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Ewald Frank 

  

 Noi numim această slujbă biblică, apostolică şi profetică, şi 

prin aceasta voi înţelegeţi că noi nu reprezentăm o biserică sau o 

denominaţiune şi nu ne reprezentăm nici măcar pe noi înşine. Noi doar 

credem Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este scris. Noi credem că 

toate învăţăturile, toate practicile, tot ceea ce a fost în Biserica de la 

început, trebuie reaşezat în Biserica Dumnezeului celui viu acum, 

înaintea revenirii lui Isus Hristos. 

 Una din temele importante este chiar revenirea lui Isus Hristos, 

chemarea afară şi pregătirea celor ce formează Biserica Mireasă 

pentru a-L întâmpina pe Mirele ceresc atunci când va veni.  

 Ne gândim la textul din Gal. cap. 1, unde apostolul Pavel 

evidenţiază prin Duhul Sfânt faptul că există doar o singură şi 

adevărată Evanghelie a lui Isus Hristos. Această Evanghelie noi 

trebuie s-o predicăm şi noi trebuie să învăţăm conform Cuvântului lui 

Dumnezeu.  

 În Gal. 1.10, apostolul spune: ,,Caut eu oare, în clipa aceasta, 

să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu?” 
Acelaşi lucru îl spun şi eu astăzi. Mai departe apostolul spune: ,,Sau 

caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş 

fi robul lui Hristos”. Noi putem plăcea ori lui Dumnezeu ori 

oamenilor. Nu există cale de mijloc. Acelaşi lucru se aplică şi  

învăţăturilor biblice. 

 Prieteni, dacă mergem la 1 Petru 1, acolo ni se spune că înainte 

de întemeierea lumii noi am fost aleşi şi rânduiţi să căpătăm viaţa 

veşnică. Citim 1 Petru 1.2: ,,Aleşi…După ştiinţa mai dinainte a lui 

Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi 
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stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie 

înmulţite!” Aici avem descoperirea faptului că Dumnezeu a avut un 

plan de mântuire înainte de începerea timpului. El a ştiut că omul va 

cădea şi că va fi necesară răscumpărarea lui. De aceea, predicarea 

Evangheliei lui Isus Hristos are ca scop să vă aducă la cunoştinţă ceea 

ce a făcut Dumnezeu în Hristos. Rânduiţi mai dinainte, aleşi – dar apoi 

prin auzirea predicii care vine din Cuvântul lui Dumnezeu voi trebuie 

să răspundeţi, voi trebuie să confirmaţi chemarea voastră, voi trebuie 

să credeţi, pentru că voi sunteţi aleşi.  

De aceea citim în Fapte 13.48: ,,Şi toţi cei ce erau rânduiţi să 

capete viaţa veşnică au crezut”.  

 Deci, noi trebuie să fim siguri că nu urmăm o tradiţie 

bisericească, aşa cum am vorbit în ultimele predici despre supunere, 

despre credinţă, despre botez. Dacă privim astăzi în toată creştinătatea 

vedem că toţi merg pe propriile lor căi, toţi au propriile lor învăţături. 

Dar cei ce au lumina lui Dumnezeu în ei înşişi, cei ce sunt născuţi din 

nou prin Duhul Sfânt, ei au o legătură directă cu Dumnezeu, ei sunt 

sub sângele noului legământ, ei sunt rânduiţi ca să creadă şi să se 

supună Cuvântului lui Dumnezeu şi să-L urmeze pe Isus Hristos, 

Domnul şi Mântuitorul lor.  

 În acelaşi capitol din 1 Petru 1, citim de la vers. 18: ,,căci ştiţi 

că nu cu lucruri pieritoare, aţi fost răscumpăraţi ci cu sângele 

scump al Domnului nostru, Isus Hristos”.  Puteţi citi vers. 18, 19, 20, 

unde este spus: ,,El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea 

lumii”. Nu numai noi, ci şi Mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, 

care a murit pentru noi a fost rânduit înainte de întemeierea lumii.  

 Prieteni, dacă mergem la Rom. 8.29, acolo ni se spune: ,,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”. Cât de scumpe ne sunt aceste 

cuvinte! Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel întâi născut dintre mai 

mulţi fraţi.  

 Prieteni, aş vrea să întăresc acest lucru pentru că este atât de 

important să devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu! Nu demult am 
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spus următoarele cuvinte, şi anume că doar dacă suntem născuţi din 

nou Îl putem numi pe Dumnezeu, ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri”. 

Dar astăzi nu numai milioane, ci peste un miliard de oameni de pe 

pământ, se roagă: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele 
Tău”. Iar ei nu-L cunosc pe Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal, ei 

nu s-au pocăit niciodată, nu au fost botezaţi niciodată în Numele 

Domnului Isus Hristos. Ei umblă într-o tradiţie şi rostesc această 

rugăciune ca un obicei. 

 Prieteni, noi trebuie s-o spunem: va fi o aşa de mare 

dezamăgire la sfârşitul călătoriei noastre. Eu nu aş vrea să fiu în locul 

acelora care niciodată nu L-au primit pe Hristos ca Mântuitorul lor 

personal, pentru că numai în Hristos primim har, primim toate 

binecuvântările, deplina mântuire şi, desigur, viaţa veşnică.  

 Şi acest lucru eu trebuie să-l repet: numai dacă tu, în timpul 

vieţii tale pământeşti, primeşti viaţa veşnică crezând în Isus Hristos ca 

Mântuitor al tău personal, doar atunci poţi trăi veşnic. Nu există nicio 

posibilitate de a trăi veşnic decât dacă ai viaţa veşnică.  

 Ne întoarcem la gândul minunat care este în legătură cu 

realitatea şi anume că Isus Hristos este Cel întâi născut dintre mai 

mulţi fraţi. Să mergem la epistola către Evrei cap. 2, să vedem ce 

spune Scriptura despre acest lucru. Evrei 2.11 este scris într-un mod 

atât de minunat: ,,Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt 

dintr-unul.” – din Unul şi Acelaşi – ,,De aceea, Lui nu-I este ruşine 

să-i numească „fraţi”. Noi suntem din acelaşi Tată şi de aceea 

Domnul şi Mântuitorul nostru a putut spune în Ioan 20.17: ,,Mă sui la 

Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru”. 

Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să avem trăirea 

noastră personală, să fim cu adevărat născuţi din nou. Mai întâi noi 

primim sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în sufletele noastre şi noi 

credem. Apoi Duhul Sfânt vine peste noi ca să creeze această viaţă 

nouă în noi. Şi atunci noi putem mărturisi ca şi apostolul Pavel în Gal. 

2.20: ,,Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai 

trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”.  
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 Ne întoarcem la Evrei 2.12: ,,Voi vesti Numele Tău fraţilor 

Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării”. Aici avem de-a face 

cu o afirmaţie cu totul deosebită. ,,Voi vesti Numele Tău fraţilor 

Mei.” Nu tuturor, ci ,,fraţilor Mei”, celor ce sunt născuţi din nou prin 

acelaşi Duh Sfânt – aceştia primesc descoperirea Numelui lui 

Dumnezeu.  

Aici avem de a face cu o temă foarte importantă. Care este 

Numele de legământ nou testamentar? Care este Numele pe care 

Mântuitorul L-a descoperit tuturor celor mântuiţi? Dacă mergem la 

,,marea trimitere” din Matei 28.19, acolo Domnul nostru a spus: 

,,Botezaţi-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”. Nu 

botezaţi de trei ori, o dată „în Numele Tatălui”, apoi „în Numele Fiului” şi 

apoi „în Numele Duhului Sfânt”, ci botezaţi o singură dată: ,,Botezaţi-i în 

Numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”.  

Există o direcţie în cadrul mişcării ,,Evangheliei depline” care 

botează de trei ori. Ei botează şi spun: ,,Te botez în Numele Tatălui” – şi-l 

scufundă pe om sub apă, ,,Te botez în Numele Fiului” – şi-l mai scufundă 

pe om o dată, ,,Te botez în Numele Duhului Sfânt” – şi din nou îl scufundă 

pe om sub apă. Dar nu acesta este modelul biblic. În Efes. cap 4 citim: 

,,Un Domn, o credinţă, un botez”.  

Noi am împărtăşit cu voi aceste lucruri şi am arătat cum au fost 

botezaţi credincioşii nou-testamentari de la început, din ziua de 

Rusalii – Fapte cap. 2.38, Fapte 8.15 şi 16, Fapte cap. 10, Fapte cap. 

19. Toţi adevăraţii credincioşi au fost botezaţi în Numele Domnului 

Isus Hristos. Pentru că acesta este Numele de legământ nou-

testamentar ,,Îi vei pune Numele, ISUS, pentru că El va mântui pe 

poporul Său de păcatele Sale”. Şi un al doilea verset ,,Îi va pune 

Numele EMANUEL,” Dumnezeu personal manifestat în Isus Hristos. 

Astfel noi înţelegem pe deplin că în ceruri El este ,,Tatăl 

nostru”; pe pământ, El S-a descoperit în singurul Lui Fiu; în 

credincioşi El locuieşte prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, 

Dumnezeu cu noi şi Dumnezeu în noi – trei manifestări ale aceluiaşi 

Dumnezeu pentru a-Şi duce la îndeplinire propriul Său plan de 

mântuire. 
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 ,,Voi vesti Numele Tău” – nu tuturor, ci ,,fraţilor Mei”. Este 

minunat! Prin aceasta noi ne verificăm dacă suntem născuţi din nou, 

dacă suntem cu adevărat ,,fraţii” despre care este vorba în acest verset.  

Apoi în Evrei cap. 12, ni se spune despre cei întâi născuţi care 

în desăvârşire vor fi strânşi în prezenţa Dumnezeului Cel Atotputernic. 

Evrei 12 de la v. 22: ,,Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de 

cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, 

de adunarea în sărbătoare a îngerilor” – aici noi avem desăvârşirea, 

când noi toţi vom fi strânşi la revenirea Domnului ca să ne ia acasă în 

slavă. În vers. 23 este scris: ,,v-aţi apropiat de Biserica celor întâi 

născuţi,” – nu de o biserică protestantă, nu de o biserică catolică, nu 

de o biserică anglicană, ci „de Biserica celor întâi născuţi care sunt 

scrişi în ceruri,” – nu care sunt scrişi într-un registru de membri ai 

vreunei biserici, ci ale căror nume sunt scrise în ceruri – ,,de 

Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi 

desăvârşiţi”. ,,Făcuţi desăvârşiţi.” O, slavă lui Dumnezeu! Ce 

mântuire şi răscumpărare deplină! De la început, până la sfârşit, la 

desăvârşire, când Domnul nostru Se va întoarce! 

Prieteni, pot eu să vă întreb, cu toată dragostea: sunteţi voi 

născuţi din nou, faceţi voi parte dintre cei ce vor fi strânşi ca cei întâi 

născuţi în Noul Ierusalim? Vreţi voi să aveţi parte de întâia înviere? 

Vreţi voi să luaţi parte la ospăţul de nuntă al Mielului? Vreţi voi să fiţi 

gata atunci când Mirele va reveni? Atunci eu pot împărtăşi cu voi toate 

aceste versete din Scriptură. 

Mergem acum la 1 Ioan 2.28: ,,Şi acum, copilaşilor, rămâneţi 

în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală şi, 

la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El”. Ce 

verset important! ,,acum, copilaşilor, rămâneţi în El.” Domnul nostru 

a spus: ,,Dacă rămâneţi în Mine şi cuvintele Mele rămân în voi”. 

„Rămâneţi în El pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem 

îndrăzneală şi, la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi 

de El.”  

Vestirea pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu are un scop şi 

anume, ca toţi cei ce aud adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, 
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adevăratul mesaj al acestui ceas, adevărata Evanghelie a lui Isus 

Hristos să fie gata la revenirea lui Isus Hristos. Astfel ca nimeni să nu 

rămână ruşinat, nimeni să nu fie lăsat în urmă în cel mai important 

moment din toată istoria omenirii. A doua venire a lui Hristos va fi 

punctul culminat al timpului de har.  

Prieteni, o spun din nou: citiţi 1 Ioan 2 vers. 28. Vă rog, mai 

citiţi-l din nou şi din nou! 

În vers. 29 este scris: ,,Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi 

şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.” ,,Născut din 

El”. Acelaşi Tată, aceeaşi viaţă, aceeaşi roadă a Duhului Sfânt – totul 

la fel, în toţi fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Natura lui Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu este în noi. 

Prieteni, o spun în încheiere, revenirea lui Hristos este foarte 

aproape, adevăratul mesaj din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este 

propovăduit tuturor neamurilor, ultima chemare răsună acum şi toţi cei 

care au urechi de auzit să asculte cu atenţie ceea ce are de spus 

Bisericilor Duhul şi să se pregătească, să se pregătească pentru acea 

zi când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna şi mai întâi vor învia cei morţi 

în Hristos şi apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi transformaţi şi 

împreună vom fi luaţi în slavă. Eu vreau ca voi să fiţi acolo. De aceea 

noi trebuie să împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu în adevăr şi 

onestitate astfel ca voi să aveţi ocazia să vă pregătiţi pentru cea de a 

doua venire a lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu 

voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

  

 


