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„Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” Evrei 13.8

SCRISOARE CIRCULARĂ - iunie 1980

Din inimă vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului Isus Hristos. 
Acum eu mă aflu pe insula Patmos şi am vizitat locul unde Ioan şi-a petrecut timpul când a primit descoperirea lui Isus Hristos din Cartea Apocalipsei. Într-o linişte deosebită am citit cele 22 de capitole în limba germană şi apoi în limba engleză. O mulţumire deplină era în inima mea atunci când m-am gândit că toate lucrurile se împlinesc în timpul nostru. Noi am devenit vrednici să avem parte de ceea ce face Dumnezeu acum. Aceasta ne smereşte pe deplin, pentru că este doar harul Lui. Mulţi vin la acest loc pentru a-L cinsti şi să se închine. Eu am văzut cum o femeie a sărutat pereţii peşterii unde s-a aflat Ioan după ce a fost închis. Eram foarte trist în inima mea, şi mă gândeam la cuvintele lui Isus din Ioan 4:21: „”Femeie”, i-a zis Isus, crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim”. Numai acel căruia i-a fost dăruită descoperirea lui Isus Hristos poate să-L roage pe Dumnezeu în Duh şi Adevăr.
În călătoria prin Grecia şi Turcia am vizitat printre altele şi Efesul. Toate cele şapte Biserici din Apocalipsa se află în Turcia de astăzi. Bisericile au fost transformate în moschee islamice. Câteva catedrale le stau la dispoziţia turiştilor pentru vizite. Aici se formează un tablou foarte trist, dacă faci comparaţie cu timpul trecut al creştinismului, când pe aceste locuri erau cele mai multe biserici. În nici un oraş de acolo nu există creştini. Toţi sunt musulmani. Mă rog ca Domnul cel credincios să aducă Biserica Lui în stadiul acela în care ea să fie încă o dată o mărturie vie. Statui moarte şi religii moarte există destule.
Pe mine m-a impresionat foarte mult la citirea lor, primul şi ultimul capitol din Apocalipsa; în primul capitol, Mântuitorul se prezintă celor mântuiţi, prin cuvintele din Apocalipsa 1:8: „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic”. În acest mod, Domnul nu s-a prezentat celor ce sunt ai Lui. El s-a prezentat de foarte multe ori ca „Fiul omului”. În epistole, El a fost prezentat ca „Fiul lui Dumnezeu”. Cu privire la domnia Lui ca Împărat, El este „Fiul lui David”. Dar aici, în ultimele Lui mărturii din prorociile Noului Testament, El se descoperă celor ce sunt ai Lui, ca Domn şi Dumnezeu, Cel Atotputernic. Toţi mântuiţii, cărora le-a fost dată descoperirea lui Isus Hristos, pot striga împreună cu Ioan ceea ce scrie în Apocalipsa 1:5b-6: “A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”.
În capitolul 22 este descrisă mai de-aproape Împărăţia de o mie de ani. Dar să ne gândim tot timpul la următorul lucru: atât timp cât este vorba despre lucruri şi noţiuni de timp, noi nu avem de-a face cu o descriere a lucrurilor veşnice. În Apocalipsa 22:2 scrie: “În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând un rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.”
Acest text trebuie comparat cu textul din Ezechiel 47:12: “Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veşteji, şi roadelor lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor ca leac”. În Împărăţia de 1000 de ani va fi o stare asemănătoare celei din paradis. După aceea, va veni judecata de sfârşit, şi după aceea cerul nou şi pământul nou, cum este scris în Apocalipsa 21:1: “Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era”. Abia atunci, după ce s-a terminat al 7-lea mileniu, timpul se revarsă în veşnicie. 
În capitolul 21:2, Mireasa este descrisă în locul ei, în noul Ierusalim, şi de fapt în timpul Împărăţiei de 1000 de ani. Despre acest oraş este scris în Apocalipsa 21:27: “Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.” Cine citeşte capitolul 20:15, va vedea că acolo este vorba doar despre Cartea Vieţii. Aceştia sunt acei care vor fi primiţi la judecata de pe urmă, fiindcă ei sunt neprihăniţi prin credinţa lor în Isus Hristos, iar numele lor a fost scris în Cartea Vieţii. Dar la Mireasă este scris: Cartea Vieţii Mielului. Ea este ceata celor întâi născuţi, care vor fi răpiţi şi care-L urmează pe Miel. După ce îngerul i-a spus totul lui Ioan, în Apocalipsa 22:10-11 este scris: “Apoi mi-a zis:” Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!”.
Trebuie să existe un timp scurt, înaintea venirii Domnului, în care cei curăţiţi prin sângele Mielului se vor lăsa curăţiţi de Dumnezeu mai adânc şi mai temeinic. Nu numai de păcat, ci şi de caracterul propriu, de propria voinţă, până la eliberarea totală de lucrurile pământeşti. Cel neprihănit de Dumnezeu să se lase şi mai mult neprihănit, mai temeinic, până ce corespunde cu dreptatea lui Dumnezeu, şi nu va mai fi găsit în el nici un fel de lucru care să-l poată condamna - o intrare deplină a Miresei în voia Mirelui. Cel sfinţit se va sfinţi şi mai temeinic, până când duhul, sufletul şi trupul vor fi supuse voii depline a lui Dumnezeu. Aceasta va fi ceata care a biruit, căreia i-a fost dată făgăduinţa din Apocalipsa 22:14: “Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!”. 
Bisericii Mireasă îi este dată ocazia să-şi spele hainele, să-şi cureţe lămpile, să-şi umple vasele cu ulei şi aşa să meargă împodobită şi pregătită spre Mire. Atunci El ne va duce la locul pregătit de El, loc ce îi aparţine doar Miresei. 
Noi citim mai departe, din versetul 15 (Apocalipsa 22): „Afară sunt câinii…”; aceştia, cu siguranţă, sunt naţiunile păgâne, peste care noi vom domni în Împărăţia de o mie de ani. După ce femeia păgână a venit la Isus, ca s-o vindece pe fiica ei, în Matei 15:26, El a spus: “Drept răspuns, El i-a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei!”. Păgânii nepocăiţi sunt pe pământ în timpul Împărăţiei de o mie de ani, dar ei nu au cum şi nu vor pune în nici un fel piciorul în oraşul sfânt, în noul Ierusalim, iar la sfârşit ei vor fi duşi în ispită de către satan, care va fi dezlegat (Apocalipsa 20:7-10).
În Matei 7:6, Domnul a spus: „Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte…”. Ceea ce a fost foarte preţios poporului Israel a fost faptul că ei nu aveau voie să dea aceste lucruri sfinte păgânilor. Apostolul Pavel mai spunea un alt lucru, şi scria în Filipeni 3:2: „Păziţi-vă de căinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi, păziţi-vă de scrâjilaţii aceia!”.
Apostolul a avut multă experienţă cu astfel de lucrători în Împărăţia lui Dumnezeu. Unii mergeau cu el doar ca să primească un contact nou cu credincioşii, fără să fi fost chemaţi de Dumnezeu într-o slujbă. Ca miei blânzi, iau contactul cu persoane ce sunt singure acasă; ajung la casele lor şi le aduc lucruri deosebite, spunând că sunt sfinte. Cu încetul, ei încep să îngroape lucrarea robilor lui Dumnezeu. Dacă se potriveşte în concepţia lor, acolo va fi folosit mesajul de sfârşit, iar unde nu se potriveşte, acolo spun chiar şi de fratele Branham că nu ar fi corect. Printre alte lucruri nebiblice, ei presupun că botezul, care este de fapt biblic în Numele Domnului Isus, nu ar fi corect. Ei presupun că ar trebui să fie botezaţi doar pe Numele lui Isus. Acesta este vârful! Cine crede asemenea lucruri, acela a auzit degeaba Cuvântul clar şi descoperit de Dumnezeu, şi nu a înţeles absolut nimic. Toate textele biblice din Noul Testament trebuie luate ca să ai o mărturie desăvârşită, conform Matei 28:19, unde sunt date trei titluri ce aparţin de acest Nume unic.
Titlu: Tată, Fiu, Duhul Sfânt - Numele:   Domnul  Isus   Hristos
Acesta este adevărul absolut al Evangheliei veşnice. Fratele Branham a spus că sunt mulţi în ţările latino-americane, care se numesc „Isus” şi că sunt foarte mulţi hristoşi falşi - unşi - dar că există doar Unul singur „Domnul Isus Hristos”, în al cărui Nume ar trebui să se boteze. Da, Isus este Domnul!
De lucrurile celelalte, din capitolul 22:15, trebuie să ne apropiem cu atenţie. Printre altele, se spune că „vrăjitorii” sunt afară. La asemenea cuvinte, din acest capitol, noi ne gândim doar la cei care au făcut şi s-au ocupat de vrăjitorii. Fiindcă aici este vorba de un text profetic, noi dorim să vedem aceste cuvinte: ”vrăjitorie şi închinare la idoli” tot dintr-o privire profetică din 1Samuel 15:22-23: “Samuel a zis:” Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat”.
Fiecare din noi s-ar simţii jignit dacă l-ai întreba de păcatul vrăjitoriei sau cel al idolatriei. Printre alţii, sunt şi „ucigaşii” afară. Dacă auzi asemenea vorbe, îţi trec fiori prin oase şi totuşi nu ne simţim ca nişte ucigaşi, fiindcă imediat ne gândim la ucigaşii de afară. Dar ce spune Scriptura în 1Ioan 3:15? “Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţă veşnică rămânând în el.”
Mulţi lasă capul în jos ca şi Cain. Ah, cum ar trebui să aibă grijă fiecare dintre cei ce au primit viaţa veşnică, ca nu cumva să se adune în el ură, invidie şi gelozie şi să nu iasă la iveală din el rădăcinile de amărăciune care conţin otravă ucigătoare! Poate este de-ajuns dacă-l vorbeşti de rău pe fratele tău, pentru ca acest text biblic să fie confirmat.
Acum mai rămâne cuvântul „curvarii”, care vor fi afară şi la care noi am dori să intrăm mai cu de-amănuntul. Nu poţi să arunci totul într-o oală, ci trebuie să înţelegem bine cuvintele scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi citim despre David că el s-a făcut vinovat de preacurvie şi de ucidere, dar nu de curvie. În nici un loc din Biblie nu este spus de vreun om al lui Dumnezeu că a curvit. Acelaşi Dumnezeu care a spus în Exod 20:14: ” să nu preacurveşti”, a explicat aceste lucruri şi mai bine spunând în versetul 17-b: ”… să nu pofteşti nevasta aproapelui tău…”. Dumnezeu este şi rămâne propriul Său interpret.
Această scrisoare circulară va fi trimisă împreună cu predica fratelui Branham „ Strălucirea luminii roşii este semnul venirii sale”. (Seria III, Nr.2 în lb. română). În această predică, fratele Branham intră în zilele lui Noe şi aduce la lumină un adevăr biblic, pe care nimeni dintre noi nu l-am văzut până acum. În epistola lui Iuda ne este foarte clar descris ce s-a petrecut în acel timp, şi citim din Iuda 7: „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc vecinic”.
Chiar şi în trupul lui de carne exista o diferenţă, între linia lui Adam, care a fost dusă mai departe prin Set, şi linia şarpelui, care a fost şi ea dusă mai departe de Cain şi urmaşii lui. Îngerii despre care este vorba aici sunt fiii lui Dumnezeu din Geneza 6. Urmaşii lui Set au fost cu toţii purtătorii mesajului de mântuire al lui Dumnezeu, al lui Mesia cel făgăduit. Ei şi-au părăsit locul lor de mesageri şi s-au amestecat cu fetele oamenilor din linia lui Cain.
Îngerii cereşti care au căzut cu Lucifer au devenit duhuri drăceşti. Ei nu sunt legaţi în lanţuri, ci ei domnesc ca puteri din locurile cereşti - Efeseni 6:12. Aceştia sunt fără sex, chiar dacă au o arătare bărbătească. În nici un caz ei nu au vreo legătură cu Geneza 6 sau cu celelalte texte biblice din Noul Testament, care se referă la această temă. Pentru ca ultima îndoială să fie scoasă afară, aş dori să vă fac atenţi la ceea ce a spus Petru, când el aduce amândouă lucrurile la un singur numitor despre îngerii din timpul lui Noe - 2Petru 2:4-5: “Căci dacă n-a cruţat El îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propăvăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi;”.
Există aceste trei noţiuni: preacurvia, curvia şi sodomia.
Primele două sunt lucruri normale, omeneşti, deoarece ele sunt interzise oamenilor căsătoriţi şi necăsătoriţi. Ultima, este un lucru anormal, al oamenilor din ambele sexe cu animalele şi între cei de acelaşi sex. Noi trăim acum într-un timp în care lucrurile anormale sunt privite ca lucruri normale şi lucrurile normale ca fiind anormale. Să ne reamintim de cuvintele Domnului cu referire la lucrurile petrecute în timpul lui Noe şi în Sodoma şi Gomora, că ele se vor împlini acum împreună, în timpul nostru: Luca 17: 26-30: “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul  omului”.
Cine s-a gândit vreodată că într-o ţară creştină, cum este America, să se legalizeze homosexualitatea, aceste păcate din Sodoma? Doar dacă te gândeşti la asemenea lucruri, îţi vine să vomiţi. Este duhul timpului care trage totul după el, în distrugere şi corupere. Pavel, un apostol cu o mare privire profetică, descrie timpul anormal de acum, timp al curviei, al stărilor în care se găsesc bărbaţii şi femeile de astăzi - Romani 1: 24-32: “De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite”.
Dumnezeu nu are nimic împotriva împreunării rânduite de El, dar El urăşte curvia fiindcă ea este animalică şi drăcească. Fiicele lui Cain s-au prezentat cu o ofertă foarte mare la fiii lui Dumnezeu. Apostolul aduce acest gând de curvie şi mai aproape, prin cazul din 1 Corinteni 5:1, unde un tânăr trăia cu mama lui vitregă. După lege, acesta a fost un păcat de sânge. În Levetic 18:16-18, găsim scrise lucrurile care nu sunt permise şi sunt o nelegiuire. Aici intră şi lucrul amintit în 1 Corinteni 5.
Din predica fratelui Branham, reiese că i-a fost dată o descoperire deosebită. Nici din cele şapte versete din Geneza şi nici din celelalte texte biblice nu reiese acest lucru atât de clar cum este redat aici. Noi citim că : ” ei se însurau şi se măritau…”. Aici noi ne gândim că ei se însurau şi se măritau, aşa cum o făceau oamenii în trecut; dar aici este vorba de lucruri care se întâmplau atunci şi care se întâmplă şi acum. Oamenii tineri trăiesc astăzi cu cineva, mâine cu altcineva. Există mulţi care de fapt nici nu vor să se căsătorească şi, aşa cum spun ei, doresc să aibă doar o relaţie împreună ca prieteni sau camarazi. Dacă aceste lucruri ar merge mai departe aşa, atunci cum ar fi în viitor cu familia lor? Dar Dumnezeu va face în curând tuturor lucrurilor un sfârşit. Pe de-o parte au fost fiicele lui Cain, iar pe de altă parte au fost fiii lui Set. Ei au fost numiţi ca “fii ai lui Dumnezeu” şi celelalte ca fiind “fiicele oamenilor”.
Aşa cum ne este cunoscut, Hristos trebuia să vină, după trup, din linia dreaptă a lui Set. Dar atunci când a avut loc amestecul, Domnul Dumnezeu a spus: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă…”. Fiii lui Dumnezeu au fost din carne şi sânge; ei aveau dreptul să se căsătorească, dar ei nu aveau nici un drept să-şi ia femei necredincioase din urmaşii lui Cain şi să curvească cu ele. Conform Scripturii, aceşti oameni aveau Duhul lui Dumnezeu, iar în Romani 8, în partea a doua a versetului 9, este scris:”… dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”.
Aşa cum a luminat-o mesagerul lui Dumnezeu, fratele Branham, Dumnezeu nu a interzis mâncarea, băutura şi căsătoria, fiindcă acestea sunt lucruri de fiecare zi, de care omul are nevoie, atât la credincioşi cât şi la necredincioşi. Fiii lui Dumnezeu au luat pur şi simplu fiicele lui Cain şi trăiau cu ele, aşa cum a fost amintit mai sus. Aceste lucruri sunt semne pentru timpul nostru. Există mii şi mii de oameni care sunt împreună şi care de fapt nu au voie să fie împreună. Toţi vor să-şi adune experienţe înainte de căsătorie, şi nu recunosc că diavolul îi trage în nenorocire.
În această generaţie se repetă tot ceea ce se întâmpla atunci. Oamenii au schimbat întrebuinţarea firească a lor, într-una ce este împotriva firii. Aceasta înseamnă că, dacă nu corespunde ceva în trăirea dintre oameni, aşa cum a rânduit-o Dumnezeu, atunci Biblia o numeşte ca fiind curvie. Ceea ce nu corespunde cu întrebuinţarea firească, este animalic şi drăcesc. Au fost întrebuinţări animalice în fiicele lui Cain, care au reuşit să-i atragă în această curvie pe fiii lui Dumnezeu. La asemenea lucruri, în ziua de astăzi, s-ar putea spune: ”pornografie şi sodomie”. Cu câţiva ani în urmă, după ce au ieşit pe piaţă aceste murdării, am primit într-un vis o avertizare directă de la Dumnezeu, în care El mi le-a spus pe toate pe nume. Niciodată nu am avut o asemenea carte murdară în mâinile mele.
Domnul cheamă afară o ceată care scapă de nenorocire. Noi putem să ne lăsăm spălaţi şi curăţiţi de Sângele scump al Mielului. Cei întâi născuţi nu au nevoie să pună mâna pe alte lucruri. Ei sunt mântuiţi, răscumpăraţi şi protejaţi prin Sângele Mielului. Mulţumiri să-I fie aduse Domnului nostru pentru aceasta!
O mustrare severă a apostolului este spusă în 1 Corinteni 5:11: “Ci v-am scris să nu aveţi nici un fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi”.
În Levetic18:19-23 sunt enumerate mai multe păcate de curvie. Eu personal nu cunosc pe nimeni de care aş putea să spun că intră în această categorie de curvar, conform Cuvântului lui Dumnezeu, de care ar trebui să mă feresc. Dar noi dorim să luăm şi celelalte cuvinte care sunt scrise în acest verset, ca de exemplu „înşelător”. Dacă auzim acest cuvânt, imediat noi ne gândim la un oarecare înşelător de care am auzit sau am citit până acum. Fiecare poate ar putea spune pe drept: ”Eu nu am înşelat pe nimeni!”. Dar cum ne priveşte Domnul? Din punct de vedere dumnezeiesc, fiecare dintre noi suntem câte un înşelător dacă nu Îi dăm Lui zeciuială, pentru că în Maleahi 3:8 citim: “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi:” Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare”.
Şi acesta este Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni să nu creadă că am nevoie de banii lui. Prin Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbesc eu, ci Dumnezeu Însuşi ne vorbeşte. Cine nu dă zeciuială Domnului, acela păcătuieşte şi un blestem este peste el, oricine ar fi el; dar, ”Aşa vorbeşte Domnul!” în versetul 9: “Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să mă înşelaţi, tot poporul în întregime!”. S-ar putea ca sute de înşelători de Dumnezeu să poarte numele de „frate” şi să aibă tot felul de scuze, doar ca ei să reţină banii lui Dumnezeu pentru ei înşişi. Unii spun: ”Doar noi nu suntem o biserică”; ceilalţi spun: ”Noi nu avem încredere în această lucrare”; şi al treilea: ”Noi nu ştim ce se întâmplă cu banii aceştia” - şi aşa se pot aduce tot felul de argumente -, dar „Aşa vorbeşte Domnul!” în versetul 10: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”.
De acolo de unde este împărţită hrana spirituală, conform însărcinării lui Dumnezeu, în locul acela trebuie dată zeciuiala. Cine ia măsuri proprii şi diferite cu banii lui Dumnezeu, se face vinovat în faţa lui Dumnezeu. Eu aş dori să dau câteva citate de-ale fratelui Branham, în legătură cu această temă. El a fost întrebat:” Pot să intre creştini în ceruri dacă nu dau zeciuială?”
Primul citat: „Fiecare creştin este obligat să dea zeciuială, fiindcă este porunca Domnului. Darea zeciuielii are o mare importanţă pentru o trăire creştină.”
	Al doilea citat: ”Eu cunosc oameni care dau zeciuiala lor unor văduve. Aceasta este greşit. Dacă aveţi ceva de dat unei văduve, daţi-i, dar să nu-i daţi banii lui Dumnezeu; aceşti bani nu vă aparţin vouă, ci lui Dumnezeu.”
	Al treilea citat:” Dacă daţi zeciuială, atunci voi sunteţi obligaţi s-o daţi în acel loc de unde primiţi hrană. Aduceţi toată zeciuiala în Casa vistieriei, zice Domnul.”
	Al patrulea citat: ”Eu cer de la fiecare bărbat şi de la fiecare femeie care nu dau zeciuială să primească aceasta. Da, bineînţeles, eu cred în darea zeciuieli, ea este o binecuvântare. Voi spuneţi: ”Aceasta aparţine de Vechiul Testament”. Desigur, ea aparţine şi de Noul Testament.
Fără să vreau, am alunecat de la tema noastră şi totuşi o iau ca din mâna lui Dumnezeu, fiindcă şi aceasta trebuie spusă odată. Aşa că eu am scăpat de această răspundere, iar fiecare dintre cei ce au citit nu mai are nici o scuză. 
Noi revenim la tema noastră. Pavel are mai multe de spus în       1Corinteni 5:11 (în registrul de păcate), unde mai este scris şi despre defăimare, pentru că este scris: „… nici un defăimător sau hoţ nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. De câte ori unii defăimează anumite lucruri doar să scoată un anumit capital pentru ei înşişi? Acesta este un caracter ticălos (mişelesc), pe care-l poate avea un om. Cine are de realizat o slujbă de la Dumnezeu, nu o poate realiza prin defăimarea altora, ci, dimpotrivă, dovedind respect faţă de Cel din a cărui sarcină vorbeşte. În Proverbe 20:19 este scris: “Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci”.
Este vorba chiar şi de acei care ascultă vorbele unor asemenea oameni, care deschid gura şi îi vorbesc de rău pe alţii. Proverbe 17:4: “Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.” Merită să ne pună pe gânduri asemenea texte biblice. Ori limba noastră aduce mântuire, ori aduce nenorocire. Noi citim în Proverbe 10:18: “Cine ascunde ura, are buze mincinoase, şi cine răspândeşte bârfelile este un nebun”. Oh, cât adevăr şi înţelepciune este în Cuvântul lui Dumnezeu! Gura noastră este folosită ori de către Dumnezeu, ori de către duşman. Limba noastră este folosită sau spre zidire sau pentru distrugere. Solomon a fost un om al lui Dumnezeu, binecuvântat şi plin de înţelepciune dumnezeiască, şi el scrie în Proverbe 12:18a: “Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii”. Iar în Proverbe 18:21a: “Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii”.
Dacă Pavel îi pune pe o singură listă atât pe curvari cât şi pe înşelători, beţivi, pe hoţi şi pe defăimători, atunci ar trebui să ne facem gânduri foarte serioase în această privinţă. Eu sunt sigur că Dumnezeu ne vrea doar binele, şi El nu doreşte să condamne sau să nimicească pe nimeni, ci El doreşte ca fiecare să primească har şi fiecare să fie ajutat. El să ne dăruiască tuturor har, să ne putem recunoaşte greşelile şi să ne lăsăm cercetaţi de El în linişte. El să ne cureţe şi să ne sfinţească din harul Lui pe fiecare în parte, ca să ajungem la desăvârşire.
	
Adunarea
	
	În ultima scrisoare circulară, v-am făcut atenţi, conform Cuvântului lui Dumnezeu, chiar acum înaintea revenirii lui Isus Hristos, că trebuie să avem grijă unul de celălalt, dar nu după şablonul lui Cain din Geneza 4:9: ”Sunt eu păzitorul fratelui meu?”, ci să ne ajutăm unul pe celălalt, exact aşa cum este scris în Evrei 10:24-25: “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie”. Nici un credincios, ce aparţine de Biserica lui Dumnezeu, nu o va părăsi, ci el se va lăsa condus înspre zidirea ei. Eu aş dori să recitesc doar patru citate de-ale fratelui Branham, în legătură cu ceea ce priveşte venirea la adunare.
	Citatul nr.1: „Fiecare să aibă o biserică unde el se simte acasă. Nu fugiţi de la una la alta, ci mergeţi într-o biserică de care puteţi spune: ”Aceasta este biserica mea”.
	Citatul nr.2: ”Un bărbat şi o femeie, care sunt cu adevărat născuţi din nou şi au deosebirea Duhului Sfânt, îşi vor găsi locul lor în biserică. Ei se vor ruga şi vor face totul în viaţa lor, pentru a-i aduce pe păcătoşi înăuntru.”
	Citatul nr.3: ”Mergeţi la biserică! Nu staţi acasă! Nu mergeţi la vânătoare, la pescuit sau la alte lucruri prin care voi dispreţuiţi învierea lui Isus Hristos. Mergeţi undeva într-o biserică, dacă nu puteţi veni aici în această capelă.”
	Citatul nr.4: ”Nu staţi acasă! Dacă Dumnezeu este în inima voastră, voi abia puteţi aştepta ca uşile să se deschidă, pentru a putea intra înăuntru şi să aveţi părtăşie cu fraţii voştri. Dacă voi simţiţi altcumva, atunci eu vă spun: este timpul ca să intraţi în rugăciune.”
Sfârşitul citatelor.
	În traducerea „Muhlheimer” este scris: ”ca noi să nu pierdem răpirea noastră”. Fie într-un cerc mic de rugăciune sau într-o biserică mare, Dumnezeu doreşte ca noi să ne adunăm. El a dat făgăduinţa că va fi în mijlocul nostru, dacă noi suntem adunaţi în Numele Lui. Scuza oamenilor este: ”Eu rămân acasă şi mă ocup cu predicile fratelui Branham”. Se aude bine duhovniceşte, dar este împotriva Duhului care vorbeşte din Biblie şi din predicile fratelui Branham. Mulţi confundă Duhul Sfânt cu duhurile religioase. Biserica este o orânduire dumnezeiască, dar Dumnezeu a aşezat slujbele şi darurile pentru zidirea Bisericii. Amin!

Din însărcinarea lui Dumnezeu,
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