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Predica de la Krefeld 

Sâmbătă, 6 octombrie 2012, ora 19
30 

 
Ewald Frank 

 

Astăzi doresc să spun tuturor „Bine aţi venit!” în mod deosebit; şi 

rugăm corul să cânte o cântare deosebită. Încă nu vă aşezaţi. Vom spune 

mai târziu ce însemnătate are aceasta. 

Eu citesc doar un Cuvânt din 2 Timotei 4.6-8: „Căci eu sunt gata 

să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. 

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit 

credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da 

în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi 

tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”.  

[Se cântă o cântare (...)] 

[Un frate: Ps. 145.13-21: „Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică 

şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină 

pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. Ochii tuturor 

nădăjduiesc în Tine şi Tu le dai hrana la vreme. Îţi deschizi mâna şi 

saturi după dorinţă tot ce are viaţă. Domnul este drept în toate căile Lui 

şi milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, 

lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlineşte dorinţele celor ce 

se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă. Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L 

iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi. Gura mea să vestească lauda 

Domnului şi orice făptură să binecuvinteze Numele Lui cel sfânt, în veci 

de veci!” (...)] 

[Se cântă cântarea „Tu eşti vrednic (...). Se cântă cântarea „Ei vin 

din Est şi din Vest” (...) . Se cântă o cântare în limba rusă şi o altă 

cântare în limba engleză (...)] 

Mulţumesc! Ar fi interesant de ştiut cine înţelege limba rusă şi cine 

poate urmări când se cântă sau cine înţelege dacă se cântă în engleză. În 

această legătură vreau să mulţumesc din inimă tuturor celor ce nu înţeleg 
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limba noastră şi totuşi au răbdare şi ascultă traducerea. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze într-un mod deosebit! 

Ziua de astăzi este o zi deosebită, aşa cum o veţi afla imediat. Dar 

mai întâi – vă rog... – doar pe scurt, vă transmit salutările. Saluturi [...]. 

Vă spun tuturor din inimă: Bine aţi venit! Şi îi salut pe toţi din întreaga 

lume, care sunt conectaţi în direct, care ascultă şi ne pot vedea. Astăzi 

avem vizitatori din toată Europa, din Nord, din Finlanda până în sudul 

Italiei, din România şi toate ţările învecinate sunt incluse. Este pur şi 

simplu minunat că Dumnezeu ne mai dăruieşte har şi posibilitatea de a 

ne putea aduna în felul acesta. 

Textul pe care l-am citit mai înainte, din 2 Timotei 4, în mod 

deosebit v. 8: „De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii (biruinţei)”.  

Nu este un anunţ local, dar astăzi, aproximativ la ora 8 dimineaţa, 

iubitul nostru frate Leonard Russ a plecat din timp în veşnicie. Pentru 

mine, pentru noi, în mod deosebit ca adunare locală, pe de o parte, este o 

durere. De peste 55 de ani am slujit împreună Domnului în acest loc şi 

de fiecare dată am ştiut că atunci când fratele Schmidt sau fratele Russ 

sunt aici, eu pot călători pe întreg pământul; şi aşa a şi fost.  

Noi, pur şi simplu, suntem mulţumitori că Domnul l-a ţinut 

credincios. Ieri, înainte de masă, între orele 10 şi 11, aşa am avut pe 

inimă, împreună cu fratele Schmidt, să mergem la fratele Russ. Ne-am 

luat rămas bun de la el şi am spus: „Noi ne vom revedea la Domnul”. 

Am întrebat-o pe asistenta medicală de acolo. Şi ea spus: „El are pace, el 

va merge Acasă în pace; timpul este împlinit!”  

Fraţi şi surori, suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru un om 

care a trăit pentru Dumnezeu, a cărui viaţă nu a fost degeaba, ci a trăit-o 

pentru Domnul în conformitate cu scriptura din Rom. 14.8: „Căci dacă 

trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. 

Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului”. 

Câţi dintre voi l-aţi cunoscut pe fratele Russ? Doar ridicaţi mâna. 

Priviţi! Da, cu siguranţă cei mai mulţi! El [şi noi am trecut] prin mari 

încercări. Şi cea mai grea a fost în 1979, când tot iadul s-a dezlănţuit ca 

să ne distrugă şi când persoana care a aranjat totul a făcut anunţul: „Tu, 

frate Schmidt şi tu frate Russ, nu mai aveţi voie să vă urcaţi pe 

platformă. Dumnezeu a ales doi bărbaţi care vor fi puşi acum în slujbă”. 
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Pentru noi a fost o mare durere. Pe 16 iunie 1979, Dumnezeu mi-a 

reproşat, pe insula daneză Fanöe, că am ascultat de acea voce. A fost 

singura dată în viaţa mea când am auzit vocea lui Dumnezeu. În toate 

celelalte ocazii am auzit vocea Domnului. Vocea Domnului nu are un 

ecou ca de tunet. Vocea lui Dumnezeu are un ecou de tunet pe care nu-l 

poţi suporta, un ecou de tunet atât de puternic! Fiecare din cele 9 cuvinte 

a fost un tunet în sine. 

Domnul Dumnezeu, le-a dăruit har iubitului nostru frate Russ şi 

iubitului  nostru frate Schmidt şi, în cele mai grele încercări, mai ales în 

1979 când totul a fost distrus, le-a dăruit har să rămână credincioşi faţă 

de Dumnezeu, faţă de Cuvânt, faţă de slujbă şi faţă de Domnul. Domnul 

a dăruit din nou har şi pentru aceasta suntem foarte mulţumitori 

Domnului Dumnezeu. Credincioşia va fi răsplătită. Cine va răbda până 

la sfârşit şi cine va fi credincios până la sfârşit, va fi încoronat. 

Aşa cum am spus, noi, ca adunare locală, am trăit unele lucruri. 

Marţea trecută, l-am înmormântat pe fratele meu, fratele nostru, Arthur 

Frank; am dus la mormânt trupul lui decedat. Şi vinerea următoare vom 

duce la mormânt trupul iubitului nostru frate Russ. Iertaţi-mă că o spun 

întregii lumi, dar am auzit şi mărturiile din Sfânta Scriptură şi o mai 

spun încă o dată: noi ştim că credincioşia va fi răsplătită. Iubitul nostru 

frate a fost credincios în casa lui Dumnezeu, în toţi aceşti ani el şi-a 

împlinit slujba. 

Acum, [trecem] la tema noastră pentru seara aceasta şi poate că şi 

pentru mâine. Două versete mă mişcă foarte mult. Dar înainte de a le citi 

din Evrei cap. 4 şi Evrei cap. 9, lăsaţi-mă să intru pe scurt în Cuvântul 

puternic care a fost citit din Psalmul 145.13: „Împărăţia Ta este o 

împărăţie veşnică”. Cine vrea să trăiască veşnic în această Împărăţie, 

trebuie să primească viaţa veşnică deja de aici, prin credinţa în Isus 

Hristos. Moartea n-a adus nimănui viaţa veşnică. Moartea este o trecere 

din timp în veşnicie. 

Aici este scris mai departe: „şi stăpânirea Ta rămâne în picioare 

în toate veacurile. Domnul este credincios în toate cuvintele Lui şi sfânt 

în toate faptele Lui. [Acest verset lipseşte în Biblia tradusă în limba 

română]. 
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Câteodată nu înţelegem căile Domnului şi totuşi rămân în picioare 

cuvintele: „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul lumii”. Şi dacă 

uneori încercările te aduc într-o stare pe care nu o mai poţi suporta, 

totuşi vine momentul când Dumnezeu îşi va descoperi credincioşia Lui. 

Acum vers. 14: „Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe 

cei încovoiaţi”. 

Şi în seara aceasta El îndreaptă pe toţi cei încovoiaţi. 

Vers. 18: „Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L 

cheamă cu toată inima”. 

Este scris: „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi mântui şi tu 

Mă vei lăuda” [Ps. 50.15]. Permiteţi ca, prin credinţă, să-L chemăm pe 

Domnul în necazurile noastre şi El ne va răspunde pentru că El aşa a 

făgăduit-o. 

Apoi vers. 20-21: „Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi 

nimiceşte pe toţi cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului şi orice 

făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci!” 

 Pe mine m-au mişcat cele două versete din Evrei şi astăzi vreau să 

vorbesc despre ele. Evrei cap. 4, în mod deosebit v. 1: „Să luăm, dar, 

bine seama, ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în 

odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu”. 

Această propoziţie m-a cuprins în adâncul adâncului meu: „niciunul 

dintre voi să nu se pomenească lăsat în urmă” – lb. germ. 

 Anul următor vor fi 80 de ani, de când Domnul l-a chemat şi i-a 

dat călăuzirea iubitului nostru frate William Branham, în 1933: „Aşa cum 
Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Isus Hristos, 
aşa tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge ce-a de-a doua venire a lui  
Hristos”. Lucrul principal este următorul: revenirea lui Isus Hristos să fie 

accentuată de fiecare dată, aici. Şi chemarea noastră afară, pregătirea 

noastră şi restituirea pentru această zi glorioasă să se întâmple cu noi 

toţi. Vă rog, puneţi-vă la inimă acest verset: „ca niciunul dintre voi să 

nu se pomenească lăsat în urmă”. 

Dacă citim în Matei 24.40-41: „Atunci, din doi bărbaţi care vor fi 

la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat (va rămâne în urmă – lb. 

germ.). Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta 
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va fi lăsată (va rămâne în urmă – lb. germ.)”, „doi inşi vor fi în acelaşi 

pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat (va rămâne în urmă – lb. germ.)” 

[Luca 17.34]. 

Când I-am făcut Domnului jurământul meu, în 1966 - şi am ştiut că 

trebuie să duc pe întreg pământul acest ultim mesaj, această chemare - 

atunci am avut dorinţa, în prezenţa lui Dumnezeu, cu lacrimi: „Doamne 

dăruieşte har, ca toţi cei ce aud Cuvântul Tău din gura mea şi îl cred, să 

fie prezenţi la răpire”. Şi eu cred aceasta, o cred pe baza trăirii mele din 

ianuarie 1981. 

Şi aceasta îmi aduce aminte de iubitul meu frate Arthur pe care 

mulţi dintre voi l-aţi cunoscut. El a fost uşier. El a deschis uşa aici 

neîncetat şi a spus tuturor: „Bine aţi venit!” El a fost un bărbat care n-a 

putut predica. 

Şi s-a întâmplat următorul lucru: în ianuarie 1981, când zăceam în 

spital pe patul morţii, bolnav de malarie tropicală – voi cunoaşteţi foarte 

bine această trăire, eu am scris despre ea – am fost considerat 

irecuperabil de către medici. Pentru orice ajutor era prea târziu. După ce 

echipa de medici, coordonată de profesorul Beker, a spus aceste lucruri, 

în acea cameră a venit fratele meu Arthur şi a stat acolo ca un proroc şi a 

vorbit cuvintele acestea: „Isus Hristos nu a biruit numai pe crucea 

Golgotei, Isus Hristos a biruit şi aici, în această cameră”. Da, da şi iată 

că biruinţa a fost descoperită. 

Înapoi la Cuvântul nostru: niciunul dintre voi, niciunul dintre voi – 

eu mă uit de la dreapta la stânga, peste întreaga adunare – niciunul dintre 

voi, voi care auziţi Cuvântul lui Dumnezeu acum şi îl credeţi, niciunul 

dintre voi să nu vă pomeniţi lăsaţi în urmă. Eu revendic înaintea lui 

Dumnezeu pe toţi răscumpăraţii care cred Cuvântul ceasului şi care sunt 

sub sângele Mielului şi rămân sub Cuvântul lui Dumnezeu.  

Următorul cuvânt, din Evrei 9.28: „tot aşa, Hristos, după ce S-a 

adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a 

doua oară – nu în vederea păcatului – ca să aducă mântuirea celor ce-L 

aşteaptă”.  

Prima dată El a venit să ia asupra Lui toată vina şi toate păcatele, 

să verse sângele Legământului celui nou, să ne dăruiască iertarea 

păcatelor. Şi El revine ca să-i ia Acasă pe toţi aceia ale căror păcate au 
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fost iertate, care au primit mântuirea în Hristos. El revine ca să ne ia 

acasă, la El în slavă, aşa cum a făgăduit. 

În legătură cu făgăduinţa, mai înainte am amintit de anul 1933. Dar 

să ne întoarcem la Pavel şi la apostoli. Eu acum scriu în scrisoarea 

circulară: cea mai importantă temă a fost revenirea Domnului nostru Isus 

Hristos. Noi credem din toată inima că acum, cu adevărat, am ajuns în 

ultima perioadă înaintea revenirii lui Isus Hristos şi că ultima chemare îi 

ajunge pe ultimii, prin harul Său. Şi fără niciun fanatism, noi putem 

striga „Vino în curând, Doamne Isuse!” Aşa cum au cântat cântăreţii: 

„Casa mea este acolo în slavă”.  

Dacă aş începe aici cu cel mai tânăr şi aş încheia cu cel mai în 

vârstă şi aş întreba: „Vrei tu să mai rămâi pe pământ?” Da, toţi spun 

„Nu!” [Toţi, toţi fac cu mâna din stânga în dreapta.] În India, dacă faci 

[cu mâna] din stânga în dreapta înseamnă că eşti de acord. La noi, acest 

semn exprimă negaţia. Trebuie să fim foarte atenţi.  

Deci nimeni, nimeni care este cu adevărat credincios, nu doreşte să 

mai rămână pe pământ. Căminul nostru nu este aici, noi suntem în 

căutarea unei cetăţi viitoare.  

Pentru că tocmai i-am văzut pe sora şi pe fratele Kupfer: noi 

câteodată vorbim unii cu alţii şi de trei ori în conversaţiile noastre, el a 

spus: „Frate Frank, noi nu avem doar un mesaj, ci avem mesajul sfânt al 

lui Dumnezeu. Nu este mesajul unui om, este mesajul sfânt, descoperit, 

Cuvântul lui Dumnezeu care a devenit viu. Şi prin har, noi am auzit 

acest mesaj sfânt şi îl credem”.  

În 2 Petru 3 este un cuvânt pe care îl cunoaştem foarte bine. 2 

Petru 3.9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred 

unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu 

piară, ci toţi să vină la pocăinţă”.  

Fraţi şi surori, este atât de târziu; ultima chemare răsună pentru toţi 

şi ultima chemare este la fel cum a fost şi prima: „Ieşiţi afară, separaţi-

vă, nu vă atingeţi de nimic necurat, apoi Eu vă voi primi şi voi îmi veţi fi 

fii şi fiice”. 

Această chemare răsună acum şi noi trebuie să păşim pe urmele 

biblice. Şi cum am spus-o deseori în acest loc: primul botez şi ultimul 
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botez trebuie să fie la fel, prima şi ultima Cină trebuie să fie identice, 

primul botez cu Duhul Sfânt şi ultimul botez cu Duhul Sfânt trebuie să 

fie la fel - trăirile noastre de mântuire trebuie să fie cum au fost la 

început. Totul începe cu aceasta. Şi poate că toţi aceia care se mai luptă 

cu ei înşişi vor înţelege, când Domnul a spus cu toată claritatea, în Matei 

7.13-14: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este 

calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă 

este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o 

află” . 

Aceasta trebuie să fie propovăduit: ca toţi să fie chemaţi la 

pocăinţă, fiindcă aşa a fost în prima predică. Şi numai dacă noi ne 

recunoaştem ca fiind pierduţi, atunci ne vom ruga să fim mântuiţi. Dacă 

nu suntem convinşi de Duhul lui Dumnezeu de păcatul pe care l-am 

făcut, dacă nu înţelegem că prin natura noastră suntem născuţi în păcat şi 

despărţiţi de Dumnezeu, daţi morţii şi apoi, dacă nu primim 

răscumpărarea care a avut prin sângele Mielului... 

Ce a fost în prima predică, în ziua Cincizecimii? „Pocăiţi-vă şi 

fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea 

păcatelor voastre (prin sângele vărsat); apoi veţi primi darul Sfântului 

Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri”. Aşa 

cum a fost prima predică aşa trebuie să fie ultima. Şi, cu adevărat, noi 

trebuie să trăim totul personal, prin har. Chiar şi în Faptele Apostolilor 

3.19, încă o dată: „Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă...”. Fapte 11.21: „Şi 

un mare număr s-au pocăit şi s-au întors la Domnul”. Noi nu ne-am 

întors la un om, ci ne-am întors la Domnul care Şi-a dat viaţa pentru noi. 

Apoi şi pentru toţi aceia... Aceasta o spun în dragoste din inima mea: noi 

trebuie să dezbrăcăm omul vechi ca să putem îmbrăca omul cel nou.  

Aici am un citat al fratelui Branham, de fapt două, din ultima 

predică [tradusă]. El spune următoarele: „Când Domnul nostru a spus: «Voi 
trebuie să fiţi născuţi din nou»...”. Ce a vrut să spună cu aceasta? „Să te naşti 
din nou înseamnă moartea naturii vechi şi apoi viaţa pentru natura nouă. 
Înseamnă că Sângele a fost aplicat, că tu ai primit viaţa lui Isus Hristos. Iar dacă 
El este Viţa şi noi suntem mlădiţele, atunci viaţa care este în mlădiţe este 
aceeaşi viaţă ca şi în Viţă şi va purta roadele Viţei” [„Semnul – Dovada”, 

Bakersfield, California, SUA, 08.02.1964]. 
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Noi toţi cunoaştem Ioan 15: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele”. 

Noi toţi cunoaştem 1 Cor. 12; Noi suntem mădulare ale Trupului, dar 

Isus Hristos este Capul Trupului, Capul Bisericii. Şi nu un mădular 

stăpâneşte peste alt mădular, ci Capul stăpâneşte peste fiecare mădular. 

Apoi fratele Branham spune mai departe: „Dacă prin primele mlădiţe 
care au ieşit din această Viţă s-au scris Faptele apostolilor, atunci din fiecare 
mlădiţă nouă care va ieşi la viaţă se vor scrie din nou Faptele apostolilor, pentru 
că este aceeaşi viaţă care este în Viţă”. 

 Doar pe scurt, încă două paragrafe: „Ceea ce avem noi nevoie în 
această seară este, din nou, un nou botez cu Duhul Sfânt şi adevărata putere a 
lui Dumnezeu prin care să fie descoperite lucrările pe care Isus Hristos le-a 
făgăduit pentru acest timp. Nu doar ce a fost promis pentru acel timp, ci 
făgăduinţa pe care a dat-o El pentru acest timp. Atunci El a făgăduit că va turna 
din Duhul Lui. Pentru aceste zile din urmă El a făgăduit-o din nou şi, mai mult, El 
o va şi face”. 

Încă un pasaj: „Ieşiţi afară din tot! Unii oameni doresc să aplice Sângele 
şi totuşi să rămână înăuntru. Aplicaţi Sângele şi aruncaţi toate murdăriile afară, 
faceţi o curăţenie generală în casa voastră. Voi surorilor, renunţaţi la a mai purta 
pantaloni scurţi, iar voi bărbaţilor aruncaţi ţigările; de asemenea şi voi femeile!” 
Apoi vin unele lucruri pe care fratele Branham le-a enumerat de fiecare 

dată. „Aruncaţi toate lucrurile lumeşti!...Voi nu puteţi sluji la doi domni. Voi nu 
puteţi sluji lui Dumnezeu şi în acelaşi moment şi lui Mamona”. În legătura 

aceasta citim din două locuri. 

Primul, din Efeseni 4.22-24: „cu privire la felul vostru de viaţă din 

trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele 

înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în 

omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi 

sfinţenie pe care o dă adevărul”. 

Acestea sunt cuvinte puternice, adresate nouă. Vă rog, aveţi un 

acord interior faţă de fiecare cuvânt. Spuneţi la fiecare verset: „Doamne, 

dăruieşte-mi-o mie, eu doresc să trăiesc aceasta!”. 

Apoi citim din Coloseni 3, direct de la v. 1: „Dacă deci aţi înviat 

împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos 

şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele 

de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos 
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în Dumnezeu”. Şi acum vine versetul important care aparţine de acestea: 

„Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi 

împreună cu El în slavă” (vers. 4). 

Astăzi, aceasta este dorinţa noastră, să murim pentru noi înşine 

pentru ca El, Domnul şi Mântuitorul nostru, să-Şi poată trăi viaţa Lui 

prin noi.  

Apoi Coloseni 3.8-10: „Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste 

lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele 

ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, 

întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat 

cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce 

l-a făcut”. Aceasta este Evanghelia deplină, aceasta este mântuirea 

deplină pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă în Isus Hristos, Domnul 

nostru. 

Şi cine a îmbrăcat omul nou, poate să îmbrace mai mult. Citim de 

la v. 12: „Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, 

îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu 

blândeţe, cu îndelungă răbdare”. Apoi, în v. 13, ne este adresat: 

„Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, 

iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi”. 

Încă un verset, 14: „Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu 

dragostea, care este legătura desăvârşirii”. 

Când fratele Branham, când era încă în viaţă, a fost răpit în Paradis 

şi a văzut marea mulţime, toţi erau tineri şi o soră i s-a adresat: „Frate 

Branham, îţi aduci aminte de mine? Eu aveam 92 de ani când am auzit 

Cuvântul din gura ta şi uită-te la mine, eu sunt tânără”. Apoi el a auzit 

vocea puternică: „Numai dragostea desăvârşită va intra aici”. Dragostea 

desăvârşită faţă de Dumnezeu, faţă de Cuvântul Său şi unul faţă de altul, 

pentru că dragostea este legătura desăvârşirii. 

Astăzi avem şi Cina Domnului; de aceea vom citi, doar pe scurt, 

versetele biblice din Marcu cap. 14. Poate că trebuie spus foarte clar: 

Cina Domnului este o masă de aducere aminte pentru toţi aceia care au 

primit răscumpărarea prin sângele Mielului, care au devenit credincioşi 

şi s-au lăsat botezaţi. De aceea avem rugămintea să nu fie dată copiilor 

Cina Domnului, ci aşa cum deja am spus-o: copiii au locul lor. Domnul 



10 

 

a spus foarte clar: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine”. Dar dacă este 

vorba de Cina Domnului, atunci El a spus ucenicilor Săi: „Să faceţi 

lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori mâncaţi din pâinea 

aceasta şi veţi bea din paharul acesta”. 

Citim în Marcu 14 de la v. 22: „Pe când mâncau, Isus a luat o 

pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi le-a dat, zicând: «Luaţi, 

mâncaţi, acesta este trupul Meu.» Apoi a luat un pahar şi, după ce a 

mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat şi au băut toţi din el. Şi le-a zis: 

«Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă 

pentru mulţi»”. 

Vinul care a fost în pahar a fost băut şi Domnul nostru a spus, în v. 

25: „Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul 

viţei, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu”. 

El S-a referit la Trupul Lui la Sângele noului legământ. Şi paharul 

este un indiciu pentru aceasta.  

Pentru că acum ne ascultă întreaga lume, eu am avut gândul să vă 

arăt că avem harul înaintea lui Dumnezeu ca şi această Cină să o 

rânduim biblic. Pe întreg pământul, în cadrul mesajului, se ia o tăviţă cu 

multe păhărele, aşa se serveşte oamenilor vinul, pe întreg pământul. Aşa 

se face în Jeffersonville, aşa se face în Tucson, aşa se face peste tot. Dar 

Dumnezeu nouă ne-a dăruit harul să ne întoarcem înapoi, înapoi la 

Cuvânt şi suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru aceasta. 

Eu nu voi uita niciodată ziua aceea, din 1959, în Frankfurt, când 

Gerhard Vestler, din biserica penticostală, l-a invitat pe Oral Roberts şi 

atunci am văzut de prima dată câte tăvi de acestea a adus din Statele 

Unite. Şi apoi a spus: „Mie Dumnezeu mi-a descoperit «să nu fie un 

pahar, ci fiecare să aibă păhărelul lui personal»”. În acel moment eu 

stăteam în picioare împreună cu toţi aceia care erau prezenţi – mulţi 

predicatori erau acolo – dar eu nu am luat păhărelul şi nici pâinea, le-am 

lăsat să treacă pe lângă mine. Noi nu avem nevoie să fim duşi în rătăcire 

de oameni! Respectul faţă de Cuvânt şi Cuvântul este adevărul. Şi în 

acest punct, cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu 

rămâne în veci. 

Apoi avem textul din Luca 22, pe care îl cunoaştem foarte bine. 

Bucuraţi-vă că Dumnezeu ne-a întors înapoi la Cuvântul şi voia Lui şi 
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totul este rânduit biblic, prin harul Său. Aici în Luca 22 de la v. 18 este 

scris: „«pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul 

viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.» Apoi a luat pâine; şi, 

după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: 

«Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta 

spre pomenirea Mea.» Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li 

l-a dat, zicând: «Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele 

Meu care se varsă pentru voi»”.  

Şi să mergem la 1 Corinteni 10. Apoi noi nu mai trebuie să spunem 

absolut nimic de la noi. Citim din 1 Cor. 10 şi este în legătură cu ceea ce 

am citit din Marcu şi Luca. 1 Cor. 10.16-17: „Paharul binecuvântat, pe 

care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? 

Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? 

Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; 

căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine”. 

Fraţi şi surori, totul este clar dacă noi luăm şi folosim versetele 

biblice care aparţin de o temă. Cine citeşte mai departe, poate observa că 

Pavel a spus: „Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi şi aşa să 

mănânce...” [1Cor. 11.28]. Noi trebuie să deosebim Trupul Domnului. 

Răscumpărătorul nostru Şi-a dat Trupul Său ca să-Şi facă un Trup, 

Biserica, locul de descoperire a lui Dumnezeu, adică noi, cei care 

suntem aici pe pământ. Este frumos că noi, în totul, din inimă, suntem în 

conformitate cu Dumnezeu şi Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să nu 

uitaţi cele două versete biblice: din Evrei 4.1 şi Evrei 9.28, „ca niciunul 

dintre noi să nu ne pomenim că am rămas în urmă!” 

Astăzi, din inimă, să avem un acord interior faţă de tot ceea ce 

Dumnezeu a spus şi a făgăduit şi să primim pentru noi, în totalitate, 

răscumpărarea înfăptuită, pentru ca toţi, mai ales cei tineri, să audă 

chemarea, să vină la Domnul şi să păşească pe calea strâmtă. Calea largă 

duce în nenorocire şi mulţi umblă pe ea. Calea strâmtă duce în viaţa 

veşnică. Domnul nostru a putut spune: „Eu sunt Calea, Adevărul şi 

Viaţa”. Nicio cale nu trece pe lângă El. Calea lui Dumnezeu către noi 

este calea noastră spre Dumnezeu. Cum deseori am amintit-o şi 

accentuat-o: există o singură descoperire personală a lui Dumnezeu pe 

acest pământ şi ea a avut loc în Isus Hristos, Domnul nostru. Noi L-am 
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acceptat şi L-am primit şi suntem mulţumitori că El ne-a dăruit har. Îi 

suntem mulţumitori că ne-a făcut vrednici, ca astăzi să avem parte de 

Cina Domnului.  

Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi. Vă rog încă o dată, 

în legătură cu cele două versete biblice: niciunul dintre voi, niciunul 

dintre noi, să nu se pomenească lăsat în urmă. Toţi cei ce aud vocea Lui 

acum, vor auzi şi atunci vocea Lui, când El îi va chema pe ai Săi. Acum 

El ne cheamă pe noi afară şi apoi El îi va chema în slavă pe toţi cei 

chemaţi afară. Cine aude chemarea Lui acum, o va auzi şi atunci. Eu o 

cred din toată inima şi din tot sufletul. Mai întâi, El a venit să ne 

răscumpere din păcatele noastre, [apoi] El Se va întoarce ca să-i ia la El 

în slavă pe toţi cei răscumpăraţi. Ceea ce niciun ochi nu a văzut, ce nicio 

ureche n-a auzit, a pregătit Dumnezeu pentru aceia care Îl iubesc. 

Lui Îi aducem cinstea şi lauda, acum şi în vecii vecilor! Aleluia! 

Amin! Primiţi-o! Acceptaţi-o! Primiţi-o cu toţii, primiţi-o din toată 

inima! Primiţi-o! Dumnezeu v-a dăruit-o.  

Acum le rugăm pe cele două surori să vină în faţă şi să cânte o 

cântare. Şi vă rugăm, toţi cei ce sunteţi conectaţi în direct, să ne 

înţelegeţi că noi, cu această parte a serviciului divin încheiem adunarea 

şi Cina Domnului nu va fi transmisă. Vă rugăm ca toţi să înţelegeţi 

corect. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe întreg pământul şi la Cina 

Domnului pe care o luaţi voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu 

voi toţi. Lui Îi aducem toată cinstea, în vecii vecilor! Aleluia. Amin. 

 

 


