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Predica de la Krefeld 

   Sâmbătă, 6 august 2016, ora 19
30 

  

                                                                                              Fr. Frank 

 

 Cuvântul de introducere din Ioan 3:27-36: „Drept răspuns, 

Ioan i-a zis: «Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. Voi 

înşivă îmi sunteţi martori că am zis: «Nu sunt eu Hristosul, ci sunt 

trimis („un premergător” – lb. germ.) înaintea Lui. Cine are mireasă 

este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte 

mult când aude glasul mirelui („glasul de veselie al mirelui” – lb. 

germ.): şi această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El 

să crească, iar eu să mă micşorez. 

 Cel ce vine din cer este mai presus de toţi; cel ce este de pe 

pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din 

cer este mai presus de toţi. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi 

totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui. Cine primeşte mărturia Lui 

adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci Acela pe 

care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că 

Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat 

toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar 

cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne 

peste el»”. 

 Suntem mulţumitori lui Dumnezeu din inimă pentru că mai 

putem avea aceste adunări fără să fim deranjaţi. Îi mulţumim Domnului 

în mod deosebit pentru toţi traducătorii. Evanghelia Împărăţiei lui 

Dumnezeu se propovăduieşte tuturor popoarelor şi limbilor – aşa este 

scris. Nu doar tuturor popoarelor, ci tuturor popoarelor în limbile lor. Îi 

suntem mulţumitori din inimă pentru că Dumnezeu a călăuzit aşa toate 

lucrurile, astfel că îi putem ajunge pe toţi de pe întregul pământ. Ceea 

ce se traduce aici în doisprezece limbi, se traduce şi se transmite mai 

departe în alte limbi astfel ca toţi din toate popoarele şi limbile să 

asculte ultimul mesaj pe care Dumnezeu ni l-a încredinţat în mod 

direct; şi, aşa cum am citit în Cuvântul de introducere, Dumnezeu ne-a 
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însărcinat să ducem acest mesaj pentru ca el să fie primit de toţi cei ce 

sunt hotărâţi mai dinainte pentru viaţa veşnică. 

 Trebuie să accentuăm: niciun om nu va trăi veşnic decât dacă el 

a primit şi are viaţa veşnică prin credinţa în Isus Hristos. Pentru că aşa 

este scris în 1 Ioan 5:11-12: „Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viaţa 

veşnică; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa veşnică”. Punct. 

Există doar o singură viaţă veşnică şi aceasta Dumnezeu ne-a dăruit-o 

sau ne-o dăruieşte prin har. 

 În aceste adunări trebuie să amintim pe scurt toate punctele 

biblice: pocăinţa, credinţa, botezul, dumnezeirea, revenirea Domnului 

Isus Hristos – toate trebuie să fie incluse în aceste predici pentru ca 

întreaga omenire să audă în acest timp întregul plan al Dumnezeului 

nostru. Aşa cum am spus, suntem mulţumitori pentru că se traduce, 

suntem mulţumitori că Dumnezeu a deschis uşi şi sunt deschise atâtea 

staţii de transmisie de unde mesajul este purtat mai departe. Noi Îl 

rugăm pe Dumnezeu pentru har, ca noi să găsim legătura cu ceea ce 

face Dumnezeu acum. Să nu greşim sau să nu pierdem această 

legătură, ci să găsim har înaintea lui Dumnezeu şi să avem parte de 

ceea ce face Dumnezeu astăzi. 

 Voi ştiţi că în ultima lună noi am avut adunări în Bruxelles, în 

Paris, în Iaşi, România. Suntem mulţumitori că Dumnezeu cheamă 

oamenii împreună. În Bruxelles au fost aproape cinci sute de oameni, 

în Paris, peste două mii de oameni, în Iaşi au fost în jur de o mie cinci 

sute. Oamenii vin de aproape şi de departe ca să asculte Cuvântul 

preţios şi sfânt al lui Dumnezeu. Şi cum a spus Domnul nostru mai 

dinainte în Amos 8:11, El a trimis o foame şi o sete după auzirea 

cuvintelor lui Dumnezeu. Nu după răstălmăciri, ci după auzirea şi 

ascultarea Cuvântului original al Dumnezeului nostru. Suntem 

mulţumitori pentru toţi cei care au fost martori în zilele Domnului 

nostru şi au putut da mărturie că au putut vedea şi auzi. Dacă citim 

despre ce au scris Petru sau Ioan, vedem că ei au putut spune: „ce am 

auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu 

mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii, aceste lucruri vi le-am 

propovăduit vouă”.  

Pe 11 noiembrie voi predica Cuvântul la 8.000 de oameni pe un 

stadion. Permiteți-mi să v-o în dragoste, şi doresc ca toţi care astăzi 
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sunt în Pakistan şi ne ascultă să ştie că eu spun aceasta din dragoste. La 

tot ceea ce s-a întâmplat cu Domnul nostru întotdeauna au fost martori, 

chiar și pe muntele schimbării la faţă; oriunde, orice s-a întâmplat, 

pretutindeni au fost martori care după aceea au putut să mărturisească 

ceea ce au văzut, ceea ce au auzit şi ce au trăit acolo.  

 Fraţi şi surori, să-I mulţumim lui Dumnezeu întotdeauna pentru 

Sfânta Scriptură. Şi în timpul lui Moise, Dumnezeu S-a coborât în 

stâlpul de foc şi în stâlpul de nor supranatural şi a lăsat să cadă mana 

din cer. Prezenţa lui Dumnezeu s-a manifestat întotdeauna în mijlocul 

poporului lui Dumnezeu. Aşa s-a întâmplat şi în zilele noastre. Noi toţi 

ştim că de cinci sute de ani încoace au fost treziri. Şi astăzi mai sunt 

treziri. Dar în fiecare trezire Dumnezeu i-a chemat afară pe aceia care 

au crezut mesajul vestit în acea generaţie. Pentru că am ajuns în ultima 

parte şi sfârşitul trebuie să fie asemenea începutului, de aceea Domnul 

Dumnezeu ni S-a descoperit într-o formă supranaturală. Este o 

diferenţă mare dacă cineva spune ceva sau dacă Dumnezeu Îşi 

confirmă prezenţa Lui supranaturală. În 24 ianuarie 1950, în Houston, 

Texas, dr. Best l-a provocat pe fratele Branham; la urmă fratele 

Branham a venit pe platformă şi a spus: „Eu nu trebuie să vorbesc 

pentru mine. Cel ce m-a trimis va da mărturie pentru mine”. În acel 

moment cei doi fotografi, domnul Ayers şi domnul Kipperman au făcut 

fotografii, dar niciuna din ele n-a reuşit, ci doar cea cu lumina 

supranaturală deasupra capului fratelui Branham. Această fotografie a 

fost trimisă pentru cercetare amănunțită în Washington D.C. şi în 29 

ianuarie dr. George J. Lacy a confirmat că această lumină supranaturală 

n-ar fi putut exista pe pelicula fotografică dacă ea n-ar fi fost prezentă.  

 Dumnezeu ne-a dăruit confirmarea, prin har, pentru ca şi aceia 

care au greutăţi în a crede, ei să vadă cu ochii lor că Dumnezeu a dat 

mărturia prezenţei Lui. Nu vrem să intrăm în toate amănuntele, dar este 

necesar ca întregii lumi să i se spună că Dumnezeu a împlinit 

făgăduinţele Sale în generaţia noastră. Acelaşi care a dat făgăduinţa în 

Mal. 4:5: „Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua 

Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşătoare”, acelaşi  Dumnezeu Şi-a 

împlinit Cuvântul şi a trimis pe bărbatul Său ca să ne lege din nou cu 

Dumnezeu şi i-a descoperit Cuvântul. Iar aceluia care încă nu-i este 

descoperit Cuvântul, aceluia să-i fie descoperit astăzi, prin har. 
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 În toate domeniile, la toate nivelurile noi vedem că am ajuns în 

timpul din urmă şi că revenirea Domnului nostru este cu adevărat 

foarte aproape. Ultimii sunt chemaţi afară şi sunt scoşi ca din foc ca să 

poată primi ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Şi această însărcinare 

puternică pe care Domnul i-a dăruit-o fratelui Branham: „Aşa cum 

Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos....”. Fratele 

Miskys a citit din Ioan 3, prietenul Mirelui a adus mesajul Mirelui, a 

adus împreună Mireasa şi Mirele. El a putut spune: „această bucurie, 

care este a mea, este deplină (desăvârşită)” (vers. 29). Un bărbat trimis 

de Dumnezeu a pus Mireasa în legătură cu Mirele şi pe toţi cei care au 

crezut îi vom revedea în slavă. Toţi care n-au putut crede nu-i vom 

revedea în slavă. Credinţa este o descoperire pe care Dumnezeu ne-o 

dăruieşte. Noi vedem: aici este făgăduinţa şi acolo este împlinirea. 

 Noi trebuie să spunem aceasta sincer şi să fim atenţi la ceea ce 

s-a spus: „Mesajul care ţi-a fost încredinţat ţie va premerge cea de-a 

doua venire a lui Hristos”. Noi vedem că în ultimii cincizeci de ani s-a 

împlinit aceasta: mesajul Evangheliei depline, întregul plan de 

mântuire al lui Dumnezeu, cu fiecare învăţătură şi cu tot ceea ce 

aparţine de aceasta, ne-a fost descoperit şi încredinţat. Noi nu facem 

nişte paşi în întuneric, ci am primit aceste lucruri şi avem lumina 

Cuvântului descoperit, prin har. 

 Eu mi-am notat. Gândiţi-vă, în toate predicile sale fratele 

Branham a vorbit despre revenirea Domnului şi a amintit despre 

Mireasă de 1479 de ori. Despre aceasta este vorba acum. Nu este vorba 

doar să facem muzică şi să avem programe creştine pe care să le 

prezentăm. Este vorba de ultima chemare care aparţine Bisericii 

Mireasă pentru ca ea să fie chemată afară. Fratele Branham a vorbit 

despre răpire de 619 ori şi a accentuat ce important este ca noi să fim 

pregătiţi ca să avem parte de răpire. El a avut un mesaj dumnezeiesc şi 

o responsabilitate înaintea Dumnezeului atotputernic ca să 

propovăduiască întregul plan de mântuire. Prin har, noi am înţeles 

aceste lucruri şi noi purtăm mai departe acelaşi mesaj. Eu mi-am notat 

şi aceasta: în predicile sale fratele Branham a vorbit de 279 de ori 

despre ospăţul de nuntă. Despre aceasta este vorba. 

 Nu doar despre vindecare. Vindecarea este un lucru minunat. 

Putem spune că vindecarea a atras poporul pentru ca după aceea 

poporul să asculte ceea ce urma să se spună prin mesaj pentru că 
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Dumnezeu a repetat aceeaşi slujbă în generaţia noastră. Morţii au fost 

înviaţi, orbii au putut vedea, şchiopii şi ologii au putut să umble. Eu am 

văzut cum un bărbat din Karlsruhe a fost adus pe o targă. Eram în 

adunare în rândul al treilea şi am văzut totul. Dintr-o dată  Cuvântul 

Domnului s-a adresat acestui bărbat. Deodată bărbatul s-a ridicat, şi-a 

luat targa şi a ieşit afară. Sunt mulţumitor lui Dumnezeu pentru că am 

fost martor ocular, am putut vedea şi auzi cele petrecute. Luni,           

15 august se vor împlini 61 de ani de când pentru prima dată am strâns 

mâna fratelui Branham. Atunci aveam 21 de ani, acum am 82 de ani. 

Gândiţi-vă, acum 61 de ani, într-o luni dimineaţa, în hotelul „Drei 

Linden (Trei Tei)” i-am dat mâna acestui bărbat al lui Dumnezeu şi am 

vorbit cu el personal, iar el mi-a spus: „Tu eşti un predicator al 

Evangheliei”. Eu eram îmbrăcat cu haine de motociclist pentru că 

venisem acolo cu motocicleta. Mulţumire lui Dumnezeu pentru toate 

călăuzirile. Când privesc înapoi eu pot doar să-I mulţumesc lui 

Dumnezeu că El a făcut mari lucruri, prin har. Unor fraţi le arăt şi toate 

benzile cu predicile fratelui Branham în care eu m-am adâncit şi pe 

care le-am depozitat. Este minunat că noi putem trăi acum, că putem 

recunoaşte ziua și mesajul şi ştim că Domnul Îşi va desăvârşi lucrarea 

pe care a început-o. 

 Eu mi-am notat de câte ori a vorbit el despre cele zece fecioare. 

În predicile sale fratele Branham a vorbit de 110 ori despre fecioare şi 

a accentuat ce important este ca noi să fim pregătiţi. Pentru că aşa este 

scris: „cele ce erau gata au intrat cu el la cina de nuntă” (Mat. 25:10). 

Dacă mergem la Mat. 22 vedem ce a spus atunci Domnul nostru şi El o 

spune şi astăzi: Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care face 

o nuntă fiului său. Mat. 22:2: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un 

împărat care a făcut nuntă fiului său („un împărat care vrea să anunţe 

nunta fiului său” – lb. germ.)”. El anunţă că nunta va avea loc. Apoi 

vers. 3: „A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-

au vrut să vină”. Cine citeşte următoarele versete simte durerea 

lucrurilor despre care este vorba aici. Apoi în vers. 10 este scris că cei 

care au fost pregătiţi pentru această nuntă au intrat şi odaia ospăţului de 

nuntă s-a umplut cu oaspeţi. Ce facem noi astăzi? Noi invităm şi astăzi, 

noi vă rugăm fierbinte: Lăsaţi-vă împăcaţi cu Dumnezeu! Primiţi ceea 

ce a făcut Răscumpărătorul nostru pentru răscumpărarea noastră! 

Primiţi-o! Trăiţi-o personal! 
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 Fraţi şi surori, este aşa de puternic că Domnul nostru a făcut 

deja începutul. Şi aşa cum am mărturisit deseori în acest loc, la început 

a fost Cuvântul și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. În 

întregul Vechi Testament au fost date făgăduințele cu privire la venirea 

Mântuitorului și la împlinirea vremii s-a întâmplat din pricina ta, din 

pricina mea şi din pricina noastră, Dumnezeu a împăcat cu Sine 

omenirea care era pierdută, a reparat stricăciunea din Eden şi i-a luat 

morţii toată puterea. Domnul nostru a murit ca om; ca Domn, El a 

înviat din morţi şi a putut spune: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în 

vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor” (Ap. 1:18).   

 Ceea ce ne devine tot mai mare este chemarea înaltă pe care 

Dumnezeu ne-a dăruit-o în Isus Hristos, Domnul şi Răscumpărătorul 

nostru. El S-a făcut asemenea nouă, iar la înviere noi vom fi asemenea 

Lui. Să citim Cuvântul preţios pentru ca toţi să ştiţi că aşa este scris în 

Cuvântul lui Dumnezeu şi aşa va deveni realitate.  

În Rom. 8:29 avem un cuvânt puternic confirmat: „Căci pe 

aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să 

fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut 

dintre mai mulţi fraţi”. 

 Gândiţi-vă odată la aceasta: El a venit într-un trup de carne şi s-

a făcut asemenea nouă. A avut un trup asemănător cu al nostru şi pe 

cruce a putut striga în locul nostru: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 

pentru ce M-ai părăsit?” şi în următoarea clipă, când suliţa I-a 

străpuns coasta, îndată a ieşit din Trupul Lui sânge şi apă; atunci s-a 

împlinit: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine”. Nu o 

religie, ci a fost o lucrare dumnezeiască după planul lui Dumnezeu. 

Noi Îi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta. El, Fiul lui 

Dumnezeu; noi, fiii şi fiicele  lui Dumnezeu. 

 Făgăduinţa care i-a fost dată Mariei că Răscumpărătorul Se va 

naşte, ea a acceptat-o, a primit-o şi a crezut-o; şi exact în acel moment 

Duhul Sfânt a venit peste ea şi Scriptura s-a împlinit: „fecioara va 

rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel”  

(Is. 7:14), apoi: „...Isus” (Mat. 1:21). 

 Aici este lecţia dumnezeiască. Mai întâi noi auzim făgăduinţele, 

şi în acel moment când noi ascultăm făgăduinţa şi o credem, Duhul 

Sfânt vine peste noi ca s-o confirme. Tot aşa este şi cu naşterea din 
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nou. Noi trebuie să ne naştem din nou. Mai întâi se propovăduieşte 

Cuvântul, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa 

dumnezeiască. Ce preţios este faptul că este scris şi citim că 

Răscumpărătorul nostru este începutul zidirii lui Dumnezeu. Gândiţi-

vă doar un moment la acest lucru. Dacă are loc o însămânţare 

pământească, atunci este vorba despre o sămânţă; dar când are loc 

naşterea, atunci este o creaţie pe care o poţi ţine în mâini. Mai întâi este 

sămânţa, iar apoi este rezultatul seminţei şi anume copilul care este 

născut. De aceea şi Simeon putea spune: „Acum, slobozeşte în pace pe 

robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei 

mântuirea Ta” (Lc. 2:29-30). 

 Când Fiul lui Dumnezeu a fost născut, mai întâi a fost Sămânţa. 

„Până avea să vină Sămânţa”. Sămânţa a venit, iar rezultatul a fost o 

creaţie. El a fost începutul zidirii (creaţiei) lui Dumnezeu. Nu începutul 

creaţiei cerurilor şi a pământului. El însuşi a făcut această creaţie. În 

această Scriptură totul este scris corect. Şi anume, mai întâi în Fil. 3. 

Vă rog luaţi-o la inimă, căci este foarte important să primim Cuvântul 

lui Dumnezeu, să-l credem pentru ca să se poată împlini în noi. 

 Fil. 3:21: „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va 

face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are 

de a-Şi supune toate lucrurile”. 

 Aşadar acelaşi Duh al lui Dumnezeu este lucrător şi se va 

întâmpla şi cu noi şi în noi; prin har, vom trăi aceste lucruri şi le vom 

vedea. Ceea ce este important la această temă este scris în Col. 1 unde 

avem răspunsul direct din Cuvântul lui Dumnezeu despre ce este vorba 

la început. 

 Din Col. 1 începem cu vers. 14: „El...în care avem 

răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor”. 

 Către toţi care sunt aici în această seară, către cei ce ascultă din 

întreaga lume, aici este întrebarea: ai tu confirmarea credinţei şi 

siguranţa credinţei că păcatele tale sunt iertate? L-ai chemat tu pe Isus 

Hristos? Căci aşa este scris: „tuturor celor ce L-au primit, adică celor 

ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul şi puterea să se facă copii ai lui 

Dumnezeu”. Însărcinarea din Lc. 24:47 este valabilă şi astăzi: „să se 

propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 

păcatelor”. Începutul este făcut cu iertarea păcatelor, un început de 
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iertare, de răscumpărare. Atât de sigur cum El Şi-a vărsat Sângele pe 

Golgota, tot atât de sigur El m-a răscumpărat pe mine şi tot atât de 

sigur păcatele mele sunt iertate. Eu sunt eliberat, eu sunt liber, Isus mi-

a dăruit viaţa Lui; sunt liber, sunt liber. 

 Citim Col. 1:15: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel 

întâi născut din toată zidirea”. 

 Dacă ne-am opri aici şi am da drumul fanteziei... (dar aceasta 

noi n-o facem). Aceasta o fac toţi în toate denominaţiile, în toate 

religiile, şi chiar şi aceia care se referă la fratele Branham şi 

propovăduiesc o duo-unitate, ei se referă la acest text biblic. 

 Citim mai departe Col. 1:16: „Pentru că prin El au fost făcute 

toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 

nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 

Toate au fost făcute prin El şi pentru El”. 

 Aici vedem foarte clar: o dată vedem creaţia naturală a cerului 

şi pământului, iar după aceea creaţia (zidirea) cea nouă în Isus Hristos 

ca Întâiul născut care a înviat dintre cei morţi. Ca Cel întâi născut El a 

murit pentru cei întâi născuţi, şi, prin El, noi am primit dreptul de întâi 

născut. În întregul Vechi Testament binecuvântarea se odihnea peste 

întâii născuţi. Putem vedea aceasta citind Geneza, cu privire la Esau şi 

Iacov. Binecuvântarea se odihnea peste cel întâi născut. În Noul 

Testament Răscumpărătorul nostru este Cel întâi născut dintre mai 

mulţi fraţi. El Întâiul născut, iar noi cei întâi născuţi din aceeaşi 

Sămânţă, din acelaşi Duh al lui Dumnezeu, născuţi din nou la o 

nădejde vie prin puterea învierii din morţi. Aici este scris Cel întâi 

născut (din toată zidirea) – şi, prin El, totul a fost creat. 

 Nu ştiu ce înseamnă aceasta pentru voi, dar pentru mine, această 

temă a dumnezeirii este atât de puternică şi minunată. Dumnezeul 

invizibil care este Duh, din veşnicie în veşnicie, şi umple toate 

lucrurile, S-a descoperit ca Domn. El nu a fost o a doua persoană, ci 

Dumnezeu Însuşi S-a descoperit într-o formă vizibilă. El a umblat prin 

Grădina Eden, l-a creat pe Adam după chipul Său. După aceea, Însuşi 

Domnul, care a creat totul, a venit ca să ne răscumpere şi El a fost 

Întâiul născut din Duhul. Mariei i-a fost făgăduit: „Duhul Sfânt Se va 

coborî peste tine, şi puterea Celui preaînalt te va umbri. De aceea 

Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”. Aşa 
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a fost începutul. Tot aşa în ziua Cincizecimii Duhul Sfânt a fost turnat 

pentru ca vestirea  Evangheliei să fie confirmată prin puterea Duhului 

Sfânt. Pentru ca toţi cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu nu doar să-l 

asculte, ci să-l poată trăi, prin har.  

 În Col. 1:17 este scris: „El este mai înainte de toate lucrurile, şi 

toate se ţin prin El („toate îşi au originea în El” – lb. germ.)”. 

 El este Capul Trupului Său, al Bisericii Sale. El este Începutul, 

Cel întâi născut dintre cei morţi. Aleluia! Slavă Dumnezeului Celui 

viu! El are prioritatea în toate domeniile şi ar trebui să aibă prioritatea 

şi întâietatea. Slăvit să fie Domnul şi Răscumpărătorul nostru! Pentru 

noi este o realitate dumnezeiască. Aici în vers. 19 este scris că a fost 

planul lui Dumnezeu: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 

locuiască în El”, în Fiul, în Isus Hristos, Domnul nostru. El a putut 

spune: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”. (Ioan 14:9). 

 Dar nu se opreşte cu aceasta; cu aceasta s-a făcut doar 

începutul. Citim mai departe despre tema dumnezeirii în Col. 2:2-3: 

„pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste („după 

ce s-au unit în dragoste” – lb. germ.) şi să capete toate bogăţiile 

plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică 

pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale 

ştiinţei”. 

 O, mulţumire lui Dumnezeu pentru astfel de cuvinte sfinte şi 

scumpe! În toate domeniile El să aibă întâietatea. Cuvântul Lui să fie 

valabil în vieţile noastre. Aici este scris ca noi să intrăm în cunoştinţa 

deplină a tainei lui Dumnezeu, să fim într-o legătură cu această taină, şi 

să recunoaştem taina lui Dumnezeu care este Isus Hristos, Domnul 

nostru. Aceasta îmi aminteşte de Ap. 10:7: „taina lui Dumnezeu”. 

Hristos, Domnul şi Răscumpărătorul nostru este taina lui Dumnezeu 

descoperită în formă vizibilă. Noi Îl putem vedea pe El care era 

plinătatea dumnezeirii. Noi Îi putem mulţumi lui Dumnezeu că noi am 

primit descoperirea. 

 În Apoc. 10 este scris: „în zilele în care îngerul al şaptelea va 

suna din trâmbiţa lui...”. În evreieşte este scris cuvântul „şofar”. Unde 

este scris despre cele şapte „trâmbiţe”, peste tot găsim cuvântul 

„şofar”. Acelaşi cuvânt este scris şi în textul ebraic şi Ap. 10:7: „că în 

zilele în care îngerul al şaptelea va suna din şofarul lui, atunci se va 
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sfârşi taina lui Dumnezeu” descoperită în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Atunci evreii n-au putut-o vedea, dar în viitor vor privi spre Acela pe 

care L-au străpuns, vor plânge, se vor boci şi vor primi har înaintea lui 

Dumnezeu.  

 Dar aceasta nu este totul. Aici noi am citit despre plinătatea 

dumnezeirii. În Col. 2:9 şi 10 este scris ceva foarte puternic. Vă rog 

primiţi-o şi acceptaţi-o prin credinţă. Col. 2:9-10: „Căci în El, în 

Hristos, locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul 

deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”. Voi aveţi 

totul deplin în El. Noi avem toată plinătatea în Isus Hristos. De aceea 

ne-a descoperit-o El şi ne-a dăruit-o în Isus Hristos, ca noi să avem 

parte de această plinătate în Isus Hristos, Domnul şi Răscumpărătorul 

nostru, El, Cel întâi născut. „Căci în El locuieşte trupeşte toată 

plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El”. 

 Să nu fiţi dezamăgiţi. Dumnezeu Îşi va ţine Cuvântul Său şi El 

ne va restitui tot ceea ce ne aparţine şi aşa cum a fost la început în 

Biserică. Credeţi din toată inima. Nu vă uitaţi la voi, nu vă uitaţi la 

alţii, nu vă uitaţi la împrejurări, ci uitaţi-vă la Domnul nostru care a dat 

această făgăduinţă şi ne-a spus ambele lucruri, şi anume că toată 

plinătatea dumnezeirii a locuit în Hristos şi că noi, ca Biserică, avem 

această plinătate în Hristos şi suntem părtaşi la aceasta. Aici este scris 

că noi suntem moştenitori şi proprietari ai acestor lucruri. În germană 

este scris: „Voi, ca proprietari, aveţi toate aceste lucruri în Isus 

Hristos care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri” (Col. 2:10). 

  La sfârşitul acestei teme puternice bărbatul lui Dumnezeu 

punctează lucrurile, iar în vers. 15 scrie despre ceea ce s-a întâmplat pe 

crucea Golgotei: „A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de 

ocară înaintea lumii („le-a dezarmat” – lb. germ), după ce a ieşit 

biruitor asupra lor prin cruce”. Lăudat şi proslăvit să fie Domnul 

nostru! El, Biruitorul, a zdrobit capul Şarpelui. El ni S-a descoperit. 

Noi credem că plinătatea dumnezeirii, Dumnezeu însuşi a fost 

descoperit în Isus Hristos, că El a fost Emanuel, Dumnezeu era în 

Hristos, împăcând lumea cu Sine. Tot atât de sigur noi credem că în El 

şi prin El, noi avem toată plinătatea ca proprietari. Cum nu ne va da 

Dumnezeu, prin El, toate lucrurile? 
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 Să facem un cuprins despre naşterea întâiului născut. Dreptul de 

întâi născut este cel mai puternic lucru pe care l-a făcut Dumnezeu. Noi 

suntem întâii născuţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi avem parte de 

toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a făgăduit şi ni le-a pregătit. 

Domnul nostru nu doar a făgăduit, ci El a şi împlinit toate făgăduinţele. 

Pavel a scris corintenilor: „Făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 

ele, toate în Isus Hristos sunt «Da» şi «Amin»” spre slava lui 

Dumnezeu, prin noi, pentru noi cei care credem. Primiţi prin credinţă 

aceste lucruri. Atât de sigur cum Dumnezeu ni S-a descoperit, 

trimiţându-l pe prorocul Său ca să ne facă o introducere în întregul plan 

al lui Dumnezeu, şi ni l-a dăruit, tot atât de sigur El va restitui toate 

lucrurile şi noi le vom trăi prin har. Când timpul se va fi împlinit toţi 

întâii născuţi vor avea parte de răpire, toţi care au fost chemaţi la nuntă 

şi au primit invitaţia. 

 Dacă citim în Mat. 22 vedem că Domnul a trimis pe slujitorii 

Săi ca să ducă invitaţiile celor poftiţi la nuntă. Unul n-a venit, celălalt 

n-a venit, unul a avut o explicaţie, celălalt o altă explicaţie. În cele din 

urmă, Domnul nostru a mai trimis încă o dată; şi după ultima trimitere 

cu invitaţia, odaia de nuntă s-a umplut cu oaspeţi. 

 Noi am ajuns la sfârşitul timpului. Dumnezeu a trimis pe 

slujitorii Săi. Acum este dat ultimul mesaj, ultima chemare care va 

ajunge până la marginile pământului prin care Dumnezeu ne-a pregătit 

şi ne-a dăruit deja tot ceea ce citim în această Carte sfântă şi toate 

lucrurile vor fi descoperite, pentru că este scris: „Voi sunteţi 

proprietari ai acestor lucruri depline în Isus Hristos”. 

 Facem un cuprins al lucrurilor despre care este vorba. Mai întâi 

Dumnezeu dăruieşte făgăduinţe. Noi am amintit că de la Reformă 

încoace Dumnezeu a dăruit trezire după trezire. În fiecare trezire El a 

avut câte un bărbat pe care l-a putut folosi, iar după aceea mulţi au 

venit şi au crezut acelaşi mesaj şi l-au purtat mai departe. N-a fost doar 

un Martin Luther, a fost un Schwenkfeld, un Wesley, au fost o mulţime 

de bărbaţi care şi ei au vestit mai departe, au fost mulţi care au luat 

parte la această vestire a Evangheliei. Aşa a fost în toate trezirile. 

Cândva, undeva Dumnezeu face un început, iar după aceea urmează o 

continuare. 
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 Tot astfel în zilele noastre, Dumnezeu a făcut un nou început. 

Dumnezeu a trimis un bărbat cu mesajul Lui pentru ca ultima chemare 

să ajungă până la marginile pământului. Şi credeţi-mă, odaia de nuntă 

va fi plină de oaspeţi, se va descoperi ceea ce este scris în Ap. 19:7-9: 

„Mireasa Lui s-a pregătit! Şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, 

strălucitor şi curat”. Şi cum am spus deja aici, acestea nu erau doar 

nişte haine albe de in, ci erau haine albe strălucitoare de in. Aceste 

haine albe vor avea o strălucire deosebită, eu am văzut aceasta. Aşa 

cum este scris aici, aşa va fi. Noi avem toată plinătatea în Hristos, El 

care ne-a răscumpărat, în El avem o iertare completă. El a ieşit 

Biruitor, a triumfat peste toate lucrurile. 

 Voi care sunteţi aici şi poate vă mai luptaţi cu Duşmanul, aveţi 

unele necazuri şi vă mai luptaţi cu unele încercări, luaţi prin credinţă 

aceste lucruri pe care le-am citit astăzi şi primiţi-le. Domnul nostru a 

dezarmat complet toate puterile Duşmanului, le-a făcut de ocară şi a 

proclamat victoria asupra lor. După aceea S-a înălţat la cer cu această 

biruinţă şi a spus: „răscumpărarea este desăvârşită, iertarea este 

desăvârşită, harul este desăvârşit”. Toţi care au dreptul de întâi născut 

în acest timp vor primi şi vor accepta ceea ce a făgăduit Domnul şi 

Răscumpărătorul nostru pentru acest timp, pentru această ultimă epocă 

şi vor avea parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. 

 Noi am putea face unele promisiuni şi s-ar putea să nu fim în 

stare să le împlinim. Dar ceea ce spune Dumnezeu se va împlini când a 

sosit timpul hotărât de El pentru făgăduinţa dată. Aşadar, El, Domnul 

nostru, Întâiul născut între mulţi fraţi, a murit pentru noi. Noi trebuie să 

înţelegem că există prima înviere şi va fi o a doua înviere. De întâia 

înviere vor avea parte doar aceia care au dreptul de întâi născut, adică 

cei ce L-au crezut pe Dumnezeu, L-au primit, care au pus deoparte 

fiecare opoziţie şi din inimă au putut spune «Da» fiecărui Cuvânt al lui 

Dumnezeu. De prima înviere vor avea parte toţi care au auzit glasul 

Mirelui. Aşa cum am citit în Cuvântul de introducere şi cum am citit în 

Lc. 1:16-17 unde este scris că premergătorul Său avea să-I gătească 

Domnului un popor bine pregătit. 

 Despre ce este vorba astăzi? Este vorba ca gloata întâilor 

născuţi să fie pregătită să-L poată întâmpina pe Domnul nostru. Ei sunt 

oameni care au o viaţă normală, echilibrată, îşi fac meseria lor, au 

familiile şi vieţile lor. Toate aceste lucruri sunt bune, dar mai presus de 
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acestea ei sunt conectaţi cu Dumnezeu în inima lor, ei sunt legaţi cu 

Dumnezeu în inima lor, ei pot crede din toată inima lor fiecare Cuvânt 

şi astfel ei sunt pregătiţi pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului 

nostru Isus Hristos. 

 Aşa cum am spus deseori: toţi cei care vor fi pregătiţi vor intra 

la ospăţul de nuntă al Mielului, apoi uşa se va închide. Aş dori s-o repet 

în fiecare adunare: eu cred din convingere că toţi care acum cred din 

toată inima lor îndeosebi făgăduinţa pentru acest timp, ei se lasă 

separaţi, se pun de partea lui Dumnezeu, primesc şi acceptă ceea ce El 

ne-a dăruit, ies din toate învăţăturile greşite şi sunt sfinţiţi prin 

Cuvântul Adevărului; ei nu primesc nimic ce este necurat şi ce nu este 

scris în Cuvântul lui Dumnezeu, ci ei sunt o sămânţă curată a lui 

Dumnezeu. Aşa cum Mirele nostru este Sămânţa curată a lui 

Dumnezeu, tot aşa noi suntem sămânţa curată a Cuvântului care 

primim şi acceptăm fiecare Cuvânt. Noi credem cum spune Scriptura şi 

ştim că El Îşi va adeveri şi desăvârşi lucrarea Lui pentru ziua glorioasă 

a revenirii Sale. 

 Încă o dată un Cuvânt adresat celor ce sunt noi şi care sunt 

pentru prima dată în mijlocul nostru. Primiţi acest serviciu divin din 

mâna lui Dumnezeu. Voi n-aţi venit de departe şi de aproape doar să 

fiţi prezenţi aici, nu! Noi am venit aici şi ne-am adunat înaintea Feţei 

lui Dumnezeu. Toţi care încă sunt pierduţi pot să fie salvaţi, toţi care 

sunt încă împovăraţi cu unele greutăţi pot deveni liberi, toţi care sunt 

bolnavi pot să-şi primească vindecarea. La Dumnezeu totul este 

posibil. Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Dar începutul este 

cu pocăinţa, cu o întoarcere, începe când noi părăsim calea largă şi 

intrăm pe calea îngustă care duce la viaţă şi ne dedicăm viaţa în mod 

conştient Domnului şi-I spunem aşa cum cântăm: aşa cum sunt la Tine 

vin, Te rog îndură-Te de mine. Domnul iartă orice încălcare şi nu se 

mai gândeşte la încălcările tale. Lăudat şi slăvit să fie Domnul 

Dumnezeul nostru, acum şi în toată veşnicia! El cheamă afară pe 

poporul Său de pe întregul pământ şi i Se descoperă, ne deschide 

mintea pentru înţelegerea Scripturilor ca să nu mai fie necesară nicio 

discuţie. El ne-a vorbit deja şi noi am înţeles aceste lucruri. Lui, 

Dumnezeului atotputernic să-I fie adusă proslăvire şi cinste în toată 

veşnicia în Numele sfânt al lui Isus Hristos. Amin.   
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 Să ne ridicăm pentru rugăciune. Să ne plecăm capetele. Dacă 

Domnul Dumnezeul nostru, prin Cuvântul Său, a vorbit unora care 

doresc să-şi dedice viaţa lor Domnului, care încă nu şi-au dedicat-o 

complet, care încă n-au siguranţa credinţei că păcatele lor sunt iertate, 

că Domnul Dumnezeu i-a primit şi i-a acceptat, că ei au trecut de la 

moarte la viaţă, acum voi aveţi posibilitatea ca să vă dedicaţi viaţa 

voastră Domnului în mod conştient. 

 Toţi care sunt prinşi şi robiţi în unele lucruri să ştie că Domnul 

este aici. Cel pe care Fiul îl face liber, acela este cu adevărat liber. Doar 

cine doreşte să devină liber poate să devină liber. Noi trebuie să 

recunoaştem ceea ce ne ţine legaţi/robiţi, să-L rugăm pe Domnul nostru 

şi să-I spunem: Te rog din suflet îndură-Te de mine, Te rog iartă-mă, 

eliberează-mă. Unii sunt robiţi de fumat, alţii sunt robiţi de alcool, alţii 

de alte lucruri, iar în ultimul timp, cu toată această aparatură....N-o 

faceţi! De la răsăritul la apusul soarelui, toate popoarele ascultaţi: nu 

faceţi aşa ceva! Nu vă lăsaţi robiţi nici cu aparatura! Voi ştiţi la ce mă 

refer. Nu vă lăsaţi robiţi de nimic. Ci prin harul lui Dumnezeu lăsaţi-vă 

scoşi afară în libertatea fiilor şi fiicelor lui Dumnezeu.  

 Voi toţi care sunteţi bolnavi, noi vă propovăduim întreaga 

Evanghelie. El a fost rănit pentru încălcările noastre, a fost rănit şi 

maltratat din pricina noastră. În rănile Lui noi suntem vindecaţi. Astăzi 

cu toţii s-o acceptăm şi s-o primim. Cine doreşte să ridice mâna, ca noi 

toţi împreună să venim înaintea scaunului harului. Vestirea trebuie să 

aducă rezultat. Domnul Dumnezeu este prezent. 

 Doamne Dumnezeule atotputernic, eu îmi pun mâinile pe acest 

text biblic. Tu, Doamne, ne-ai răscumpărat, Tu Ţi-ai vărsat Sângele, 

Sângele noului legământ. Tu ne-ai dăruit iertarea tuturor, iertarea prin 

Sângele Mielului, Tu ne-ai spălat în Sângele Mielului. Iubite Domn, 

spală-mă pe mine, spală-ne pe noi toţi în Isus Hristos, în Sângele 

scump al lui Isus, spală-ne ca să devenim albi ca zăpada, spală-ne prin 

har. 

 Iubite Domn, acum Te rugăm pentru toţi care sunt robiţi. 

Indiferent ce este, eliberează Tu. Mesajul de la Golgota este o putere 

divină, fă-i pe toţi liberi! Fie ca acum toţi să fie dezlegaţi de toate 

legăturile în Numele lui Isus Hristos pe baza autorităţii Cuvântului lui 

Dumnezeu! Satana respectă autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. În 
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Numele sfânt al lui Isus Hristos fiţi liberi prin puterea lui Dumnezeu, 

prin Sângele Mielului. Aleluia! Aleluia! Toţi care au o boală şi au 

nevoie de vindecare, credeţi acum. Prin rănile Lui noi suntem 

vindecaţi. 

 Iubite Domn, confirmă Tu Cuvântul Tău în noi toţi care credem 

din inimă. Iubite Domn, eu iau din mâna Ta că toţi care sunt adunaţi 

aici şi cred mesajul lui Dumnezeu aparţin de gloata întâilor născuţi; ea 

este hotărâtă mai dinainte ca să aibă parte de răpire. Iubite Domn, Tu 

ne-ai chemat împreună din multe popoare şi limbi pentru ca ultimul 

mesaj să fie vestit tuturor popoarelor şi limbilor şi chiar să fie dat mai 

departe în direct. Iubite Domn, binecuvântează de la răsăritul soarelui 

până la apus, de la Est la Vest, de la Sud la Nord. Fie ca toţi aleşii de pe 

întregul pământ să asculte Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp şi 

acest ceas, să asculte Evanghelia deplină şi să trăiască tot ceea ce a fost 

la început în Biserică. 

 Iubite Domn, Tu ai făgăduit, noi o credem şi o trăim în 

împlinire. Noi credem că întreaga plinătate a dumnezeirii a fost reală în 

Isus Hristos, Trupul Tău, şi credem că aceeaşi plinătate a dumnezeirii 

este în noi, Biserica Mireasă. Doamne, noi Îţi mulţumim pentru 

preţiosul, sfântul şi scumpul Tău Cuvânt. Fie ca toţi întâii născuţi să 

creadă din inimă Cuvântul confirmat şi să-l primească. Împreună Îţi 

mulţumim pentru sfântul şi preţiosul Tău Cuvânt, Îţi mulţumim pentru 

mesajul ceasului, Îţi mulţumim că ne-ai deschis mintea prin har şi ne-ai 

descoperit Cuvântul Tău, Îţi mulţumim că Tu, prin Duhul Tău Sfânt, îl 

conduci pe fiecare în tot adevărul. Niciunul nu mai trebuie să-l înveţe 

pe celălalt şi nici între adunări nimeni nu mai trebuie să-l înveţe pe 

celălalt. Ci noi toţi suntem conectaţi împreună cu Tine; aşa cum noi am 

citit despre prietenul Mirelui. 

 Iubite Domn, Tu ne-ai trimis să propovăduim ultima chemare şi 

prin ultima chemare odaia de nuntă se va umple. În odaia de nuntă nu 

va fi niciun scaun liber, noi vom ocupa fiecare loc şi vom lua cina 

împreună la această mare sărbătoare. Fericit, binecuvântat şi sfânt este 

cel care este invitat şi va avea parte de nunta Mielului. Noi toţi am fost 

invitaţi. Primiţi această invitaţie! Spuneţi „Amin”! Spuneţi „Amin”! 

Aleluia! Îţi mulţumim Ţie credinciosule Dumnezeu pentru trimiterea 

prorocului şi slujitorului Tău. Îţi mulţumim pentru toate lucrurile pe 
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care le-ai făcut în acest timp. Cinste, slavă şi laudă Ţie, Numelui Tău 

celui sfânt Isus. Aleluia! Amin. Credem din toată inima. Amin. 

 Ultima propoziţie din ultima cântare ne aduce aminte de 

versetul minunat din Amos 3:7: „Domnul Dumnezeu nu face nimic 

fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci”. Acesta este 

Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nimic din planul Său de 

mântuire fără să descopere mai întâi taina Lui prorocilor Săi. 

 Fraţi şi surori, vă rog primiţi Cuvântul cu mulţumire în inimile 

voastre, că Dumnezeu ne-a descoperit taina voii Sale în această 

generaţie. Ceea ce face Dumnezeu astăzi nu mai este o taină. Încă un 

text aparţine aici. Cât de des a amintit fratele Branham textul din Amos 

3:7: „Dumnezeu nu face nimic – doar dacă aparţine de planul Său de 

mântuire – fără să-l descopere mai întâi slujitorilor Săi proroci”! 

Ferice de cei ce n-au împotrivire şi nu trebuie să facă patru ani de 

şcoală biblică sau seminarii de predicator. Dumnezeu Îşi descoperă 

taina Sa slujitorilor Săi proroci. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu 

care a devenit realitate în timpul nostru şi a fost confirmat. Spuneţi 

„Amin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


