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Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbesc din Centrul Internaţional
de Misiune din Krefeld, Germania. Avem în urma noastră un sfârşit de
săptămână puternic binecuvântat. S-au strâns aproximativ 800 de
credincioşi spre a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Din Finlanda în Italia,
din România în Marea Britanie, au fost prezenţi oameni de pe tot
continentul, credincioşi autentici care vin ca să fie împreună cu noi în
primul sfârşit de săptămâna al fiecărei luni.
De această dată am avut şi Cina Domnului şi, în această legătură
trebuie să vorbesc despre acest subiect. Dacă citiţi în Mat. 26, Marcu 14,
Luca 22, Domnul a luat o singură pâine, a binecuvântat-o, a frânt-o şi a
dat-o ucenicilor săi. Apoi, în 1 Cor. 10.16-17, apostolul Pavel s-a referit
la ceea ce a făcut Domnul şi cum a procedat când a servit Cina
Domnului. De asemenea, în 1 Cor. 11 de la v. 23: o singură pâine, un
singur pahar. Aceasta este învăţătură biblică, aşa a procedat Domnul
nostru când a servit Cina. Eu n-o numesc „împărtăşanie1”, pentru că nu
este scriptural. Este „Cina Domnului”.
Şi, după cum am încercat să spun, iubiţi fraţi şi surori, chiar şi
fratele Branham, în „Întrebări şi răspunsuri”, în august 1964, a spus că ar
trebui să fie o singură pâine, coaptă de
către mâini sfinte şi că ar trebui să fie un
singur pahar. Aceasta este învăţătură
apostolică, aceasta este ceea ce a învăţat
fratele Branham şi de aceea o facem.
Noi respectăm Cuvântul lui Dumnezeu.
Dar întrebarea mea este de ce toţi
oamenii din cadrul mesajului din lumea
întreagă servesc ceea ce ei numesc
„împărtăşanie” cu o tăviţă cu 36 de păhărele? De ce nu folosesc ei o
singură pâine, de ce nu se întorc ei la Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu
respectă ei Cuvântul în acest punct?

1

Fratele Frank pronunţă în engleză „communion”, ca în crezul catolic: „sanctam
Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem”, adică „ the holy catholic
Church, the communion of saints” - n.tr.
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De ce spun eu aceasta? Trebuie s-o amintesc: noi luăm un singur
pahar, aşa cum a făcut Domnul nostru, cum a făcut-o apostolul Pavel,
cum a învăţat fratele Branham. Iubiţilor, a sosit timpul când nu doar să
vorbim despre „mesaj” şi „mesager” şi să facem ce vrem. Nu! A sosit
timpul să spunem
foarte clar ceea ce
a trebuit să spună
Domnul nostru în
Mat. 25.10: „cele ce
erau gata, au
intrat cu el în odaia
de nunta şi s-a
încuiat uşa”. Care a
fost slujba pe care
a trebuit s-o facă
fratele Branham?
Să aşeze din nou - să
ne aşeze din nou
pe temelia originală,
pe
învăţăturile
originale
ale
apostolilor.
ACESTA ESTE MESAJUL CEASULUI.
De aceea, iubii fraţi şi surori, în 1933, anul în care am fost născut
eu, iubitului nostru frate Branham i-a fost spus din lumina supranaturală,
pe când boteza în râul Ohio: „Aşa cum a fost trimis Ioan Botezătorul ca
să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu mesajul care va
premerge a doua venire a lui Hristos”. Care trebuie să fie rezultatul
acelui mesaj? Dumnezeu n-are nevoie de tâlcirea ta, n-are nevoie de
tâlcuirea mea, ci noi toţi ar trebui să credem şi să ne supunem Scripturii
şi să revenim la modelul Bibliei. Prima şi ultima predică trebuie să fie la
fel, primul şi ultimul botez trebuie să fie la fel, prima şi ultima Cină a
Domnului trebuie să fie la fel. Vă rog, respectaţi Cuvântul lui
Dumnezeu! Dacă nu puteţi respecta Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog,
vă rog aveţi suficient bun simţ încât să pricepeţi că Dumnezeu nu vă
poate respecta pe voi!
Dacă ne gândim la Avraam, în Gen. 18, el l-a crezut pe Dumnezeu,
iar în Gen. 22 Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu. Iar apostolul Iacov
spune că credinţa lui Avraam a fost îndreptăţită prin fapte. Dumnezeu
face promisiuni şi le împlineşte, dar noi, ca şi copii ai făgăduinţei,
trebuie să ascultăm şi să facem ceea ce a spus Domnul.
DECI MESAJUL CEASULUI ESTE SFÂNTUL CUVÂNT AL
LUI DUMNEZEU, ADRESAT NOUĂ ÎN FORMA LUI ORIGINALĂ,
DESCOPERIT PRIN DUHUL SFÂNT.
Şi, iubiţilor, chiar şi cuvântul „descoperit” trebuie dus înapoi în
Cuvântul lui Dumnezeu: Mat. 11.27: „şi nimeni nu cunoaşte deplin pe
Fiul, afară de Tatăl; tot astfel, nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară
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de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Totul este
descoperire divină. Mat. 16.17: „nu carnea şi sângele ţi-au descoperit
lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri”. Tot timpul este vorba
despre descoperire divină. Şi Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru
este chiar descoperirea lui Dumnezeu în trup, Emanuel - Dumnezeu cu
noi.
Astfel, noi credem Cuvântul lui Dumnezeu şi acesta ne este
descoperit prin Duhul Sfânt.
Dar pentru că am avut Cina Domnului, daţi-mi voie să subliniez
din nou: noi nu putem face ce vrem şi nu putem avea propriile învăţături.
Şi prieteni, daţi-mi voie să spun în dragoste: tot ce a fost făgăduit în
Vechiul Testament se împlineşte în decursul Noului Testament. Noi
înţelegem că mesajul acestui ceas trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu
făgăduit pentru timpul acesta, iar Cuvântul făgăduit trebuie să fie
mesajul; totul trebuie să fie în armonie.
Cum spuneam, eu sunt născut în 1933, când Domnul Însuşi i-a
spus fratelui Branham că mesajul dat lui va premerge a Doua Venire. Au
trecut mulţi ani de când fratele Branham s-a dus ca să fie cu Domnul,
chiar de ziua mea de naştere: pe 24 decembrie, 1965. Dar de atunci,
adevăratul Cuvânt făgăduit, adevăratul mesaj al ceasului, a fost dus până
la marginile pământului. Şi noi trăim în ultimele clipe ale timpului de
har. Domnul nostru vine în curând. „Iată, Mirele vine”. Şi cei ce sunt
gata vor merge la nuntă şi uşa se va închide.
Când am început această slujbă, în 1966, i-am promis Domnului că
pe toţi aceia care vor auzi Cuvântul Său de pe buzele mele şi vor crede
Cuvântul lui Dumnezeu şi-l vor asculta, îi voi vedea din nou în slavă. Vă
rog credeţi, fiţi aşezaţi din nou, fiţi pregătiţi şi ascultaţi; şi împreună Îl
vom vedea pe Domnul nostru, când va reveni. Maranata! Domnul nostru
vine! Duhul şi Mireasa zic: „Vino, Doamne Isuse”.
Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Nădăjduiesc că veţi
putea fi alături de noi luna viitoare, în următorul prim sfârşit de
săptămână. De data aceasta ni s-au alăturat pe internet peste 900 de pe
întreg pământul, care au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu în propriile lor
limbi. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele Sfânt
al lui Isus! Amin.
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