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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 21 –  2011 

 

Ewald Frank 
 

 

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

vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania.  

Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să vorbesc despre 

Domnul, despre făgăduinţele Lui, despre cea de a doua venire a lui 

Hristos, incluzând partea evanghelistică, partea de învăţătură şi partea 

profetică. Noi într-adevăr numim această slujbă ,,apostolică şi 

profetică” pentru că Biserica Dumnezeului celui viu este zidită pe 

Vechiul şi Noul Testament. Toate făgăduinţele date în Vechiul 

Testament şi-au găsit împlinirea în decursul Noului Testament. Şi 

apostolul Pavel întăreşte acest lucru, spunând: ,,Fiind zidiţi pe temelia 

apostolilor şi prorocilor, Isus Hristos fiind piatra din capul 

unghiului.”(Efes. 2.20). 

Putem citi ceea ce a scris apostolul Pavel bisericilor din timpul 

său, cum ar fi de exemplu epistola adresată colosenilor. În cap. 1, el 

vorbeşte despre lucrurile care ne-au fost date în Hristos şi Hristos este 

Capul trupului, al Bisericii.  

Prieteni, noi trebuie să avem trăirile noastre personale cu 

Domnul. Naşterea din nou nu este doar o învăţătură, trebuie să fie şi o 

trăire. Tot ce vine de la Dumnezeu trebuie să fie în legătură cu 

realitatea.  

Şi, prieteni, dacă noi vorbim despre cea de a doua venire a lui 

Hristos, atunci noi trebuie să vorbim şi de chemarea afară a 

adevăraţilor aleşi, singurii care ascultă ceea ce spune bisericilor 

Duhul. Toţi ceilalţi vor asculta doar ceea ce spun bisericile. Sau vor 

asculta ce spune cutare biserică sau biserica de care aparţin.  
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Şi dacă priveşti cu atenţie, acele biserici din timpul apostolilor 

erau sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dar după o perioadă de timp, au 

venit unii fraţi care au introdus diferite învăţături. Dar prieteni, când 

priveşti la începutul creaţiei, în Grădina Eden, înainte ca omenirea să 

înceapă cu adevărat, acolo a venit vrăjmaşul şi el a găsit acolo pe 

cineva cu care a putut să vorbească. Prieteni, noi trebuie să înţelegem 

următorul lucru: dacă noi nu ne supunem vocii lui Dumnezeu, atunci 

noi ne vom supune vocii vrăjmaşului. Cuvântul original al lui 

Dumnezeu ne este dat pentru ca noi să trăim prin el. Şi fiecare 

răstălmăcire este într-un fel sau altul împotriva Cuvântului original al 

lui Dumnezeu.  

De exemplu, dacă eu iau această carte, Biblia, eu ştiu că tot ce 

este scris în această carte este de la Dumnezeu şi ne aduce înapoi la 

Dumnezeu – nu e nicio explicaţie, nicio interpretare, ci doar Cuvântul 

original al lui Dumnezeu.  

Dar dacă iau un astfel de catehism, şi citesc de la început până 

la sfârşit, găsesc în el doar învăţături omeneşti, explicaţii, interpretări. 

Şi dacă eu vă întreb, luând aceste două cărţi, una într-o mână şi alta în 

cealaltă mână.  Ce să mă decid să cred? Decizia mea este deja luată. 

Această carte va rămâne închisă pentru totdeauna, iar aceasta, Biblia, 

va rămâne deschisă pentru totdeauna.  

Prieteni, eu trebuie să accentuez acest lucru – fie că vă place 

sau nu, fie că sunteţi de acord sau nu – acum, înaintea revenirii lui 

Hristos, credincioşii nou testamentari sunt cei ce-L cred pe Hristos – 

nu doar cred în Hristos, ci cred ceea ce a spus Hristos. Ei nu doar cred 

în Dumnezeu, ei cred ceea ce a spus Dumnezeu. Avraam nu doar a 

crezut în Dumnezeu, ci el a crezut ceea ce i-a spus Dumnezeu şi a 

văzut făgăduinţa împlinită. 

La fel trebuie să fie şi astăzi. Toată lumea crede în Dumnezeu, 

dar fiecare dă mai departe explicaţiile unei biserici sau pe ale lui 

proprii.  

Prieteni, a sosit timpul, şi vă rog nu vă supăraţi, a sosit timpul 

s-o spunem aşa cum o spune apostolul Pavel în Gal. 1, şi anume că 

este doar o singură Evanghelie adevărată, Evanghelia lui Isus Hristos, 
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Fiul lui Dumnezeu. Dar, în Gal. 1.8, mai scrie şi următoarele: ,,Dacă 

un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie 

deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie 

blestemat!”  

Şi prieteni, acum eu nu judec, ci o spun cu o inimă frântă: toţi 

au schimbat Evanghelia originală, învăţăturile originale. Şi eu spun 

adesea: ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică, ultimul 

botez în apă trebuie să fie la fel ca primul botez. Dacă eu astăzi botez 

altfel decât a botezat apostolul Petru, evanghelistul Filip sau apostolul 

Pavel, dacă eu botez conform unei tradiţii bisericeşti în loc să botez în 

Numele Domnului Isus Hristos, care este atunci locul meu? Unde mă 

aşează Biblia? 

De exemplu, aşa cum am spus în ultima predică, toţi cei ce au 

botezat în biserica de la început, în zilele apostolilor, au botezat în 

conformitate cu marea trimitere dată în Matei 28.19, în Numele 

Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că acesta este Numele de 

legământ nou testamentar. Niciun alt nume nu ne-a fost dat pe pământ 

sau sub ceruri decât Numele Domnului Isus Hristos. ,,…şi-I vei pune 

numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele 

sale.”(Matei 1.21). 

Apostolul Petru a înţeles prin descoperire divină că Numele 

Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt este Domnul Isus Hristos.  

Prieteni, dacă voi luaţi doar litera, litera omoară. Voi trebuie să 

aveţi Duhul, care să vă arate înţelesul celor spuse de Domnul nostru. 

De aceea trebuie să mergeţi de la Matei 28.19, la cartea Faptelor şi la 

Rom. 6, ca să vedeţi cum a fost înfăptuit botezul în apă. Acest lucru 

poate fi predicat de o mie de ori şi totuşi oamenii rămân în tradiţiile 

lor.  

Eu trebuie s-o spun: noi ne închinăm lui Dumnezeu, dar 

închinarea noastră este degeaba dacă noi rămânem în învăţăturile 

făcute de oameni şi în tradiţii religioase; Marcu 7.7 şi putem merge şi 

la Isaia 29, acolo unde este spus acelaşi lucru.  

Şi aici, în Gal. 1, apostolul Pavel spune în v. 10: ,,Caut eu 

oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau 
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bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş 

mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos”. Cum aş putea 

plăcea oamenilor şi lui Dumnezeu în acelaşi timp? Este imposibil! 

Decizia mea, prin harul lui Dumnezeu, este să plac Domnului, 

Mântuitorul meu, care Şi-a dat viaţa ca să mă salveze pe mine şi pe 

tine, care Şi-a vărsat sângele şi noi avem preţ în ochii lui Dumnezeu. 

De aceea, Dumnezeu a fost în Hristos împăcând lumea cu Sine.  

Aşa că, înapoi la învăţăturile originale, înapoi la Biblie, înapoi 

la învăţăturile apostolilor. Prieteni, noi trebuie să  cercetăm Scripturile 

pentru ca să fim siguri că nu vom fi găsiţi pe propriile noastre căi, în 

propria noastră voie, în propriile noastre tradiţii.  

De asemenea, fără să critic, dar pentru că eu călătoresc în toată 

lumea, am fost întrebat de multe ori: ,,Crezi tu în „evanghelia 
prosperităţii?” Eu cred în Evanghelia lui Isus Hristos, dar eu nu cred în 

aceşti evanghelişti impresionanţi care fac din Evanghelie o afacere, 

devenind milionari şi multimilionari, prin predicarea „evangheliei 

prosperităţii” şi înşelându-i pe oameni. 

Nu prieteni, eu nu am predicat niciodată despre bani, nu am 

ridicat niciodată o colectă în toată viaţa mea, nu am prezentat 

niciodată un program în cei peste 49 de ani de slujbă. Eu am predicat 

numai Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Isus Hristos.  

Ne întoarcem acum la punctul principal: revenirea lui Hristos, 

pregătirea noastră ca să-L întâmpinăm pe Mirele ceresc atunci când El 

va veni, să fim gata. Noi trebuie să o spunem apăsat de fiecare dată – 

Matei 25 va fi în curând istorie, 1 Cor. 15 va fi curând istorie, 1 Tes. 4 

va fi în curând istorie. Revenirea Domnului nostru este foarte, foarte 

aproape. Semnele timpului vorbesc o limbă clară şi puternică, astfel că 

noi nu ne putem închide ochii sau urechile faţă de ceea ce se întâmplă 

în întreaga lume. Aşa cum a spus dinainte Domnul nostru, în Matei 24, 

Marcu 13, Luca 21, aşa cum apostolul Pavel a scris lui Timotei şi 

tesalonicenilor despre ceea ce se va întâmpla în timpul de sfârşit: 

oamenii se vor îndepărta de la adevăr. Puteţi citi toate aceste capitole. 

Dar noi avem şi făgăduinţa că înainte să vină ziua cea mare şi 

înfricoşată a Domnului, înainte să se încheie timpul de har, înainte să 
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se termine ziua mântuirii, Dumnezeu a făgăduit să ne trimită un mesaj 

profetic prin care noi să fim aduşi înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu.  

Prieteni, îngăduiţi-mi să spun următoarele: când Dumnezeu a 

dat o făgăduinţă lui Avraam, ,,după 400 de ani voi scoate pe poporul 

tău din robie” – când după cei 400 de ani a venit vremea împlinirii 

acelei făgăduinţe, Domnul Dumnezeu S-a arătat lui Moise în rugul 

aprins şi i-a dat trimiterea spunând: ,,Am auzit strigătul poporului 

Meu, mi-am adus aminte de făgăduinţa Mea şi iată, Eu te trimit şi 

Eu voi merge cu tine”. 

Dacă mergem în întreg Vechiul Testament, vedem că atunci 

când Dumnezeu a dat o făgăduinţă, El a împlinit întotdeauna acea 

făgăduinţă.  

Vedem apoi cum prorocii din Vechiul Testament până la 

prorocul Maleahi, au fost folosiţi de Dumnezeu ca să spună dinainte 

lucrurile care urmau să se întâmple.  

Aici, în prorocul Maleahi găsim două făgăduinţe. În cap. 3.1 

este scris: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea 

Mea”. Iar în cap. 4 este scris: ,,Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie 

înainte de a veni ziua Domnului”. Slujba lui Ioan Botezătorul s-a 

desfăşurat acum 2.000 de ani, dar soarele încă nu s-a întunecat, nici 

luna nu s-a făcut ca sângele. Dar rămâne făgăduinţa că Dumnezeu va 

trimite pe cineva ca Ilie, ca să aşeze din nou toate  lucrurile – vreţi să 

deschideţi bibliile voastre şi să citiţi Matei 17.11?  ,,Este adevărat că 

trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile.” Sigur, 

este uşor să spui: ,,Asta s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul”. Dar Ioan 

Botezătorul, în Evanghelia lui Ioan cap. 1 de la v. 17, a fost întrebat: 

,,Eşti tu Hristosul?” Şi el a răspuns: ,,Nu”. ,,Eşti tu prorocul?” El a 

răspuns: ,,Nu, nu sunt”. ,,Eşti tu Ilie?” El a spus: ,,Nu, nu sunt”. ,,Dar 

cine eşti tu?” l-au întrebat. Şi în v. 23, Ioan dă răspunsul: „Eu”, a zis 

el, „sunt glasul celui ce strigă în pustiu: „Neteziţi calea Domnului!”  

Prieteni, fiecare bărbat al lui Dumnezeu şi-a cunoscut poziţia şi 

partea lui din planul de mântuire.  

Şi eu trebuie să vă împărtăşesc şi acest lucru: când fratele 

William Branham a primit chemarea şi trimiterea divină, lui i s-a spus: 
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,,Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui 
Hristos, la fel eşti tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui 
Hristos”. Aceasta s-a întâmplat în iunie 1933. Iar noi suntem acum în 

anul 2011. Şi credeţi-mă, dragii mei prieteni, chiar şi în ultima mea 

călătorie în Cambodgia, la Phnom Penh şi în ţările învecinate, în Laos, 

am întâlnit oameni ai „evangheliei depline” cu adunări minunate, cu 

muzică minunată, totul era minunat, şi, totuşi, ei nu au auzit niciodată 

despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu au auzit 

niciodată despre făgăduinţele pentru acest timp. Şi, totuşi, ei pretind 

că slujesc lui Dumnezeu, că se închină lui Dumnezeu, iar unii pot 

cânta o oră întreagă. Am fost aşa de descurajat când am văzut cum 

oamenii sunt ţinuţi în întuneric, cu muzică, cu mişcări unduitoare, şi 

pretinzând că sunt călăuziţi de Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu te 

înşeală, Duhul Sfânt nu te ţine în întuneric, Duhul Sfânt te călăuzeşte 

la toate făgăduinţele lui Dumnezeu, în tot adevărul Cuvântului lui 

Dumnezeu.  

De aceea, dacă tu nu ştii ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru 

timpul nostru, dacă nu înţelegi şi nu participi la ceea ce face 

Dumnezeu chiar acum, cum poţi tu pretinde că eşti un copil al lui 

Dumnezeu, cum poţi tu pretinde că te afli în Împărăţia lui Dumnezeu, 

cum poţi tu pretinde că te afli în Biserica lui Isus Hristos, cum mai 

poţi tu pretinde că eşti o parte a Miresei lui Isus Hristos, despre care 

Biblia spune în Apoc. 19.7: ,,şi soţia Lui („mireasa Lui” – în alte 

traduceri) s-a pregătit”. Ei sunt aceia care ascultă acum glasul, care 

ascultă acum ultimul mesaj: ,,Iată vine Mirele! Ieşiţi-I în 

întâmpinare”.  

Ce înseamnă acest ,,Ieşiţi afară”? Pentru aceasta trebuie să 

citiţi 2 Cor. 6 şi Apoc. 18: ,,Voi poporul Meu ieşiţi din mijlocul lor”. 

Prieteni, daţi-mi voie să vă spun: noi trebuie să ieşim din toate 

denominaţiunile care se unesc în Consiliul Mondial al Bisericilor şi 

care privesc spre Roma şi se întorc la Roma.  

Noi nu ne întoarcem la Roma. Noi ne întoarcem la Ierusalim, 

noi ne întoarcem la învăţăturile originale. 
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Prieteni, voi trebuie să credeţi acest lucru – o spun în Numele 

Domnului. Noi nu suntem doar în timpul de sfârşit, noi suntem la 

sfârşitul timpului de sfârşit. Şi revenirea lui Hristos este foarte, foarte 

aproape. Priviţi ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, priviţi la 

Ierusalim, uitaţi-vă la negocierile cu privire la acest oraş. Priviţi ce se 

întâmplă pe întreg pământul, priviţi la Haiti, priviţi la Port-au-Prince, 

la Japonia, priviţi la cutremurele care au avut loc în ultimii ani. Întreg 

pământul se cutremură. Priviţi la războaiele şi la terorismul care se 

găsesc în ştirile din fiecare zi. Ceva rău se întâmplă în fiecare zi. Şi 

Domnul nostru a spus de 3 ori: ,,Când veţi vedea întâmplându-se aceste 
lucruri pe care vi le-am spus dinainte, atunci voi ştiţi că timpul este aproape, 
este chiar la uşă”. Un semn deosebit este strângerea poporului Israel din 

aproape 150 de ţări şi întoarcerea lor în ţara făgăduită. 

Şi vă spun din nou, slujba celor doi proroci din Apoc. 11, va 

avea loc în Ierusalim şi evreii trebuiau să vină înapoi din toate ţările 

de pe pământ pentru ca să fie acolo când se împlinesc făgăduinţele 

date lor.  

Iar noi, cei dintre neamuri, trebuie să ne găsim în Cuvântul 

făgăduit pentru această zi, noi trebuie să avem ocazia să fim incluşi în 

ceea ce face Dumnezeu chiar în acest timp. Noi ieşim din toate 

denominaţiunile, din toate bisericile, crezând Cuvântul lui Dumnezeu   

şi respectându-l ca pe singurul ABSOLUT pe care îl avem. Cerul şi 

pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. 

Aşa că dragi prieteni, nu lăsaţi ca aceste cuvinte să treacă pe 

lângă voi, ci lăsaţi-le să fie puse ca o sămânţă în inima voastră. 

Credeţi-L pe Dumnezeu, credeţi aşa cum zice Scriptura şi pregătiţi-vă, 

pregătiţi-vă ca să fiţi gata pentru clipa când trâmbiţa va suna şi morţii 

în Hristos vor învia, iar noi cei vii care vom fi rămas, vom fi schimbaţi 

şi împreună vom fi luaţi în slavă. Dacă tu asculţi ACUM de glasul Lui, 

vei auzi glasul Lui atunci când El se va întoarce. Dacă nu asculţi 

acum, nu-L vei auzi nici atunci.  

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, fie ca El să fie cu voi. 

Eu nu doresc să plac oamenilor, eu doresc să plac lui Dumnezeu. 

Primiţi Cuvântul Lui şi binecuvântările Lui. 
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Dumnezeu să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin 

 

 

 
BROŞURA ESTE GRATUITĂ 

 
 

 Pentru mai multe informaţii puteţi scrie pe adresele de mai sus sau vizitaţi 

site-ul: www.evanghelia.ro 
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