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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 11 –  2011 

 

Ewald Frank 
 

 

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

din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un 

privilegiu deosebit de a mă putea adresa vouă prin intermediul acestui 

program de televiziune. Intenţia şi scopul nostru este ca Mesajul 

acestui ceas să ajungă la cât mai mulţi oameni, ştiind că revenirea lui 

Hristos se apropie şi semnele timpului vorbesc o limbă clară şi 

puternică. 

Şi noi putem spune ceea ce a spus şi Domnul nostru în Luca 

cap. 21, vers. 28: ,,Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să 

vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră 

se apropie”, referindu-se la schimbarea trupurilor noastre care se va 

petrece la revenirea lui Hristos. Noi am primit mântuirea în sufletele 

noastre, noi suntem răscumpăraţi. Cum a spus apostolul Pavel, noi 

aşteptăm schimbarea trupurilor noastre. Dar, aşa cum a spus de multe 

ori, înainte ca trupurile noastre să fie schimbate trebuie ca mai întâi 

interiorul nostru, sufletul nostru să fie schimbat.  

Iubiţilor, slujba noastră este de învăţătură, apostolică şi 

profetică. Noi avem însărcinarea să împărtăşim cu voi Cuvântul 

original al lui Dumnezeu, învăţăturile originale ale apostolilor şi 

prorocilor. Şi noi trebuie să ne îndeplinim această slujbă fără a face 

vreun compromis. Eu sper că voi înţelegeţi acest lucru.  

Prieteni, Dumnezeu nu va face niciodată ceea ce Îi spunem noi 

să facă, ci noi trebuie să facem ceea ce ne spune El să facem. De aceea 

noi trebuie să luăm în serios fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu.  
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Ne întoarcem la ceea ce am vorbit în predica trecută despre 

suflet, pentru că sufletul nostru trebuie mântuit – ,,şi omul a fost făcut 

un suflet viu.” – este scris în Geneza cap. 2, vers. 7. Şi însuşi Domnul 

nostru S-a dat pe Sine deplin şi în totalitate; nu Şi-a dat doar trupul şi 

duhul Său, ci şi sufletul în care era viaţa Lui – căci viaţa este în suflet. 

De multe ori în Biblie, şi mai ales în Vechiul Testament aceste noţiuni 

,,suflet” şi ,,viaţă” sunt redate împreună.  

În Isaia cap. 53 citim despre Domnul nostru mai întâi în vers. 

10: ,,Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, 

după ce Îşi va da viaţa (,,sufletul” în alte traduceri) ca jertfă pentru 

păcat, va vedea o sămânţă (,,sămânţa Lui” în alte traduceri) de 

urmaşi…” 

Fraţi şi surori, în acest verset nu avem doar întreaga predică, ci 

avem esenţa mântuirii noastre. El ,,Îşi va da sufletul”, El ,,Îşi va da 

viaţa”, când va lăsa să I se verse sângele pentru noi, ca să ne 

răscumpere. Citim apoi ,,ca jertfă pentru păcat” – şi după aceea El 

,,va vedea sămânţa Lui”. Slavă Dumnezeului Atotputernic pentru 

răscumpărarea sufletelor noastre! Domnul nostru Şi-a dat sufletul, Şi-a 

vărsat sângele şi Şi-a dat viaţa ca să răscumpere sămânţa Lui, fiii şi 

fiicele Lui care urmau să primească viaţa Lui, viaţa veşnică.  

Prieteni, noi v-am vorbit despre William Branham, cel pe care 

Dumnezeu l-a folosit în timpul nostru într-un mod cu totul deosebit. El 

a avut o slujbă unică dată de Dumnezeul Atotputernic. De obicei, 

nimeni nu se simte jignit dacă vorbim despre Martin Luther sau John 

Wesley, dacă amintim diferite denominaţii şi treziri din trecut. Nimeni 

nu se nelinişteşte dacă vorbim despre ultima mare trezire care a 

început acum 100 de ani, cunoscută ca ,,trezirea  penticostală”, când a 

avut loc o revărsare a Duhului Sfânt.  

Dar prieteni, noi trebuie să spunem că Dumnezeu l-a folosit pe 

William Branham după al Doilea Război Mondial ca să ne aducă 

înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar ca să primim Duhul Sfânt, 

ci să fim călăuziţi de Duhul Sfânt înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu 

care este singurul Adevăr, ca să ne scoată din toate interpretările, din 
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toate căile şi gândurile noastre proprii şi să ne aducă înapoi la 

Dumnezeu şi la Cuvântul Lui.  

Vă rog, ţineţi minte aceste cuvinte scumpe: El ,,Îşi va da viaţa, 

Îşi va da sufletul ca jertfă pentru păcat, va vedea sămânţa Lui”. Noi 

suntem sămânţa lui Dumnezeu. Fiecare adevărat copil al lui 

Dumnezeu – fiu sau fiică – este cumpărat cu Sângele Mielului lui 

Dumnezeu şi de aceea noi nu ne mai aparţinem nouă înşine, noi Îi 

aparţinem lui Hristos.  

Aici, În Isaia cap. 53, vers. 11, citim: ,,Va vedea rodul muncii 

sufletului Lui” – din nou ,,sufletul” – şi Se va înviora. Prin 

cunoştinţa Lui, – nu prin cunoştinţă intelectuală, nu prin cunoştinţa ta, 

ci prin cunoştinţa Lui –  Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi 

oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu  – da, El ne va socoti 

neprihăniţi pe tine şi pe mine; da, noi suntem socotiţi neprihăniţi şi nu 

mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Neprihănire 

deplină, urmată de sfinţire şi apoi de călăuzirea directă a Duhului 

Sfânt în tot adevărul. 

Iubiţi prieteni, aşa cum v-am spus, William Branham a fost un 

om trimis de Dumnezeu. În predica ,,Unşii din timpul sfârşitului”, el 

s-a referit la multele personalităţi carismatice şi a spus: ,,Prieteni, voi 
trebuie să aveţi trăirea voastră personală de mântuire aici, în interiorul 
interiorului fiinţei voastre”. El a desenat trei cercuri: omul exterior cu cele 

cinci simţuri: văz, auz, gust, miros şi pipăit. Apoi domeniul spiritual 

cu cele cinci simţuri ale lui. Dar ce este cu sufletul, interiorul 

interiorului fiinţei noastre? Aici, în al doilea domeniu tu poţi fi 

binecuvântat, poţi fi uns cu Duhul Sfânt, şi totuşi să mergi pe propriile 

tale cărări. 

Dar dacă interiorul interiorului, dacă sufletul tău este schimbat 

şi Hristos locuieşte aici, în inimă, atunci tu nu mai ai propriile tale căi. 

Şi fratele Branham, un om al lui Dumnezeu pe care l-am cunoscut în 

mod personal, a spus: ,,Tu poţi fi uns în al doilea domeniu cu acelaşi Duh 
Sfânt şi totuşi să nu fi mântuit în sufletul tău”.  

Domnul nostru Şi-a vărsat sufletul, El Şi-a dat viaţa, El a dat 

tot ceea ce era şi tot ceea ce avea ca noi să fim mântuiţi în totalitate, 
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întreaga noastră fiinţă. Şi să fim socotiţi neprihăniţi şi sfinţiţi ca să 

putem umbla în voia lui Dumnezeu. 

Iubiţilor, vorbim despre răpire, despre luarea în slavă a 

Bisericii Mireasă şi aşa cum spune Scriptura în Matei cap. 25, vers. 

10: ,,cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat 

uşa”.  

Iubiţilor, în acest timp predicarea trebuie să fie mai directă şi 

mai riguroasă ca niciodată mai înainte. Fără fanatism, dar în acelaşi 

timp trebuie accentuat că nu se poate face niciun compromis cu 

Dumnezeu şi cu Cuvântului Lui. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu cade în 

sufletul tău atunci tu eşti o sămânţă pentru că, Cuvântul este sămânţa. 

Partea supranaturală nu vine de la tine, ci de la Dumnezeu. Şi 

Cuvântul este supranatural. În Hristos, Cuvântul s-a făcut trup. Dar 

acum noi suntem sămânţa Lui şi de aceea Cuvântul trebuie să se facă 

trup în tine. Tu trebuie să trăieşti acest Cuvânt al lui Dumnezeu.  

Mergem acum la alt Cuvânt, cel din Psalmul 16 şi care este 

bine cunoscut credincioşilor. Aici se vorbeşte în chip profetic despre 

Domnul nostru: ,,Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, 

nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea”. Domnul 

nostru Şi-a dat viaţa, sufletul şi Şi-a vărsat sângele, apoi a coborât în 

iad şi a biruit iadul şi moartea, l-a dezbrăcat pe Satan de orice putere şi 

a înviat biruitor a treia zi.  

Să mergem acum la Psalmul 22 ca să vedem ce ni se spune în 

textele profetice ale Vechiului Testament.  Psalmul 22 este o paralelă 

la Isaia cap. 53 şi vorbeşte despre Domnul şi Mântuitorul nostru, care 

ne-a răscumpărat. Aici, în vers. 22 din Psalmul 22 citim: ,,Voi vesti 

Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării”.  

Mergem direct la vers. 30: ,,O sămânţă de oameni Îi va sluji; şi se va 

vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei”. Iubiţilor, ,,o 

sămânţă” – ,,sămânţa Lui” care a fost cumpărată, care a fost 

răscumpărată, ,,sămânţa Lui” – aceea Îi va sluji.  

Nu mai există propriile tale căi, propriile tale învăţături şi orice 

altceva ai avea, ci tu eşti una cu Hristos. Aşa cum Dumnezeu era în 

Hristos, aşa trebuie să fie acum Hristos în noi. 
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În Psalmul 89 avem exprimate gânduri asemănătoare. În vers. 

29 citim: ,,Îi voi face veşnică sămânţa, şi scaunul lui de domnie, ca 

zilele cerurilor”. Sămânţa Lui va fi veşnică. Iubiţilor, ultima 

făgăduinţă dată biruitorilor, din Apocalipsa cap. 3, vers. 21, este: 

,,Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de 

domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe 

scaunul Lui de domnie”.  

Iubiţilor, a sosit timpul ca poporul lui Dumnezeu să se predea 

deplin şi să se supună voii lui Dumnezeu, care este arătată numai în 

Cuvântul lui Dumnezeu.  

Şi, dragi prieteni, eu nu mă scuz că o spun din nou: dacă tu 

vrei să ai parte de ceea ce face Dumnezeu chiar în timpul acesta, tu 

trebuie să crezi Cuvântul făgăduit pentru acest timp. Tu nu poţi 

continua să crezi aşa cum doreşti, şi să faci ce-ţi place, rămânând în 

propriile tale tradiţii. Prieteni, pur şi simplu, aşa nu merge. ,,Sămânţa 

Lui Îi va sluji” – ea va merge pe căile Lui, va crede Cuvântul Lui, 

fiind una cu El  – nu una cu bisericile, nu una cu consiliul mondial al 

bisericilor, ci una cu Hristos. ,,Tată, Tu în Mine şi Eu în ei” astfel ca 

noi să fim una.  

Ajungem apoi la Ioan cap. 16, acolo unde ni se spune că atunci 

,,Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 

călăuzească în tot adevărul”.  

Prieteni, eu sunt gata să vă spun ceea ce a făcut Dumnezeu în 

timpul nostru, ca să atragă atenţia poporului lui Dumnezeu la Sine şi 

la scumpul Său Cuvânt. Ultimul mesaj răsună acum înaintea revenirii 

lui Hristos. Şi noi credem, eu o cred din toată inima mea, că noi nu 

suntem doar în timpul de sfârşit, ci noi suntem la sfârşitul timpului de 

sfârşit. 

Vă rog, ascultaţi următorul lucru şi nu vă simţiţi jigniţi: dacă 

voi nu puteţi crede chiar în acest moment, atunci aşteptaţi şi rămâneţi 

înaintea Domnului. Şi dacă tu eşti un copil al lui Dumnezeu, va veni 

vremea când Dumnezeu însuşi îţi va descoperi lucrurile care au loc 

acum conform planului de mântuire.  
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Vă arăt această fotografie cu o singură intenţie: ca voi să ştiţi 

că acest bărbat al lui Dumnezeu, William Branham, a vorbit despre 

lumina supranaturală care l-a însoţit pe Moise şi a călăuzit pe poporul 

Israel zi şi noapte timp de 40 de ani. Şi fratele Branham a spus: ,,Isus 
Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Dumnezeul Vechiului Testament este 
Dumnezeul Noului Testament”. El a mai spus: ,,Când Saul era pe drum spre 
Damasc, lumina supranaturală i-a apărut şi i-a vorbit, spunându-i: ,,Saule, de 
ce mă prigoneşti?” 

Când fratele Branham a predicat în faţa a peste 8.000 de 

oameni în sala Coliseum din Houston, Texas în 20 ianuarie 1950, 

lumina supranaturală a coborât, Dumnezeu însuşi depunând mărturie: 

,,Acesta este slujitorul Meu pe care Eu l-am trimis”. Şi lui i s-a spus: ,,Aşa 
cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, la 
fel eşti tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui 
Hristos”.  

Prieteni, timpul nostru trece aşa de repede – care este poziţia ta 

din punct de vedere spiritual? Ai auzit tu vreodată despre lucrurile pe 

care le-a făcut Dumnezeu în vremea noastră? Sau eşti tu încă implicat 

într-un program religios, în programul unei biserici? Sau eşti o parte a 

planului lui Dumnezeu de mântuire care se desfăşoară în acest timp?  

Prieteni, eu trebuie să vorbesc în felul acesta, pentru că şi eu 

am primit o însărcinare şi trimitere directă din partea Domnului, ca să 

merg din oraş în oraş, din ţară în ţară ca să predic Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

Haideţi să facem în câteva cuvinte un cuprins al celor spuse 

azi. Revenirea lui Hristos este foarte aproape, ultima chemare răsună 

în întreaga lume, biserica nou testamentară trebuie să se întoarcă în 

toate privinţele la starea de la început. Care este poziţia ta?  Ce crezi 

tu? Te rog, cercetează Scripturile, află ce face Dumnezeu chiar în acest 

timp. Revenirea lui Hristos este foarte aproape. Domnul nostru a plătit 

preţul. Acum a venit rândul tău să te supui Lui şi să spui: ,,Facă-se voia 
Ta, nu voia mea; facă-se cum voieşti Tu, nu cum voiesc eu”. Eşti tu gata să-

L urmezi pe Hristos? Eşti tu gata să crezi Cuvântul lui Dumnezeu în 

forma lui originală? 
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Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele 

sfânt al lui Isus. Amin. 

 
  


