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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 31 – 2011 

 

Ewald Frank 

 

 Doamnelor şi domnilor, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt 

fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din 

Krefeld, Germania. Noi numim această slujbă de învăţătură biblică, 

apostolică şi profetică, astfel ca oricine ascultă să ştie că noi nu 

credem nicio interpretare, ci credem doar Cuvântul lui Dumnezeu aşa 

cum este scris şi considerăm Cuvântul lui Dumnezeu drept singura 

autoritate, îl luăm ca pe un ABSOLUT pentru toate lucrurile pe care 

noi, prin harul lui Dumnezeu, le credem şi le practicăm. 

 Cu toţii ştim că trăim în nişte vremuri cu totul deosebite şi ne 

dăm seama că prorociile biblice se împlinesc sub ochii noştri. Şi unul 

din punctele principale se referă, aşa cum a spus Domnul nostru în 

Matei cap 24, la semnele timpului de sfârşit, la lucrurile care vor veni 

asupra pământului şi pe care noi le vedem întâmplându-se. Anul 2011 

a adus cu sine atâtea lucruri deosebite, în special dacă ne uităm la 

lumea arabă, lumea islamică, apoi dacă ne uităm la Israel – şi o 

spunem încă o dată că noi credem fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Noi 

credem cu adevărat că Israelul este poporul legământului lui 

Dumnezeu încă din vremea lui Avraam şi a lui Moise. Credem de 

asemenea ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avraam în Geneza capitolul 

12.3: ,,Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema 

pe cei ce te vor blestema”. În acelaşi timp Dumnezeu i-a făgăduit lui 

Avraam că dacă cei dintre Neamuri Îl vor crede pe Dumnezeu aşa cum 

l-a crezut Avraam şi ei vor fi binecuvântaţi. Şi dacă citiţi în Galateni 

capitolul 3, apostolul Pavel concluzionează spunând că în Hristos, 

Dumnezeu a binecuvântat toate neamurile. Iar în Apoc. 5, toate 

laudele sunt cântate înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, 

care i-a răscumpărat pe aleşii Săi, fiii şi fiicele Lui dintre toate 

Neamurile de pe pământ; sunt aduse laude lui Dumnezeu pentru că noi 

suntem răscumpăraţi prin sângele Mielului. 
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 Dacă punem laolaltă toate aceste versete, înţelegem că există o 

parte evanghelistică, o parte de învăţătură şi, de asemenea, o parte 

profetică. Când este vorba de Evanghelia lui Isus Hristos, Evanghelia 

Împărăţiei lui Dumnezeu, atunci Domnul nostru a spus 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”. Vedem că în timpul nostru acest lucru a devenit o realitate. 

Evanghelia originală, nu o evanghelie făcută de o confesiune 

religioasă, ci Evanghelia originală, predicată de apostolul Pavel, dar 

începând cu apostolul Petru în ziua Cincizecimii şi care cuprinde 

pocăinţa, credinţa în Isus Hristos şi botezul în apă, prin care omul 

confirmă că a crezut cu adevărat în Isus Hristos ca Mântuitor personal. 

Acest lucru este foarte important, pentru că Domnul nostru a dat 

însărcinarea în Matei 28, ca să mergem – şi anume, cei ce sunt 

chemaţi în mod direct şi trimişi de El – să mergem în toată lumea şi să 

predicăm Evanghelia şi să învăţăm toate Neamurile, botezându-le „în 

Numele”. Şi în acest punct noi trebuie să spunem foarte clar că este 

vorba de a boteza „în Numele”. Este o mare diferenţă între un titlu şi 

un nume. Dumnezeu este Creator, dar Creator nu este un nume, ci 

arată ce este El. Dumnezeu este Împărat, dar acesta nu este un Nume, 

ci ne arată ce este El. Dumnezeu are multe titluri. El este Tatăl nostru 

ceresc, El S-a descoperit pe pământ în singurul Lui Fiu zămislit şi 

locuieşte în adevăraţii credincioşi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu 

deasupra noastră, Dumnezeu cu noi şi Dumnezeu în noi. Dar care este 

Numele în care acest Unic Dumnezeu S-a descoperit în Noul 

Testament? Care este Numele de legământ nou-testamentar? „Îi vei 

pune Numele Isus”. 

 Şi în acest punct, iubiţi fraţi şi surori, trebuie să subliniem 

următorul lucru: în limba ebraică spune: „Îi vei pune Numele 

Iahşua”. Care înseamnă pur şi simplu „Iahveh Mântuitorul”. Nu este 

nevoie de nicio interpretare. Pur şi simplu asta înseamnă Numele 

Iahşua. În Vechiul Testament, în Exod 3, Domnul nostru i-a vorbit lui 

Moise şi apoi în cap. 20 a dat poruncile, vorbind ca Domnul 

Dumnezeu. Apoi, în Exod cap. 6, găsim că Domnul a spus: „Eu M-

am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel 

Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca 
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Iahveh”. Deci „Iahveh” a fost numele de legământ vechi testamentar 

pentru poporul Israel.  

 În Noul Testament avem Iahşua, care arată că Iahveh al 

Vechiului Testament a devenit Mântuitorul nostru în Noul Testament. 

Cuvântul care era la început S-a făcut trup şi a locuit printre noi. 

Marele EU SUNT, care i-a vorbit lui Avraam, lui Moise şi prorocilor 

este acelaşi care a spus de şapte ori puternicele cuvinte EU SUNT, în 

evanghelia lui Ioan. ,,Eu sunt Calea, Eu sunt Adevărul, Eu sunt Viaţa, 

Eu sunt Învierea, Eu sunt Cel dintâi şi Cel din urmă, Eu sunt Cel ce 

era, Cel ce este şi Cel ce vine”. Noi Îl cunoaştem prin harul lui 

Dumnezeu. 

 Ne întoarcem la tema legată de botezul în apă. Când Domnul 

nostru a spus că botezul trebuie făcut în Numele în care Dumnezeu S-

a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt, atunci trebuie să mergem la 

Fapte 2 şi să vedem cum a înţeles şi cum a dus la îndeplinire acea 

mare însărcinare Petru, care a fost prezent atunci când Domnul a dat 

trimiterea. Fapte 2.38: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în 

Numele lui Isus Hristos, ca să confirmaţi iertarea păcatelor voastre”. 

Păcatele sunt iertate prin sângele care a fost vărsat pe crucea Golgotei. 

Dar toţi cei ce primesc iertarea păcatelor lor, sunt botezaţi în apă, 

confirmând astfel că ei au crezut cu adevărat.  

 Şi apoi Scriptura spune în Fapte 2.41 că în ziua Cincizecimii 

au fost botezaţi 3.000 de oameni. A fost un lucru minunat!  

 Acum, ca voi să puteţi înţelege corect, acum, înaintea revenirii 

lui Hristos, toate lucrurile trebuie aşezate din nou în starea în care au 

fost la începutul bisericii nou-testamentare. Ultima predică trebuie să 

fie la fel ca prima predică; ultimul botez în apă trebuie să fie la fel ca 

primul botez; ultima Cină a Domnului trebuie să fie la fel ca prima 

Cină a Domnului. Acum, înaintea revenirii lui Hristos, absolut totul 

trebuie reaşezat aşa cum a fost acum două mii de ani la începutul 

Bisericii nou-testamentare. 

 Dacă privim istoria bisericii, atunci ne doare inima când 

vedem cum au evoluat lucrurile în Biserica lui Isus Hristos de la 

început, Trupul lui Isus Hristos, aşa cum o spune Scriptura în 1 Cor. 

12. În această Biserică noi suntem botezaţi prin Duhul Sfânt ca să 

alcătuim un singur Trup al cărui Cap este Isus Hristos, iar noi suntem 
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mădulare conduse de El, Capul trupului. Dar vremea când lucrurile au 

fost chiar aşa a trecut foarte curând. Apoi au început să se formeze 

confesiuni religioase şi a început lepădarea de credinţă. Apoi a venit 

vremea sinoadelor: primul la Niceea în 325, următorul la Calcedon în 

381, următorul în Efes la 431. A fost sinod după sinod şi de fiecare 

dată au fost introduse noi învăţături, un nou botez a fost impus, până 

acolo încât a fost schimbat tot ceea ce fusese la început. 

 Nu putem intra acum în toate amănuntele acestea, dar prieteni, 

daţi-mi voie să accentuez aceasta în Numele Domnului: în prezent noi 

avem 347 de confesiuni religioase creştine unite în Consiliul Mondial 

al Bisericilor. Dar prieteni, este un singur Dumnezeu, o singură şi 

adevărată Biserică a lui Isus Hristos, Domnul nostru, despre care El a 

spus: „Eu voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor 

birui”. Atunci se pune întrebarea: facem noi parte dintr-o biserică sau 

confesiune religioasă sau suntem o parte a Bisericii lui Isus Hristos? 

În Matei 16, Domnul nostru i-a spus lui Petru: „Nu carnea şi sângele 

ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri”. Tot ce 

vine de la Dumnezeu, vine prin descoperire, dar Domnul este Cel ce 

ne deschide mintea ca să înţelegem Scripturile. Găsim acest lucru în 

Luca 24. 

 Ne întoarcem la ceea ce am încercat să vă spunem astăzi în 

Numele Domnului. Acum, înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos, 

Dumnezeu a făgăduit că va avea loc o aşezare din nou a tuturor 

lucrurilor. El a spus prin prorocul Maleahi că va trimite pe cineva ca 

prorocul Ilie ca să aşeze din nou toate lucrurile. În Matei 17.11, 

Domnul nostru a confirmat acea făgăduinţă din Vechiul Testament, 

spunând: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din 

nou toate lucrurile”. La fel în Marcu 9.12, Domnul nostru a confirmat 

făgăduinţa: „Ilie va veni întâi; şi va aşeza din nou toate lucrurile”. 

Aşa că în această epocă profetică trebuie să aibă loc aşezarea din nou a 

tuturor lucrurilor.  

 Şi, dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori, eu trebuie să vă spun că 

Dumnezeu Şi-a ţinut cuvântul. Eu trebuie să vă spun că El a trimis în 

timpul nostru pe cineva ca Ilie. Şi ce vă spun s-ar putea să vă 

intereseze: eu sunt în Împărăţia lui Dumnezeu din anul 1948. Eu nu 

sunt un nou venit. Încă din anul 1947 am cunoscut harul lui 
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Dumnezeu şi mântuirea. Apoi, din anul 1949 am participat la 

adunările penticostale internaţionale din Europa şi apoi din S.U.A. Eu 

cunosc destul de bine ce s-a întâmplat pe tărâm religios după al     

Doilea Război Mondial.  

 Şi acum daţi-mi voie s-o spun foarte clar: după Reformă, în 

ultimii cinci sute de ani au avut loc treziri după treziri. A fost un 

Martin Luther, a fost un Schwenckfeld, a fost un Calvin şi apoi alţii. A 

urmat apoi Wycliffe, John Wesley, John Smith, William Booth, 

Menno Simons. Mulţi bărbaţi ai lui Dumnezeu au fost folosiţi în 

ultimii 500 de ani. Apoi, cu puţin peste 100 de ani în urmă a avut loc o 

puternică turnare a Duhului Sfânt, nu numai în Los Angeles pe strada 

Asuza, ci în toată lumea, în Germania la Kassel, în oraşul Mulheim; 

Duhul Sfânt S-a coborât pretutindeni şi oamenii erau botezaţi şi 

începeau să-L laude pe Dumnezeu în diferite limbi, după cum îi 

inspira Duhul Sfânt. Dar încă nu era străpungerea către starea de la 

începutul Bisericii nou-testamentare. Însă după al Doilea Război 

Mondial – şi acest lucru eu trebuie să vi-l spun: dacă nu v-aş spune 

ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru şi aş şti doar ce au făcut şi 

ce mai fac personalităţile carismatice, doar v-aş irosi timpul. Dar eu 

sunt aici ca să vă spun că în anul 1946 fratele Branham a primit o 

însărcinare directă din partea Dumnezeului cel Atotputernic, ca să 

ducă trezirea duhovnicească la neamuri şi Dumnezeu i-a dat un dar de 

vindecare dumnezeiască, iar prin slujba lui urma să se facă o 

străpungere. Deci, din acea vreme a început o străpungere către marea 

trezire evanghelistică şi de vindecare pe care Dumnezeu a trimis-o 

după al Doilea Război Mondial.  

 Dar care a fost scopul acestei trimiteri şi chiar al serviciilor de 

vindecare? Am fost în adunările fratelui Branham din Germania şi 

Statele Unite. L-am cunoscut timp de 10 ani. Am văzut cu ochii mei 

zilele biblice. Am văzut aceeaşi slujbă pe care a avut-o Domnul. Am 

văzut zilele biblice!  

 Şi, dragilor, când am aflat despre însărcinarea pe care a primit-

o şi anume că mesajul dat lui, care conţine Cuvântul făgăduit pentru 

acest timp, este mesajul care premerge a doua venire a lui Hristos, eu 

I-am mulţumit lui Dumnezeu că în pustiul creştinismului actual a 

existat un om trimis de Dumnezeu cu adevăratul Cuvânt al lui 
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Dumnezeu, prin care suntem aduşi înapoi la învăţăturile originale de 

la început. Şi prin harul lui Dumnezeu noi ne vom întoarce şi la 

binecuvântările Celui Atotputernic de la începutul Bisericii nou 

testamentare. Aşa că acesta este timpul aşezării din nou a tuturor 

lucrurilor. 

 Încă un gând cu referire la botezul în apă. Toţi cei din Biserica 

primară din vremea apostolilor, fie la Ierusalim, în Samaria sau în 

Efes, fie evrei, neamuri sau samariteni, toţi au fost botezaţi în Numele 

Domnului Isus Hristos. Şi ce scrie Pavel în Efes. 4.3-5: „Un Domn, o 

credinţă, un botez”. Dragi prieteni, eu nu vreau ca voi să-mi irosiţi 

timpul şi nici eu nu vreau să-l irosesc pe al vostru. Vă spun, fără să fiu 

fanatic, că acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui 

Dumnezeu pentru a ne aduce la starea de la început, este timpul lui 

Dumnezeu pentru a aşeza din nou toate lucrurile, este timpul lui 

Dumnezeu pentru pregătire, este timpul lui Dumnezeu de separare de 

tot ceea ce nu este în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta 

este cel mai măreţ şi mai important timp din istoria Bisericii Nou 

Testamentare. 

 Fie ca Dumnezeu să Se îndure de voi şi să vă dea har ca să 

înţelegeţi totul corect şi să ştiţi că Dumnezeu vă vrea binele. Prin harul 

Lui vom împărtăşi cu voi şi alte lucruri în predicile următoare. 

 Binecuvântările Dumnezeului Cel Atotputernic să rămână 

peste voi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Vă rog, 

înţelegeţi: inima mea este mişcată să vă împărtăşească acest Cuvânt 

scump al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu 

voi. El să vă dăruiască deplina descoperire şi înţelegere în Numele lui 

Isus Hristos, Domnul nostru. Amin.  
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