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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 14 –  2011 

Ewald Frank 
 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, doamnelor şi 

domnilor sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. 

Aceste predici sunt transmise în multe ţări cu scopul de a 

împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu cu cât de mulţi oameni. 

Eu îmi dau seama cu adevărat că timpul de har a început, dar şi 

că acest timp de har va avea un sfârşit. Eu cred că acum noi suntem 

foarte aproape de revenirea lui Hristos şi de aceea aceasta a devenit 

tema noastră principală. Noi predicăm şi noi învăţăm despre cea de a 

doua venire a lui Hristos, despre chemarea afară, despre timpul 

pregătirii pentru a ne pune în concordanţă cu Dumnezeu şi cu 

Cuvântul Lui, şi ne întoarcem la adevăratul model biblic de practică şi 

învăţătură, aşa cum au fost la început.  

În Tit 1.1-2 citim: ,,Pavel, rob al lui Dumnezeu şi apostol al 

lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor lui Dumnezeu şi 

cunoştinţa adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieţii 

veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu 

poate să mintă”.  

Am spus de multe ori: poţi trăi veşnic numai dacă ai primit cu 

adevărat viaţa veşnică. Nu există niciun text biblic în care să se spună 

că omul, omul, are un suflet care nu va muri niciodată. Scriptura 

spune în Ezec. 18.4: ,,Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Şi 

chiar dacă am avea viaţa veşnică fără mântuire, atunci de ce a mai 

venit Hristos, de ce a mai fost vărsat sângele Lui sfânt? 

Deci, prieteni, Sfânta Scriptură declară în 1 Ioan 5.11 şi 12: 

,,Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 
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Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are 

viaţa”.  

Aşa că prieteni, noi trebuie să ne confruntăm cu realitatea şi să 

recunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat din toate 

punctele de vedere. Am putea împărtăşi cu voi foarte multe versete 

biblice, cum este cel din Ioan 17, în care se vorbeşte despre viaţa 

veşnică şi despre Domnul nostru. Aici, în Ioan 17.3, este scris: ,,Şi 

viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”.  

Eu cred că noi cu toţii am înţeles că pentru a trăi veşnic, noi 

trebuie să primim viaţa veşnică. Există doar un singur fel de viaţă 

veşnică, care nu a început şi nici nu se va sfârşi. Şi acesta este 

Dumnezeul Atotputernic, care locuieşte în plinătatea Lui de duh, 

lumină şi viaţă, din veşnicie în veşnicie. 1 Tim. 1.17, 1 Tim 6.16: 

,,singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care 

nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L 

poate vedea”.  

La început, El a păşit din veşnicie în timp şi de aceea vorbeşte 

Biblia în Gen. 1 despre ,,început”. ,,La început, Dumnezeu a făcut 

cerurile şi pământul.”  Cel nevăzut a devenit vizibil, a luat o formă de 

descoperire, putând fi astfel văzut şi auzit. 

Dragii mei prieteni, eu cred în unicitatea lui Dumnezeu. Eu 

cred că există doar un singur Dumnezeu. El poate fi şi este Creatorul, 

El este Împăratul, El este Mântuitorul, El este Judecătorul şi dacă 

mergem în Vechiul Testament la Exod cap. 2 şi 3, 4, 5 şi 6, vedem cum 

El S-a descoperit în mod supranatural, într-o singură apariţie, ca 

Îngerul Domnului, ca Domnul, ca Dumnezeu.  

Putem citi despre trăirile pe care le-au avut bărbaţii lui 

Dumnezeu din Vechiul Testament – cum a fost cea din Gen. 18, când 

Domnul împreună cu doi îngeri au venit la Avraam şi au stat la masă 

cu el sub stejarii lui Mamre.  

Dragii mei prieteni, Dumnezeu S-a făcut cunoscut de-a lungul 

Vechiului Testament, dar încă nu era descoperit ca Tată, Fiu şi Duh 

Sfânt. Nici măcar o dată, în cei 4.000 de ani ai Vechiului Testament nu 
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a existat vreun om pe pământ care să se adreseze Dumnezeului din cer 

ca ,,Tată ceresc”. Nici măcar o dată!  

Nici măcar o dată, în cei 4.000 de ani ai Vechiului Testament  

nu a vorbit cineva despre un Fiu al lui Dumnezeu. Era cu totul 

imposibil, pentru că Dumnezeu nu Se descoperise încă pe Sine ca Tată 

în ceruri şi în singurul Lui Fiu pe pământ. Dar găsim de peste 6.000 de 

ori în Vechiul Testament că El S-a descoperit ca ELOHIM, YaHVeH, – 

Dumnezeu, Domnul şi a vorbit de la început.  

Dar apoi El a dat făgăduinţe în Vechiul Testament în 

conformitate cu planul Lui de mântuire. Prima făgăduinţă o găsim în 

Gen. 3.15, şi anume că: ,,sămânţa lui Dumnezeu va veni prin femeie şi va 
zdrobi capul şarpelui” şi ne va aduce eliberarea. Putem merge la toate 

celelalte făgăduinţe, Isaia 7.14: ,,fecioara va zămisli şi va naşte un 

Fiu”, Ps. 2.7: ,,astăzi Te-am născut”, 2 Sam. 7.14: ,,Eu îi voi fi Tată şi 

el Îmi va fi fiu”. Putem citi toate aceste făgăduinţe din Vechiul 

Testament, până la cea din Ps. 110. Prieteni, textul din Ps. 110 a fost 

menţionat de 16 ori în Noul Testament, de 16 ori!  

Şi prieteni, eu sunt întotdeauna recunoscător Dumnezeului 

Atotputernic pentru că scriitorii Noului Testament s-au întors spre 

Vechiul Testament şi au arătat cum s-au împlinit făgăduinţele lui 

Dumnezeu şi cum planul lui Dumnezeu de mântuire a devenit   

realitate.  

La începutul Noului Testament s-a petrecut un lucru cu totul 

deosebit. Duhul Sfânt a coborât peste Maria, şi ştiţi din Evanghelia lui 

Matei, şi, în mod deosebit din Evanghelia lui Luca, ce i-a spus îngerul 

Gavril şi cum s-au petrecut toate lucrurile: „Duhul Sfânt Se va coborî 

peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul 

care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”.  

Ce făcea de fapt Dumnezeu? El Se descoperea pe Sine într-o 

formă vizibilă, într-un trup de carne. ,,Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a 

locuit printre noi.” Şi dacă mergem în Ioan 1, şi căutăm într-un 

dicţionar biblic, găsim că acolo unde scrie CUVÂNTUL, în ebraică 

este scris DABAR. Înainte de a avea cuvântul trebuie să fie cineva 
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care să vorbească. Cineva trebuie să-l rostească. Şi astfel înţelegem că 

Domnul nostru a vorbit şi toate lucrurile au venit la existenţă.  

Citiţi mai departe din Ioan 1.3: ,,Toate lucrurile au fost făcute 

prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El”. Aşa că 

nu era doar Cuvântul, ci şi Cel ce vorbea acel Cuvânt a umblat în 

mijlocul nostru şi a putut spune ,,Eu sunt”; ,,înainte ca să se nască 

Avraam, sunt Eu” – Cel care a vorbit de la început. 

Dragi prieteni, noi am scris câteva cărţi şi nu putem împărtăşi 

toate aceste lucruri în câteva minute. Dar vreau ca voi să înţelegeţi că 

în acest timp Dumnezeu ne aduce înapoi la sfântul Său Cuvânt, astfel 

încât noi să putem vedea foarte clar din Vechiul şi Noul Testament  

planul de mântuire al lui Dumnezeu.  

În Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi am fost aşezaţi ca fii şi fiice 

ale lui Dumnezeu. De aceea a fost necesar ca Domnul slavei să vină 

într-un trup de carne, pentru că Adam şi Eva au păcătuit în trupul de 

carne. De aceea, orice om care se naşte pe pământ se naşte în păcatul 

originar; şi astfel noi cu toţii am fost pierduţi. De aceea a trebuit să 

vină însuşi Domnul nostru. 

Prieteni, fiţi atenţi la următorul lucru. Dacă în Sfânta Scriptură 

scrie DOMNUL, lăsaţi aşa cum este scris, DOMNUL. Dacă scrie FIU, 

lăsaţi cum este scris, FIU. Dacă scrie DUMNEZEU, lăsaţi cum este 

scris, DUMNEZEU. Lăsaţi fiecare cuvânt aşa cum este scris şi acolo 

unde este scris pentru că aşa trebuie să fie şi acolo este locul în care 

trebuie să fie. 

De exemplu, în Luca 2.11 scrie: ,,astăzi, în cetatea lui David, 

vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Care este 

DOMNUL. Acolo nu scrie ,,FIU”, pentru că El S-a născut ca Fiu, dar 

Fiul era Domnul însuşi descoperit într-un trup de carne. Şi noi trebuie 

să înţelegem acest lucru.  

De aceea, dacă Scriptura spune în 1 Cor. 12.3 că: ,,nimeni nu 

poate spune: ,,Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.”, atunci 

noi înţelegem de ce este scris DOMNUL, de ce este scris FIUL, de ce 

este scris ,,întâiul născut”, de ce sunt scrise toate aceste noţiuni care 

descriu ceva. 
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Prieteni a venit timpul ca noi să aşezăm toate lucrurile în mod 

corect şi în legăturile corecte, în conformitate cu planul de mântuire.  

Aşa cum am spus în ultima predică, începând cu sec. al III-lea, 

totul a fost schimbat. Şi ca să fiu sincer, în biserica venită la existenţă 

în Imperiul roman, nicio învăţătură biblică nu a fost lăsată aşa cum a 

fost la început. Absolut totul a fost schimbat! Fiecare învăţătură şi 

practică din biserica venită la existenţă din timpul lui Constantin nu 

mai este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.  

Şi aşa cum v-am arătat data trecută, în special învăţătura 

despre dumnezeire a fost schimbată. Vă puteţi închipui că ei au 

început să înveţe că există: „Dumnezeu Tatăl”, „Dumnezeu Fiul” şi 
„Dumnezeu Duhul Sfânt”. Şi au mai spus că: „Tatăl este veşnic”, „Fiul este 
veşnic” şi „Duhul Sfânt este veşnic”. Au adus aceste formulări – cu ce 

scop? Găsiţi voi în Biblie măcar o singură dată noţiunea ,,Fiul veşnic”? 

Nici măcar o dată!! Nici o dată! Nu în Biblie! Găsiţi voi în Biblie 

măcar o singură dată noţiunea ,,Dumnezeu Fiul”? Nici măcar o dată!! 

Nici o dată! Nu în Cuvântul lui Dumnezeu!  

Prieteni, vă spun adevărul. Eu cred din toată inima mea, în 

conformitate cu Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, că Cel Atotputernic 

S-a descoperit, pentru mântuirea noastră, ca Tatăl nostru în cer, în 

singurul Lui Fiu pe pământ – EMANUEL, Dumnezeu cu noi, Domnul 

şi Mântuitorul nostru şi prin revărsarea Duhului Sfânt, Dumnezeu 

locuieşte în noi. Dumnezeu deasupra noastră ca Tată, Dumnezeu cu 

noi în Fiul, Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Dar există numai un 

singur Dumnezeu în vecii vecilor.  

Şi orice lucrare care se face în „biserica” venită la existenţă în 

sec. al III-lea, începe cu formula: ,,În Numele Tatălui, în Numele Fiului şi 
în Numele Duhului Sfânt”. O asemenea formulare nu a fost folosită 

niciodată, niciodată în zilele biblice de la început. Nu se găseşte în 

Sfânta Scriptură şi nu a fost folosită nici măcar o singură dată!  

Satan a aruncat această înţelegere greşită a versetului 19 din 

Matei cap. 28 peste aceşti oameni, în special în Sinodul de la Niceea. 

Dar în Matei 28.19, Domnul nostru a vorbit despre NUMELE: 

,,învăţaţi toate neamurile şi botezaţi-i în Numele Tatălui şi al Fiului 
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şi al Sfântului Duh”. Care este NUMELE în care s-a făcut legământul 

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

pe poporul Său de păcatele sale.”  

Tată, nu este un nume, Tată arată ce este El. Fiu nu este un 

nume, ci arată ce este El. Dacă tu eşti un tată, acesta nu este numele 

tău. Dacă eşti un fiu, atunci nu acesta este numele tău. Acestea sunt 

titluri. Dar Numele în care Dumnezeu S-a descoperit pe Sine şi prin 

care ne putem apropia de Tatăl nostru din ceruri, este DOMNUL ISUS 

HRISTOS.  

De aceea apostolii au înţeles marea trimitere, şi toţi, fie că a 

fost Petru în Ierusalim, fie că a fost Filip în Samaria sau apostolul 

Pavel în Efes – toţi au botezat în Numele Domnului Isus Hristos; în 

Ierusalim, în Samaria şi în Efes.  

Dragii mei prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca 

poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la adevăratele învăţături, şi să 

iasă din robia babiloniană.  

Şi, prieteni, eu vă întreb cu toată sinceritatea: vreţi să rămâneţi 

în ceea ce s-a hotărât că trebuie crezut în Sinodul de la Niceea, vreţi să 

credeţi ceea ce au spus Atanasiu, Tertulian sau Eusebiu, toţi acei 

bărbaţi care nu L-au cunoscut personal pe Dumnezeu, care nu L-au 

trăit pe Domnul ca Mântuitorul lor personal, ci au acceptat doar 

creştinismul ca o religie? Vreţi voi să credeţi până la sfârşit aceste 

învăţături şi practici nebiblice? Eu unul, nu! Eu nu! Niciodată! Eu 

trebuie să cred şi cred din toată inima ceea ce au predicat, învăţat şi 

practicat apostolii Petru, Iacov, Ioan şi Pavel.  

Iubiţi fraţi şi surori, eu ştiu că aceste lucruri sunt spuse pe scurt 

şi s-ar putea să nu le puteţi cuprinde în totalitate în acest moment. Dar 

dragi prieteni, vă rog, înţelegeţi acest lucru: mesajul acestui ceas este 

chemarea afară din orice confuzie, din toate temniţele spirituale, aşa 

cum am citit data trecută din Isaia cap. 42 şi cap. 58.  

Mergem apoi în 2 Cor. 6, de la v. 14; v. 17: ,,Voi, poporul Meu 

ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă 

atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi”. Până când vreţi să 

rămâneţi în robia babiloniană? Nu vă daţi seama că acum toate 
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bisericile protestante se întorc la Roma şi se unesc sub şefia Romei? Şi 

toate religiile se unesc? Nu vă daţi seama care este ,,semnul fiarei”? 

Nu recunoaşteţi voi timpul în care trăim acum?  

Prieteni, eu trebuie să spun aceste lucruri. Dacă nu o fac, vă 

întreb: cine o va face?  

Deci, dragi prieteni acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca 

să vă spun şi voi să auziţi adevărul. Şi aşa cum am mai spus de câteva 

ori, William Branham, slujitorul şi prorocul lui Dumnezeu a fost 

folosit în a doua parte a sec. XX ca un om trimis de Dumnezeu, cu 

mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu. Şi acest mesaj al 

învăţăturii adevărate cuprinde partea evanghelistică, partea profetică şi 

toate adevăratele învăţături care se găsesc în Sfânta Scriptură şi care 

acum trebuie aşezate în Trupul lui Hristos. Nicio învăţătură greşită nu 

poate rămâne în Trupul lui Hristos! Totul trebuie reaşezat în starea în 

care era la începutul Bisericii nou testamentare. 

Noi avem făgăduinţa din Ioan 14.2 şi 3, pe care însuşi Domnul 

nostru a spus-o: ,,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 noi am citit făgăduinţa 

din Evrei 9.28. Mai întâi Domnul nostru a venit ca să ne răscumpere; 

apoi El vine a doua oară ca să-i ducă pe cei răscumpăraţi acasă în 

slavă. Şi apoi noi citim în Apoc. 19 despre ospăţul de nuntă al 

Mielului, şi mai citim în Matei 25.10: ,,cei ce erau gata au intrat cu el 

în odaia de nunta şi uşa s-a încuiat”. 

Eu vreau ca voi să fiţi gata! Acest lucru este în inima mea. Eu 

slujesc de peste 50 de ani şi acest lucru clocoteşte în inima mea. Vă 

rog, luaţi în serios Cuvântul lui Dumnezeu şi fie ca Domnul să vă fi 

vorbit! Cercetaţi Scripturile şi veţi găsi confirmarea lucrurilor pe care 

le predicăm şi le învăţăm.  

Aceasta este ultima chemare din ultima epocă a Bisericii. Vă 

rog: daţi ascultare la ceea ce spune bisericilor Duhul! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Cum v-am 

spus, noi am scris câteva broşuri şi cărţi în care sunt cuprinse temele 

biblice despre care am vorbit. Dacă vreţi să le primiţi, vă rog scrieţi-
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ne. Sunt gratuite şi sunt traduse în multe limbi astfel ca poporul lui 

Dumnezeu din toată lumea să fie informat despre lucrurile pe care 

Dumnezeu le face chiar acum.  

Fiţi binecuvântaţi în Numele scump al lui Isus Hristos, 

Domnul nostru. Amin. 

 

 


