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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 25 –  2011 

 

Ewald Frank 

 

 Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, 

sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune 

din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu să pot împărtăşi 

Cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu din diferite ţări. Aşa 

cum ştiţi, eu am primit o chemare din partea Domnului, aceea de a 

merge din oraş în oraş, din ţară în ţară ca să predic Cuvântul Lui şi să 

împărtăşesc Evanghelia lui Isus Hristos cu cât mai mulţi oameni.  

 Privesc în urmă la cei aproape 50 de ani de slujbă 

internaţională, în care au fost peste 150 de ţări în care am păşit şi în 

care vocea mi-a fost ascultată predicând Cuvântul scump al lui 

Dumnezeu. Eu cred din toată inima că toate făgăduinţele lui 

Dumnezeu sunt DA şi AMIN, cred că Dumnezeu are un plan de 

mântuire şi mai cred că timpul de har a avut un început şi va avea un 

sfârşit. Sfânta Scriptură vorbeşte despre un ,,timp al sfârşitului”.   

Domnul nostru a spus, în mod deosebit în Matei 24, Marcu 13 şi în 

Luca 21, despre lucrurile care vor avea loc înainte de a se încheia 

timpul de har, înainte de a reveni Domnul nostru pentru a-Şi lua acasă 

în slavă pe poporul Său. 

 Prieteni, una din cele mai importante afirmaţii se găseşte în 

Matei 24.14: ,,Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în 

toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci 

va veni sfârşitul”.  

 Astăzi doresc să împărtăşesc cu voi, cu toată sinceritatea, tema 

referitoare la botez, pentru că aseară am citit un articol scris de un 

faimos pastor luteran care a folosit  textul din Rom. cap. 6, şi a numit 

botezul ca fiind un „sacrament” sau ,,o taină”. El spunea că stropirea 
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copiilor cu apă este botezul, este mântuirea, este naşterea din nou şi 

aşa mai departe.  

 Şi eu am fost atât de trist în duhul meu pentru că astăzi, în 

toate denominaţiunile, toţi ştiu câteva limbi străine, ştiu engleza, 

germana, ebraica, latina, greaca, toţi sunt învăţaţi, toţi par a şti despre 

ce este vorba. Dar când privim mai atent la această temă, ne dăm 

seama că fără descoperirea dată de Dumnezeu asupra Cuvântului şi a 

voii Sale, noi umblăm în întuneric, indiferent cine suntem noi.  

 Şi prieteni, o spun din nou cu sinceritate, de ce aş urma eu o 

biserică? Dacă mergi la o biserică, ei au 7 ,,sacramente” sau ,,taine” şi 

o persoană, după ce a primit toate cele 7 „sacramente” în decursul 

vieţii sale, când pleacă dintre cei vii, ea „aterizează” în Purgatoriu. Eu 

nu am nevoie de o astfel de mântuire.  

 Altă biserică are 3 „sacramente”. Dar nicio siguranţă divină. 

Aceste lucruri nu sunt bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, sunt doar 

închipuiri şi oamenii de pe întreg pământul sunt duşi în rătăcire.  

 Altă biserică are 39 de articole (puncte) în mărturisirea de 

credinţă. Prieteni, eu am fost în toată lumea, am predicat chiar şi în 

Egipt, în diferite biserici din diferite oraşe; am predicat în 14 ţări 

islamice în diferite grupări creştine. 

 Revenim acum la tema botezului, deoarece am o sarcină, o 

greutate pe inima mea. Ce înseamnă de fapt botezul? Cine este 

botezat? Cine a fost botezat în zilele descrise în Biblie? 

 Dacă mergem la Ioan Botezătorul, la Râul Iordan, vedem că 

mai întâi el a predicat. Apoi oamenii şi-au mărturisit păcatele şi după 

aceea au fost botezaţi prin scufundare.   

 Chiar şi Isus Hristos, Domnul nostru, a spus: ,,Se cuvine să 

împlinim toată neprihănirea”. Şi El este exemplul nostru de ascultare 

şi supunere. El a fost botezat în Râul Iordan prin scufundare şi când a 

ieşit din apă cerul s-a deschis, Duhul Sfânt S-a coborât şi a rămas 

peste El şi un glas a fost auzit: ,,Acesta este Fiul Meu preaiubit în 

care Îmi găsesc plăcerea”.  
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 Prieteni, noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură, noi trebuie să 

găsim drumul înapoi la învăţăturile apostolice. Eu nu voi primi şi nu 

voi accepta niciodată ceva ce nu este scris în Biblie.  

 În Rom. 6.3, noi citim: ,,Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în 

Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?” Noi putem citi mai 

departe în celelalte versete ce înseamnă de fapt un botez biblic. 

Apostolul Pavel scrie despre faptul că ,,am fost răstignit cu Hristos şi nu 
mai trăiesc propria mea viaţă, ci Hristos Îşi trăieşte viaţa Lui prin mine”.  

 Prieteni, acum ne întoarcem la Matei 28, şi noi TREBUIE s-o 

facem. Noi trebuie să ne întoarcem la început, la trimitere, pentru a 

înţelege foarte bine cum trebuie făcute toate lucrurile. Biblia este linia 

noastră călăuzitoare.  

 În Matei 28, Domnul nostru a dat ucenicilor Lui marea 

trimitere. Citesc vers. 19: ,,Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 

neamurile” – învăţaţi toate neamurile – mai întâi noi trebuie să 

învăţăm toate neamurile. Trebuie noi să botezăm un bebeluş de 8 zile 

sau 2 săptămâni? Nu! Mai întâi noi trebuie să predicăm Evanghelia, 

mai întâi trebuie să învăţăm toate neamurile şi după aceea să botezăm 

pe cei care au crezut.  

 Apoi în vers. 20 este scris: ,,Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-

am poruncit”. Pot eu învăţa un bebeluş să păzească toate lucrurile? 

Ştie un bebeluş ceva despre Dumnezeu? Când el nu ştie nimic de 

mama şi tatăl lui şi nici despre altceva? Şi apoi să spui că în mod 

automat el a primit mântuirea?  

Nu, prieteni, şi încă o dată nu! Aceasta este inducere în eroare. 

Astăzi noi avem biserici protestante, biserica catolică, biserica 

ortodoxă şi peste 2 miliarde de oameni sunt duşi în rătăcire – şi acest 

lucru este dureros, este foarte dureros. Prieteni, noi trebuie să spunem 

oamenilor adevărul atât timp cât ei sunt în viaţă pentru că după moarte 

este prea târziu. Ne gândim aici şi la Marcu 7.7 unde scrie: ,,Degeaba 

Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci 

omeneşti”.  
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 Deci, în Matei 28.19 ni se spune că mai întâi noi trebuie să 

învăţăm toate neamurile şi apoi să-i botezăm pe cei care au crezut în 

Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal.  

 Acelaşi lucru îl găsim în Marcu cap. 16 de la v. 15. Voi cu toţii 

cunoaşteţi marea trimitere. Iar în vers. 16 citim: ,,Cine va crede şi se 

va boteza va fi mântuit”. Mai întâi are loc predicarea, aşa vine 

credinţa şi apoi are loc botezul.  

 Cine de pe pământul acesta are dreptul să facă din ordinea 

divină o neorânduială? Cine are dreptul să aibă propriile lui învăţături 

şi totuşi să se decoreze din cap până în picioare cu versete, lăsându-i 

pe oameni sub impresia că ceea ce fac este conform Cuvântului lui 

Dumnezeu? Dar aceasta nu este conform Cuvântului! De aceea noi 

trebuie să împărtăşim adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu, cu toată 

sinceritatea.  

 Citim din nou: ,,Cine va crede…”. Şi acest lucru a fost scris 

după ce Domnul nostru zisese: ,,Duceţi-vă în toată lumea şi 

propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” – la orice naţiune, de orice 

limbă, de orice seminţie şi atunci: ,,Cine va crede şi se va boteza va fi 

mântuit”. Nu este spus destul de clar?  

 Mergem apoi la Luca cap. 24 şi citim în vers. 47: ,,Şi să se 

propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi 

iertarea păcatelor, începând din Ierusalim”. Nu este clar? Pentru 

mine este foarte clar!  

 Mergem acum la Fapte cap 2, când la prima predică Cuvântul 

lui Dumnezeu a străpuns inima oamenilor. Acolo nu au fost aduşi 

bebeluşi, ci mii de oameni s-au adunat ca să asculte predica 

apostolului Petru. Citim în Fapte 2 vers. 37 şi 38: ,,După ce au auzit 

aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă”. Apoi urmează 

întrebarea: „Fraţilor, ce să facem?” ,,Ce trebuie să facem?” Şi 

răspunsul a fost: ,,Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în 

Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre”. 

Acesta nu este un sacrament, nu ceva făcut de un preot, ci este 

o trăire personală a mântuirii făcută cu Domnul: primirea Cuvântului, 

a Evangheliei, crezând, trăind pocăinţa şi apoi fiind botezat.  
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 În vers. 41 citim: ,,Cei ce au primit propovăduirea lui au fost 

botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat 

aproape trei mii de suflete”. Mai întâi predicarea – că Isus a murit pe 

crucea de pe Golgota şi că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea 

cu Sine. Că Hristos a purtat păcatele noastre şi a luat chiar şi blestemul 

care era peste noi. Şi noi suntem acum mântuiţi prin harul lui 

Dumnezeu, prin credinţa în Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul 

nostru. Nu o mântuire primită în mod automat de la o fiinţă 

omenească, ci de la Dumnezeu.  

 Şi nu este alt Nume dat oamenilor în care să fim mântuiţi decât 

Numele lui Isus Hristos, Domnul nostru.  

 Dacă mergeţi cu mine la Fapte 8.12, citim: ,,Dar când au 

crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui 

Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât 

bărbaţi cât şi femei”. După ce au crezut vestirea lui Filip, au fost 

botezaţi bărbaţi şi femei.  

 Prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui 

Dumnezeu. Lăsaţi pe fiecare om să meargă pe calea lui, dar cei ce vor 

să fie gata la cea de a doua venire a lui Hristos, trebuie să se 

conformeze cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Vă rog, ascultaţi cu 

atenţie: nu puteţi ajunge în slavă pe propriile voastre căi, cu propriile 

voastre învăţături. Voi trebuie să mergeţi pe calea lui Dumnezeu şi 

trebuie să intraţi pe poarta cea strâmtă şi să mergeţi în ascultare şi 

supunere pe această cale îngustă, pentru a-L întâlni pe Domnul când 

va reveni.  

 Deci, după ce Filip a predicat şi oamenii au ascultat şi au 

crezut, ei au fost botezaţi.  

 Mergem apoi la Fapte cap. 10 şi aici de la vers. 38 la 48 găsim 

modelul exact şi descrierea felului în care s-au petrecut lucrurile. În 

predica lui, apostolul s-a referit la Isus Hristos care a fost uns de 

Dumnezeu, şi în vers. 39 el spune: ,,Noi suntem martori a tot ce a 

făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnându-

L pe lemn”. Şi apoi vine mărturia ,,Dar Dumnezeu L-a înviat a treia 

zi…” – şi urmează întreaga mărturie a lucrurilor care s-au petrecut. 
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 Apoi în vers. 43, el spune: ,,Toţi prorocii mărturisesc despre 

El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea 

păcatelor”. Ce clar mesaj de mântuire adresat oamenilor!  

 De aceea, noi trebuie să urmăm şi astăzi acelaşi model. Mai 

întâi noi împărtăşim planul lui Dumnezeu de mântuire astfel ca 

oamenii să ştie că există o cale de a-L întâlni pe Dumnezeu. Şi, dragi 

prieteni, eu spun de obicei: calea lui Dumnezeu la noi, este calea 

noastră spre Dumnezeu. Nu există decât o singură manifestare 

personală a lui Dumnezeu, o singură descoperire personală a lui 

Dumnezeu în Hristos. Nu există nicio altă fiinţă omenească pe 

pământ, niciun proroc, niciun întemeietor de religie, decât Isus Hristos 

care a putut spune: ,,Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”. 

Numai în Hristos avem mântuirea, numai în Hristos avem iertarea 

păcatelor, numai în El avem viaţa veşnică. Pentru că numai în Hristos 

a venit Dumnezeu la noi.  

 După vers. 43 din Fapte cap. 10, citim în vers. 44 că Duhul 

Sfânt S-a coborât peste toată adunarea. Şi în vers. 48 citim: ,,Şi a 

poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos”. Nu este 

minunat acest lucru? Matei, Marcu, Luca, Fapte 2, Fapte 8, Fapte 10 

ne prezintă în mod armonios planul lui Dumnezeu.  

 Apoi în Fapte 19, apostolul Pavel găseşte câţiva prieteni care 

crezuseră slujba lui Ioan Botezătorul. În vers. 5, Pavel ajunge la 

apogeul vestirii sale şi rezultatul este: ,,Când au auzit ei aceste vorbe, 

au fost botezaţi în Numele Domnului Isus”. 

 Prieteni, noi am putea merge la Colos. 2, vers. 12 şi 13, am 

putea merge la multe versete din Scriptură până la 2 Tim. 4, unde este 

spus că mulţi se vor îndepărta de adevăr. Şi pentru că se vor îndepărta 

de adevăr, vor ajunge să creadă propriile lor minciuni şi interpretări, 

vor crede propriilor lor fabule.  

 Prieteni, eu nu cred că noi suntem rânduiţi să credem nişte 

lucruri inventate de oameni. Eu cred că Dumnezeu veghează asupra 

Cuvântului Lui. Şi o spun din nou: acum, înaintea revenirii lui Hristos, 

toţi adevăraţii credincioşi trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie 

să vină la Isus Hristos, trebuie să creadă aşa cum zice Scriptura. Şi 
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aceasta include desigur, pocăinţa, botezul, naşterea din nou, călăuzirea 

prin Duhul, credinţa tuturor făgăduinţelor pe care le-a dat Dumnezeu 

în Cuvântul Său.  

 Prietenii mei dragi, vă rog, cercetaţi Scripturile şi să ajungeţi la 

cunoştinţa că acesta este planul lui Dumnezeu, acesta este modelul lui 

Dumnezeu. Întoarceţi-vă la Domnul şi veţi mulţumi lui Dumnezeu şi 

fratelui Frank pentru că aţi auzit adevărul şi v-aţi decis să-L urmaţi pe 

Isus Hristos. Pocăiţi-vă şi botezaţi-vă în Numele lui Isus Hristos. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Amin. 

 


