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        Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 28 –  2011 

 

Ewald Frank 

  

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

sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din 

Krefeld, Germania. Cred că aţi observat că vocea mea nu este în cea 

mai bună stare, dar vreau să împărtăşesc cu voi multele binecuvântări 

pe care le-am primit în timpul adunărilor din 8 ţări africane, în iunie şi 

iulie 2010. Peste 8.000 de oameni au auzit Cuvântul lui Dumnezeu în 

mod direct, în special pe stadioane. Au fost date interviuri pentru 

ziarele locale şi posturile de televiziune naţionale au transmis predicile 

în toate acele ţări.  

Prieteni, noi o spunem cu smerenie: acesta este ultimul mesaj 

şi Domnul nostru a spus: ,,Această Evanghelie a Împărăţiei va fi 

propovăduită tuturor neamurilor şi apoi va veni sfârşitul”.  

Noi înţelegem că fratele Branham a primit o trimitere directă 

din partea lui Dumnezeu şi mesajul încredinţat lui este venit din 

Cuvântul lui Dumnezeu, şi include toate făgăduinţele din Cuvânt. Noi 

împărtăşim acelaşi mesaj cu poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.  

Sunt foarte multe ţări, din care am putea relata, dar am decis să 

împărtăşim cu voi o parte dintr-o adunare pe care am avut-o în 

Republica Congo. Acolo am avut 6 adunări ţinute pe stadioane de 

fotbal la care au participat între 8 şi 20 de mii de oameni. Una din 

aceste adunări vrem s-o împărtăşim cu voi şi pe care puteţi s-o 

urmăriţi şi să fiţi binecuvântaţi. 

Este privilegiul meu să pot spune Domnului care m-a trimis: 

,,Îţi mulţumesc Ţie, Domnul şi Mântuitorul meu, că mi-ai dat ocazia să 
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împărtăşesc Cuvântul Tău cu scumpii mei fraţi şi surori din ţările africane şi 
din toate ţările de pe faţa pământului”. 

Noi suntem foarte aproape de revenirea lui Hristos, semnele 

timpului vorbesc o limbă foarte clară. Noi vă stimăm din inimă şi fie 

ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Şi fie ca noi toţi să 

fim pregătiţi pentru a doua venire a lui Hristos care s-a apropiat foarte 

mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, aceasta este 

rugăciunea mea. În Numele lui Isus. Amin. 

++++++++++++++++++++++++ 

 Biserica nou-testamentară trebuie reaşezată. Toate slujbele 

trebuie reaşezate, toate darurile duhovniceşti trebuie restituite (Fapte 

3.17-21). Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare, conform Isaia 

cap. 28. Iar în vers. 21 din Fapte cap. 3, citim că: „Hristos rămâne în 

ceruri până la vremea aşezării din nou a tuturor lucrurilor”. 

 Daţi-mi voie să fac următoarea afirmaţie pentru toţi fraţii noştri 

care au o slujbă pentru Mireasa lui Hristos. Ei pot fi aşezaţi conform 

Efes. cap. 4. Fiecare slujbă aşezată de Dumnezeu în trupul lui Hristos 

va fi pentru zidirea Bisericii Dumnezeului cel viu. Fiecare învăţătură 

greşită va provoca diviziuni. 

 Rămâneţi cu Cuvântul lui Dumnezeu! Rămâneţi cu adevărata 

învăţătură apostolică! Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima 

predică. 

 Mulţi predicatori din denominaţiuni spun că ei nu cred Matei 

28. Noi credem Matei 28, noi credem Marcu 16, noi credem Luca 24, 

noi credem Ioan 20. În toate aceste patru Evanghelii, Domnul nostru a 

vorbit cu ucenicii Săi după învierea Sa. 

 În Matei 28, accentul este pus pe ,,a învăţa toate neamurile” şi 

să fie botezaţi în NUMELE. Tată nu este un nume. Tu eşti un tată, tu 

eşti un fiu, tu eşti soţ, dar nu acesta este numele tău. Dacă noi trebuie 

să botezăm în „Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt”, atunci 

noi trebuie să cunoaştem mai întâi NUMELE. 

 Apostolul Petru a fost de faţă atunci când Domnul a dat 

trimiterea, şi, în Fapte cap. 2, el a ţinut prima sa predică sub ungerea 
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Duhului Sfânt: ,,Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele 

lui Isus Hristos”. Apostolul Pavel a făcut acelaşi lucru. 

 Tot ceea ce a fost făcut în timpul apostolilor a fost făcut în 

Numele Domnului Isus Hristos, pentru că acesta este Numele de 

legământ nou-testamentar. „Îi vei pune Numele Isus, căci El va 

mântui pe poporul Său de păcatele lui.” Astfel noi înţelegem că 

ucenicii au îndeplinit cu exactitate porunca care le-a fost dată. 

 Fratele Branham a fost acela care a fost folosit de Dumnezeul 

Atotputernic ca să facă o afirmaţie foarte pătrunzătoare. Când eu am 

auzit-o pentru prima dată, eu am oprit magnetofonul şi am spus:  

,,Dumnezeul meu, eu nu înţeleg ceea ce spune omul tău aici”. El a spus – 

vă rog scuzaţi-mă că o repet aici – ,,Oricine este botezat în formula ,,Tată, 
Fiu şi Duh Sfânt” este botezat în biserica romano-catolică”. Eu am fost atât 

de şocat şi n-am putut înţelege pe loc acel lucru, dar apoi am înţeles. 

 În primii 300 de ani de după apostoli, toţi cei deveniţi 

credincioşi au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Doar 

după sinodul de la Niceea, din anul 325, când biserica s-a unit cu 

statul şi religia catolică a devenit religie de stat, atunci Matei 28.19 a 

fost înţeles greşit. De atunci încoace se foloseşte formula şi nu 

Numele. 

 Martin Luther, un mare bărbat al lui Dumnezeu, şi în 2017 se 

vor împlini 500 de ani de când Martin Luther a protestat împotriva 

bisericii catolice, când el a afişat cele 95 de teze pe uşa catedralei din 

Wittenberg. Dar aici vreau să ating un punct important: până la acea 

vreme am avut de a face cu o cei o mie de ani ai Evului Mediu. Nicio 

familie nu avea Biblia, numai preoţii aveau Biblia, şi nimeni nu putea 

verifica dacă ceea ce spuneau ei este corect sau nu. Dar începând cu 

Reforma, Biblia a fost tradusă în multe limbi şi acum oamenii o pot 

citi ei înşişi. Au urmat multe treziri. După trezirea luterană a urmat 

trezirea metodistă, apoi trezirea baptistă, şi fiecare trezire i-a adus pe 

oamenii mai aproape de Cuvânt, iar acum 100 de ani a avut loc o nouă 

revărsare a Duhului Sfânt. 
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 Dar aici este ceva care îmi rupe inima: în toate bisericile care 

au apărut după Reformă s-a rămas în botezul fals în „Numele Tatălui, 
Fiului şi Duhului Sfânt”. 

 Ce fac slujitorii cu Fapte 2.42, unde Sfânta Scriptură spune: „ei 

stăruiau în învăţătura apostolilor”? 

 Acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru poporul lui 

Dumnezeu, ca să iasă din toate denominaţiunile, din toate învăţăturile 

greşite. „Despărţiţi-vă de ei” zice Domnul, primiţi Cuvântul 

adevărului! 

 În rugăciunea Domnului ni se spune că noi trebuie să ne 

rugăm: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău”. 

În Ioan cap. 17, de trei ori Fiul spune: ,,Tată, am făcut cunoscut 

Numele Tău celor pe care Mi i-ai dat.” – este o descoperire divină. 

Deci, noi ne rugăm: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se 

Numele Tău”. 

 Aţi auzit vreodată pe cineva să se roage: ,,Fiul nostru care eşti în 
ceruri?”Aţi auzit vreodată pe cineva să se roage: ,,Duhul nostru Sfânt care 
eşti în ceruri? 

 Dintotdeauna şi pentru totdeauna există numai un singur 

Dumnezeu, şi acest singur Dumnezeu S-a descoperit în ceruri ca Tatăl 

nostru, pe pământ în singurul Lui Fiu născut. Emanuel, Dumnezeu cu 

noi, şi de la revărsarea Duhului Sfânt El trăieşte în noi. Dumnezeu 

deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi pentru a împlini 

propriul Său plan de mântuire. 

 Doar un gând referitor la ,,ziua Domnului”; doresc să vă las 

câteva versete. Dumnezeu însuşi a spus: „Vă voi trimite pe prorocul 

Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată”. 

 Vă rog, citiţi Isaia cap. 13 de la v. 6, citiţi Ioel cap. 2, citiţi 

prorocii din Vechiul Testament, citiţi Fapte cap. 2, v. 20. În prima sa 

predică, acum 2000 de ani, apostolul Petru a repetat făgăduinţa din 

Vechiul Testament. V-o citesc din Vechiul Testament, din Ioel 2.31: 

,,soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a 

veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. 
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 Şi acum vă voi arăta din Matei 24, că soarele se va întuneca 

după necazul cel mare, nu în timpul nostru. Noi nu vom trece prin 

necazul cel mare. În Matei cap. 24 citim v. 29: ,,Îndată după acele zile 

de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, 

stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate”. 

 Şi ca să vă arăt cu exactitate când se vor petrece aceste lucruri, 

noi trebuie să citim Apoc. 6.12 şi 13: „Când a rupt Mielul pecetea a 

şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. 

Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca 

sângele, şi stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele 

verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic”. 

 În Scriptură totul este plasat corect, noi nu trebuie să 

interpretăm niciun verset, noi doar mergem de la Vechiul la Noul 

Testament. 

 Scumpii mei fraţi şi surori, dragi prieteni, noi trăim acum în cel 

mai important moment din istoria omenirii. Dacă veţi citi Matei 24 tot 

capitolul, dacă veţi citi Marcu 13, veţi vedea cum toate lucrurile se 

împlinesc. Amin. 

 

 

 


