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Predica de la Krefeld 

Sâmbătă,  2 aprilie 2011, ora 19: 30 

 

Ewald Frank 

 

  Şi eu, la rândul meu, vă salut pe toţi, din toată inima, pe cei de aproape şi de departe, 

pe cei care sunt prezenţi aici şi pe cei care sunt conectaţi prin Internet. Domnul Dumnezeu să ne 

binecuvânteze pe toţi, El să-şi înalţe Faţa Lui asupra noastră, a tuturor. El să fie cu noi, să ne 

vorbească prin harul Său şi să ne dăruiască harul Său ca să-L înţelegem în mod corect, să-L primim, 

să credem ce ne spune El şi El să ne-o şi descopere. […] 

 Spunem un „Bun venit!” tuturor. În această legătură doresc să spun ceva. Noi toţi 

am auzit că fraţii noştri din România au aranjat nişte transmisii la TV; azi a fost transmisă a treia 

predică şi s-au întâmplat lucruri mari. Doresc să spun, azi, cu mulţumire: fraţii noştri care vorbesc 

limba germană, care vin din România, au o parte deosebită în lucrarea care are loc în România.  

Doresc să-i amintesc, în mod deosebit, pe fratele Auner, pe fraţii Hans şi Herman Henrich. 

Casa Henrich a fost prima familie pe care am vizitat-o eu în România. Înainte de intrarea în Cugir 

era scris în şase limbi: „Accesul interzis”, pentru că era un centru militar, dar Domnul a avut mâna 

Lui asupra noastră. Fratele Hans mi-a arătat toate scrisorile circulare şi toate predicile fratelui 

Branham care au fost traduse în limba română.  

Eu doresc să-l rog pe fratele nostru să vină să se roage cu noi şi, mai ales, să se roage pentru 

ceea ce se întâmplă la ora actuală în România. Vino frate Hans, căci tu ai o parte mare în lucrarea 

lui Dumnezeu pe care o face El în prezent. 

 „Credinciosule Tată Ceresc, noi venim cu inimi mulţumitoare înaintea Feţei Tale 

sfinte şi privim în urmă la anul 1968: Tu ai făcut lucruri mari în această ţară şi în toată lumea. Cu 

nişte inimi mulţumitoare am venit aici ca să primim hrana la timpul potrivit. Tu ai făcut lucruri 

mari în România şi faci lucruri mari în toată lumea, astfel ca să se împlinească făgăduinţa Ta şi să 

vină sfârşitul.  

Acest mesaj minunat este dus în toată lumea. Acum a venit timpul ca Tu să-Ţi dovedeşti 

Cuvântul Tău. Noi o credem din toată inima noastră. Noi sprijinim acest Cuvânt din toată inima 

noastră. Noi suntem una cu deciziile Tale. Noi stăm de partea Ta şi, prin credinţă, Te rugăm să 

întăreşti pe slujitorul Tău, pentru ca această lucrare să fie dusă la bun sfârşit.  

Îţi mulţumim pentru toţi fraţii din România. O, Dumnezeule, sâmbăta trecută 470.000 de 

oameni au ascultat predica de la TV. Toţi ascultătorii să fie binecuvântaţi! Cuvântul Tău să 

împlinească scopul pentru care l-ai trimis. Noi sprijinim această lucrare cu inimi mulţumitoare şi 

cu darurile noastre, ca să se împlinească planul Tău. Binecuvântează pe slujitorul Tău, 

binecuvântează-ne pe toţi şi, în mod deosebit, pe fraţii slujitori. Unitatea în inimile noastre şi în 

inima fraţilor slujitori să se descopere în prezenţa Ta. Binecuvântează pe toţi fraţii slujitori şi pe 

toţi ascultătorii. Noi suntem mulţumitori fiindcă bem dintr-un singur izvor. Tot mesajul vine dintr-

un singur izvor. Tu ne-ai dăruit harul Tău ca să nu ascultăm nişte învăţături false şi să nu fim 

conduşi de un duh fals. Tu ai trimis pe slujitorul Tău şi noi am primit pe slujitorul Tău. Pentru 

acest fapt Îţi mulţumim. 

Apoi Îţi mulţumim pentru marea Ta descoperire care străpunge sufletul. Dovedeşte-Ţi 

Cuvântul Tău şi în acest sfârşit de săptămână, tot ceea ce ai spus Tu în aprilie 1962, în urmă cu 49 



2 

 

de ani. În continuare binecuvântează-ne prin Cuvântul Tău. Noi Îţi suntem mulţumitori. Ţie Ţi se 

cuvine toată cinstea, în Numele Sfânt al lui Isus Hristos”. 

Cântăm cântarea: „Aceasta este ziua”. 

 Noi dorim să mulţumim şi celorlalţi fraţi care au o parte deosebită la traducerea 

mesajului divin în alte limbi şi la transmiterea lui mai departe: ne gândim la fratele Siegfried Fleck, 

ne gândim la un număr mare de fraţi pe care Dumnezeu i-a folosit într-un mod deosebit de la 

început, şi îi mai foloseşte şi azi. Noi Îi mulţumim Domnului Dumnezeului nostru pentru acest 

fapt. Este scris că Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu va fi propovăduită tuturor popoarelor, 

tuturor limbilor şi aşa se întâmplă; după aceea va veni sfârşitul.  

 Fratele Hans Henrich a spus-o în rugăciune: astăzi, în urmă cu 49 de ani s-a 

întâmplat ceva deosebit. Atunci eu am auzit glasul pătrunzător al Domnului nostru. În 1 aprilie 

1962 noi am avut primul botez, la care au fost botezaţi peste 20 de oameni. Noi, fraţii, am făcut şi 

înainte botezuri, dar în 1 aprilie 1962 a fost ca un fel de întemeiere a bisericii noastre locale. 

Domnul a călăuzit totul într-un mod minunat. Tatăl meu, mama mea, fratele meu Helmuth, au fost 

mulţi fraţi prezenţi la acel botez; şi mulţi dintre ei mai sunt şi azi în mijlocul nostru.  

Eu am ştiut încă de atunci, de la început, din 1962, după ce am auzit mesajul, pe când 

fratele Branham încă mai trăia şi mesajul nu era dus în toată lumea, cum trebuie să aibă loc un 

botez biblic. Sunt mulţumitor Domnului fiindcă niciodată n-am botezat altfel, decât în mod biblic, 

adică în Numele Domnului Isus Hristos.  

Ne aducem aminte de timpurile de început din diferite ţări. Tot ce vine din partea lui 

Dumnezeu duce înapoi la Dumnezeu. Acesta este lucrul minunat în mesajul lui Dumnezeu pe care 

ni l-a încredinţat El. 

Eu voi intra foarte scurt în câteva detalii. Pentru început, câteva gânduri cu privire la 

lucrurile care se întâmplă în timpul nostru. Dacă citim în Matei 24, atunci Domnul a vorbit întâi 

despre ceea ce va veni peste Ierusalim. El a spus: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, 

atunci credincioşii să fugă în Munţii Iudeii”. El a dat această poruncă şi dacă citim în istorie – mai 

ales ce a scris Iosif Flavius, istoricul din acel timp – că niciun credincios care a crezut în Mesia nu 

a mai fost în Ierusalim, în anul 70, atunci când oraşul a fost distrus. Iosif Flavius era un 

necredincios, dar el a mărturisit că credincioşii au plecat fiindcă Domnul a spus şi a poruncit în 

felul acesta. 

Noi trăim acum într-un timp când experimentăm a doua parte: războaie, veşti de războaie, 

cutremure, foamete peste tot; oamenii habar nu au ce să facă. Statele sunt falimentare, băncile dau 

faliment şi nimeni nu mai ştie încotro să meargă.  

Aşa cum am înţeles toţi, Japonia a fost cercetată ca atunci, în anul 1945, când au fost 

aruncate câte o bombă peste Hiroshima şi Nagasaki şi a fost o mare catastrofă; o scriu acum într-

o scurtă scrisoare circulară. În Hamburg, în anul 1949, eu l-am întâlnit pe acel bărbat din 

Hollywood, care a fost ales de guvernul american ca să filmeze acel bombardament. Acest om a 

fost atât de atins în inima lui de ceea ce a filmat, încât el, un necredincios, a venit după aceea într-

o adunare şi a experimentat harul Domnului. Domnul Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit 

în anii `40 şi `50 în adunările din Hamburg şi Berlin. În anul 1949, din gura lui am auzit pentru 

prima dată numele lui William Branham.  

Nu doresc să intru în mai multe detalii, dar, în orice caz, Dumnezeu a avut grijă de tot. De 

la început El a deschis uşi, a pregătit căile necesare, astfel încât porunca pe care a dat-o El, să se 

împlinească prin harul Său. Ultimii 49 de ani au fost foarte importanţi pentru mine, fiindcă am 

împlinit o trimitere. Toţi aceşti ani au fost în legătură cu trimiterea de care eu habar nu am avut 
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mai înainte. Dar Domnul a hotărât şi a ştiut toate lucrurile mai dinainte, de aceea ele se împlinesc 

la timpul potrivit şi hotărât de Domnul.  

Domnul zice deseori cu referire la timpul sfârşitului şi la ceea ce vedem noi că se întâmplă 

acum: „când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci ridicaţi-vă capetele în sus, căci ştiţi 

că răscumpărarea voastră se apropie”. Şi răscumpărarea trupurilor noastre se apropie. Sufletele 

noastre sunt răscumpărate, noi am primit viaţă veşnică, dar la revenirea Domnului nostru noi toţi 

vom fi schimbaţi într-o clipă şi trupul acesta muritor va fi îmbrăcat în nemurire şi putrezirea va fi 

înghiţită de neputrezire. 

Începând de acum, eu nu mai am voie să vorbesc la singular, ca să nu mai fiu înţeles greşit. 

În trecut eu am spus câteodată: „Atât timp cât eu mai sunt pe acest pământ, Domnul încă nu a 

venit”. Dar au fost unii care au spus că fratele Frank se referă doar la faptul că el va trăi până va 

veni Domnul. Astăzi eu o spun la plural: „Atât timp cât noi, cei credincioşi, mai suntem pe acest 

pământ, atunci Domnul încă nu a venit. Când va veni El, noi vom fi luaţi în Sus. Când vine El, noi 

vom pleca”. Tot ce este legat de Dumnezeu şi de făgăduinţele Lui este legat şi de realitatea 

dumnezeiască. Noi mulţumim Domnului nostru care a condus totul într-un mod minunat; şi astfel 

Cuvântul Lui adevărat a fost dus mai departe, fără nicio răstălmăcire.  

Aşa cum am auzit în cuvântul de introducere, a fost dorinţa adâncă a Domnului nostru ca 

să facă din noi prietenii Lui, cum a fost și cazul lui Avraam. Avraam a fost numit prietenul lui 

Dumnezeu, Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi L-a ascultat pe Dumnezeu. Când Dumnezeu a dat 

făgăduinţa, el L-a crezut. Când Domnul Dumnezeu i-a zis ca să-l jertfească pe Isaac, el i-a pus pe 

umeri lemnele pentru foc, şi amândoi s-au dus la Muntele Moria, unde urma să-l jertfească. Tot 

aşa şi noi devenim prieteni ai lui Dumnezeu dacă facem ceea ce ne porunceşte El, dacă trăim în 

concordanţă cu Cuvântul Său şi permitem Cuvântului să ne corecteze.  

În Ioan 15.17 Domnul ne spune: „Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii”. 

Fratele Kupfer o spune de fiecare dată: „dragostea nu se poate învăţa; ori o ai, ori nu o ai”. 

Dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt - dragoste faţă de 

Dumnezeu, faţă de Cuvântul Lui şi dragostea între noi.  

Doar, foarte scurt, citesc două texte biblice. Doresc să citesc aceste versete biblice fiindcă 

se referă la timpul sfârşitului. Citesc din Isaia 17, mai ales pentru toţi aceia care nu au auzit-o în 

felul acesta.  

Isaia 17.12-13: „Vai! ce vuiet de popoare multe, care urlă cum urlă marea! Ce zarvă de 

neamuri, care mugesc cum mugesc nişte ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele 

mari... Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe...” Şi apoi cuvântul din Ezechiel capitolul 7. 

Aici Domnul Dumnezeu vorbeşte, prin proroc, despre timpul sfârşitului, spunând lucrurilor pe 

nume.  

Citim Ezechiel 7.5-6: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, vine o nenorocire, o 

nenorocire nemaipomenită! Vine sfârşitul, vine sfârşitul; se trezeşte împotriva ta! Iată că a şi 

venit!” Noi trăim în timpul sfârşitului, noi am auzit mesajul timpului de sfârşit şi, cu toţii, am 

înţeles că este vorba despre chemarea afară şi pregătirea Bisericii Mireasă, înainte de a veni 

sfârşitul.  

V. 12-13: „Vine vremea, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească 

vânzătorul! Căci izbucneşte mânia împotriva întregii lor mulţimi. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta 

înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulţimi 

nu va fi schimbată...”. 
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Haideţi să o spunem clar: dacă cineva cumpără sau vinde astăzi bine sau rău, n-are nicio 

importanţă. Nu trebuie să vă mai plângeți. Doar un lucru este important: pregătirea noastră pentru 

ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru Isus Hristos. 

Aşa cum am citit şi despre popoarele care mugesc ca nişte ape mari. Când au existat în 

istorie nişte valuri înalte de peste 20 de metri? Când s-au întâmplat trei lucruri deodată? Cutremurul 

la 10 km adâncime, apoi tsunami şi la urmă catastrofa cu centrala nucleară din Japonia. Toată 

lumea este speriată şi toată lumea ştie că lucrurile nu mai sunt sub control. Indiferent ce au decis 

şi ce vor mai decide oamenii, sfârşitul vine şi va veni un sfârşit cu groază mare.  

Am putea să citim şi din Isaia 24 că pământul se va distruge,  aşa cum este scris în Isaia 

24.19-20: „Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un 

om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade, şi nu se mai ridică”. Totul se întâmplă în 

faţa ochilor noştri. Noi suntem mulţumitori pentru faptul că le putem vedea din Scriptură. 

Toată lumea arabă din jurul Israelului... Noi nu  intrăm în multe detalii, dar după 36 de ani, 

pentru prima dată, primele nave de război au trecut prin Canalul Suez şi, pentru prima dată s-a 

făcut cunoscut că distrugerea Israelului va porni din Damasc şi că aceasta se va întâmpla în scurt 

timp. Apoi citim în Isaia 17.1 că Damascul va ajunge un morman de dărâmături şi nu va mai fi 

numit oraş niciodată. Totul este în pregătire.  

Fraţi şi surori, scumpi prieteni, dacă vedem că acum se pregăteşte ceea ce va avea loc după 

răpire, atunci cât de aproape este  revenirea Domnului nostru Isus Hristos?  

Foarte scurt doresc să mă refer la cele două întrebări care au apărut în toată lumea: ce a 

spus Domnul în anul 1933, care au fost într-adevăr cuvintele Lui? Voi cu toţii ştiţi – noi nu judecăm 

– că aceasta este o observaţie tristă că tot ce a plecat şi a fost răspândit din Statele Unite este de 

fapt un fals. Ei nu mai folosesc cuvântul „mesaj” pe care fratele Branham l-a repetat de 16 ori. 

Falsul este următorul - eu am şi originalul şi falsul - în versiunea falsă este spus: „Aşa cum 

Dumnezeu a trimis pe Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel tu ești trimis 

ca să premergi cea de-a doua venire a Lui”. Şi nu mai este spus nimic despre mesaj, ci numai 

despre bărbatul care a fost trimis.  

Dar Domnul a vorbit altfel din lumina puternică, supranaturală. Eu redau prima afirmație 

a fratelui Branham din 10 februarie 1960. El a spus în San Juan din Puerto Rico: „Mulţi oameni şi 

mulţi reporteri au fost pe mal. Atunci s-a zis din nou: „Priveşte în sus!” Şi când m-am uitat în sus 

s-a coborât această lumină. Oamenii au căzut jos, au leşinat şi a răsunat un glas care a cutremurat 

toată zona respectivă: „Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, 

tot astfel mesajul care îţi este dat ţie va fi premergătorul celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos. 

Nu că eu aș fi premergătorul, ci mesajul va fi premergătorul”. Amin! Acesta este originalul. Aşa a 

spus-o Domnul şi aşa a spus-o şi a repetat-o şi fratele Branham.  

Dacă oamenii din SUA şi din alte părţi fac altceva din aceasta, atunci întrebăm: „Cine are 

dreptul să modifice ceea ce a spus Domnul şi ceea ce a repetat prorocul Domnului de 16 ori? Cine 

are dreptul să modifice aceste cuvinte şi să scoată afară noţiunea „mesaj”?” Ei spun că „totul s-a 

terminat şi susţin că nimeni nu are dreptul să mai vestească mesajul”. Noi nu ne cerem vreun drept, 

ci îndeplinim trimiterea divină, indiferent ce spun oamenii. Dumnezeu nu ascultă de ceea ce 

gândesc şi spun oamenii, ci El face doar ceea ce a spus şi ceea ce a făgăduit El. 

În legătură cu cel de-al doilea punct, doresc să citesc foarte scurt următoarele lucruri. Este 

vorba despre ce se susţine despre pecetea a şaptea şi, în această legătură, despre cele şapte trâmbiţe 

şi cele şapte tunete. Doresc să citesc ultima parte din ultimul capitol al cărţii celor şapte peceţi - 

din 24 martie 1963. Atunci fratele Branham a spus următoarele lucruri:  
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„În capitolul 8 din Apocalipsa, este anunţată pecetea a şaptea, fără să fie descoperit ceva 

despre ea. Nimic nu este descoperit în pecetea a şaptea. Nici nu are ceva în comun cu capitolul al 

şaptelea din Apocalipsa. Descoperirea peceţii a şaptea este ascunsă desăvârşit şi totuşi, dacă aş 

avea timp, v-aş putea arăta de la Geneza 1, unde este vorba despre acest al şaptelea capitol sau 

despre pecetea a şaptea. Chiar din Geneza au început să apară peceţile. Vă puteţi aminti de azi 

dimineaţă, când v-am spus despre aceste lucruri, iar în seara aceasta le-am reamintit? Puteţi vedea 

că atunci când se ajunge la a şaptea pecete, se întrerupe totul. Însuşi Isus Hristos a vorbit despre 

timpul sfârşitului. El a vorbit despre cele şase peceţi, dar când a venit la a şaptea, El s-a oprit. Este 

un lucru mare. 

Acum vom vorbi puţin despre capitolul şapte din Apocalipsa, pentru a avea o punte de 

legătură între pecetea a şasea şi a şaptea. Între cele două peceţi are loc chemarea afară a lui Israel”. 

Deja această exprimare ar trebui să fie suficientă pentru toţi fraţii: ceea ce este scris în 

pecetea a şasea şi a şaptea se va întâmpla după răpirea Bisericii Mireasă şi va fi în perioada celor 

doi proroci pentru Israel, când vor fi chemaţi afară cei 144.000 din Israel. Aceştia nu au nimic de 

a face cu Biserica Mireasă şi cu epocile bisericii. Aceasta este valabilă exclusiv pentru Israel. 

Despre aceasta vom vorbi mai târziu.  

În prima predică a fratelui Branham pe care noi am tradus-o în limba germană, 

„Recunoaşteţi ziua şi mesajul ei”, avem cele mai importante exprimări referitoare la perioada de 

timp de după răpire. Eu doresc ca toţi fraţii care vestesc Cuvântul să se despartă de toate ideile 

omeneşti care nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu Dumnezeu şi să permită ca 

Dumnezeu să vorbească din Cuvântul Său. 

Înainte de a citi din aceasta, doresc să citesc din Apocalipsa 6.12-13: „Când a rupt Mielul 

pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru 

ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ...”. Noi putem 

citi tot ce se întâmplă în pecetea a şasea şi putem vedea trecerea la pecetea a şaptea.  

Astăzi este o zi deosebită, noi dorim să sărbătorim Cina Domnului.  

În predica „Recunoaşteţi ziua şi mesajul ei”, fratele Branham a spus: „Tema mea din 

această dimineaţă sună astfel: „Recunoaşteţi ziua în care trăiţi şi mesajul ei”. Mai departe, el 

continuă: „Dar Duhul Sfânt nu mi-a îngăduit-o, dintr-un motiv necunoscut de mine. ... EL mi-a 

descoperit că trâmbiţele răsună în timpul peceţii a şasea şi că eu predicasem de fapt despre aceasta. 

Vedeţi, totul este mâna supranaturală a lui Dumnezeu. Trâmbiţele se referă la Israel, iar noi am 

vorbit despre acestea în pecetea a şasea, care se referă la timpul de strâmtoare care vine peste 

Israel”.  

Noi am putea citi mai departe. Dacă va vrea Dumnezeu vom citi mâine, fiindcă azi avem 

Cina Domnului şi timpul este cam scurt. Eu am fost interesat ca noi să citim ceea ce a spus fratele 

Branham cu adevărat şi, după aceea, să aşezăm totul pe o bază corectă; nu să susţinem ceva şi să 

o rupem din context şi să producem un haos. Noi credem că Dumnezeu a descoperit toate lucrurile, 

pentru ca noi să le putem rândui corect şi să le lăsăm în acel loc în care le-a pus Domnul. Dumnezeu 

ne-a dăruit harul de a avea respect faţă de Cuvântul Lui.  

Aşa cum aţi auzit deja, Dumnezeu a condus totul în aşa fel încât, de la început, din anul 

1949, când am auzit pentru prima dată numele „William Branham”, să se întâmple ceva în 

interiorul meu. 

În anul 1955 am primit o carte poştală unde scria că un evanghelist din SUA cu numele 

William Branham va predica în Karlsruhe din data cutare până în data cutare. Eu am ştiut imediat 

că aceasta este o invitaţie pentru mine. 
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În prima predică – nu vă pot descrie în cuvinte – dar totuşi am ştiut că este un bărbat trimis 

de Dumnezeu. Nu am avut habar despre Maleahi, despre un mesaj al timpului de sfârşit. La vârsta 

de 21 de ani nu auzisem încă multe lucruri şi, totuşi, Dumnezeu a avut grijă ca din prima zi să fie 

făcută o legătură. Am ştiut că nimeni nu poate să facă aceste lucruri, decât dacă este Dumnezeu cu 

el. La prima întâlnire de la hotel – voi aţi auzit deseori această mărturie din gura mea – acel bărbat 

de la recepţie mi-a spus: „Nu mai aveţi nevoie de o explicaţie mai detaliată, fiindcă aceşti oameni 

intră în hol”. Apoi l-am cunoscut pe acest bărbat al lui Dumnezeu şi, înainte de a ne saluta, el mi-

a spus: „Tu eşti un predicator al Evangheliei”. 

Fraţi şi surori, este un lucru minunat felul cum Dumnezeu a călăuzit totul. În decursul acelei 

săptămâni am auzit vestirea Cuvântului şi am văzut tot ce s-a întâmplat acolo: semnul lui Mesia, 

confirmarea divină a unui dar dumnezeiesc, un dar pe care L-a avut şi Domnul nostru Isus Hristos, 

ca Fiul omului.  

Aşa i-a fost spus şi fratelui Branham, că acelaşi semn al Fiului omului, care a fost pentru 

iudei şi samariteni se va descoperi acum, în timpul desăvârşirii Bisericii dintre neamuri. Semnul 

lui Mesia a fost că Domnul nostru le spunea cine au fost ei, de unde vin, pentru că trebuia să se 

împlinească faptul că El urma să aibă o slujbă profetică. Femeia de la fântână I-a spus: „ştim că 

atunci când va veni Mesia ne va spune totul, dar Tu cine eşti?”. „Eu, care vorbesc cu tine, sunt 

Mesia”. Aceeaşi slujbă s-a repetat în faţa ochilor mei, ca ultimul semn pentru Biserică. Domnul își 

desăvârșește acum Biserica şi noi am ajuns într-o perioadă profetică şi trebuie să ascultăm ce ne 

spune El în acest timp. Eu, prin harul lui Dumnezeu, de la început am fost introdus în aceste lucruri, 

fără să fi vrut.  

Doresc să mai spun încă o dată: acolo unde s-a înlăturat cuvântul „mesaj”, de ce au făcut-

o, Dumnezeu ştie. Dar în                    3 decembrie, prorocul lui Dumnezeu mi-a spus: „Aşteaptă 

cu împărţirea hranei până vei primi şi restul”. Apoi am primit şi restul. Fratele Branham a fost luat 

acasă şi, după aceea, mesajul a fost purtat în toată lumea, aşa cum a spus şi Domnul, că acest mesaj 

va premerge cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos. 

Fraţi şi surori astăzi vom sărbători Cina Domnului, cu mulţumire pentru ceea ce a făcut El 

pentru noi, în noi şi cu noi. Nu s-a întâmplat doar pe Golgota, ci s-a întâmplat în tine şi în mine. 

Noi am trăit rezultatul lucrării complete de răscumpărare. 

Doresc să citesc câteva versete biblice. Încep cu Evrei 12.12: „Întăriţi-vă, dar, mâinile 

obosite şi genunchii slăbănogiţi”. Astăzi acest cuvânt ne este adresat nouă, tuturor celor care trec 

prin încercări grele; câteodată sunt chiar nişte încercări grele. Haideţi să fim întăriţi şi îmbărbătaţi 

astăzi, să ne punem toată încrederea noastră în Domnul, ştiind că El va face totul bine.  

Apoi vine cerinţa: „Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre”. Şi acesta este un lucru 

important. Dacă există nişte obstacole, nu poţi să mergi şi să umbli bine, acestea trebuie 

îndepărtate. De aceea croiţi cărări drepte „pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci 

mai degrabă să fie vindecat”. Aceasta este dorinţa lui Dumnezeu, este dorinţa mea, este dorinţa 

noastră ca aceasta să se împlinească cu noi toţi, prin harul lui Dumnezeu.  

După aceea citim v. 14: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea 

pe Domnul”. Un Cuvânt foarte serios.  Noi aşteptăm revenirea Domnului nostru şi, fără sfinţire 

nimeni nu-L va vedea.  

V. 15: „Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu 

cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de 

ea”. Deci, haideţi să-L rugăm pe Domnul nostru ca în toate încercările şi neînţelegerile noastre să 

nu dea lăstari nicio rădăcină de amărăciune. Noi să permitem ca dragostea lui Dumnezeu să 

stăpânească și să ne punem încrederea noastră în Domnul, crezând că El va face totul bine. 



7 

 

Acum, doar două texte care vorbesc despre sfinţire şi voi veţi vedea cât de uşor este să 

trăieşti o viaţă sfântă. Poruncile Domnului sunt așa uşor de împlinit, încât noi le putem împlini 

zilnic. Noi nu vom citi toate capitolele, dar vi le vom da ca să ştiţi unde este descrisă această cale.  

Citim Levitic 19.1-2: „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte întregii adunări a 

copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru”. După 

aceea, urmează descrierea căii, în ceea ce privește sfințenia. Fiecare dintre noi poate să o 

împlinească. Noi putem să împlinim toate punctele care sunt descrise în toate aceste versete. Voi 

puteţi să citiţi, cum este scris despre recoltă, despre vie, despre furat, despre înşelat, ce să nu faci 

unui orb şi unui surd, totul este arătat; să nu bârfeşti, să nu ai ură în tine şi să nu faci rău aproapelui 

tău. Totul este arătat foarte exact, tot ceea ce  este necesar ca să fii sfânt şi fără prihană înaintea lui 

Dumnezeu. Este uşor să o facem şi Dumnezeu nu cere de la noi ceva ce nu am putea împlini.  

El spune în Levitic 20.7-8: „Voi să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul 

Dumnezeul vostru. Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi. Eu sunt Domnul care vă sfinţesc”. Şi 

acum suntem la Ioan 17.17: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”. Aici este 

scris foarte clar tot ceea ce este necesar pentru această sfinţire. Și o spun din nou, tot ce am citit se 

poate împlini cu ușurință. Acolo nu este nimic ce ne-ar face probleme ci, din contră, cu ajutorul 

Domnului, noi putem împlini tot ce este scris aici.  

Bineînţeles, noi avem şi alte puncte la care trebuie să luăm aminte, cum să trăim cu 

Domnul. Fiţi cinstiţi, dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a rostit pedepse: dacă un bărbat se 

culcă cu un alt bărbat cum se culcă cu o femeie, El a spus să fie ucişi cu pietre.  Dacă un bărbat 

preacurveşte cu nevasta altuia, omul acela şi femeia aceea să fie ucişi cu pietre. Trebuie ca eu să 

ţi-o spun ţie, sau tu să mi-o spui mie? Cine dintre noi ar lua soţia altuia? Aceasta nu se poate! Nu 

este niciun cuvânt pe care îl cere Dumnezeu și pe care noi nu l-am putea împlini. Putem împlini 

fiecare Cuvânt. Fiecare Cuvânt poate fi trăit, fără niciun compromis. Dumnezeu nu ne-a cerut 

nimic din ceea ce nu am putea împlini sau trăi. 

Noi suntem mulţumitori pentru faptul că, în Noul Testament Domnul ne-a dăruit 

răscumpărarea, astfel ca noi să putem împlini ceea ce este scris în Vechiul Testament. Aceasta nu 

este o povară pentru noi, o lege, ci putem asculta şi împlini cu bucurie tot ceea ce a spus şi a cerut 

Dumnezeu în Cuvântul Său. 

Acum trecem la Noul Testament, la Evrei 9 unde scrie despre răscumpărarea noastră şi 

despre Domnul nostru care a intrat în Locul Preasfânt ceresc, ca să ne dăruiască o răscumpărare 

desăvârşită.  

Citim Evrei 9.7: „Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an şi nu fără 

sânge, pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului”. Noi am 

spus-o deseori: viaţa este în sânge şi de aceea sângele trebuia vărsat, viaţa trebuia să fie jertfită, 

numai în acest mod putea să aibă loc împăcarea și iertarea.  

Citim Evrei 9.11-12: „Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin 

cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea 

aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci 

cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică”.  S-a isprăvit!  

În v. 14 scrie: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus 

pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să 

slujiţi Dumnezeului celui viu!” Aceasta este Evanghelia minunată pe care o vestim noi şi ştim că 

Domnul şi sângele Noului Legământ mai are aceeaşi putere şi astăzi. Noi Îl putem trăi pe 

Dumnezeu şi azi. Toţi cei care nu au trăit încă mântuirea și iertarea şi n-au siguranța ca păcatele le 

sunt iertate, pot trăi astăzi totul, prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent. Noi nu vorbim 
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aici despre o poveste întâmplată acum 2.000 de ani, ci este vorba despre o lucrare încheiată de 

răscumpărare, valabilă cât ţine timpul de har. Toţi care vin la Domnul găsesc iertare și mântuire.  

În Evrei 9 am citit foarte clar că El a intrat în Locul Preasfânt ceresc cu propriul Său sânge.  

În Matei 26 citim despre sângele Noului Legământ, aşa cum este scris şi în Marcu 13. Dar 

mai întâi citim din Matei 26, căci este o Evanghelie deplină pe care Domnul ne-a dăruit-o prin 

harul Său.  

Citim Matei 26.27: „Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, 

zicând: ,,Beţi toţi din el”. Vă rog să luaţi aminte: de două ori este vorba despre pahar şi, între 

acestea se află cuvântul despre Noul Legământ şi despre sânge.  

Citim din nou v. 27: „Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, 

zicând: ,,Beţi toţi din el”.  

Acum fiţi atenţi: Domnul se referă la El şi la sângele Său: „căci acesta  este sângele Meu, 

sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor”.  

După aceea, El se întoarce din nou la paharul în care era, de fapt, vin. „Vă spun că, de acum 

încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia 

Tatălui Meu.” Domnul nu Și-a băut Sângele, El l-a vărsat şi, cu sângele Lui, a intrat în Locul 

Preasfânt ceresc, nu cu vinul care a fost în pahar. Bineînţeles, traducătorii au avut mari probleme 

ca să găsească o formulare exactă. Cine citeşte diferitele traduceri, vede cât de greu a fost pentru 

traducătorii care au avut diferite cunoştinţe, să exprime ceea ce a vrut să spună Dumnezeu cu 

adevărat .  

Aşa cum am spus deja, aceste două versete vorbesc despre pahar; dar la mijloc este v. 28: 

„căci acesta  este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre 

iertarea păcatelor”, se referă la Zaharia 9 şi la Exod 24.8. Acest sânge va fi vărsat pentru mulţi, 

spre iertarea păcatelor.  

După aceea vine v. 29: „Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, 

până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu”.  

Dacă mergem foarte scurt în Vechiul Testament, în Exod 12, bărbatul lui Dumnezeu a 

trebuit să scrie ce s-a întâmplat atunci când a fost vărsat sângele mielului, când trebuia să fie pus 

pe tocul uşii şi îngerul morţii trebuia să treacă pe lângă casele lor. 

 

Citim Exod 12.5-6: „Să fie un miel fără cusur („miei fără cusur” este scris în limba 

germană), de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. Să-l păstraţi până 

în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara (să-l junghie 

între cele două seri – este scris în limba germană)”. Puteţi să citiţi în Levitic 23.5 şi în Numeri 9.3. 

Este ştiut că în Israel prima seară este atunci când apune soarele şi a doua seară este atunci când 

începe întunericul. Jertfele trebuiau aduse după ce apunea soarele dar înainte să se întunece, deci 

între cele două seri.  

În v. 7 este scris: „Să ia din sângele lui, şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al 

caselor unde îi vor mânca”. Noi avem aici o poruncă a Domnului nostru. Ei au respectat această 

poruncă şi îngerul morţii trebuia să treacă pe lângă casele lor. Când suntem sub sângele Mielului, 

duşmanul nu poate să ne facă absolut nimic, el poate să se înfurie şi să facă ce vrea, dar sub sângele 

Mielului noi suntem ocrotiţi; nu doar răscumpărați, ci și ocrotiţi.  
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În Exod 12.13 este scris: „Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea 

sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara 

Egiptului”.  

Acum fiţi atenţi ce este scris în v. 14: „Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi 

printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri”. Aşa 

s-a întâmplat cu poporul Israel care a fost eliberat de Domnul. Sângele va fi semnul şi, oriunde 

este aplicat acest sânge, moartea nu va lovi. Nimeni nu va muri, ci Domnul păzeşte prin sânge.  

Noi am spus deja: pragul de jos nu avea voie să fie uns cu sânge, pentru ca nimeni să nu 

calce sângele cu picioarele lui, ci doar stâlpii din stânga, din dreapta şi pragul de sus.  

Pentru noi este important și v. 14: „Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi 

printr-o sărbătoare”. Pavel scrie despre aceasta în 1 Corinteni 11: „să o faceţi ca o aducere aminte”, 

referindu-se la ce a spus Domnul aici.   

Citim 1 Corinteni 11.23-25: „Căci am  primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că 

Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, 

a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu (ascultaţi cu atenșie) care se frânge pentru 

voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: 

„Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, 

ori de câte ori veţi bea din el”. O aducere aminte a lucrării desăvârşite pe crucea de pe Golgota, 

când Domnul nostru a fost jertfit ca Miel al lui Dumnezeu.  

În v. 26 este scris: „Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul 

acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El”. Şi astăzi, când sărbătorim cina, ne amintim 

lucrurile întâmplate pentru noi, pe crucea de la Golgota. 

Vă rog frumos, luaţi şi textul din Coloseni 1, unde este scris despre ziua cea mare a 

împăcării lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea cu Sine. Vă rog 

frumos, primiţi această împăcare, primiţi iertarea, primiţi mântuirea lui Dumnezeu. Nimeni nu 

trebuie să fie pierdut.  

Citim din Coloseni 1.14, unde avem un cuvânt puternic: „în El avem răscumpărarea, prin 

sângele Lui, iertarea păcatelor”, până la Apocalipsa 5.9 unde ne este arătat sângele Mielului, 

sângele Legământului cel nou: „Şi cântau  o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea 

şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, 

oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam”. Aceasta este 

Evanghelia minunată, acesta este mesajul îmbucurător. S-a întâmplat pentru noi, cei care am fost 

chemaţi afară şi am venit din toate popoarele, limbile şi naţiunile. 

Citim încă două versete biblice. Primul este din 1 Petru. Am putea citi aceste versete de 

două, trei ori şi să ne bucurăm de fiecare dată de ceea ce a făcut Domnul pentru noi şi în noi. Deja 

ați observat, la noi este vorba de sâmburele vestirii: Dumnezeu era în Hristos şi a împăcat lumea 

cu Sine. Dacă va vrea Dumnezeu, mâine vom citi pasajul în care fratele Branham spune: „mesajul 

constă în faptul că acum la sfârşit Biserica se întoarce la început”.  

Aici, în 1 Petru 1.14-16 este scris şi, vă rog frumos primiţi totul: „Ca nişte copii ascultători, 

nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce 

v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră...”.  

Acum ne gândim la Levitic 19 şi 20, la locurile unde Domnul însuşi a spus: „Fiţi sfinţi, 

căci Eu sunt sfânt, Eu Domnul, Dumnezeul vostru … Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, 

Domnul”. Apoi El dă aceste legi care trebuiau respectate de noi pentru a-I fi plăcuţi lui Dumnezeu 

şi să putem duce o viaţă sfântă.  
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Scriptura spune în 1 Petru 1.15-16: „după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi 

în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. Aici omul lui Dumnezeu 

se referă şi la Levitic 11.44-45 şi Levitic 19.2, el se referă la toate aceste versete biblice minunate.  

Fraţi şi surori, bucuraţi-vă! Ceea ce n-a reuşit omul vechi în Vechiul Testament, Dumnezeu 

ne va dărui nouă tuturor, prin înnoirea interioară. Nu este forţarea noastră, ceva ce trebuie să facem 

noi, ci este harul Domnului ca să putem trăi conform Cuvântului lui Dumnezeu, adică aşa cum este 

scris aici: „după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră”.  

O spun încă o dată: eu am citit toate capitolele şi alte capitole, unde Domnul Dumnezeu a 

spus totul clar; chiar şi în cele 12 blesteme şi cele 12 binecuvântări, totul a fost enumerat. Totul se 

poate împlini. Nimeni nu trebuie să se îngrijoreze că nu se poate împlini. Domnul Dumnezeu ne 

dăruieşte puterea Lui ca să putem împlini Cuvântul Lui, prin harul Său şi să nu ne speriem când 

El ne spune: „Voi să fiţi sfinţi căci şi Eu sunt sfânt!” Nu o sfinţire proprie, ci sfinţiţi prin Cuvântul 

lui Dumnezeu, ca să împlinim în Cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Noi deseori am 

spus-o: doar în Cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperită voia lui Dumnezeu. Eu nu am nicio 

problemă să împlinesc tot, cu ajutorul Domnului şi să trăiesc tot ceea ce El a cerut. El ne dăruieşte 

puterea pentru asta. 

Dacă noi astăzi sărbătorim Cina Domnului o facem cu o încredere deplină că 

răscumpărarea este încheiată. Domnul Dumnezeu ne-a dăruit o viaţă nouă, veşnică, prin harul Său. 

Sângele Mielului vorbeşte pentru noi: noi suntem răscumpărați, mântuiţi şi am devenit o 

proprietate a Domnului nostru. Domnul ne-a iertat, Domnul ne-a dat harul Său, El ne-a dăruit o 

inimă nouă şi un duh nou. Despre aceasta, de asemenea, am vorbit în acest loc. 

În aceeaşi legătură, când Dumnezeu a spus în Ezechiel 36 că El va chema şi va aduna 

poporul Său din toate popoarele, El a mai spus: „Vă voi da o inimă nouă şi un duh nou”. Acest 

lucru se întâmplă dacă noi permitem să fim chemaţi şi adunaţi, să venim sub influenţa Cuvântului 

Său şi a Duhului Său. Doar atunci Cuvântul Domnului poate să împlinească în noi  scopul pentru 

care a fost trimis. Astăzi El ne dă acea acceptare interioară faţă de tot ce spune Cuvântul, aşa cum 

a spus Petru prin Duhul lui Dumnezeu, ca să fim nişte copii ascultători, adică: „ca nişte copii 

ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă”. 

 De asemenea acest cuvânt este adresat tuturor tinerilor: voi nu aveţi nevoie de discoteci, 

n-aveţi nevoie de lucrurile acestei lumi, ele vă aduc doar dezamăgiri; o dezamăgire după alta. Dacă 

un tânăr este de părere că lumea îi poate oferi totul, atunci aceasta este o minciună. Lumea vă 

minte! Doar la Domnul poate să vă fie astâmpărată dorinţa din adâncul inimii voastre. „Ci, după 

cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră” . Acesta este un Cuvânt 

puternic: „Fără sfinţire nimeni nu va vedea pe Domnul”.  

Vă spun, Dumnezeu face totul în noi, nu vă faceţi niciun fel de probleme. Credeţi aşa cum 

spune Scriptura şi Domnul Dumnezeu va face restul în noi toţi, prin harul Său, fiindcă este scris: 

„Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. 

Credinciosul Domn să ne dăruiască tot timpul binecuvântarea Lui şi s-o reverse peste noi 

şi peste toţi din toată lumea, astfel încât noi să nu vorbim doar despre un mesager şi despre un 

mesaj, ci să trăim mântuirea deplină în Isus Hristos, să permitem ca Duhul Sfânt să ne călăuzească 

în tot adevărul şi să fim ascultători, aşa cum este scris aici: „ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi 

târâţi în poftele care le aveaţi altădată”. Domnul Dumnezeu a pregătit totul pentru noi şi, noi putem 

să-L credem, să ne punem încrederea în El şi să ştim că El va face totul bine.  

Lui, Dumnezeului Atotputernic, Îi aducem cinstea,  lauda şi închinarea noastră. Evanghelia 

deplină să se împlinească în noi toţi, astfel încât Cuvântul lui Dumnezeu, să împlinească şi astăzi, 

în noi, scopul pentru care a fost trimis, prin sângele, Cuvântul şi Duhul Său. Amin!  
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Ne apropiem de sfârşit şi suntem mulţumitori pentru ceea ce a făcut Domnul în noi toţi. 

,,Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt. 

Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate 

fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează 

cu bunătate şi îndurare” (Psalmul 103.1-4). Noi cu adevărat putem spune că am găsit har înaintea 

lui Dumnezeu. El ne-a făcut cunoscut calea Lui, voia Lui, ne-a descoperit Cuvântul Său. Lui Îi 

dăm toată cinstea! […] 

 Haideţi să ne ridicăm şi să ascultăm o cântare, cântată de surorile noastre şi apoi 

vom sărbători cina. Astăzi este nevoie de un pic de timp, de aceea, îi rugăm pe cei ce sunt jos, în 

sala de mese: fraţii vor veni acolo şi veţi primi şi acolo Cina. Toţi cei care aţi venit, cercetaţi-vă, 

aşa cum este scris în Scriptură: „Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din 

pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta”. 

       Haideţi să ne aplecăm capetele noastre. 

Noi suntem acum adunaţi în prezenţa Domnului, ca să sărbătorim Cina împreună cu 

Domnul şi unii cu alţii. Ne aducem aminte de lucrarea de mântuire care a avut loc pe crucea de pe 

Golgota. Doar acela are voie să ia parte la Cină care L-a primit pe Isus ca Mântuitor, care a avut o 

trăire personală cu El, a primit răscumpărarea dăruită de El şi, astfel, a primit împăcarea şi iertarea 

din partea lui Dumnezeu. 

Domnul nostru a zis: „sângele Legământului cel nou este vărsat pentru mulţi spre iertarea 

păcatelor”. Sângele a fost vărsat pentru iertarea păcatelor şi Domnul şi Mântuitorul nostru a intrat 

în Locul Preasfânt ceresc cu propriul Său sânge. Şi astăzi, sângele, Cuvântul şi Duhul au aceeaşi 

putere. Înainte ca noi să sărbătorim Cina, dorim să ne aplecăm capetele şi eu doresc să mă rog 

pentru toţi aceia care îşi rededică vieţile lor Domnului şi pentru cei care îşi dedică pentru prima 

dată vieţile lor Domnului, ca să ia parte la Cină.  

Un cuvânt adresat vouă, celor care doriţi să fiţi botezaţi fiindcă aţi devenit credincioşi: 

botezul va avea loc mâine, dar voi puteţi lua Cina deja astăzi, dacă sunteţi pregătiţi, prin ascultare, 

să mergeţi toată calea împreună cu Domnul, conform cuvântului din Scriptură: „Pocăiţi-vă şi 

fiecare să fie botezat în Numele Domnului Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre”. Dacă este 

aşa, atunci ridicaţi mâinile voastre! Mulţumesc! Mulţumesc! Domnul să vă binecuvânteze pe toţi!  

 Noi ne luăm acum rămas bun de la toţi cei care sunt în legătură directă cu noi. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! Voi sărbătoriţi Cina, la rândul vostru, în mijlocul vostru, 

indiferent în ce ţară şi oraş sunteţi. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi şi să împlinească 

în toţi scopul pentru care Cuvântul a fost trimis.  

 Iubite Domn, noi Te rugăm acum, dăruieşte-ne o credinţă deplină în neprihănirea 

prin credinţă, pe care Tu ne-ai dăruit-o. Dăruieşte-ne credinţa în răscumpărarea deplină pe care am 

trăit-o. O, Dumnezeule mare, lucrează Tu în noi şi împlineşte tot ce Îţi este plăcut Ţie. Dăruieşte-

ne harul Tău să putem trăi ascultători şi să împlinim Cuvântul Tău în ascultare, să fim sfinţiţi în 

Cuvântul Tău şi apoi să putem vedea Faţa Ta. Ţie, Dumnezeului Atotputernic, Îţi mulţumim din 

toată inima noastră şi din tot sufletul nostru în Numele sfânt al lui Isus. Aleluia! Amin! Amin. 

  

 


