te vei duce la to i aceia la care te voi trimite i vei
spune tot ce- i voi porunci”. Aceasta este o chemare i o trimitere
divin . La începutul chem rii divine este o îns rcinare divin pe care
Domnul o d acelora pe care îi trimite i ei tiu precis ce au de f cut.
Apoi mergem la un verset minunat din Apocalipsa 1, unde
sunt cuvintele puternice ale Domnului nostru. Acest om al lui
Dumnezeu a fost pe insula Patmos din pricina Cuvântului lui
Dumnezeu. Citim din Apocalipsa 1:1: „Descoperirea lui Isus Hristos
pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca s arate robilor S i lucrurile care au
s se întâmple în curând. i le-a f cut-o cunoscut, trimi ând, prin
îngerul S u la robul S u Ioan”. Despre apostolul Ioan se putea
spune: „care a m rturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu i despre
m rturia lui Isus Hristos i a spus tot ce a v zut”. Apoi cuvântul
adresat nou tuturor: „Ferice de cine cite te i de cei ce ascult
cuvintele acestei prorocii i p zesc lucrurile scrise în ea! C ci vremea
este aproape!”. Ni te cuvinte puternice! Îi mul umim Domnului din
toat inima noastr pentru faptul c aceast carte pecetluit a fost
deschis .
M gândesc la faptul c am fost împreun cu fratele Branham,
cu câteva s pt mâni înaintea deschiderii celor apte pece i. El m-a
rugat pe mine, cel mai mic dintre to i, s m duc în Los Angeles i s
predic în locul lui. El m-a rugat s m duc la fratele Otto din Portland,
Oregon pentru c i el credea mesajul. Un proroc al lui Dumnezeu îi
d celui mai simplu om de pe p mânt ni te îndrum ri, ce are de f cut.
Fratele Branham a zis: „Eu trebuie s -mi preg tesc valizele, c ci
Domnul mi-a ar tat într-o vedenie c trebuie s m mut în Arizona”.
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El a v zut în vedenia aceea un car cu cai în care erau toate bagajele
familiei; el i-a pus so ia în dreapta lui i vocea Domnului i-a zis:
„Atunci când ei vor lua gardul casei tale i-l vor pune pe iarb i vor
l rgi strada, acela va fi momentul când trebuie s pleci în Arizona,
c ci acolo Eu î i voi vorbi”. Eu sunt un martor în via ; eu am v zut
gardul culcat pe gazon i buldozerele care au l rgit strada pe care
locuia fratele Branham. De la început, Dumnezeu mi-a d ruit harul
S u, nu doar s aud, ci, personal, s fiu un martor ocular c ceea ce a
anun at Domnul pe prorocul S u s-a i întâmplat în acel fel.
În rezumat, doresc s mai spun: cine dintre noi ar fi în eles
Apocalipsa, dac n-ar fi trimis Dumnezeu pe prorocul S u ca s ne
spun ce înseamn pecetea întâia, a doua, a treia, a patra? Apropos,
eu m-am bucurat: noi nu avem doar ni te oameni care lucreaz în
mijlocul nostru. Vinerea trecut a avut loc retip rirea în limba
francez a c r ii „Apocalipsa o carte cu apte pece i”, care cuprinde
cele dou zeci i dou de capitole din Scriptur . Cine s-ar fi gândit în
anul 1974 c într-o bun zi noi vom avea o tipografie proprie, o
editur proprie, un num r de ISBN1 propriu? Aceste c r i pot fi date
pretutindeni. Cine s-ar fi gândit c va exista aparatura necesar ? Noi
privim în urm la patruzeci, cincizeci de ani, în care Dumnezeu ne-a
ajutat pas cu pas i a avut grij de tot, prin harul S u.
Acum câteva versete minunate din prorocul Maleahi. Trebuie
s subliniem de fiecare dat ce a spus Domnul aici. Maleahi 3:1: „Iat ,
voi trimite pe solul Meu... El va preg ti calea înaintea Mea. 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”.
„Eu, Domnul, trimit pe solul Meu, pe mesagerul Meu, înaintea Mea”.
De câte ori am spus-o: un om al lui Dumnezeu nu sun în trâmbi a
proprie i nu î i preg te te o cale proprie; ci un om adev rat al lui
Dumnezeu vine cu Cuvântul lui Dumnezeu i preg te te calea
Domnului i poporului, astfel încât poporul s -L întâlneasc pe
Domnul i noi s avem parte de ceea ce face Domnul acum.
Apoi, în Evanghelia lui Ioan 1:6: „A venit un om trimis de
Dumnezeu: numele lui era Ioan”, ca împlinirea f g duin ei din
Vechiul Testament. Fra i i surori, nu fi i sup ra i pe mine.
Întotdeauna trebuie s fie spus: mai întâi Dumnezeu d f g duin e i
când sose te timpul, El le împline te. A a cum a fost atunci în trecut,
1

ISBN este un cod interna ional de identificare al c r ilor – n.ed.
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a a este situa ia i în timpul nostru. La fel de sigur cum Dumnezeu a
zis: „Eu trimit pe mesagerul Meu înaintea Mea”, la fel de sigur, în
penultimul verset din Vechiul Testament în Maleahi 4 este scris:
„Iat , v voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului,
ziua aceea mare i înfrico at . El va întoarce inima p rin ilor spre
copii i inima copiilor spre p rin ii lor”. Aceasta este o f g duin pe
care a împlinit-o Dumnezeu în timpul nostru, prin harul S u. Noi am
putut auzi aceste lucruri i m rturisim c s-au i împlinit în mijlocul
nostru. Nimeni nu trebuie s ni le povesteasc , ci noi am fost de fa
când s-au împlinit.
Eu doresc s spun i aceasta spre lauda i cinstea lui
Dumnezeu, cu o inim mul umitoare i s m rturisesc: harul mare, c
am fost de fa
i am tr it când slujba Domnului s-a împlinit în
genera ia noastr ; i Luca 17 s-a împlinit, „când Fiul omului se va
descoperi”, când s-a împlinit acela i lucru care a avut loc în slujba
Domnului nostru iubit.
Haide i s-o spunem în cuprins. Dumnezeu a trimis pe prorocul
Lui în timpul nostru ca s fie preg tit calea, calea înapoi la
Dumnezeu. Noi credem c exist un singur Dumnezeu în cer i pe
p mânt, în vecii vecilor, din ve nicie în ve nicie. „Tu e ti da,
Dumnezeu!” (Ps. 90:2). Noi credem c acest singur Dumnezeu S-a
descoperit pentru mântuirea noastr în singurul Fiu z mislit. Aceasta
nu a fost a doua persoan ; ci a fost Dumnezeu descoperit în trup i
neprih nit în Duhul. Îi mul umim Domnului pentru descoperirea lui
Isus Hristos. Voi ti i, Dumnezeirea este tema principal . i, prin
convingere, putem spune i cânta: „Tu ni Te-ai descoperit”. i dac
Domnul nostru spune: „Nimeni nu cunoa te deplin pe Fiul, afar de
Tat l; tot astfel nimeni nu cunoa te deplin pe Tat l, afar de Fiul i
acela c ruia vrea Fiul s i-L descopere”. Totul este bazat pe
descoperire i anume pe descoperirea lui Isus Hristos, Domnul
nostru.
Acela i lucru este i cu botezul. Eu mai scriu înc o dat
despre aceast tem într-o bro ur mic , ca s tim. „ i boteza i-i în
Numele”. Nu într-o formul , ci descoperirea. Dumnezeu S-a
descoperit în acest Nume al Leg mântului nou, IAH UAH – ISUS,
EMANUEL – Dumnezeu este cu noi. „Cine M-a v zut pe Mine, L-a
v zut pe Tat l”. În Fiul, noi to i am fost readu i ca fii i fiice. Dar a
fost nevoie de un proroc ca s descopere aceste lucruri. Nu „trinitate”
i nici „Jesus Only (numai Isus)”. Ci a a cum este scris: descoperirea
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deplin a lui Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru; pân la
ultimele cuvinte din 1 Corinteni 15, când toate lucrurile Îi vor fi
supuse i anume: „ ezi la dreapta Mea”. Nu ca o a doua persoan , ci
ca Fiu al omului, „ ezi la dreapta Mea, pân voi pune pe vr jma ii
T i a ternut al picioarelor Tale?”. i apoi vine triumful adev ra ilor
credincio i, la revenirea Domnului nostru Isus Hristos. i când au
avut loc aceste lucruri, atunci Dumnezeu va fi totul în to i i în toate.
În Vechiul Testament niciun proroc n-a spus vreodat : „Tat l nostru
care e ti în ceruri”; a a ceva nu se poate. Nu trebuie s ne ocup m cu
tema aceasta, dar eu pot s spun: „în El avem via a, mi carea i
fiin a”. Pentru mine, descoperirea lui Dumnezeu este cel mai pre ios
lucru care poate exista pe acest p mânt. Noi vedem tot acest plan a a
cum este i cum ajunge la des vâr ire.
Dumnezeu i-a împlinit Cuvântul Lui, a trimis un proroc,
acum la sfâr itul timpului de har, înainte s vin ziua cea mare i
înfrico at a Domnului, ca inimile noastre s fie readuse la
Dumnezeu, la credin a acelora care au fost trimi i de Dumnezeu, ca s
ne vesteasc Cuvântul Lui. i noi putem spune c , la sfâr it, Biserica
va fi la fel cum a fost la început. Un Domn, o credin , un botez, un
singur Dumnezeu i Tat al tuturor, care este mai presus de to i i în
to i.
Ast zi vom mul umi împreun Domnului pentru partea pe
care ne-a d ruit-o în planul Lui. Ast zi ne vom ruga i pentru to i
aceia care sunt noi în mijlocul nostru, astfel ca Domnul s îndep rteze
marama de pe ochii lor i de pe ochii no tri, ca noi to i s vedem. i
a a cum a scris Pavel corintenilor: marama este peste inima lor i
poate fi îndep rtat doar în Isus Hristos, c ci Isus Hristos este
descoperirea adev rat a lui Dumnezeu în trup. „Cine M-a v zut pe
Mine, L-a v zut pe Tat l”. Nu o „trinitate”, nu un botez trinitar; ci „un
Domn, o credin , un botez”.
Împreun , putem s -I mul umim Domnului i s -I d m slav
pentru c noi putem tr i acum i într-adev r suntem adu i la zi în
Împ r ia lui Dumnezeu. To i batjocoritorii s treac pe lâng noi i
pe lâng lucrarea lui Dumnezeu din timpul nostru; chiar dac vor auzi
despre ceea ce face Dumnezeu în timpul acesta.
Haide i s-o spunem înc o dat : doar dac se întâmpl cu noi
personal. Nu este suficient s-o auzim doar, ci trebuie s-o tr im, astfel
ca noi s fim condu i de Duhul lui Dumnezeu în tot adev rul i
Cuvântul scris s devin un Cuvânt viu i descoperit în vie ile noastre.
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Lui, Dumnezeului atotputernic, care ne-a dat o parte atât de mare i
minunat ca s vedem lucrarea Lui mondial de acum, a Lui s fie
slava. N-a fost decizia mea sau a ta, ci a fost decizia lui Dumnezeu
înaintea întemeierii lumii. i to i aceia care au fost ale i înaintea
întemeierii lumii vor auzi acum vocea lui Dumnezeu, vor fi corecta i,
vor fi sp la i în Sângele Mielului i vor face o baie în Cuvânt. Tot ceea
ce nu este scris în Cuvântul lui Dumnezeu va fi sp lat i dup aceea
vom fi îmbr ca i într-un in sub ire i curat, a a vom lua parte la nunta
Mielului. Voi to i sunte i invita i; f r voi nu vom merge sus. Noi vom
fi lua i sus împreun . Aleluia! L udat i sl vit s fie Numele minunat
al Domnului nostru! Amin. […]
A a s se împlineasc , a a cum am spus i la început, ce este
scris i în Marcu 16:20: „Iar ei au plecat i au propov duit
pretutindeni. Domnul lucra împreun cu ei i înt rea Cuvântul prin
semnele care-l înso eau. Amin”. Spune i AMIN! Credem noi c El este
acela i? Credem noi c El poate confirma Cuvântul Lui i ast zi? Nu
numai c poate, ci El îl va confirma, prin harul S u.
Ne vom ruga împreun i-L vom crede pe Domnul pe Cuvânt.
Noi, care nu povestim pove ti i nu prezent m ni te r st lm ciri, ci
vestim doar Cuvântul Lui sfânt, avem un drept, ca Cuvântul Lui care a
fost vestit, crezut, s fie i confirmat. Crede i din toat inima voastr ,
nu fiindc am spus-o noi, ci fiindc Domnul a spus-o la început; i
ceea ce a spus El la început este valabil pân la sfâr it. Isus Hristos
este acela i ieri, ast zi i în vecii vecilor.
i din nou, un cuvânt adresat tuturor tinerilor i celor care
sunt noi în mijlocul nostru, care înc n-au avut o tr ire personal cu
Domnul, care n-au tr it o convertire i înc n-au p r sit calea larg
care duce în pierzare; poate înc mai sunt atra i în stânga i-n
dreapta. Aceasta s fie ziua pe care a f cut-o Domnul i pentru voi; o
zi pe care Domnul a f cut-o pentru noi to i. i tuturor acelora care
înc n-au o în elegere deplin despre ceea ce a f g duit Dumnezeu i
face în timpul prezent, El s ne deschid în elegerea pentru Scriptur .
i tuturor celor ce cred mesajul din toat inima, s v deschid
în elegerea c fratele Branham nu a fost trimis ca s înfiin eze o
religie nou , ci ca se ne aduc pe noi înapoi la început: un Domn, o
credin , un botez. Înapoi la început, astfel ca sfâr itul s fie identic
cu începutul. C ci Domnul nostru este Alfa i Omega, este Primul i
Ultimul.
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Nu tiu dac dori i s veni i în fa . Câteodat îi ajut pe
oameni dac ei doresc s se decid
i s m rturiseasc înaintea
oamenilor: „Acum eu vin la Domnul i îmi dedic Lui via a mea”. Dac
este cazul, v rug m s veni i. Dac nu, ne rug m pentru to i,
indiferent unde v afla i. Îl vom ruga i pe fratele Iuri Kebernik s se
roage împreun cu noi. i dac este pe inima cuiva ca s mul umeasc
Domnului, atunci sim i i-v liberi i veni i în fa . S mai cânt m o
dat „A a cum sunt”. […] „Numai s crezi” […]
Iubite Domn, noi cu to ii am venit la Tine. Noi credem c Tu
e ti prezent. O sor scump a venit în fa ; un suflet este mai pre ios
decât toat lumea. Noi Î i mul umim pentru sora noastr scump . Tu
ai primit-o, Tu ai iertat toate p catele ei, ai vindecat-o, c ci în r nile
Tale este salvare i vindecare, prin Sângele T u sfânt i scump care a
fost v rsat. i via a care a fost în Sânge este i în turma r scump rat
prin Sângele T u. Via a Ta ve nic divin putem s-o purt m în noi.
O, iubite Domn, aceasta este ziua pe care Tu ai f cut-o.
Confirm - i Cuvântul T u în to i. Tu cuno ti diferitele probleme.
Toate rug ciunile le aducem înaintea Ta. Ne rug m pentru to i cei
chinui i, împov ra i i pentru cei bolnavi; în special ne rug m pentru
sora i fratele Kupfer, ne rug m pentru to i fra ii i surorile noastre,
dar în special pentru fratele i sora Kupfer. Fii Tu cu ei, o,
Dumnezeule, fii cu to i, fie c tr iesc în azile de b trâni sau acas ; fii
în mod deosebit cu to i aceia care nu mai pot s se descurce singuri,
care trebuie s fie îngriji i de al ii.
O, iubite Domn, Î i mul umim fiindc vei reveni în curând i
noi a tept m revenirea Ta în timpul nostru. Î i mul umim c ne-ai
deschis ochii, ca s vedem împlinirea profe iei biblice în toate sferele.
Î i mul umesc pentru to i aceia care vin s asculte Cuvântul T u în
acest loc. În special to i aceia care vorbesc diferite limbi i au r bdare
cu noi, dac noi cânt m i cu corul în limba german . Noi am fi dorit
s putem cânta în toate limbile posibile. Dar Î i mul umim c putem
cânta împreun în inimile noastre i putem s - i aducem ie cinstea.
Biserica Ta este interna ional . Tu i-ai spus lui Avraam: „În tine s fie
binecuvântate toate semin iile p mântului”. Tu ne-ai chemat afar
din toate popoarele, limbile i na iunile, ne-ai r scump rat i ai f cut
din noi împ ra i i preo i. Aleluia! Este o realitate dumnezeiasc i noi
Î i mul umim din toat inima noastr .
Iubite Domn, marginile p mântului s fi fost ajunse azi.
Binecuvânteaz întregul continent african. Binecuvânteaz America
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de Nord i Sud, binecuvânteaz toat Europa din Est i din Vest,
binecuvânteaz toat Asia, binecuvânteaz toat Australia i Noua
Zeeland , binecuvânteaz pretutindeni i f se descopere c Tu e ti în
mijlocul nostru. Tu nu doar vorbe ti, ci Tu salvezi, vindeci,
binecuvântezi i eliberezi. Î i mul umim pentru biruin a de pe
Golgota. Binecuvânteaz pe sora noastr care a venit în fa
i fii cu
ea. Binecuvânteaz -ne pe to i i fii cu noi to i. Î i mul umim în
Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin. Amin. Amin.
Lua i loc înc pu in. Dumnezeu s ne binecuvânteze pe to i.
Ruga i-v pentru mine. Dac va vrea Dumnezeu voi mai face câteva
c l torii, chiar dac fra ii din toat lumea pot s asculte în direct. Dar
este cu totul altceva dac mergi personal i veste ti oamenilor
mesajul. Dumnezeu a binecuvântat în mod deosebit în Bangkok, în
Myanmar, în Cambodgia, în toat împrejurimea respectiv a deschis
multe u i i inimi. Noi suntem mul umitori. Chiar dac nu mai este ca
în anii trecu i, dar atât timp cât Dumnezeu mai d ruie te harul S u,
vom purta i vom vesti Cuvântul Lui în toat lumea. Noi suntem
mul umitori i pentru posibilitatea de conectare în direct astfel ca
toat lumea s poat vedea i auzi.
Pe to i aceia pe care nu i-am amintit, Dumnezeu s v
binecuvânteze într-un mod deosebit, din toate popoarele, din toate
limbile i din toate na iunile. Câteodat mai uit pe unul sau pe altul.
Fra i din lumea întreag , fi i convin i c Dumnezeu nu uit pe
nimeni, El vede i ascult pe fiecare i binecuvânteaz pretutindeni
unde se adun poporul Lui. […salut ri – n.ed.]
Dumnezeu s ne binecuvânteze pe to i i s fie cu noi to i,
pân data viitoare. Gândi i-v i la faptul c , dac va vrea Dumnezeu
i vom tr i, în primul sfâr it de s pt mân din aprilie vom avea ni te
adun ri deosebite, ca s -I aducem mul umiri Domnului pentru ceea
ce a f cut i pentru partea pe care ne-a d ruit-o, prin harul S u, în
ceea ce face El în prezent. Câ i cred mesajul? Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Laud , cinste i glorie. Vino frate Schmidt i mul ume te împreun cu
noi.
[FRATELE SCHMIDT: Dumnezeule mare, Doamne din cer,
ne lipsesc cuvintele ca s exprim m tot harul i toat credincio ia pe
care ne-ai d ruit-o, pentru descoperirea Cuvântului T u sfânt, a
Numelui T u i a voii Tale. Î i mul umim, Doamne. Nu interpretare
omeneasc , ci Cuvântul T u sfânt ne-a fost l sat i noi credem acest
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Cuvânt. O, Doamne, Cuvântul T u r mâne în vecii vecilor. Totul va
trece, dar Cuvântul T u r mâne în vecii vecilor. O, Doamne, Î i
mul umim i Te rug m binecuvânteaz pe fiecare în parte care a auzit,
binecuvânteaz pe fiecare care a fost i este prezent, binecuvânteaz
pe fiecare care a fost cu noi, binecuvânteaz prin harul T u mare. Î i
mul umim!
Te rug m de asemenea binecuvânteaz -l pe fratele nostru pe
care Tu l-ai trimis. Noi nu sl vim pe niciun om, dar Î i mul umim
pentru prorocul pe care l-ai trimis în timpul nostru. Î i mul umim i
pentru purt torul Cuvântului T u în timpul nostru, pe care Tu l-ai pus
s distribuie hrana. D ruie te-ne harul T u ca s venim la masa Ta i
s ne hr nim cu hrana preg tit , ca s fim înt ri i, s ne ispr vim
alergarea. Binecuvânteaz -l pe fratele nostru, înso e te-l, d ruie te-i
îndrumare, cuvintele mângâierii, cuvinte de zidire i de corectare. Î i
mul umim pentru tot, în Numele T u scump al lui Isus Hristos. Amin.
Amin.]
FRATELE FRANK: Doresc s -l întreb pe fratele nostru din
Iran, dac dore te s vin în fa , ca s ne rug m pentru el, astfel ca
Dumnezeu s -l binecuvânteze, s -l binecuvânteze i în Turcia i s fie
cu el.
Iubite Tat ceresc, binecuvânteaz -l pe fratele nostru într-un
mod deosebit, f din el un purt tor al Cuvântului T u, al mesajului
T u divin. Binecuvânteaz în Turcia, binecuvânteaz în Iran,
binecuvânteaz pretutindeni o, Doamne; i în Erevan, binecuvânteaz
pretutindeni. O, Dumnezeule fie- i mil , astfel încât poporul T u s
aud vocea Ta, s cread i s fie preg tit pentru ziua glorioas a
revenirii Tale. Noi ne bucur m o, Doamne. Tu revii în curând i noi Te
a tept m în genera ia noastr . Aleluia! „Duhul i Mireasa zic:
«Vino!» i cine aude, s zic : «Vino!»” Î i mul umim fiindc am auzit
i am venit, Î i mul umim c ne-ai binecuvântat. Iubit frate, fii
binecuvântat cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic, în
Numele sfânt al lui Isus. Amin. Amin.
„Mai aproape de Cas ” [...].
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