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Predica de la Krefeld 

Sâmbătă, 5 iulie 2008, ora 19.30 

 

Ewald Frank 

 
[Fratele Frank face introducerea, urează bun venit celor ce sunt 

pentru prima dată în adunare şi transmite salutările primite din diverse 

părţi ale lumii…] 

Avem apoi salutări deosebite din partea fratelui Patrice de pe 

Costa de Fildeş. El a fost fratele care a scris în engleză şi în franceză 

materialele fratelui M’Bra. Acum el retractează şi cere iertare; se 

corectează şi cere harul lui Dumnezeu. Noi suntem foarte 

recunoscători pentru lucrul acesta. […] 

Ziua de azi este deosebită pentru mine. Doresc să mă refer scurt 

la cei 50 de ani care sunt în urma mea. Voi fi foarte scurt în seara 

aceasta, şi mâine dimineaţă, cu voia lui Dumnezeu voi mai spune câte 

ceva. În iunie 1958, în Dallas Texas, fratele Branham mi-a spus: „Frate 

Frank, tu te vei întoarce în Germania cu acest mesaj”.  

Iată aici cele cinci benzi originale pe care el mi le-a dat 

personal. Sunt în carcasele lor, aşa cum erau în anii 50. Apoi a venit 

ziua din 1958 când am tradus prima predică a fratelui Branham, din 

aceste cinci pe care le-am adus cu mine. Am tradus într-un cerc 

restrâns, de circa 15 persoane. Această predică pe care am tradus-o 

prima în germană, aş dori s-o traduc din nou în acest loc.  

Nu vreau să intru în detalii… citesc numai două versete. Primul 

din 1 Cor. 4.1-2: „Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori 

ai lui Hristos, şi ca nişte ispravnici1 ai tainelor lui Dumnezeu. 

Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit 

credincios în lucrul încredinţat lui”. 

Acum din 2 Cor. 4.1: „De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, 

după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca 

                                                 
1 Sau: administratori – n.tr. 
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unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm 

cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea 

adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, 

înaintea lui Dumnezeu. Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este 

acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 

a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, 

ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care 

este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, 

ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. Căci 

Dumnezeu, care a zis: "Să lumineze lumina din întuneric", ne-a 

luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei 

slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”.  

Să cântăm „Numai să crezi”, apoi voi traduce.  

[…fratele Frank traduce predica „Uniţi sub un singur Cap”].  

Aleluia. Daţi-mi voie să întreb şi eu, în acest loc, câţi din cei 

prezenţi azi aici ar dori ca lumea să fie scoasă din ei în întregime, 

păcatul, necredinţa să fie scoase afară şi Domnul să intre în inimă. Ne 

vom ruga acum unii pentru alţii şi vom crede împreună. Dumnezeu 

răspunde rugăciunilor şi este prezent pentru a-Şi confirma Cuvântul. 

Să cântăm „Numai să crezi”. […] 

O clipă, vă rog. Dacă în mijlocul nostru sunt cazuri grave în 

care medicii nu mai pot face nimic, şi dacă predica şi ceea ce s-a 

întâmplat după aceea a produs în voi credinţă, atunci veniţi în faţă. Nu 

toţi, vă rog, ci aceia care sunt cazuri grave, şi care prin ceea ce au auzit 

în predică au primit credinţă – veniţi acum în faţă, şi ne vom ruga 

împreună, vom crede împreună şi vom experimenta împreună. […] 

Fraţi şi surori care aţi venit în faţă, vă rog să vă apropiaţi. 

Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul, promisiunile Lui sunt DA şi AMIN. Nu 

eu port răspunderea pentru aceasta, ci Dumnezeu. Sarcina noastră este 

să credem, să venim într-o siguranţă binecuvântată că Isus Hristos este 

cu adevărat Acelaşi şi că Dumnezeu face minuni şi astăzi. Spuneţi-mi 

un loc în care a predicat Isus şi nu s-a întâmplat nimic. Pretutindeni 

unde a fost El, s-a întâmplat ceva. Păcatele au fost iertate, bolnavii au 

fost vindecaţi, cei posedaţi au fost eliberaţi. El este acelaşi ieri şi azi şi 

în veci. Noi credem şi primim acum ceea ce ne-a fost dăruit de 

Dumnezeu pe crucea Golgotei. Pe cruce s-a petrecut mântuirea şi 
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vindecarea în acelaşi moment. Şi noi credem că prin rănile Lui suntem 

vindecaţi. Să mulţumim împreună lui Dumnezeu.  

Doamne iubit, Îţi mulţumim din toată inima că eşti prezent. Şi 

noi credem că Tu vindeci fiecare persoană bolnavă, că-Ţi confirmi 

Cuvântul, pentru că eşti Acelaşi ieri şi azi şi în veci. Binecuvântat şi 

lăudat să fie Numele Tău sfânt, minunat şi scump al lui Isus. Aleluia. 

Doamne iubit, Îţi aducem şi această cerere din România. 

Binecuvântează această fetiţă de doi ani, întinde-Ţi braţul peste ea, 

mântuieşte, vindecă, eliberează şi confirmă-Ţi cuvântul Tău.  

Vouă, celor ce aţi venit în faţă prin credinţă, facă-vi-se după 

credinţa voastră. Credeţi acum că sunteţi vindecaţi prin rănile 

Răscumpărătorului, tot aşa cum credeţi că aţi fost răscumpăraţi şi 

mântuiţi prin sângele Lui. Primiţi iertarea pe care v-a dat-o Dumnezeu 

în Hristos Isus. Fiţi vindecaţi prin puterea lui Dumnezeu, în Numele 

sfânt al lui Isus, pentru confirmarea Cuvântului lui Dumnezeu. Fiţi 

eliberaţi de sub orice putere a duşmanului, fiţi liberi pe deplin din orice 

robie, în Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru. Aleluia. Laudă lui 

Dumnezeu.   

 


