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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 9 –  2011 (GB09) 

 

Ewald Frank 
 
 

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni. Sunt fratele Frank 

şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania. Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să împărtăşesc 

cu voi Cuvântul scump şi sfânt al lui Dumnezeu. 

Tema principală este planul de mântuire şi atingem aproape de 

fiecare dată subiecte referitoare la revenirea lui Hristos, la mesajul 

acestui ceas care cuprinde aşezarea din nou a tuturor lucrurilor, la 

întoarcerea la Domnul, la Cuvântul Lui şi la adevăratele învăţături 

biblice. Aceasta pentru că ne dăm seama că ziua harului se apropie de 

sfârşit şi că făgăduita revenire a Domnului nostru este gata să aibă loc. 

Astăzi mă gândesc la câteva capitole din epistola către evrei. 

Iubiţilor, fiecare capitol, fiecare verset ne vorbeşte foarte mult, în mod 

deosebit cu referire la mântuirea noastră – şi acesta este de fapt scopul 

principal al predicării noastre: de a-i aduce pe oameni la Domnul, la 

cunoştinţa şi trăirea mântuirii. 

Apoi citim în Evrei cap. 4, vers. 7: ,,El hotărăşte din nou o zi: 

„astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: 

„Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!” 

Este atât de important să nu ne împietrim inimile în această zi 

a harului, când mesajul lui Dumnezeu ni se adresează. 

Iubiţilor, eu trebuie s-o repet: în acest timp noi trăim foarte, 

foarte aproape de revenirea lui Hristos şi pentru ultima oară este 

predicat adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăratele învăţături 

apostolice, adevăratele trăiri pe care le putem avea cu Domnul nostru: 

mântuirea, mântuirea deplină, pocăinţa, întoarcerea la Domnul, 

naşterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt şi apoi sfinţirea în adevăr, 
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aşa cum a spus Domnul nostru în Ioan cap. 17, vers. 17: ,,Sfinţeşte-i 

prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul”.  Acelaşi cuvânt – 

astăzi – care ne este adresat nouă: ,,Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu 

vă împietriţi inimile”, îl găsim în Evrei cap. 5, vers. 5 cu referire la 

Mântuitorul nostru: ,,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”. 

Iubiţilor, noi trebuie s-o spunem: noi trăim acum în timpul 

harului, în timpul mântuirii, dar acest timp se apropie de sfârşit. 

Apoi noi înţelegem din Scriptură lucrurile referitoare la 

mântuirea noastră, siguranţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu că în 

Hristos noi am fost împăcaţi cu Dumnezeu şi prin jertfa de pe crucea 

Golgotei păcatele noastre au fost iertate, tot ce a fost scris împotriva 

noastră a fost desfiinţat şi sângele vorbeşte pentru noi chiar şi azi şi 

până când Îl vom întâlni pe Domnul. 

Apoi, făgăduinţele lui Dumnezeu sunt accentuate din nou în 

Evrei cap. 6, de la vers. 13: ,,Dumnezeu, când a dat lui Avraam 

făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, 

S-a jurat pe Sine însuşi”. 

Imaginaţi-vă pentru un moment: Dumnezeu a jurat pe Sine 

însuşi. Avraam a ştiut foarte bine că ce spune Dumnezeu, aşa urma să 

fie, trebuia să se împlinească în conformitate cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. Dar ca Avraam să primească mai multă siguranţă, 

Dumnezeu a jurat pe Sine însuşi. 

Iubiţilor, acesta este un lucru deosebit. Câtă siguranţă avem noi 

în Cuvântul lui Dumnezeu, în Isus Hristos Domnul şi Mântuitorul 

nostru! Dar prieteni, fiţi siguri că nu vă încredeţi în nicio biserică, în 

nicio religie, fiţi siguri că vă încredeţi în Domnul care ne-a adus 

mântuirea. 

Citim mai departe în Evrei cap. 6, vers. 15: ,,Şi astfel, fiindcă 

a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa”.  

La fel este şi cu noi. Avem nevoie de răbdare şi credinţă ca să 

putem aştepta până când vom primi făgăduinţele pe care ni le-a dat 

Dumnezeu. 



3 

 

Vers. 17, aş putea spune, nu doar că ne atinge inima în mod 

deosebit, dar el ne vorbeşte puternic, cu o siguranţă divină: ,,De aceea 

şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie 

moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu 

un jurământ”. Ce asigurare puternică! ,,Ce fericire, Îl am pe Isus!” 

Ce asigurare puternică avem că toate făgăduinţele lui 

Dumnezeu sunt ,,Da!” şi ,,Amin!” Nimeni şi nimic nu-L poate opri pe 

Dumnezeu să împlinească orice ar fi făgăduit El. 

Iubiţilor, aş vrea să continui cu Evrei cap. 8 care vorbeşte 

despre legământ. În vers. 10, ni se spune că în perioada noului 

legământ, Dumnezeu va pune legile Lui, cuvintele Lui în inima 

noastră. 

Iubiţilor, noi credem din toată inima că în Hristos a fost făcut 

un nou legământ, aşa cum găsim scris în Matei cap. 26 de la vers. 26:  

,,...acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se 

varsă pentru mulţi,” pentru cei ce Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor 

personal. Ceilalţi trec pe lângă acesta, ei nu profită de mântuire, ci trec 

pe lângă darul lui Dumnezeu şi nu recunosc planul lui Dumnezeu de 

mântuire.  

În Evrei cap. 9, de la vers. 11 ni se spune că Hristos, ca Mare 

Preot, a intrat în Locul Preasfânt din ceruri cu propriul Său sânge. 

Iubiţilor, acest lucru ne este foarte scump. Noi nu am fost 

răscumpăraţi cu aur şi argint, ci cu sângele scump al Mielului lui 

Dumnezeu, care a fost vărsat pe crucea de la Golgota. 

Iubiţilor, noi avem şi răspunderea să împărtăşim cu voi 

făgăduinţele lui Dumnezeu pentru acest timp. Eu nu pot aduce nicio 

predică fără ca să nu amintesc de făgăduinţele pe care le-a dat 

Dumnezeu pentru timpul nostru. Dumnezeu mi-a dat cel mai mare 

privilegiu pe care-l poate avea un om pe faţa pământului. În anul 1948 

mi-am predat şi mi-am dedicat viaţa Domnului, primindu-L pe Isus 

Hristos ca Mântuitorul meu personal şi am avut trăirea minunată a 

primirii Duhului Sfânt. Începând de atunci, eu predic şi slujesc 

Domnului. Eu privesc în urmă la aceşti mulţi ani în care L-am urmat 
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pe Hristos şi am împărtăşit scumpul Cuvânt al lui Dumnezeu cu 

câteva milioane de oameni din întreaga lume. 

Tocmai m-am întors dintr-o călătorie misionară în patru ţări 

din Africa de Vest şi am fost impresionat să văd mulţimile adunate – 

între 4 – 10 mii de oameni într-o singură adunare. Şi în mod deosebit 

am fost surprins când în cea mai mare adunare, în Abidjan, în Coasta 

de Fildeş, am întrebat înainte de terminarea predicii dacă toţi aceşti 

fraţi şi surori sunt botezaţi conform modelului apostolic în Numele 

scump al Domnului Isus Hristos. Şi prieteni, deodată s-au ridicat mii 

de mâini. 

Când privesc în urmă la lucrarea din ţările africane – am slujit 

acolo în ultimii 40 de ani, semănând sămânţa Cuvântului lui 

Dumnezeu şi trăind apoi să văd cum sămânţa vine la viaţă şi suflete 

scumpe sunt mântuite şi aduse în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi nu 

numai că au crezut, ci s-au şi supus Scripturilor, aşa cum a spus 

Domnul nostru, în Marcu cap. 16, vers. 16, şi anume, dacă noi credem 

şi ne botezăm, vom fi mântuiţi. 

Cine poate contrazice această afirmaţie şi să spună: ,,Este de 
ajuns doar să credem”? Prieteni, haideţi să înfruntăm realitatea. 

Supunerea aparţine celor ce cred. Dacă tu crezi, te supui. Dacă nu 

crezi, nici nu te supui. Tu poţi pretinde că crezi, dar propria ta viaţă 

vorbeşte mai puternic decât cuvintele tale dacă este adevărat sau nu. 

Şi eu trebuie s-o spun din nou: Dumnezeu l-a folosit pe 

William Branham în timpul nostru – din 1933 până în 1965, acest 

bărbat al lui Dumnezeu a fost folosit de Dumnezeu aşa cum niciun om 

nu a fost folosit în istoria de 6.000 de ani a omenirii. Noi cu toţii ştim 

că Moise a fost un bărbat al lui Dumnezeu căruia Dumnezeu i-a vorbit 

faţă în faţă; el a văzut stâlpul de foc coborându-se şi întreg poporul lui 

Israel a văzut slava lui Dumnezeu şi a auzit glasul celui Atotputernic 

din acel foc. 

Şi, iubiţi prieteni, în zilele noastre a existat o slujbă care poate 

fi comparată cu cea pe care a avut-o Domnul nostru în timpul Său. 

Fratele Branham s-a referit la aceasta aproape de fiecare dată când se 

ruga pentru bolnavi, ca şi Domnul nostru în umanitatea Lui, ca proroc 
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în slujbă. El vedea într-o viziune ceea ce urma să se întâmple. Apoi El 

vorbea şi aşa se şi întâmpla. El i-a putut spune lui Natanael, în Ioan 

cap. 1, vers. 48: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când 

erai sub smochin”. El a putut să-i spună lui Simon, când fratele lui, 

Andrei, l-a adus la Hristos, ,,Tu eşti Simon, fiul lui Iona”. Domnul 

nostru a putut să-i spună femeii de la fântână lucruri ascunse din viaţa 

ei şi ea a spus: ,,ştim că are să vină Mesia (căruia I se zice Hristos); 

când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Dar cine eşti Tu”. Şi 

Domnul i-a răspuns: ,,Eu, Cel care vorbesc cu tine, sunt Acela”.  

Iubiţi fraţi şi surori, dragi prieteni, de ce amintesc aceste 

lucruri? Vă rog, înţelegeţi bine şi eu cred că nu sunt un fanatic. Dacă 

sunt, vă rog să mă iertaţi şi fie ca şi Dumnezeu să mă ierte. Dar eu 

trebuie să vă spun aceste lucruri. Noi nu ne jucăm de-a religia. Noi 

trebuie să înţelegem că acesta este ultimul semn dat Bisericii înaintea 

revenirii lui Isus Hristos. Domnul nostru a spus în mod deosebit în 

Matei cap. 24 despre lucrurile care se vor petrece înaintea revenirii lui 

Hristos. Mulţi proroci mincinoşi şi mulţi hristoşi mincinoşi vor apărea 

şi-i vor înşela pe mulţi. Atunci cine este un proroc adevărat? Cine este 

uns cu Duhul Sfânt cu adevărat? 

Pentru aceasta, dragi prieteni, trebuie să ne întoarcem la 

timpurile şi învăţăturile apostolice ca să ştim cu exactitate ceea ce a 

trăit Biserica nou testamentară începând cu ziua de Rusalii, cum s-a 

manifestat puterea supranaturală în Trupul lui Hristos, şi cum lucrau în 

Trupul lui Hristos toate darurile duhovniceşti, toate slujbele şi 

însărcinările divine. Cum erau adevăratele învăţături ale apostolilor, 

despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului care 

ne-au fost date şi au rămas documentate în Sfintele Scripturi. 

Şi, iubiţilor, eu trebuie să o spun acum: începând cu anul 1949 

eu cunosc această ultimă mare mişcare a lui Dumnezeu care a început 

în 1946, după ce fratele Branham a primit confirmarea chemării lui în 

7 mai 1946, când acea fiinţă supranaturală i-a spus fratelui Branham 

că aceeaşi slujbă pe care a avut-o Domnul atunci când umbla pe 

pământ şi s-a manifestat înaintea iudeilor şi a samaritenilor, aceeaşi 

slujbă a Fiului omului se va repeta acum. Fraţi şi surori, eu am fost un 

martor ocular al acestei slujbe timp de 10 ani. L-am cunoscut pe 
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fratele Branham, am cunoscut slujba lui şi chiar mai mult decât atât: 

eu ştiu scopul acestei slujbe supranaturale din timpul nostru, conform 

planului de mântuire. 

Oricare dintre evangheliştii renumiţi în întreaga lume vă poate 

spune că fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu ca să înceapă 

ultima trezire de vindecare care s-a răspândit apoi în întreaga lume, 

dar ei nu vă vor spune nimic despre scopul acestei puternice treziri de 

mântuire şi de vindecare. Cu siguranţă scopul nu a fost ridicarea 

multor evanghelişti care şi-au construit propriile lor împărăţii în 

Împărăţia lui Dumnezeu, lăsând impresia că ei sunt ,,omul acestui 

ceas”. 

Scopul acestei slujbe a fost de a aduce poporul lui Dumnezeu 

înapoi la Hristos, să-L urmeze pe Hristos călcând pe urmele 

apostolilor care aveau învăţăturile lui Hristos. 

Învăţăturile apostolilor sunt în concordanţă de sută la sută cu 

învăţăturile lui Hristos. 

De exemplu, când Domnul nostru a spus în marea trimitere din 

Matei cap. 28, vers. 19: ,,botezaţi pe oameni în Numele Tatălui, al Fiului şi 
al Duhului Sfânt”, ei s-au supus şi au avut descoperirea că Dumnezeu S-

a descoperit în singurul Nume de legământ nou testamentar în care 

avem răscumpărarea şi anume DOMNUL ISUS HRISTOS. Şi de 

aceea, începând din ziua de Rusalii, botezul s-a făcut în Numele 

DOMNULUI ISUS HRISTOS. 

Fratele Branham a accentuat acest lucru şi a afirmat că noi 

trebuie să ne întoarcem la învăţăturile şi practica apostolilor. 

Iubiţilor, înainte de a încheia, permiteţi-mi să spun 

următoarele: ultimul mesaj şi primul mesaj trebuie să fie la fel. Ultima 

predică trebuie să fie la fel ca prima. Ultimul botez trebuie să fie făcut 

la fel cum a fost făcut primul botez. Toate lucrurile trebuie reaşezate 

aşa cum au fost la început. 

Şi o spun din nou: nu are niciun rost să vorbeşti despre 

semnele timpului, despre cea de a doua venire a lui Hristos, despre 

strângerea poporului Israel în ţara făgăduită, dacă noi pierdem ziua 

cercetării din partea lui Dumnezeu, dacă noi înşine trecem pe lângă 
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Cuvântul făgăduit pentru timpul nostru, pierdem ceea ce face 

Dumnezeu chiar acum. De aceea, fraţi şi surori, aceasta este 

rugămintea mea: vă rog, plecaţi-vă genunchii înaintea Dumnezeului 

Atotputernic şi lăsaţi-L pe El să vorbească inimii voastre, după ce aţi 

întrebat: ,,Doamne, care sunt făgăduinţele Tale pentru ACEST timp, 
astfel ca noi să putem fi gata la revenirea Ta?” 

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi eu plănuiesc să 

petrec veşnicia împreună cu voi. Şi eu sunt sigur că dacă voi sunteţi 

sfinţiţi în Cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, noi toţi 

împreună vom reuşi acest lucru prin harul lui Dumnezeu, fiind 

ascultători şi urmând modelul biblic aşezat din ziua de Rusalii. 

Întoarceţi-vă la Domnul şi urmaţi-L pas cu pas în ascultare 

conform cu modelul lăsat nouă în această Carte sfântă. ,,Astăzi, dacă 

auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.” Fie ca Dumnezeu să vă fi 

vorbit, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
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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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