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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 23 –  2011 

Ewald Frank 

 

 Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank 

şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania. Intenţia noastră este ca adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, 

mesajul acestui ceas, Evanghelia lui Isus Hristos să ajungă la toate 

neamurile. Tema noastră principală este planul lui Dumnezeu de 

mântuire şi apoi, desigur, vorbim şi despre cea de a doua venire a lui 

Hristos, aşa cum a fost făgăduită de Domnul nostru în Ioan 14.2-3: ,, 

Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.  Şi după ce Mă voi duce şi vă voi 

pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde 

sunt Eu, să fiţi şi voi”. Şi, desigur, în această legătură este şi Matei 

24.14: Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată 

lumea. Atunci va veni sfârşitul”. 

 Având în vedere numeroasele texte din Scriptură, noi trebuie să 

întrebăm: „Ce conţine planul lui Dumnezeu de mântuire? Este 

suficient să ştim ceva despre Dumnezeu, despre mântuire sau trebuie 

ca noi înşine să trăim harul lui Dumnezeu: iertarea păcatelor noastre, 

răscumpărarea sufletelor noastre, naşterea din nou prin Duhul  Sfânt, 

umplerea cu Duhul Sfânt, călăuzirea şi pecetluirea cu Duhul Sfânt?” 

 Dragi prieteni, am ajuns la convingerea că este absolut necesar 

să avem toate aceste trăiri personale cu Domnul. Nu doar să vorbim 

despre planul de mântuire, ci să primim toate lucrurile care au fost 

pregătite pentru noi prin mântuirea care ne-a fost dată de Dumnezeu, 

prin Isus Hristos, Domnul nostru.  

 În 1 Petru 1.10, citim că prorocii din Vechiul Testament au 

făcut cercetări stăruitoare despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a 

făgăduit. Iar acum, noi trebuie să cercetăm Sfintele Scripturi ca să 

putem înţelege corect lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru 
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noi. Iar cel mai important lucru este: să ştim că nimeni nu poate trăi 

veşnic decât dacă a primit viaţa veşnică. De aceea, predicarea 

Cuvântului lui Dumnezeu a devenit atât de serioasă şi noi trebuie să 

înţelegem că Dumnezeu nu se găseşte într-o religie creştină sau într-o 

biserică creştină. Dumnezeu a fost numai în Hristos, împăcând lumea 

cu Sine. Şi conform Matei 16, Domnul nostru a răscumpărat Biserica 

Sa, Domnul nostru Îşi zideşte Biserica Sa, şi dacă mergem la 1 Cor. 

12, vedem ca acele mădulare care formează trupul lui Hristos, sunt 

botezate în trupul lui Hristos. Pentru că aşa cum Domnul şi 

Mântuitorul nostru a avut în Sine însuşi viaţa lui Dumnezeu, viaţa 

veşnică, la fel noi, cei ce suntem răscumpăraţi şi am devenit fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu, am primit în noi înşine acea viaţă a lui Dumnezeu. 

 Este scris aici în 1 Petru 1 de la v. 18, că noi nu suntem 

răscumpăraţi cu lucruri pieritoare cum ar fi aurul sau argintul, ci prin 

sângele scump al Mielului. De aceea noi trebuie s-o spunem tare şi 

apăsat că viaţa este în sânge, şi Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru 

Şi-a vărsat sângele şi Şi-a dat viaţa, astfel ca toţi cei ce au fost 

răscumpăraţi prin sângele Mielului să primească aceeaşi viaţă care era 

în Hristos. Astfel înţelegem că Hristos este cel dintâi născut dintre mai 

mulţi fraţi. Prieteni, acest lucru este foarte preţios pentru mine.  

 Apoi, în 1 Petru 1.20 este scris: ,,El a fost cunoscut mai 

înainte de întemeierea lumii”. Tu şi cu mine am fost de asemenea 

cunoscuţi înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a ştiut foarte bine 

înainte să înceapă timpul cine, în scurgerea timpului, va accepta 

mântuirea, cine-L va primi pe Mântuitorul şi va fi astfel mântuit, 

ajungând la ascultarea de credinţă conform Cuvântului şi planului lui 

Dumnezeu. 

 Haideţi să mergem la Rom. 8, ca să înţelegem ce a vrut 

Dumnezeu să facă cu noi şi ce a făcut El pentru aceasta. Rom. 8.11: ,, 

Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în 

voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile 

voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi”.  

Şi astfel vom trăi împreună cu Domnul în acele trupuri schimbate şi-L 

vom întâmpina la răpire atunci când El Se va întoarce ca să ne ia 

acasă.  
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 Mergem apoi mai departe în 2 Cor. 6.14: ,,Nu vă înjugaţi la un 

jug nepotrivit cu cei necredincioşi”. De la începutul timpului, 

Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric, pe credincioşi de 

necredincioşi, pe cei ce L-au ascultat şi L-au crezut pe Dumnezeu de 

cei ce nu L-au crezut şi nu L-au ascultat – şi aceasta de la bun început.  

 Apoi, apostolul Pavel detaliază în acest capitol de la v.14 la 18 

ceea ce a spus la începutul versetului 14. Iată ce spune el în v. 16: 

,,Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii?”   

 Dacă mergem la cele două religii principale din cadrul 

creştinismului, prieteni, câte milioane de statui găsim? Statui ale 

Mariei, statui ale sfinţilor şi, totuşi, totul este numit ,,creştinism”. 

 Dacă eu, fratele Frank, spun astăzi că „Dumnezeu nu are nimic a 
face cu creştinătatea”, vi s-ar părea foarte ciudat, dar este adevărat. 

Dumnezeu nu are nimic a face cu nicio religie de pe faţa pământului. 

Nu există decât o singură descoperire personală a lui Dumnezeu şi 

aceasta este în Isus Hristos. Şi noi am fost răscumpăraţi şi am primit 

viaţa veşnică prin credinţa în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

Mântuitorul nostru personal.  

 Şi prieteni, dacă mergem la Gal. 4, aici găsim aşezarea noastră 

în poziţia de fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Gal. 4.4: ,, Dar, când a 

venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din 

femeie, născut sub Lege,” – şi acum ascultaţi cu atenţie v. 5 – ,,ca să 

răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea”.  

Fiind primiţi de Dumnezeu Tatăl nostru ca fii şi fiice pentru că Fiul lui 

Dumnezeu Şi-a dat viaţa ca să răscumpere pe toţi fiii şi toate fiicele lui 

Dumnezeu şi ne-a reaşezat în poziţia noastră originală.  

 Apoi, în Gal. 4.6, scrie: ,,Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu 

ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: 

„Tată!” Mulţi strigă ,,Tată” doar din tradiţie, dar aici Biblia îi include 

pe toţi fiii şi toate fiicele lui Dumnezeu.  Milioane de oameni se roagă 

în mod deosebit duminica: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri”. Dar sunt ei 

copii ai lui Dumnezeu, sunt ei născuţi din nou, au primit ei viaţa 

veşnică, au ei o relaţie personală cu Dumnezeu? 
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 Prieteni, noi avem doar tradiţii creştine. Dar avem noi lucrurile 

reale pe care le-a dat Dumnezeu? Şi noi trebuie să accentuăm faptul că 

Dumnezeu exprimă exact ceea ce gândeşte.  

 Acum ne întoarcem la Rom. 8, şi aici, în vers. 22 şi 23 găsim 

exprimate următoarele gânduri: ,,Dar ştim că, până în ziua de azi, 

toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi 

noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi 

aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru”. Aici avem   

exprimat un gând foarte adânc care este în conformitate cu planul de 

mântuire. Mai întâi noi suntem răscumpăraţi şi suntem aşezaţi în 

poziţia de fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Dar manifestarea finală a 

mântuirii noastre va avea loc  nu doar atunci când sufletul este mântuit 

şi schimbat, ci atunci când şi trupul, trupul nostru va fi schimbat într-o 

clipă, într-o clipeală din ochi, când Domnul nostru se întoarce ca să ne 

ia acasă. 

 Dar aici noi trebuie să vedem şi următorul lucru. Este scris: 

,,Noi care avem cele dintâi roade ale Duhului”. Despre roada 

Duhului putem citi în Gal. 4, şi în multe alte locuri din Scriptură. 

Puteţi citi 1 Cor. 13, unde apostolul vorbeşte foarte adânc despre 

această temă, şi spune: ,,Dacă am avea credinţă să mutăm munţii din loc, 
dacă am cunoaşte toate tainele lui Dumnezeu şi nu am avea dragostea lui 
Dumnezeu în inima noastră, ce am fi noi atunci? Ce am fi? Un nimic, absolut 
nimic”.  

 Deci, toate lucrurile pe care le-a făgăduit Dumnezeu, trebuie să 

devină realitate în vieţile noastre aşa ca să putem aştepta revenirea lui 

Hristos ca nişte oameni schimbaţi în interiorul nostru, iar exteriorul 

nostru să fie schimbat atunci când Domnul nostru Se întoarce. 

 Apoi apostolul spune mai departe în Rom. 8.15: ,, Şi voi n-aţi 

primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de 

înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”  Aici avem din 

nou un punct foarte important. Eu sunt tată, pentru că am doi fii şi 

două fiice. Nimeni altcineva de pe pământ nu mi se poate adresa cu 

titlul ,,tată”. Eu am avut un tată pe care îl chema Robert Frank şi eu 

mă puteam adresa lui ca tatăl meu. Eu l-am cinstit pe tatăl meu. 
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 Dragii mei prieteni, este Dumnezeu cu adevărat Tatăl tău? Eşti 

tu născut din nou prin Duhul Sfânt? Ai fost tu zămislit din sămânţa 

Cuvântului? Sfânta Scriptură spune: ,,Tu eşti fiul Meu, astăzi Te-am 

născut.”(Ps. 2.7). Şi la împlinirea vremii, Cuvântul făgăduinţei i-a fost 

adresat Mariei. Ea a crezut şi Duhul Sfânt a umbrit-o şi astfel Fiul lui 

Dumnezeu nu a fost numai zămislit, ci El a fost şi născut.  

 Iubiţi fraţi şi surori, noi nu suntem zămisliţi şi născuţi din nou 

datorită unei muzici deosebite sau datorită unei atmosfere carismatice. 

Nu şi încă o dată nu! Noi suntem zămisliţi şi născuţi din nou după ce 

primim Cuvântul lui Dumnezeu ca o sămânţă în sufletul nostru şi 

credem în Isus Hristos ca Mântuitor personal, Îl primim în inima 

noastră şi credem în El ca Mântuitor al nostru personal. Atunci este 

adevărat când spunem ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri”.  

 Altfel este o tradiţie în care fiecare merge pe propriile lui căi, 

în toate bisericile, în toată creştinătatea. Şi, iubiţilor, noi trăim în 

această lume, noi ştim ce se întâmplă în oraşul nostru, în ţara noastră 

şi acum oricine poate şti ce se întâmplă pe întreg pământul. Oricine 

ştie că acum avem 350 de denominaţiuni protestante unite în Consiliul 

Mondial al Bisericilor. Cine a creat acest Consiliu Mondial al 

Bisericilor? Trebuie să mergeţi înapoi la anul 1948, la Amsterdam ca 

să ştiţi cine a creat Consiliul Mondial al Bisericilor. Trebuie să mergeţi 

la al doilea Consiliu al Vaticanului care s-a desfăşurat din 1962 până 

în 1965.  

 Apropo, în acea perioadă am predicat în Roma. L-am întâlnit 

personal  pe domnul Penticost – domnul DuPlessis. 

 Dar, prieteni, cine a creat toate aceste lucruri? Cu siguranţă că 

nu Dumnezeu. Cu siguranţă că nici Domnul nostru Isus Hristos. Şi noi 

trebuie să înţelegem că trăim în vremea celei mai mari înşelăciuni, şi 

întreaga omenire, în toate religiile, este înşelată şi dusă în rătăcire 

fiind sub impresia că pe undeva Dumnezeu este în această lucrare. Nu! 

Dumnezeu este numai în Cuvântul Său şi numai în făgăduinţele Lui. 

Dacă nu este o făgăduinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nici nu va 

fi vreo împlinire.  
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 Şi noi trebuie să recunoaştem ceea ce a spus Domnul nostru în 

Ioan 3: ,,Voi trebuie să fiţi născuţi din nou, altfel nu puteţi vedea 

Împărăţia lui Dumnezeu. Căci ce este născut din carne este carne”. 

Voi puteţi pune religie peste firea pământească din cap până în 

picioare şi să vă decoraţi cu versete din Scriptură din cap până în 

picioare. Mai întâi trebuie schimbat interiorul.  

 Întorcându-ne acum la 2 Cor. 6, cum pot merge împreună cel 

credincios cu cel necredincios, cum poate o persoană născută din nou 

să meargă împreună cu o persoană din această lume? Noi trebuie să-L 

urmăm pe Isus Hristos în ascultare şi supunere faţă de Cuvântul Lui.  

 Prieteni, eu cred cu adevărat că revenirea Domnului şi 

Mântuitorului nostru este foarte, foarte aproape. Şi toate învăţăturile 

originale ale Cuvântului lui Dumnezeu trebuie crezute de către fiecare 

copil al lui Dumnezeu oriunde s-ar afla pe acest pământ. Dacă voi nu 

puteţi crede fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu, prieteni, atunci eu 

trebuie să vă spun că aveţi nevoie de o trăire personală de mântuire cu 

Domnul. Ca să puneţi capăt propriilor voastre căi, propriilor voastre 

credinţe şi să vă predaţi Domnului şi să primiţi sămânţa Cuvântului 

Său în inima voastră. Şi apoi Duhul Sfânt vine peste voi şi creează 

acea viaţă nouă în voi. Atunci tu eşti zămislit, eşti născut din 

Dumnezeu. 

 Prieteni, eu doresc să vă întâlnesc în slavă şi de aceea eu 

trebuie să fiu cinstit în ceea ce predic. Eu trebuie să împărtăşesc 

adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu cu toţi oamenii de pe faţa 

pământului, în toate ţările lumii. Pentru că Domnul a spus că această 

Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită tuturor neamurilor şi apoi va avea 

loc sfârşitul. 

 Dacă vă putem trimite broşuri cu temele biblice, vă rugăm să 

ne scrieţi sau să ne sunaţi la telefonul afişat pe ecran. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin. 

 


