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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 42 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

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

vă salut din Centrul de Misiune din Krefeld, Germania. Sunt foarte 

bucuros că mă pot adresa dvs. prin acest program. Numele meu este 

fratele Frank. În acest fel sunt cunoscut în întreaga lume. Şi eu privesc 

la cei 50 de ani de slujbă în care am împărtăşit Cuvântul scump al lui 

Dumnezeu, Evanghelia lui Isus Hristos, predicând mântuirea, 

vindecarea, eliberarea. 

 Am predicat Evanghelia deplină, crezând că Isus Hristos este 

acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi ceea ce a făcut El când a umblat pe acest 

pământ, El continuă să facă în Biserica Sa. Şi pentru acest scop El a 

aşezat diferitele slujbe, pentru a continua [lucrarea] în Biserica Sa care 

este Trupul Lui. 

 Iubiţilor, tema noastră principală rămâne revenirea lui Hristos. 

Şi aşa va rămâne de fiecare dată. Nicio altă temă nu este aşa de 

importantă, pentru că noi trebuie să fim gata la revenirea lui Isus 

Hristos. Sfânta Scriptură spune în Matei 25.10: „Cele ce erau gata au 

intrat în odaia de nuntă şi uşa s-a închis;, iar cele ce nu fost gata, au 

bătut la uşă”. Deci, slujba mea este pentru cei ce se pregătesc, pentru 

cei ce cred că înaintea revenirii lui Hristos noi trebuie să ne întoarcem 

la căile lui Dumnezeu, la Dumnezeu, la învăţăturile Bibliei. Înaintea 

revenirii lui Hristos, toţi cei ce fac parte din Biserica nou-testamentară 

trebuie să se întoarcă, trebuie să se întoarcă – nu dacă le face plăcere – 

ci ei trebuie să fie readuşi la starea în care era Biserica la începutul ei. 

Aceeaşi temelie, aceleaşi învăţături, acelaşi Domn, acelaşi botez – aşa 

cum a scris apostolul Pavel în Efeseni: „un Domn, o credinţă, un 

botez”.  

 Şi iubiţi fraţi şi surori, aşa cum am spus în predica trecută: tot 

ce putea merge greşit, a mers greşit în ultimii două mii de ani. În 
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acelaşi timp, în fiecare epocă a fost un mic grup de credincioşi biblici, 

un mic grup care nu era recunoscut de nicio autoritate pământească, 

un mic grup care de-a lungul veacurilor a rămas în învăţăturile 

apostolilor, în adevăratul botez în Numele Domnului Isus Hristos. 

Chiar şi în zilele Reformei, pe vremea lui Martin Luther, au fost 

oameni botezaţi prin scufundare în Numele Domnului Isus Hristos. 

Este uimitor să citeşti istoria Bisericii şi să vezi ceea ce a făcut 

Dumnezeu, într-un mod foarte restrâns, dar în toate timpurile au 

existat adevăraţi credincioşi.   

 Şi în special de la turnarea Duhului Sfânt care a avut loc în 

urmă cu puţin peste 100 de ani, îndeosebi la Los Angeles, pe Azusa 

Street – din acel moment învăţătura trinităţii a fost pusă sub semnul 

întrebării şi învăţătura că Dumnezeu este Unul singur a fost 

proclamată din momentul turnării Duhului Sfânt în anul 1906. Şi din 

acel moment Dumnezeu a început să lucreze. Mai târziu, această 

mişcare penticostală a fost numită „Jesus Only – „numai Isus” – dar 

daţi-mi voie să fac o corectură. Adevărata învăţătură nu este învăţătura 

„Jesus Only” – „numai Isus”. O asemenea învăţătură nu există în 

Biblie. Isus nu a vorbit şi nu S-a rugat Lui Însuşi. Dar este vorba de 

singurul Dumnezeu.  Singurul Dumnezeu, Cel veşnic, S-a descoperit 

deja din zilele Vechiului Testament. De la început, Dumnezeul cel 

nevăzut S-a arătat într-un trup vizibil, a umblat în Grădina Eden şi l-a 

creat pe Adam după chipul Său. Acela era Dumnezeu descoperit [în 

trup duhovnicesc], iar Isus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu în 

trup de carne – Emanuel – Dumnezeu cu noi. 

 Astfel, noi înţelegem prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin 

descoperire divină că Domnul a trebuit să vină la noi ca să ne 

răscumpere, să plătească preţul şi să ne aducă înapoi la El. Şi aici, aşa 

cum am anunţat în predica anterioară – este vorba de adevăratul botez. 

Prieteni, voi cunoaşteţi Biblia şi dacă nu, începeţi s-o citiţi şi veţi găsi 

informaţia divină, descoperirea şi inspiraţia de la Duhul Sfânt. 

Referitor la botez, voi nu puteţi lua doar un verset, ci trebuie să porniţi 

de la acel verset în care Domnul a dat trimiterea şi apoi să mergeţi şi 

să vedeţi cum a fost îndeplinită acea trimitere. 
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 Acest lucru este foarte important. Puteţi repeta trimiterea de o 

mie de ori şi să nu acţionaţi conform acelei trimiteri, ci doar repetaţi 

trimiterea. Petru nu a repetat trimiterea, el a îndeplinit acea trimitere, 

el a înţeles trimiterea. Şi următorul lucru trebuie accentuat: când citim 

în Matei 28.19: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile, 

botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”, atunci 

noi înţelegem că Tată nu este un Nume, Fiu nu este un Nume, Duh 

Sfânt nu este un Nume. Atunci care este Numele în care Dumnezeu S-

a descoperit ca Tatăl nostru în cer, în singurul Lui Fiu născut, aici pe 

pământ şi prin Duhul Sfânt în Biserică? Care este Numele în care 

trebuiau să boteze apostolii? Şi apoi, voi puteţi merge la Fapte 2 şi să 

citiţi: „Pocăiţi-vă, fiecare din voi şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului 

Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi 

pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va 

chema Domnul Dumnezeul nostru”. 

 Iubiţi fraţi şi surori, dacă voi nu respectaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu, vă rog – şi eu nu-mi voi cere scuze pentru asta – 

Dumnezeu nici măcar nu va vorbi cu voi. Dumnezeu poate vorbi doar 

acelora care-L respectă, care respectă Cuvântul Lui, dar nu celor care 

vin cu propriile lor interpretări şi cu propria lor înţelegere. Eu nu am 

nevoie de învăţăturile voastre, nici voi nu aveţi nevoie de învăţăturile 

mele. Dar noi cu toţii avem nevoie de adevăratele învăţături ale 

Cuvântului lui Dumnezeu. 

 De aceea, nu este nevoie de nicio discuţie. Noi nu discutăm 

despre Dumnezeu. Noi nu discutăm despre botezul în apă. De ce? 

Pentru că este atât de clar în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai e loc 

pentru nicio discuţie. De ce? Pentru că totul este scris în sfânta 

Scriptură şi noi ne putem informa. Lucrul de căpătâi este următorul: să 

credem aşa cum zice Scriptura, să credem cum a dat Domnul 

trimiterea şi să credem cum a fost înfăptuită trimiterea.    

 Astfel, vă rog, citiţi cartea Faptelor. De fiecare dată când s-a 

vorbit despre botez, [s-a vorbit despre botezul în Numele Domnului 

Isus Hristos]. A făcut-o şi apostolul Petru în prima zi când a venit la 

existenţă Biserica nou testamentară, când Duhul Sfânt S-a coborât şi 
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toţi au fost umpluţi cu Duhul Sfânt. Sub ungerea Duhului Sfânt, în 

ziua Cincizecimii, s-a ridicat şi a vorbit omul lui Dumnezeu, cel căruia 

însuşi Domnul i-a spus: „Îţi voi da cheile Împărăţiei”. Domnul nostru 

are cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor, dar cheile Împărăţiei, El i 

le-a dat apostolului Petru. Pentru că atunci Împărăţia lui Dumnezeu a 

străpuns, când Biserica Nou-Testamentară a fost înfiinţată şi 

învăţăturile au trebuit aşezate, astfel ca noi să ştim care au fost 

învăţăturile originale şi cum a fost făcut botezul în apă. 

 Prieteni, eu trebuie s-o spun de fiecare dată: toţi cei ce fac 

parte din Trupul lui Hristos, toţi cei care sunt născuţi din nou, care au 

primit cu adevărat viaţa lui Hristos, vor crede fiecare Cuvânt al lui 

Dumnezeu şi vor fi călăuziţi de Duhul Sfânt în tot planul lui 

Dumnezeu. Noi va trebui să dăm uitării propriile noastre căi şi să ne 

întoarcem la căile lui Dumnezeu. 

 În felul acesta înţelegem importanţa botezului în apă al celor ce 

aud pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu, îl cred, şi după ce au 

auzit şi au crezut şi L-au primit pe Hristos ca Mântuitorul lor personal, 

ei sunt botezaţi prin scufundare, spunându-li-se mai întâi: „Pe baza 

credinţei tale, te botez în Numele Domnului Isus Hristos”. Şi apoi 

persoana este scufundată în apă. 

 În acest fel s-a făcut botezul în primul secol după Hristos. 

Prima mărturie a unui botez făcut prin stropire datează din anul 337, 

atunci când Constantin era pe patul de moarte şi a chemat un episcop 

să-l boteze. Acesta a venit cu un vas mic cu apă, şi-a înmuiat mâna în 

apă, a pus câţiva stropi pe fruntea lui Constantin şi a spus: „Te botez 

în Numele Tatălui”, şi-a înmuiat din nou mâna în apă şi l-a stropit pe 

frunte şi a zis: „Te botez în Numele Fiului”. A repetat şi a treia oară 

figura şi a spus: „Te botez în Numele Duhului Sfânt”. Aceasta este 

prima datare – anul 337 – a unui asemenea botez! 

 Au înţeles greşit Matei 28.19 şi nu au recunoscut cum s-a făcut 

botezul la început. Şi astfel din acel timp în împărăţia romană de apus 

şi de răsărit, oamenii au adoptat creştinismul, dar nu L-au primit pe 

Hristos. Şi aşa au adoptat şi formula de botez „Tată, Fiu şi Duh Sfânt” 

în locul Numelui, Domnul Isus Hristos.  
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 Prieteni, eu trebuie să merg la început. Eu trebuie să vă spun 

aceste lucruri. De peste patruzeci de ani studiez istoria bisericii în trei 

limbi diferite. Eu ştiu despre ce vorbesc. Şi Domnul a pus Cuvântul lui 

Dumnezeu în inima mea încă din copilărie. Şi apoi, desigur, L-am 

primit pe Hristos ca Mântuitor al meu personal. Şi apoi am primit o 

chemare directă la slujbă din cauza căreia am o responsabilitate 

 Poate nu puteţi să credeţi şi eu nu mă supăr pentru aceasta. 

Dacă voi mi-aţi spune ceea ce urmează să vă spun eu acum, eu aş 

putea avea unele îndoieli. Nu-i nimic, noi toţi suntem oameni. Dar eu, 

fratele Frank, am auzit vocea audibilă a Domnului în limba germană 

într-o zi de  luni dimineaţa 2 aprilie 1962, înainte de răsăritul soarelui, 

când Domnul mi-a spus cu o voce puternică: „Slujitorul Meu, timpul 

tău pentru acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte 

oraşe ca să predici Cuvântul Meu”. În momentul următor am căzut  pe 

covor datorită impactului puternic al vocii Domnului. 

 Aşa că, prieteni, privesc în urmă la cei peste cincizeci de ani de 

slujbă după primirea chemării şi trimiterii divine. Am fost în peste 155 

de ţări în care am împărtăşit preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi eu 

trebuie să mai spun şi următorul lucru: înainte să mă cheme pe mine, 

Domnul l-a chemat pe William Branham. Poate aţi auzit despre 

numele lui. Gordon Lindsay din Dallas, Texas a scris o carte despre 

William Branham, cu titlul „Un om trimis de Dumnezeu”. William 

Branham a avut o slujbă profetică. 

 El a fost singurul bărbat al lui Dumnezeu pe care l-am văzut cu 

ochii mei. L-am cunoscut pe o perioadă de zece ani, din 1955 până în 

1965. El a avut o slujbă asemănătoare cu cea a Domnului nostru: orbii 

şi-au recăpătat vederea, şchiopii au putut umbla. Minunile se 

petreceau exact acolo unde el se ruga, pe platformă. Mii şi mii de 

oameni au umplut stadioanele unde el predica. În Africa de Sud s-au 

adunat 500 de mii, în India 300 de mii s-au adunat acolo unde acest 

bărbat al lui Dumnezeu a predicat, în special între anii 1950 şi 1959. 

Dar punctul principal este că El a primit o chemare divină, un dar de 

vindecare, o trimitere divină. Însă această trimitere divină a avut un 

scop şi anume, chemarea afară a Miresei lui Hristos, atragerea atenţiei 
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noastre spre mesajul acestui ceas şi împărtăşirea cu noi a întregului 

Cuvânt şi a întregului plan al lui Dumnezeu. 

 Prieteni, de câte ori ascult şi acum înregistrarea mărturiei 

acestui bărbat al lui Dumnezeu: „Aşa cum a fost trimis Ioan 

Botezătorul ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis 

cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”... Aceasta s-

a întâmplat pe 11 iunie 1933, şi din acel moment acest bărbat al lui 

Dumnezeu şi-a început slujba.  

 Dar în 1946 o chemare şi o însărcinare deosebită i-a fost dată 

acestui bărbat al lui Dumnezeu şi astfel a început slujba lui 

internaţională. Înainte ca cineva să audă de evangheliştii renumiţi din 

Statele Unite, acest om al lui Dumnezeu a fost trimis la Biserica 

Dumnezeului celui viu ca să împărtăşească cu noi învăţăturile 

originale despre Dumnezeire, despre botezul în apă; el ne-a  împărtăşit 

toate învăţăturile biblice. 

 Prieteni, eu am o responsabilitate pentru că eu sunt un martor 

ocular al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin această slujbă 

dată unui bărbat smerit al lui Dumnezeu. Aşa că vă rog, înţelegeţi 

corect şi nu vă supăraţi. Dumnezeu face lucruri deosebite acum, la 

sfârşitul timpului de har. Aceasta este ultima chemare, este ultimul 

mesaj care ne cheamă înapoi la Cuvânt – o credinţă, un Domn, un 

botez.  

 Şi botezul trebuie să se facă prin scufundare, în Numele 

Domnului Isus Hristos. Vă rog, cercetaţi în cartea Faptele apostolilor, 

cap. 8, cap. 10, cap. 19. Vă rog, întoarceţi-vă la Cuvântul lui 

Dumnezeu. Daţi uitării toate explicaţiile [despre Cuvânt]. Întoarceţi-

vă la Domnul. Lăsaţi-vă aduşi în concordanţă cu Cuvântul lui 

Dumnezeu şi apoi îl veţi înţelege prin descoperire divină.  

 Aşa că înaintea revenirii lui Hristos noi trebuie să ne întoarcem 

[la Dumnezeu], trebuie să fim reaşezaţi în starea de la început, trebuie 

să fim chemaţi afară. Noi trebuie să fim pregătiţi în mod corect ca să 

fim găsiţi gata la a doua venire a lui Hristos. „Iată vine Mirele, ieşiţi-I 

în întâmpinare”. Şi cei ce vor fi gata vor intra în odaia de nuntă şi uşa 

va fi închisă. 
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 Prieteni, iubiţi fraţi şi surori eu vă doresc să fiţi acolo pentru a-

L întâlni pe Domnul în văzduh, atunci când El va veni. Fie ca 

Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să fie cu voi, fie ca aceste puţine 

cuvinte să fie o binecuvântare pentru voi toţi. Vă voi întâlni în slavă, 

în Numele Sfânt al lui Isus. Amin. 
 


