Slujba biblică, apostolică şi profetică
Predica nr. 6 – 2011 (GB06)
Ewald Frank
Dragi prieteni, iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank
şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld,
Germania. Această slujbă biblică, apostolică şi profetică are ca scop
împărtăşirea învăţăturilor originale ale Scripturilor şi de a vă face
cunoscut planul lui Dumnezeu de mântuire.
Pentru azi, am ales să citesc câteva versete din Romani cap. 1,
pentru a vă arăta importanţa slujbelor pe care Dumnezeu le-a aşezat în
Biserica lui Isus Hristos.
În Romani cap. 1, vers. 1 citim: ,,Pavel, rob al lui Isus
Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească
Evanghelia lui Dumnezeu”.
Aici apostolul vorbeşte despre chemarea lui directă din partea
lui Dumnezeu, despre însărcinarea lui şi, desigur, despre
responsabilitatea pe care o avea înaintea lui Dumnezeu. El a fost
despărţit de orice religie şi de toate celelalte tradiţii religioase şi s-a
dedicat Evangheliei lui Dumnezeu. Înainte să primească această
chemare divină, apostolul era o persoană religioasă, bine învăţată în
ale Scripturii, el era ,,plin de râvnă” împotriva creştinilor – şi asta
până în ziua când Domnul i s-a arătat într-o lumină supranaturală pe
drumul către Damasc.
Este posibil ca noi să fim într-o religie, într-o biserică şi totuşi
să nu-L fi întâlnit pe Domnul, să nu fi văzut lumina, să nu fi primit o
chemare directă la slujbă, rămânând astfel în tradiţiile moştenite, pe
care le şi dăm mai departe şi altora.
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În vers. 2 ni se spune despre această Evanghelie: ,,pe care o
făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi”.
Noi trebuie să o spunem din nou că Dumnezeu face toate
lucrurile conform Cuvântului Său. În Vechiul Testament El a dat
făgăduinţele iar în Noul Testament El împlineşte tot ceea ce a spus
prin proroci în Vechiul Testament.
Şi Noul Testament confirmă de la început până la sfârşit că
Dumnezeu Şi-a ţinut Cuvântul şi a împlinit ceea ce a făgăduit. Noul
Testament începe cu slujba lui Ioan Botezătorul, un om trimis de
Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu din
acel timp, pentru ca să pregătească inimile poporului lui Dumnezeu,
să-L primească pe Domnul ca Mântuitorul lor şi să aducă împreună
Mirele şi Mireasa.
În vers. 5 citim: ,,prin care am primit harul şi apostolia, ca să
aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate
neamurile”.
Aici vedem slujba lui pusă în legătură cu împlinirea unui
anumit scop: să-i scoată pe oameni din neascultare şi să-i aducă la
ascultare. Să-i întoarcă de pe propriile lor căi, la calea lui Dumnezeu.
De la propriile lor învăţături, să-i aducă înapoi la învăţătura biblică,
originală. În vers. 16 noi citim cu referire la Evanghelia pe care o
predica Pavel: ,,Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos;
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia
care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului”, iar astăzi pentru
mântuirea noastră, a tuturor. Lui Pavel nu-i era ruşine de Evanghelia
lui Hristos care, pentru el, devenise puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea oricărei persoane care va crede, fie el evreu sau dintre
neamuri.
Iubiţilor, mai putem citi un verset, şi anume vers. 18 din
Romani cap. 1: ,,Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva
oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a
oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor”.
Aceasta este o afirmaţie foarte puternică şi foarte importantă şi
care face lumină. Se vorbeşte despre cei care înăbuşă adevărul –
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adică ascund oamenilor adevărul, cei care predică propriile lor
învăţături, dar nu adevărul, înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Şi
acest lucru se petrece în toată creştinătatea, în toate religiile şi practic
în toată lumea, pe toate căile posibile.
Dar important este că doar adevărul ne poate elibera din robia
neadevărului. Numai neprihănirea ne eliberează din păcat, numai
credinţa ne eliberează de necredinţă.
Iubiţilor, să mai citim câteva versete din Scriptură. Trimiterea
mea a fost să merg din oraş în oraş, din ţară în ţară, de pe un continent
pe altul ca să predic Evanghelia veşnică, aşa cum ni se spune în Matei
cap. 24, vers. 14 şi în Apocalipsa cap. 14, vers. 6. Această Evanghelie
veşnică, Evanghelia Împărăţiei va fi predicată şi apoi va veni sfârşitul.
Noi cu toţii credem – dacă cel puţin respectăm Cuvântul lui
Dumnezeu ca fiind adevărul – atunci noi credem că revenirea lui
Hristos este foarte aproape. Noi trăim acum la sfârşitul timpului de
sfârşit, când toate prorociile din Scriptură şi tot ce a fost spus mai
dinainte se împlineşte. Nu se găsesc soluţii pentru problemele cu care
sunt confruntate toate naţiunile de pe faţa pământului. Vremurile bune,
dacă au fost vreodată, s-au terminat pentru totdeauna.
Iubiţilor, să ne întoarcem la Ioan cap. 7, vers. 16: ,,Isus le-a
răspuns: „Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe
Mine”.
Mă voi adresa acum predicatorilor, evangheliştilor, celor care
se numesc pe ei înşişi ,,bărbaţi ai lui Dumnezeu”, care pretind că au o
slujbă sau chiar o chemare la slujbă. Domnul nostru a spus: ,,Învăţătura
pe care Eu o predic nu este a Mea, ci a celui ce M-a trimis”.
Iubiţi slujitori ai Evangheliei, ale cui sunt învăţăturile pe care
le predicaţi? Ce biserică reprezentaţi voi? Eu nu critic, eu doar vreau
să ating un lucru important. Avem sute de denominaţii, milioane de
biserici internaţionale şi locale, şi fiecare are propria ei învăţătură.
Fiecare biserică crede ceea ce a fost declarat ca regulă de urmat în
acea denominaţie. Dar acum a venit timpul când poporul lui
Dumnezeu este chemat înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Lui,
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să se conformeze cu ceea ce spune Scriptura şi să lase ca adevărul să
triumfe.
Până acum adevărul a tot fost înăbuşit de nelegiuire. Şi ce este
nelegiuirea? Ce este necredinţa? Ce sunt aceste lucruri? Iubiţilor,
avem noi o religie sau Îl avem pe Isus Hristos? Predicăm doar o
evanghelie ce conţine câteva povestioare sau predicăm Evanghelia lui
Isus Hristos ca putere de mântuire? Apostolul Pavel a predicat
Evanghelia deplină. Totul era inclus în vestirea lui: mântuirea
sufletului, eliberarea duhului, vindecarea trupului. Totul era inclus.
Era Evanghelia deplină.
Dar ce avem astăzi? Citim vers. 17 din Ioan cap. 7: ,,Dacă
vrea cineva să facă voia Lui, – dacă orice om este pregătit să facă
voia lui Dumnezeu atunci – va ajunge să cunoască dacă învăţătura
este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine”.
Acelaşi lucru se aplică şi azi. Noi toţi şi voi, dragi ascultători,
trebuie să vă decideţi: vorbim despre noi înşine, despre învăţăturile
noastre?
Ca să fiu sincer, provin dintr-un mediu luteran, apoi baptist şi
penticostal. Câteva generaţii din familia mea au fost luterani şi noi
credem că Luther este cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din ţara
noastră. Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. Dar acesta a fost
doar începutul, au fost doar primii paşi: ,,Cel neprihănit va trăi prin
credinţă”.
În ceea ce priveşte învăţătura biblică, mai este mult adevăr
care trebuie restituit acum, înaintea revenirii lui Isus Hristos. În felul
acesta noi înţelegem toate celelalte treziri care au urmat apoi prin John
Wesley, apoi prin John Smyth şi toţi ceilalţi bărbaţi ai lui Dumnezeu,
Finney, Moody şi alţii. Şi apoi, vedem cum Duhul Sfânt a fost revărsat
din nou acum 100 de ani. Dar cu asta nu s-a încheiat totul. Mai era
mult adevăr care trebuia descoperit.
Şi dragi prieteni, eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care
le-a făcut Dumnezeu după al Doilea Război Mondial. În 1933,
Domnul l-a chemat pe William Branham. El a avut parte de o chemare
şi trimitere supranaturală, care erau în legătură cu o responsabilitate
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divină. Apoi, pe 7 mai 1946, a avut o altă trăire supranaturală cu
Domnul. Puteţi citi despre aceste lucruri, noi neavând timp să intrăm
în aceste detalii. Dar el a fost trimis cu un mesaj care premerge a doua
venire a lui Hristos. Un mesaj al aşezării din nou al tuturor lucrurilor,
al corectării, un mesaj care ne aduce înapoi la adevărul original, înapoi
la temelia originală, la învăţăturile originale ale Cuvântului lui
Dumnezeu.
Şi dragi fraţi şi surori, vă rog aveţi respect faţă de ceea ce vă
voi spune acum. Dacă vreţi să aveţi parte de ceea ce face Dumnezeu
chiar acum, trebuie să fiţi în legătură cu făgăduinţele care aparţin de
planul de mântuire. Voi nu puteţi alerga astăzi după un evanghelist şi
mâine după un altul, astăzi după o personalitate carismatică şi mâine
după o alta. Fiecare cu povestirile lor, cu tot jocul lor de scenă şi tot
spectacolul prezentat. Nu, cu siguranţă nu asta doreşte Dumnezeu să
faceţi şi să primiţi. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu! Şi
acesta este un ,,trebuie” dumnezeiesc şi nu un sfat.
Astfel noi înţelegem foarte clar şi eu trebuie s-o spun: a sosit
vremea să ne decidem dacă vom crede Cuvântul lui Dumnezeu, fără
nicio interpretare, a ceea ce este scris, să credem, pur şi simplu, aşa
cum este scris; să credem şi să găsim confirmarea pentru fiecare temă
în concordanţă cu întreaga Scriptură.
Aceasta se aplică şi pentru tema despre dumnezeire, despre
botezul în apă, despre cina Domnului, despre orice învăţătură biblică
fundamentală. Şi apoi, desigur, noi trebuie să ne decidem dacă vom
crede ceea ce găsim scris în această Carte sau ceea ce este scris într-o
carte de învăţătură a unei biserici, care poate avea mii de pagini dar
pline de explicaţii ale învăţăturii acelei biserici.
Pentru mine este de ajuns această Carte. Dar dacă vă simţiţi
obligaţi să credeţi ceea ce au spus ,,părinţii bisericii”, atunci eu nu vă
voi împiedica să o faceţi. Dar dacă aş fi în locul vostru, aş lua poziţie
pentru Dumnezeu şi aş recunoaşte că orice om este un mincinos, fie el
oricât de religios.
Şi, vă rog scuzaţi-mă, dar acei bărbaţi necunoscuţi din diferite
biserici, din consiliul de la Niceea – când au fost adunaţi 550 dintre ei,
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ca să decidă asupra învăţăturii despre ,,sfânta treime”. Când ei au
discutat zi şi noapte, zi şi noapte, – puteţi citi despre durata acelui
consiliu în cărţile despre istoria bisericii. Atunci 318 au votat într-un
fel şi restul altfel. Să decidă ei în anul 325 ceea ce trebuie să cred eu
astăzi? Nici gând! Nu! Nici gând!
Decizia mea a fost luată şi ea se găseşte în această Carte. Eu nu
am nevoie de niciun Consiliu, eu nu am nevoie de nicio dogmă – eu
trebuie să vă spun doar că Adevărul a fost înăbuşit sub nelegiure.
Iată un exemplu. Când Domnul nostru a spus, la botezul Lui:
,,Aşa se cade să împlinim dreptatea lui Dumnezeu”. Şi El a intrat în râul
Iordan şi a fost botezat. Ca să împlinească tot ce trebuia împlinit. Care
este dreptatea lui Dumnezeu? Şi Ioan Botezătorul a spus: ,,Eu am
trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” ,,Eu trebuie să
împlinesc toată dreptatea lui Dumnezeu.” Şi El a fost botezat.
Când apostolul Petru a predicat prima lui predică şi oamenii au
dat năvală cu miile, Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost ca o lovitură de
ciocan în cap, ci a fost ca o sabie care le-a străpuns inimile. Şi ei au
întrebat: ,,Fraţilor, ce trebuie să facem?” Răspunsul a fost foarte direct
şi curat: ,,Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre şi apoi veţi primi darul
Sfântului Duh”. Şi 3.000 de oameni au fost adăugaţi la biserică.
Ce găsim astăzi? Câteva picături de apă turnate pe capul unui
copil şi preotul spune: ,,Acum tu eşti un copil al lui Dumnezeu”. Nu! Şi
iarăşi Nu! Aşa ceva nu este în Scriptură. De ce este înăbuşit adevărul
şi dreptatea lui Dumnezeu de nelegiure? De ce învăţăturile false sunt
privite ca şi cum ar fi adevărate? De ce adevăratele învăţături biblice
sunt privite ca şi cum ar fi false?
Fraţi şi surori, Dumnezeu nu va face niciun compromis şi eu
vă cer să luaţi poziţie alături de Dumnezeu, să credeţi Cuvântul lui
Dumnezeu, să fiţi în adevăr şi doar atunci adevărul vă va elibera şi
veţi deveni un copil al lui Dumnezeu, primind puterea lui Dumnezeu,
Evanghelia deplină, confirmarea puterii lui Dumnezeu în sufletul, în
duhul şi în trupul vostru.
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Fie ca harul, pacea şi binecuvântările lui Dumnezeu să se
odihnească peste voi toţi, oriunde v-aţi afla, în Numele scump al
Domnului Isus Hristos. Ne-am bucura să avem veşti de la voi. Avem
broşuri în multe limbi şi suntem gata să vi le trimitem în mod gratuit.
Domnul Dumnezeu să fie cu voi până săptămâna viitoare când ne vom
întâlni din nou. Dumnezeu să vă binecuvânteze în Numele sfânt al lui
Isus. Amin.
Credem că prezentările biblice ale misionarului Ewald Frank
sunt o binecuvântare pentru voi. Dacă doriţi să primiţi literatură
gratuită, scrieţi la adresele:
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