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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 16 –  2011 

 

Ewald Frank 
 

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

vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Era cât pe ce să spun ,,din Europa”, dar dragi prieteni, lumea a devenit 

foarte mică. Aceste predici sunt transmise în multe ţări şi de aceea ne 

adresăm tuturor oamenilor, indiferent pe ce parte a globului s-ar afla. 

Aşa cum aţi înţeles deja, slujba noastră este o slujbă biblică, 

apostolică şi profetică, prin care împărtăşim Cuvântul lui Dumnezeu 

cu poporul lui Dumnezeu, cu cei ce au urechi de auzit, ca să audă ceea 

ce are de spus bisericilor Duhul.  

Noi înţelegem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu are un plan 

de mântuire. Înţelegem de asemenea că au fost date făgăduinţe 

referitoare la prima venire a lui Hristos şi sunt date făgăduinţe în 

legătură cu a doua venire a lui Hristos. La fel, sunt spuse dinainte 

lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii Domnului.  

Sunt făgăduinţe referitoare la Israel, poporul firesc ales de 

Dumnezeu, cu o ţară firească şi făgăduinţe cât se poate de fireşti, şi 

sunt făgăduinţe făcute Bisericii de Domnul, iar, la sfârşit, făgăduinţa 

că Mireasa lui Hristos, care iese din Biserică, va fi la ospăţul de nuntă 

al Mielului.  

Iubiţilor, eu cred că voi cunoaşteţi Sfânta Scriptură, lucru 

foarte, foarte important. Dar la fel de important este ca noi să nu 

interpretăm niciun verset din Cuvântul lui Dumnezeu, ci pur şi simplu 

să credem fiecare verset şi fiecare capitol în felul în care este scris, şi 

să-l aşezăm la locul lui conform planului de mântuire.  
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Cu referire la Israel, Dumnezeu a dat făgăduinţa să-i aducă 

înapoi în ţara lor la sfârşitul timpului. Prieteni, doresc să citesc câteva 

versete referitoare la această temă. Primul este din Isaia 11.11: ,,În 

acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară ca să 

răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit”. 

Al doilea este din Ier. 31.10: ,,Ascultaţi cuvântul Domnului, 

neamuri, şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: „Cel ce a risipit 

pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma”.  

 Apoi din Ezec. 36.24: ,,Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă 

voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră”.   

 Aceste făgăduinţe nu au fost făcute de un om, ci de Dumnezeu 

însuşi, pentru Israel, poporul ales de El. 

 Dacă mergem mai departe la prorocii din Vechiul Testament, 

găsim lucruri la care trebuie să luăm aminte. Osea 6.1 şi 2: „Veniţi să 

ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va 

vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi 

viaţa în două zile (,,după două zile” – în alte traduceri); a treia zi ne 

va scula, şi vom trăi înaintea Lui”.  

 Dacă mergem apoi în Noul Testament, în Matei 24 şi în textele 

paralele din celelalte Evanghelii, Domnul nostru a vorbit despre pilda 

smochinului.  

 Vreau să fac doar câteva comentarii. Evreii au fost împrăştiaţi, 

au fost persecutaţi, au fost ucişi timp de 1.600 de ani. Dar din anul 

1948 avem un stat, o ţară numită Israel. Şi Domnul nostru a spus de 

multe ori: ,,Când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri pe care vi le-am 
spus dinainte, atunci să ştiţi că vremea este foarte aproape”.   

 Am văzut că în Osea 6.2 este scris: ,,a doua zi”(„după două 

zile” –  în alte traduceri). O zi la Domnul este ca 1.000 de ani pentru 

noi. Şi 1.000 de ani la noi, sunt ca o zi pentru Domnul. Aşa că ei au 

fost împrăştiaţi timp de 2.000 de ani, persecutaţi timp de 1.600 de ani, 

dar acum ei s-au întors în ţara lor.  

 De aceea, dragi prieteni, noi credem că acesta este timpul lui 

Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Şi văzând împlinirea 
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făgăduinţelor cu poporul Israel, noi înţelegem că Biserica merge 

paralel cu Israelul. Aşa cum evreii au fost aduşi din toate ţările înapoi 

în ţara făgăduită lor, toţi adevăraţii credincioşi din toate ţările şi din 

toate denominaţiunile sunt aduşi înapoi la Cuvântul făgăduit pentru 

această zi.  

 Prieteni, aş dori să vă citesc din Marcu 1, ca să vedeţi cum 

fraţii noştri de la începutul Noului Testament au arătat că tot ceea ce se 

întâmpla atunci în Împărăţia lui Dumnezeu era exact aşa cum spusese 

Dumnezeu mai dinainte prin prorocii Lui. Citim din Marcu 1, 

începând cu v. 1: ,,Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit 

înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…”  Aceasta este 

prima parte a prorociei. Partea a doua este în v. 3: ,,glasul celui ce 

strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările...”  

 Este un lucru foarte important de ştiut şi respectat: Dumnezeu 

are un plan, şi acest plan este scris dinainte în Cuvântul Lui, în Noul şi 

Vechiul Testament. Noi trebuie să fim siguri că vedem ceea ce face 

Dumnezeu acum conform sfântului Său Cuvânt.  

 Îmi place nespus de mult felul cum este scris aici: ,,Începutul 

Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este 

scris în prorocul…” Noul Testament a început cu împlinirea 

făgăduinţelor şi prorociilor din Vechiul Testament. Noul Testament se 

încheie cu împlinirea făgăduinţelor şi a tuturor lucrurilor pe care 

Dumnezeu le-a hotărât mai dinainte ca să se petreacă înaintea revenirii 

lui Hristos.  

 Acum, dragi prieteni, încă un verset în această legătură din 

Luca 1.2: ,,după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii 

lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului”. Cei ce au fost 

martori ai împlinirii lucrurilor pe care prorocii le-au spus mai dinainte 

în Sfintele Scripturi, au scris despre aceste lucruri care pot fi găsite în 

Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Citim din Luca 1.3-4: ,,am găsit şi eu cu 

cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-

amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le 
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scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia 

învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai”.  

 Temeinicia sau siguranţa. Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. Şi 

toate lucrurile pe care El le face, sunt sigure. De aceea, noi trebuie să 

cunoaştem planul lui Dumnezeu prin descoperire divină.  

Şi ca să fiu sincer cu voi, iubiţi fraţi şi surori, noi cu toţii ne 

găsim într-o mare criză. Întreaga lume este în criză. Economic, 

religios, fiecare naţiune de pe pământ are de luptat  într-un fel sau altul 

– oriunde priveşti, este o criză. Şi se pare că şi denominaţiunile sunt 

într-o criză. Nu vreau să ating ceva anume, dar chiar şi cele mai mari 

biserici de pe pământ sunt într-o criză. Fiecare om este într-o criză. 

Biserica este într-o criză.  

Prieteni, eu sunt un protestant din cap până-n picioare, sunt un 

credincios al Bibliei şi pot spune prin harul lui Dumnezeu că Îl cunosc 

pe Domnul Isus Hristos în mod personal. I-am dedicat viaţa mea în 

1949, şi privesc acum în urmă la peste 50 de ani de slujbă în care am 

împărtăşit Cuvântul scump şi sfânt al lui Dumnezeu cu milioane de 

oameni din peste 150 de ţări.  

Prieteni, îngăduiţi-mi să vă spun adevărul: Dumnezeu are o 

cale cu poporul Său. Dumnezeu are un plan, un program chiar şi 

pentru acest timp de sfârşit. Şi acest plan este de a reaşeza, de a aduce 

Biserica nou testamentară înapoi la starea în care era chiar la început.  

Doar acum câteva luni, s-a spus de la Vatican că toate celelalte 

biserici creştine nu sunt de fapt biserici, ci sunt doar asociaţii creştine 

sau denominaţiuni. Şi în anunţul dat la Vatican se mai spunea că este 

doar o singură biserică, şi aceasta este biserica romană sau biserica 

Romei care are papalitatea ca şi cap. Şi în acest articol pe care-l puteţi 

citi pe internet se mai spune că toate celelalte biserici vor trebui să se 

întoarcă la Biserica mamă pentru ca să aibă parte de o deplină 

mântuire.  

Vestea pe care eu o am din Biblie este total diferită. Total 

diferită. Deplina mântuire nu se găseşte într-o biserică, nici într-o 

denominaţiune, ci numai în Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul 

nostru. Nu se poate separa mântuirea de Mântuitor. Nu se poate separa 
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vindecarea de Vindecător. Nu se poate separa nicio trăire pe care 

trebuie s-o avem cu Hristos, de Hristos însuşi. Tot ceea ce Dumnezeu 

ne-a împărtăşit, se găseşte numai în Hristos. În Hristos a locuit 

trupeşte toată plinătatea dumnezeirii şi numai în Hristos avem 

mântuirea, iertarea, împăcarea. Numai în Hristos şi prin Hristos avem 

viaţa veşnică. Eu nu am nevoie să mă duc la Roma, eu trebuie doar să 

vin la Domnul şi Mântuitorul meu pentru a trăi deplina mântuire, 

înnoirea, naşterea din nou şi botezul cu Duhul Sfânt.  

Prieteni, aşa cum încerc să vă spun, totul se mişcă într-o 

anumită direcţie. Şi, prieteni, eu nădăjduiesc că Dumnezeu vă mişcă şi 

pe voi în direcţia corectă, ca să nu fiţi găsiţi urmând un om sau un 

sistem.  

Iar un alt lucru este că în toate cele 350 de denominaţiuni 

protestante, orice preot sau predicator care merge la amvon, la 

serviciul de duminică, are cu el Biblia. Şi fiecare din ei dă mai departe 

propriile sale gânduri şi interpretări ale Sfintei Scripturi. Dar acest 

lucru nu este permis sub niciun motiv. Scriptura nu permite nicio 

interpretare proprie.  

De aceea eu trebuie să accentuez, în dragoste, că ultima 

predică trebuie să fie la fel ca prima predică. Ultimul botez trebuie să 

fie la fel cum a fost primul botez. Tot ce se face şi se învaţă în Biserica 

lui Isus Hristos rămâne la fel.  

De aceea, trebuie să ne întoarcem la cartea Faptele apostolilor, 

ca să ştim cum a început Biserica nou testamentară. Ea a început prin 

revărsarea Duhului Sfânt. A fost o lucrare a lui Dumnezeu. Cei ce erau 

răscumpăraţi prin sângele Mielului s-au adunat în Ierusalim ca să 

primească puterea de sus, ca să fie cele dintâi roade din ziua de 

Rusalii, ca să fie botezaţi prin Duhul Sfânt într-un singur Trup, Hristos 

fiind capul acestui Trup supranatural numit ,,Biserica lui Isus Hristos”. 

Pentru a înţelege mai bine trebuie să citiţi 1 Cor. 12 şi alte capitole. 

Ca să fie şi mai clar, Biserica lui Isus Hristos nu se găseşte în 

nicio denominaţiune, nici în biserica romano-catolică, nici în cea 

ortodoxă, nici în cea anglicană sau lutherană. Nu! Biserica lui Isus 

Hristos este formată din credincioşi născuţi din nou care au avut o 
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trăire personală a mântuirii şi care au recunoscut că, Cuvântul lui 

Dumnezeu este adevărul şi au ajuns la ascultarea de acesta.  

Dacă citiţi Sfintele Scripturi – şi acest lucru este absolut 

necesar – vă rog ţineţi minte acest lucru: noi nu putem ajunge în cer 

mergând pe propriile noastre căi. Aceasta este pur şi simplu imposibil. 

Noi trebuie să mergem pe calea lui Dumnezeu, să fim găsiţi în 

Cuvântul şi în voia lui Dumnezeu. 

Problema a început în Geneza, chiar în Grădina Eden, atunci 

când şarpele a înşelat-o pe Eva şi a îndepărtat-o de Cuvântul lui 

Dumnezeu, aducând-o sub influenţa lui. Apoi a urmat neascultarea şi 

căderea. 

Dar în Hristos noi suntem readuşi la ascultarea şi părtăşia cu 

Dumnezeu. Şi astfel ne dăm seama că nicio minciună nu vine din 

adevăr. Şi Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului ne călăuzeşte în tot 

adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. 

Să facem un cuprins al lucrurilor pe care le-am spus astăzi. 

Iubiţilor, revenirea lui Isus Hristos este foarte aproape. Nu doar că o 

spunem noi, ci aşa şi este. Şi noi ne putem aştepta ca El să revină în 

orice moment. Semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară şi 

oricine are urechi de auzit poate s-o audă şi oricine are ochi de văzut o 

poate vedea: revenirea Domnului este foarte, foarte aproape.  

De aceea, acum răsună ultimul mesaj, mesajul acestui ceas – 

mie îmi place foarte mult această denumire: mesajul acestui ceas, 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi. 

Aş dori să ne întoarcem la începutul acestei predici, la textele 

din Marcu 1 şi Luca 1. Aşa cum a făgăduit-o Dumnezeu prin proroci, 

aşa a şi început-o Dumnezeu. Şi cu siguranţă El o va şi încheia în 

acelaşi fel. Căci El a făgăduit să trimită un proroc de talia lui Ilie 

înainte ca să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată. Şi, prieteni, 

următorul lucru eu trebuie să-l împărtăşesc, dacă ar fi posibil, în 

fiecare predică. Eu trebuie să informez poporul lui Dumnezeu cu 

privire la făgăduinţa principală care trebuie să se împlinească înaintea 

revenirii lui Hristos. Şi această făgăduinţă îşi găseşte împlinirea în 

timpul nostru. Întregul Cuvânt al lui Dumnezeu, care include toate 
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făgăduinţele din Sfânta Scriptură, este împărtăşit cu întreg poporul lui 

Dumnezeu de pe faţa pământului. 

De aceea, aşa cum am spus, noi trebuie să verificăm cu 

Cuvântul lui Dumnezeu şi să aflăm dacă noi umblăm în ascultare şi 

supunere pe căile lui Dumnezeu şi dacă suntem pregătiţi pentru a doua 

venire a lui Hristos. 

Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, găsiţi drumul înapoi la 

Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Lui, urmându-L pe Domnul Isus 

Hristos. Şi veţi fi fericiţi în acea dimineaţă când trâmbiţa va suna,  

Domnul Se va coborî, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos, iar noi cei 

vii vom fi transformaţi, şi apoi, împreună vom fi ridicaţi la cer. Eu 

vreau ca voi să fiţi acolo. Eu I-am spus Domnului că doresc să 

împărtăşesc Cuvântul Lui în aşa fel, încât să-i văd din nou în slavă pe 

toţi cei ce aud mesajul Lui din gura mea.  

Fie ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi, la fel şi 

binecuvântările Celui Atotputernic. În Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 


