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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 15 –  2011 

Ewald Frank 
 

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

din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăşi cu 

voi Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Căci eu pot spune că este 

Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Pentru mine, Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne pentru totdeauna, şi tot ceea ce face Dumnezeu, El 

o face conform Cuvântului Său.  

Mai întâi El dă făgăduinţe, iar când se împlineşte vremea, El 

împlineşte ceea ce a făgăduit. Adevărata credinţă este ancorată 

întotdeauna în făgăduinţele lui Dumnezeu.  

În această slujbă biblică, apostolică şi profetică, noi trebuie să 

ne întoarcem la Scriptură şi nu vom permite nicio interpretare şi nicio 

explicaţie, ci vom lăsa să vorbească doar Cuvântul lui Dumnezeu care 

rămâne în veac.  

Aşa cum poate ştiţi, sunt chemări la slujbă pentru a se putea 

îndeplini anumite scopuri în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă privim în 

Vechiul Testament, vedem că a fost un Noe, a fost un Avraam, a fost 

Moise, fiecare a avut chemarea şi însărcinarea lui, fiecare a primit 

anumite făgăduinţe, dar ei toţi au auzit cu urechile lor glasul Celui 

Atotputernic. Acest lucru este foarte important şi trebuie reţinut, că 

slujitorii lui Dumnezeu L-au cunoscut în mod personal pe Domnul.  

Dacă mergem apoi la prorocii din Vechiul Testament, vedem 

cum L-au cunoscut ei pe Dumnezeu, cum au primit Cuvântul Lui prin 

descoperire divină şi puteau rosti pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 

Întreaga Scriptură este AŞA VORBEŞTE DOMNUL.  
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Şi dacă mai privim o dată în Vechiul Testament, găsim acolo 

toate făgăduinţele care şi-au găsit împlinirea în timpul Bisericii nou 

testamentare. Şi acum, noi suntem aproape de sfârşitul timpului de 

har. Conform celor scrise în Ioan cap. 14, Domnul nostru S-a înălţat în 

slavă, a pregătit locul, şi aşa cum este scris aici, în v. 3: ,,Eu Mă duc 

să vă pregătesc un loc – pentru voi, pentru voi – 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”. Aceste cuvinte au fost adresate 

unui anumit grup de oameni, acelora care L-au urmat pe Hristos, 

acelora care L-au crezut pe Hristos, care s-au supus lui Hristos. Lor le-

au fost adresate atunci aceste cuvinte; aceluiaşi grup le sunt adresate 

aceste cuvinte şi azi: ,,Eu Mă duc să vă pregătesc un loc”.  

Dacă mergeţi în Luca 24, ultimele versete, Domnul nostru i-a 

luat pe ucenici până spre Betania, Şi-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat 

şi S-a înălţat la cer sub ochii lor. Apoi, în Fapte 1, de la v. 9 la 11, ni se 

spune: ,,Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va 

veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”. Tema noastră 

principală este revenirea lui Hristos, chemarea afară şi pregătirea 

acelor oameni cărora El le vorbeşte. Acesta este un lucru foarte 

important. El se adresează acestui grup de oameni, care Îl urmează pe 

El, care I s-au supus, care L-au crezut. 

Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Mergem în Isaia 53.1 şi în 

Rom. 10.16, unde este scris: ,,Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? 

Cine a cunoscut braţul Domnului?” 

Prieteni, eu trebuie să spun lucrurile în mod clar şi direct, 

acum, când revenirea făgăduită a Domnului Isus Hristos este gata să 

aibă loc. Prorociile biblice se împlinesc sub ochii noştri, şi îngăduiţi-

mi să spun şi următorul lucru: în Cuvântul lui Dumnezeu sunt 

făgăduinţe pentru Israel, cu referire la revenirea lor în ţara făgăduită 

din toate ţările din lume, unde au fost împrăştiaţi. Acest lucru s-a 

întâmplat deja, şi, astfel, începând cu anul 1948 există din nou un stat, 

o ţară numită ISRAEL. Ei trebuie să fie acolo pentru că cei 2 proroci 

din Apoc. 11 nu vor veni în New York, nu vor merge la Moscova şi nu 

vor veni în nicio capitală de pe faţa pământului, ci slujba lor se va 

desfăşura la Ierusalim şi va fi numai pentru evrei. De aceea, evreii 
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care fac parte dintre cei aleşi trebuie să se întoarcă în ţara făgăduită, 

astfel ca atunci când vine vremea lor, ei să aibă parte de 

binecuvântările care însoţesc împlinirea făgăduinţelor date lor.  

 În acelaşi fel sunt şi făgăduinţele date Bisericii nou 

testamentare şi anume celor care s-au supus, care au crezut, care L-au 

urmat pe Domnul în conformitate cu fiecare Cuvânt. Şi acest lucru 

este foarte important. 

 De exemplu, la prima venire a lui Hristos, s-a împlinit cuvântul 

din Isaia 40.3: ,,Un glas strigă: Pregătiţi în pustie calea Domnului, 

neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!” În 

Vechiul Testament era o făgăduinţă, iar în Noul Testament a devenit o 

împlinire pentru copiii lui Dumnezeu.  

 Acelaşi lucru se aplică şi pentru Mal. 3, v. 1, din care doar 

prima parte a versetului s-a împlinit: „Iată, voi trimite pe solul Meu; 

el va pregăti calea înaintea Mea”. Prieteni, puteţi citi în Matei 11 şi 

în alte locuri, cum Domnul nostru a confirmat slujba lui Ioan 

Botezătorul, care a venit în duhul şi puterea lui Ilie ca să pregătească 

calea Domnului.  

 Dar acest lucru s-a petrecut acum 2.000 de ani, iar noi, dragi 

prieteni, trăim acum, şi vrem să ştim care este cuvântul făgăduit de 

Domnul pentru astăzi. Şi pentru aceasta, noi trebuie să ne întoarcem 

din nou la Scriptură.  

 Vă rog, înţelegeţi următorul lucru: eu nu pot suporta nicio 

răstălmăcire. Pur şi simplu, eu nu pot! Şi nici nu voi putea suporta 

vreodată! Eu am luat hotărârea să-L cred doar pe Dumnezeu şi 

Cuvântul Lui. Fără fanatisme. Dar eu am preluat dreptul dat de 

Dumnezeu de a-L crede pe Dumnezeu şi nu pe un om.  

 De aceea, noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură pentru a şti 

ce trebuie să se întâmple acum, înaintea revenirii lui Hristos, înainte 

de a veni ziua Domnului când soarele se va întuneca şi luna se va face 

ca sângele. Putem merge la prorocul Ioel care a vorbit despre acest 

lucru sau la Maleahi 4, unde găsim cuvintele pe care, nu prorocul, ci 

Dumnezeu însuşi le-a rostit: ,,Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie 

înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. Şi 
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apoi mergem în Noul Testament, după slujba lui Ioan Botezătorul – cel 

care conform Luca 1.16 şi 17, a întors inimile părinţilor credincioşi 

din Vechiul Testament la credinţa nou testamentară a copiilor. Prieteni, 

acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.  

 Dar făgăduinţa din Mal. 4.5 are două părţi. Prima parte a fost: 

,,să întoarcă inima părinţilor la copii”, şi cea de a doua parte, care se 

petrece ACUM, este: ,,să întoarcă inima copiilor la părinţii apostoli”. 

Şi exact aceasta este slujba aşezării din nou a tuturor lucrurilor în 

starea în care au fost la început.  

 Vă rog, înţelegeţi că jumătate de verset poate fi deja împlinit, 

iar cealaltă jumătate de verset să urmeze a se împlini. Aşa cum a fost 

în Luca 4, când Domnul nostru a citit din prorocul Isaia 61, oprindu-se 

la mijlocul versetului 2, şi a citit numai despre ,,anul de îndurare al 

Domnului”, dar nu a citit şi partea care vorbea de ,,ziua de mânie”, 

ziua de judecată care va veni. 

 Iubiţilor, este atât de important să-L cunoşti pe Domnul 

Dumnezeu în mod personal, să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu prin 

descoperire divină. Dragi fraţi şi surori, aceasta nu este doar o 

pretenţie, ci este o realitate în timpul nostru. Şi dacă eu nu aş putea 

depune mărturie despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut în 

timpul nostru, atunci nu ar trebui să vă vorbesc. Dacă eu nu vă pot 

arăta din Cuvântul lui Dumnezeu făgăduinţele pentru această zi şi ceea 

ce face Dumnezeu chiar acum, de ce aş mai vorbi, de ce aş mai 

predica? Eu nu am propriile mele programe şi învăţături – eu doar mă 

pun în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Şi 

pot face aceasta doar datorită unei chemări directe primite din partea 

lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962, când Cel Atotputernic mi-a vorbit cu 

o voce puternică şi pătrunzătoare. 

 Prieteni, ne întoarcem la tema principală şi vă rog, înţelegeţi 

următorul lucru: eu nu slăvesc un om, eu nu predic un om, dar eu nu 

îndrăznesc să trec pe lângă ceea ce a făcut şi face Dumnezeu în timpul 

nostru. Pentru că eu am auzit şi am văzut lucrurile pe care Dumnezeu 

le-a făcut prin slujba pe care El a trimis-o şi a binecuvântat-o în timpul 

nostru. 
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 Conform Cuvântului pe care l-am amintit deja din Mal. 4, 

Dumnezeu a făgăduit să trimită un proroc – nu un evanghelist –  un 

proroc, pentru că, Cuvântul lui Dumnezeu vine la proroci. Şi prieteni, 

noi trebuie să respectăm ceea ce spune Dumnezeu. Chiar şi în Amos 

3.7, ni se spune că: ,,Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi 

descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci”.   

 Şi dacă mergem în Noul Testament, în special la epistola către 

Efeseni, acolo apostolul Pavel spune: ,,a fost descoperită acum 

sfinţilor apostoli şi proroci”. Dumnezeu are nişte buze omeneşti prin 

care vorbeşte, pe pământ. El are slujitori care vorbesc sub călăuzirea 

directă a Duhului Sfânt şi arată împlinirea Cuvântului făgăduit pentru 

acest timp.  

 În Matei 17.11, Domnul nostru a confirmat slujba viitoare a lui 

Ilie, care urma să vină înaintea zilei celei mari şi înfricoşate a 

Domnului. În acelaşi timp a confirmat şi slujba lui Ioan Botezătorul 

care avusese loc şi se încheiase.  

 Apoi, dacă mergem la Marcu 9.12, Domnul nostru a confimat 

din nou făgăduinţa din Vechiul Testament: ,,Ilie va veni întâi; şi va 

aşeza din nou toate lucrurile”. Nu un grup de evanghelişti, nu 

adunări carismatice ici sau colo, nu mari personalităţi care să-şi 

prezinte programul în faţa oamenilor, ci un om trimis de Dumnezeu, 

cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să ne aducă 

înapoi la Dumnezeu.  

 Prieteni, exact acest lucru se întâmplă acum!! 

 În mod deosebit în Marcu 9.12, Domnul nostru a confirmat 

slujba viitoare care trebuia să se desfăşoare, şi apoi a confirmat din 

nou slujba lui Ilie, Tişbitul, din Vechiul Testament.  

 Iubiţilor, Cuvântul lui Dumnezeu este atât de precis, dar el 

trebuie să ne fie descoperit prin Duhul Sfânt.  

 Venim acum la punctul cel mai important, şi eu spun chiar 

acum: eu cred mărturia lui William Branham. L-am cunoscut pe acest 

bărbat al lui Dumnezeu din 1955 până în 1965 şi am aflat despre 

chemarea lui, despre viaţa lui, despre lucrurile supranaturale pe care 

le-a făcut Dumnezeu prin harul Său suveran. Iubiţilor, eu nu aş 
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îndrăzni să resping sau să trec pe lângă o astfel de slujbă făgăduită şi 

rânduită de Dumnezeu cu un scop deosebit: pentru ca poporul lui 

Dumnezeu să fie întors la început, să fie scos din învăţăturile 

omeneşti, din bisericile organizate de oameni; să fie scoşi afară şi apoi 

introduşi în Cuvântul lui Dumnezeu.  

 William Branham a avut o slujbă deosebită, a avut o chemare 

extraordinară din partea Dumnezeului Atotputernic; această slujbă s-a 

desfăşurat din 1933 până în 1965 şi a fost confirmată de Dumnezeu. 

 Preaiubiţilor, Dumnezeu este acelaşi, Isus Hristos este acelaşi 

ieri, azi şi în veci. Eu am auzit de trăirea deosebită pe care a avut-o 

fratele Branham în 11 iunie 1933, atunci când el era pe cale să boteze 

a 17-a persoană după o campanie de evanghelizare. Atunci el a auzit o 

voce care i-a spus: ,,Priveşte în sus!” A doua oară vocea i-a spus şi mai 

apăsat: ,,Priveşte în sus!” Şi când el şi-a ridicat privirea, a văzut un nor 

supranatural din care ieşea o lumină supranaturală. Din acea lumină a 

ieşit o voce care i-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”. 

 Iubiţilor, nu încercaţi să treceţi pe lângă împlinirea făgăduinţei 

pe care a făcut-o Dumnezeu în Vechiul Testament, care a fost 

confirmată în Noul Testament, şi a împlinit-o în timpul nostru. 

 Dragilor, trebuie să înţelegeţi şi următorul lucru din Sfânta 

Scriptură: mulţi vorbesc despre a doua venire a lui Hristos, mulţi 

vorbesc despre Israel cu referire la cuvântul profetic, mulţi vorbesc 

despre aproape orice temă biblică – dar unde este Cuvântul lui 

Dumnezeu, mesajul acestui ceas, unde sunt astăzi acei predicatori care 

să fie în legătură cu făgăduinţa dată de Dumnezeu, şi anume de a fi 

readuşi la starea de la început, acum înaintea revenirii lui Hristos? 

 Iubiţilor, sunt multe lucruri care ar trebui spuse şi atenţia 

noastră trebuie atrasă spre împlinirea făgăduinţei principale şi a 

tuturor celorlalte făgăduinţe, cum ar fi cea referitoare la revenirea 

Domnului nostru pentru a ne lua acasă în slavă. Această făgăduinţă 

este în legătură directă cu făgăduinţa că Dumnezeu va trimite un 

proroc, pe Ilie, ca să aşeze din nou toate lucrurile înaintea revenirii 
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Domnului. În Fapte 3.19 la 21 este spus că Hristos rămâne în ceruri 

până când va avea loc aşezarea din nou a tuturor lucrurilor.  

 Iubiţi fraţi şi surori, eu nu sunt un fanatic, dar eu sunt obligat 

să vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. 

Acum are loc chemarea afară. Dumnezeu a trimis pe mesagerul Său şi 

mesajul, şi noi ducem acest mesaj dat de Dumnezeu, din Cuvântul lui 

Dumnezeu, care conţine toate făgăduinţele, până la marginile 

pământului. Ultima chemare are loc chiar acum.   

 Vă rog, ţineţi minte acest lucru: Dumnezeu vă vorbeşte astăzi 

şi vă face cunoscut făgăduinţele Lui şi ceea ce face El în acest timp. 

 Fie ca binecuvântările Lui să se odihnească peste voi, şi fie ca 

voi să credeţi aşa cum zice Scriptura.  

 Dumnezeu să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus.  

  
 


