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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 37 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

 Iubiţi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă 

vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Pur şi simplu îmi face plăcere să împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu 

cu voi. Aşa cum poate ştiţi, Domnul m-a chemat în mod direct cu voce 

audibilă acum 50 de ani şi eu sunt încă în slujbă şi împărtăşesc 

Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Şi la fel, poate ştiţi, că am cunoscut 

slujba extraordinară pe care Dumnezeu i-a dat-o lui William Branham 

în timpul nostru. Eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care le-a 

făcut Dumnezeu în generaţia noastră acum, înaintea revenirii lui 

Hristos.  

 Apoi înţelegem că, mai întâi, Dumnezeu dă făgăduinţe şi apoi 

El veghează asupra Cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a 

făgăduit. Vom citi câteva versete din Scriptură, în special cuvântul din 

epistola către Evrei, „astăzi dacă auziţi glasul Său…” Este foarte 

important nu să asculţi un om predicând, ci aşa cum a spus Domnul 

nostru: „Cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă 

primeşte şi cine ascultă pe cel pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă 

ascultă”. Este foarte, foarte important ca voi nu doar să nu-l ascultaţi, 

să zicem, pe fratele Branham sau pe fratele Frank, ci voi să fiţi în 

legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să-L ascultaţi pe Domnul 

care vă vorbeşte în mod direct şi împărtăşeşte cu voi sfântul şi 

scumpul Lui Cuvânt. Dacă voi îl ascultaţi doar pe fratele Branham, 

veţi pierde însemnătatea vorbirii. Dacă voi îl ascultaţi doar pe fratele 

Frank, veţi pierde însemnătatea vorbirii. Şi dacă veţi spune: „Fratele 

Branham a zis” sau „fratele Frank a zis” voi nu aţi înţeles nimic. Voi 

trebuie să înţelegeţi o dată pentru totdeauna că Dumnezeu este cel ce 

ne vorbeşte prin sfântul Lui Cuvânt. Noi doar împărtăşim cu voi ceea 

ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu.  
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 Şi unele lucruri [nescrise], cum ar fi ceea ce au spus cele şapte 

tunete din Apoc. 10, nici măcar nu mă interesează. De ce m-ar 

interesa? Eu am responsabilitatea să predic cuvântul scris al lui 

Dumnezeu: Apoc. 1:1-3: noi trebuie să păzim lucrurile care sunt scrise 

în această carte. Lăsaţi restul în seama lui Dumnezeu. Noi nu trebuie 

să dăm propria noastră interpretare.  

 Şi următorul lucru important este: dacă Biblia vorbeşte la 

singular, vă rog lăsaţi-o la singular. Dacă Biblia vorbeşte la plural, vă 

rog, lăsaţi-o la plural. Noi trebuie să respectăm fiecare verset, fiecare 

rând, fiecare cuvânt scris în această sfântă carte. Dacă nu o facem, 

vom da de necaz. 

 Astăzi, datorită multelor cereri, aş vrea să împărtăşesc pentru 

câteva minute, cuvântul „înfiere”, care înseamnă „aşezarea noastră în 

poziţia corectă” prin harul lui Dumnezeu. Şi, dragi prieteni, ne gândim 

la cuvântul din prorocul Isaia 53: „Cine a crezut propovăduirea 

noastră? Cine a crezut mesajul nostru?” Aceleaşi cuvinte au fost 

repetate de Domnul nostru în Ioan 12:38: „ca să se împlinească vorba 

pe care o spusese prorocul Isaia: «Doamne, cine a dat crezare 

propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului 

Domnului?»”. Ce ziceţi, prieteni? Dacă apostolul Pavel, dacă Isaia ar 

fi zis: „Cine a crezut propovăduirea noastră?”, am putea înţelege. Dar 

s-a întâmplat chiar şi cu Domnul nostru. El nu putea să facă nimic, 

dacă oamenii nu credeau ce le spune. Nu este de ajuns să credem în 

Dumnezeu sau să credem în Hristos; noi trebuie să credem ceea ce a 

spus Dumnezeu. Noi trebuie să credem ceea ce a învăţat Domnul 

nostru Isus Hristos. Când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, noi 

trebuie să dăm uitării propriile noastre gânduri şi interpretări.  

 Romani cap. 8 a devenit un subiect de dispută. Eu nici nu 

înţeleg de ce. Pentru că este foarte clar. Asta dacă nu te opreşti după 

ce citeşti un verset, ci mergi mai departe şi nu te opreşti nici după ce 

se termină capitolul, ci mergi şi citeşti şi următorul capitol. Şi apoi 

citeşti şi alte versete care vorbesc despre acelaşi subiect. Aici, în 

Romani 8:14 scrie: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui 

Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”. Nu doar umpluţi cu Duhul, nu 

doar unşi cu Duhul, ci „cei ce sunt călăuziţi – cei ce sunt călăuziţi de 

Duhul Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu”.  
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 În vers. 15 scrie: „Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să 

mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere – duh de înfiere – care 

ne face să strigăm: «Ava!, adică: Tată!»”. Aici este vorba de Duhul 

de înfiere, schimbarea interiorului [nostru]. Dar la revenirea lui 

Hristos va avea loc schimbarea trupurilor noastre şi aşezarea noastră 

finală în poziţia de fii şi fiice.  

 Apoi vers. 16-17: „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu 

duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem 

copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi 

împreună moştenitori cu Hristos”. Astfel înţelegem despre ce este 

vorba la această temă: a fi reaşezaţi în poziţia noastră originală de fii 

şi fiice ale lui Dumnezeu. 

 Şi apoi este spus în vers. 23: „Şi nu numai ea, dar şi noi, care 

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

înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru”. Aleluia! Slavă 

Dumnezeului cel Atotputernic! Mai întâi, aşezarea prin Duhul lui 

Dumnezeu: toţi cei născuţi din nou sunt aşezaţi în Trupul lui Hristos 

prin botezul Duhului Sfânt, fiind fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Dar noi 

suntem, încă, în acest trup de carne. Acest trup este şi el răscumpărat, 

dar încă nu este schimbat. Inima, sufletul este răscumpărat şi este 

schimbat, dar noi aşteptăm schimbarea trupurilor noastre, aşa cum o 

spune Scriptura aici în mod foarte, foarte clar. E imposibil să nu o 

vedeţi, decât dacă sunteţi orbi din punct de vedere spiritual! 

 O repet: nu numai întreaga creaţie, ci şi noi înşine aşteptăm 

înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Şi aceasta va avea loc 

la revenirea lui Hristos. Când Hristos a înviat, El a înviat într-un trup 

schimbat, cu un trup de înviere. Acest trup [de carne] a fost pus în 

mormânt, dar când El a înviat, era un trup schimbat. Aşa va fi şi la 

înviere: trupurile noastre vor fi schimbate într-o clipită, ce este muritor 

va fi înghiţit de ce este nemuritor şi noi cu toţii vom fi schimbaţi. Şi în 

clipa următoare vom fi luaţi în slavă. 

 Apoi, este scris şi în Romani 9:4: „Ei sunt israeliţi, au 

înfierea, – au înfierea – slava, legămintele, darea Legii”. Voi 

cunoaşteţi aceste versete. Dumnezeu a dat făgăduinţe lui Avraam, 

Isaac şi Iacov. Dumnezeu a dat făgăduinţe lui Israel. Între făgăduinţele 

date lor, a fost inclusă şi Mireasa dintre neamuri, pentru că Dumnezeu 
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a spus dinainte prin Moise şi proroci că toate neamurile vor fi 

binecuvântate prin Avraam. Şi este scris în Galateni 3 că în Hristos 

sunt binecuvântate toate neamurile. Dacă citiţi în Romani 11:25-26 

găsiţi scris că mai întâi trebuie să intre numărul deplin al neamurilor şi 

apoi va fi mântuit tot Israelul. 

 Un alt verset referitor la înfiere îl găsim în Galateni 4:4-5: 

„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul 

Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce 

erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea” – ca noi să primim 

înfierea, ca fii. Vers. 6-7: „Şi, pentru că sunteţi fii” – noi acum 

suntem fii ai lui Dumnezeu, acum suntem fii ai lui Dumnezeu –  

„Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: 

«Ava», adică: «Tată!». Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi, dacă eşti 

fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Hristos”.  

 Iubiţilor, ar trebui să fie de ajuns pentru această temă. Nu este 

nevoie să se vină cu o nouă învăţătură că Hristos a coborât ca să 

pretindă ceva şi ca să-i pună pe oameni în poziţia de înfiere. Nu este 

nevoie de nicio învăţătură străină. Iubiţilor, respectaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu: acum noi suntem fii şi fiice ale lui Dumnezeu; noi suntem 

în Hristos, noi suntem aşezaţi în Hristos. Dar la revenirea Domnului şi 

Mântuitorului nostru, trupurile noastre vor fi schimbate şi atunci se va 

împlini ceea ce a scris apostolul Ioan în 1 Ioan 3:2: „Preaiubiţilor, 

acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. 

Dar ştim” – noi ştim – „că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; 

pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. 

 Există învăţături care spun că Hristos S-a întors ca şi Cuvânt, 

ca o descoperire, ca o taină… Daţi uitării aceste învăţături! Uitaţi-le! 

Când Se întoarce Hristos, mai întâi vor învia morţii în Hristos – nu 

într-o săptămână sau în douăzeci de ani, ci într-o clipă. Şi aceasta este 

împlinirea versetelor din 1 Cor. 15, de la vers. 51.  

 Daţi-mi voie să o mai subliniez o dată: noi trebuie să 

respectăm tot ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său şi să lăsăm 

fiecare Cuvânt acolo unde este scris şi aşa cum este scris. Niciodată să 

nu scoateţi ceva din context pentru a vă fabrica propriul vostru plan, 

propriul vostru program; lăsaţi totul aşa cum este conform planului şi 

programului lui Dumnezeu.  
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 Deci, noi avem scris aici în 1 Ioan 3:2: „Preaiubiţilor, acum 

suntem copii ai lui Dumnezeu”. Noi suntem născuţi din nou, noi 

suntem născuţi din nou. Noi suntem umpluţi cu Duhul Sfânt; noi am 

crezut Cuvântul lui Dumnezeu; noi Îl urmăm pe Isus Hristos, noi 

suntem aşezaţi în Isus Hristos ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

 Şi apoi, citesc din nou, „ce vom fi nu s-a arătat încă”. Nu, nu 

s-a arătat încă ce vom fi. Dar cu siguranţă se va arăta. Şi apoi voi aveţi 

răspunsul: „dar ştim – noi o ştim” – nu ghicim, nu, ci noi ştim, pentru 

că Biblia spune aici că: „atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; 

pentru că Îl vom vedea aşa cum este”. Acelaşi Isus care a fost înălţat 

la cer în trup, acelaşi Isus Se va întoarce în trup. Şi în acel moment 

trupurile noastre vor fi schimbate şi vor fi la fel ca trupul Lui de 

înviere. Aceasta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL în sfântul Său 

Cuvânt! Vă rog, înţelegeţi acest lucru! 

 Şi cei care cred că Hristos a venit deja în vreun alt fel, nu sunt 

doar eretici, ei sunt antihrişti. Şi acest lucru trebuie spus foarte clar. A 

doua epistolă a lui Ioan, v. 7: „Căci în lume s-au răspândit mulţi 

amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”. Iată! 

„care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”! Şi apoi este 

pronunţată judecata:  „Iată amăgitorul, iată Antihristul!” Un limbaj 

clar! Nu este nevoie de nicio interpretare. Oricine pretinde că Isus 

Hristos a venit deja într-un fel sau altul, nu este doar un înşelător, el 

este înşelat, înşeală pe alţii şi este antihristul. Este antihristul! Pentru 

că aceasta este poziţia antihristului şi anume, că Hristos a venit deja în 

mod spiritual. 

 Iubiţilor, asemenea versete trebuie luate foarte, foarte în serios. 

Astăzi fiecare spune: „Prorocul a spus, prorocul a spus” şi ei iau unele 

din afirmaţiile lui şi le răsucesc ca să se potrivească în concepţia lor. 

Prorocul nu a spus altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul 

Lui.  

 Nu există o altă persoană pe pământ care ar putea spune că ştie 

mai mult despre fratele Branham, despre slujba lui, despre predicile pe 

care le-a vorbit. Eu, fratele Frank, v-am spus deja, l-am cunoscut pe 

fratele Branham pe parcursul a zece ani; am fost în adunările lui din 

Europa şi din Statele Unite, am mers cu el în aceeaşi maşină, am 

mâncat cu el la masă, am tradus predicile lui în limba germană. 
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Cunosc aceste predici foarte bine şi ştiu ce a învăţat fratele Branham. 

Eu ştiu ce a crezut el. Cine sunteţi voi ca să veniţi şi să spuneţi ceva 

diferit? 

 Iubiţilor, aceasta este o perioadă de timp foarte serioasă şi 

decizia pe care o luaţi acum, o veţi duce cu voi [în veşnicie]. Vă rog, 

aşezaţi slujba fratelui Branham în Cuvântul lui Dumnezeu; vă rog, 

aşezaţi tot ceea ce a spus fratele Branham în Cuvântul lui Dumnezeu 

şi lăsaţi ca Dumnezeu să vă vorbească prin sfântul Său Cuvânt. Şi 

cerul şi pământul să treacă, dar acest Cuvânt al lui Dumnezeu să nu 

treacă. Luaţi-l cu voi şi duceţi-l cu voi în veşnicie.  

 Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am împărtăşit cu 

voi astăzi. Datorită responsabilităţii mele înaintea lui Dumnezeu – şi 

eu vă spun, acesta este adevărul: dacă primeşti o chemare directă şi o 

trimitere din partea Domnului, atunci ai o responsabilitate pe care 

nimeni nu şi-o poate imagina. Eu nu vorbesc în numele meu, eu 

vorbesc în Numele Domnului Isus Hristos: credeţi fiecare Cuvânt al 

lui Dumnezeu în felul în care este scris şi luaţi toate versetele care 

aparţin de aceeaşi temă. 

 Harul lui Dumnezeu să fie peste voi. Fie ca voi să fiţi călăuziţi 

de Duhul Sfânt. Fie ca înţelegerea divină şi descoperirea divină prin 

Duhul Sfânt să vă fie date. Mireasa lui Hristos este o Mireasă a 

Cuvântului: nicio interpretare, nicio discuţie, nimic. Doar crede aşa 

cum zice Scriptura şi de restul se va îngriji Dumnezeu.  

 Oriunde aţi fi şi aţi asculta această predică: harul lui 

Dumnezeu să fie peste voi. Şi o mai spun o dată. Fie ca înţelegerea 

divină să vă fie dată prin harul lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu să 

fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
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