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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 18 –  2011 

 

Ewald Frank 
 

Dragi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă 

vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. 

Este un mare privilegiu pentru mine să pot împărtăşi Cuvântul scump 

al lui Dumnezeu cu cât mai mulţi oameni de pe întreg pământul. 

Doresc de asemenea să mulţumesc tuturor celor ce apreciază aceste 

predici, această slujbă biblică, apostolică şi profetică. Prin aceasta noi 

vrem să accentuăm faptul că în toate privinţele, în învăţătură şi în 

practică, noi ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu explicăm 

nimic, nu interpretăm nimic, nu schimbăm nimic, ci pur şi simplu 

luăm Cuvântul original al lui Dumnezeu aşa cum a fost el predicat în 

zilele apostolilor. 

Tema noastră principală este revenirea lui Hristos, chemarea 

afară a aleşilor lui Dumnezeu pentru ca ei să fie pregătiţi pentru acea 

mare zi când trâmbiţa lui Dumnezeu va suna şi Domnul Se va coborî. 

Mai întâi vor învia cei ce au murit în Hristos, iar apoi noi cei vii care 

trăim în Hristos vom fi transformaţi şi, împreună, vom fi ridicaţi în 

slavă.  

Prieteni, acest lucru este atât de serios pentru că nu există o 

altă posibilitate, nu mai există o altă ocazie în care noi am putea să ne 

decidem după ce am plecat de pe acest pământ. De aceea, noi trebuie 

să fim serioşi cu mesajul acestui ceas, cu învăţătura şi predicarea 

Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. 

Aşa cum ştiţi, în diferite şcoli biblice, seminarii, biserici şi 

denominaţiuni găsim tot felul de explicaţii ale Cuvântului lui 

Dumnezeu. Dar aşa cum am spus, este datoria noastră să ne întoarcem 

la Cuvântul lui Dumnezeu.  
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De curând am ascultat o predică ţinută de William Branham, 

slujitorul şi prorocul lui Dumnezeu, pe care l-am cunoscut destul de 

bine din trăirile pe care le-am avut în întâlnirile cu el. L-am cunoscut 

din anul 1955 până în anul 1965, şi am aflat despre chemarea divină 

pe care a primit-o, despre trimiterea lui, despre mesajul din Cuvântul 

lui Dumnezeu care i-a fost încredinţat.  

În această predică pe care am ascultat-o, el a folosit textul din 

Deut. 16,  şi a vorbit despre locul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a-

Şi pune Numele. Şi el a spus că mulţi oameni aşează Numele 

Domnului acolo unde vor ei. Dar acest lucru nu este corect. Noi 

trebuie să găsim locul, Persoana în care Dumnezeu Şi-a aşezat 

Numele, în care Dumnezeu S-a descoperit pe Sine. Şi acest loc este în 

Isus Hristos, Domnul nostru, care a putut spune în Ioan 5.43: ,,Eu am 

venit în Numele Tatălui Meu, şi voi nu Mă primiţi. Dar dacă va veni 

un altul în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi”.  

Şi apoi, desigur, m-am gândit la Marcu 7.7, verset amintit şi de 

fratele Branham: ,,Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu 

sunt decât nişte porunci omeneşti”. 

Prieteni, ca să fiu sincer, acest lucru îmi trece prin măduva 

oaselor şi prin toată fiinţa: să ştiu că toată închinarea care se face pe 

întreg pământul, în toate religiile, în tot creştinismul, în toate 

bisericile, în toate denominaţiile şi până la cele mai mici adunări şi 

până la cele din urmă familii – toată închinarea este degeaba dacă 

învăţăturile nu sunt în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă 

noi suntem găsiţi în învăţături bisericeşti, în tradiţii, toată închinarea 

noastră este degeaba, chiar dacă noi ne gândim că ne închinăm lui 

Dumnezeu. Este imposibil, pentru că Sfânta Scriptură spune – şi acest 

cuvânt vine direct din gura Domnului nostru – în Ioan 4.21-23: 

„Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi 

închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim (sau în alt 

oraş). Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi 

se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr”. 

Prieteni, noi trebuie să fim sinceri şi s-o spunem: dacă voi 

sunteţi în Cuvântul lui Dumnezeu, atunci sunteţi în adevăr. Dar dacă 
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vă găsiţi în explicaţii şi interpretări, în tradiţii, atunci nu sunteţi în 

Cuvântul lui Dumnezeu şi nu sunteţi în voia lui Dumnezeu. Ca să fii 

în voia lui Dumnezeu, tu trebuie să fii în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Un alt gând mi-a venit acum cu referire la cuvintele pe care le-

a spus Domnul nostru în Ioan 8, şi anume că noi vom muri în păcatele 

noastre dacă nu vom crede că Isus Hristos este Cel ce a venit să ne 

mântuiască. Să citim din Ioan 8.24: ,,De aceea v-am spus că veţi muri 

în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în 

păcatele voastre”. Este absolut necesar să credeţi în Isus Hristos după 

cum este scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Căci chiar Domnul nostru a 

spus: ,,Cine crede în Mine aşa cum zice Scriptura”, nu aşa cum spune 

o biserică, un evanghelist sau altcineva, ci aşa cum zice Scriptura. 

Şi, prieteni, eu vreau să fiu sincer şi în acest punct. Sfânta 

Scriptură şi voia lui Dumnezeu trebuie să ne fie descoperite prin 

Duhul Sfânt. Şi Domnul nostru a spus: ,,După ce voi pleca, vă voi trimite 
pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul”. Şi de 

aceasta avem noi nevoie acum, când revenirea lui Hristos este atât de 

aproape. Şi acest lucru noi trebuie să-l punctăm: nu vor mai fi 100 de 

ani – eu nu ştiu câte săptămâni, luni sau ani vor mai fi până când 

Domnul nostru se va întoarce – dar, prieteni, dacă ne uităm la semnele 

timpului despre care Domnul a spus de repetate ori ,,Când veţi vedea 
aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi ştiţi că timpul este aproape, ridicaţi-
vă capetele căci izbăvirea voastră se apropie”. 

Apoi citim în Matei 24, despre hristoşi mincinoşi, unşi falşi – 

ei nu sunt numiţi ,,Isuşi faşi”, nu; ci ei sunt numiţi ,,hristoşi mincinoşi 

sau falşi”. Şi astăzi sunt atât de mulţi care cred că ei sunt unşi şi foarte 

unşi. Dar cu ce scop? Ca să se prezinte pe ei înşişi şi învăţăturile lor, 

să-şi prezinte propriile lor programe? Ceea ce avem noi nevoie astăzi 

este mesajul din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu care să ne aducă 

înapoi la toate făgăduinţele pentru acest timp pe care le-a făcut 

Dumnezeu în Cuvântul Lui. 

Şi de câte ori nu am spus că Noul Testament a început cu 

împlinirea tuturor profeţiilor şi făgăduinţelor din Vechiul Testament. 

Şi Noul Testament se va încheia cu împlinirea tuturor profeţiilor şi 
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făgăduinţelor date Bisericii, lui Israel, şi pentru acest timp în general. 

Şi noi trăim acum în această epocă profetică şi trebuie să ne referim la 

2 Petru 1.20 şi 21, unde spune că: ,,nicio prorocie din Scriptură nu se 

tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia 

omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul 

Sfânt”.  

Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Noi trebuie să fim sub 

aceeaşi ungere a Duhului Sfânt, noi trebuie să vedem ceea ce prorocii 

şi apostolii au văzut, noi trebuie să învăţăm ceea ce au învăţat ei, 

practica noastră trebuie să fie aceeaşi cu a lor. Înaintea revenirii lui 

Isus Hristos, toate lucrurile trebuie reaşezate în Biserica nou 

testamentară. Trebuie să aibă loc o chemare afară, trebuie să fie un 

timp de pregătire. De aceea spune Scriptura că: „cei ce erau gata, erau 
pregătiţi, au intrat în odaia de nuntă şi uşa s-a închis”. 

În acelaşi timp Biblia vorbeşte de lepădarea de credinţă şi 

despre descoperirea omului fărădelegii. Prieteni, slujba mea este de a 

vă arăta drumul înapoi la mesajul şi învăţăturile originale date de 

Domnul nostru şi practicate de către apostoli. Şi acestea, prieteni, pe 

noi nu ne duc la Roma, noi nu mergem la Roma, nu! Noi ne întoarcem 

la Ierusalim căci Cuvântul lui Dumnezeu a ieşit din Ierusalim. Toţi 

prorocii au fost proroci evrei, şi revărsarea Duhului Sfânt n-a avut loc 

la Roma, ci la Ierusalim în ziua de Rusalii atunci când Duhul Sfânt a 

căzut şi biserica nou testamentară a fost născută şi umplută cu Duhul 

Sfânt pentru a continua slujba Domnului Isus. 

Prieteni, Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci şi de aceea 

noi trebuie să găsim drumul înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvânt, 

înapoi la adevăratele învăţături acum, în timpul nostru. 

Prieteni, noi trebuie s-o spunem din nou: drumul nostru nu 

duce la Roma, ci înapoi la Ierusalim.  

Apoi noi vedem cum toate denominaţiunile – şi dacă 

informaţia este corectă – 350 de denominaţiuni creştine sunt unite în 

Consiliul Mondial al Bisericilor. Şi fiecare crede cum vrea, învaţă cum 

vrea şi face ceea ce crede el că este corect. Şi nimănui nu-i pasă să-L 
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cunoască pe Dumnezeu, să cunoască Cuvântul Lui şi să se întoarcă la 

adevăr, ci toţi privesc spre Roma. 

Eu o spun din nou: noi trebuie să ne întoarcem la prima predică 

ţinută în ziua de Rusalii, în Ierusalim: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să 

fie botezat 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.”(Fapte 2.38-39).  Şi vedem apoi ce s-a întâmplat 

în aceeaşi zi; citim în v. 41: ,, Cei ce au primit propovăduirea lui au 

fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat 

aproape trei mii de suflete”.  

Iubiţi prieteni, daţi-mi voie s-o spun din nou: a existat o slujbă 

deosebită în timpul nostru. Şi dacă eu aş cunoaşte doar chemările 

deosebite care au avut loc în trecut, dacă aş şti doar ceea ce a făcut 

Dumnezeu în timpul lui Moise, sau Ilie sau chiar prin slujba lui Ioan 

Botezătorul sau chiar în zilele iubitului nostru Domn şi Mântuitor; 

dacă aş şti doar ceea ce a făcut Dumnezeu prin slujba apostolului 

Pavel şi până la slujba apostolului Ioan care a primit descoperirea 

finală pe Insula Patmos; dacă aş cunoaşte ceea ce s-a întâmplat în 

decursul istoriei bisericii; dacă aş cunoaşte doar ceea ce a făcut 

Dumnezeu în zilele lui Luther, Wesley şi a celorlalţi mari oameni ai lui 

Dumnezeu, nu ar fi de ajuns. Nu ar fi de ajuns chiar dacă aş şti doar 

despre trezirea penticostală de acum 100 de ani. Eu trebuie să cunosc 

şi eu trebuie să vă spun că după al Doilea Război Mondial, Domnul a 

dat o trimitere deosebită lui William Branham şi mie nu mi-e ruşine, 

nu, nu mă ruşinez de aceasta. Eu pot chiar zâmbi poate prima oară în 

timpul acestei predici. Este o povară grea peste mine, dar aici, în acest 

punct, eu pot zâmbi. Pentru că Dumnezeu mi-a îngăduit acest har să 

nu trec pe lângă Cuvântul Lui împlinit în timpul nostru. Căci însuşi 

Domnul Dumnezeul nostru a spus: ,,Vă voi trimite pe prorocul Ilie, 

înainte să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşată”. 

Dacă aceasta s-ar găsi doar în prorocul Maleahi cap. 4, atunci 

aş putea spune ,,Iubiţi prieteni, este scris în Vechiul Testament”, şi 

apoi am vedea ce este Ziua Domnului. Dar dacă mergem în Noul 
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Testament, Domnul nostru a spus în Matei 17.11, după ce slujba lui 

Ioan Botezătorul se încheiase demult: „Este adevărat că trebuie să 

vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Noi trebuie să 

respectăm acest lucru. Şi daţi-mi voie s-o spun, iubiţilor: dacă voi nu 

respectaţi Cuvântul lui Dumnezeu, atunci puteţi închide această carte 

şi să nici nu vă mai rugaţi. Nu! Dumnezeu nu ne va vorbi decât dacă 

noi respectăm Cuvântul Lui.  

Şi El ar spune din nou: ,,Dacă nu Mă credeţi pe Mine, dacă nu 
credeţi că EU SUNT, veţi muri în păcatele voastre”. Ce este aceasta? 

Necredinţa şi nesupunerea merg împreună din Grădina Eden. Mai întâi 

Eva a trebuit să nu creadă ceea ce a spus Dumnezeu, pentru ca apoi să 

se deschidă la ceea ce i-a spus vrăjmaşul.  

Totul a rămas la fel până în ziua de azi. Mai întâi noi trebuie să 

ne închidem ochii şi urechile la ceea ce face şi spune Dumnezeu ca 

apoi să ne deschidem faţă de ceea spune vrăjmaşul. Şi el vine cu toate 

răstălmăcirile. 

Acest lucru este foarte serios şi eu vă amintesc ceea cea este 

scris în Marcu 7.7 – Domnul spune aceste lucruri, nu le spun eu, nu le 

spune un predicator, Dumnezeu o spune: ,,Degeaba Mă cinstesc ei…” 

–   ei erau evrei, aveau servicii divine, cântau psalmii, aduceau jertfele 

şi-L aşteptau pe Mesia să vină. Era tema principală pentru ei. Şi apoi 

El a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit. 

La fel este şi azi. Oamenii vorbesc despre a doua venire a lui 

Hristos, vorbesc despre strângerea lui Israel, vorbesc despre multe 

texte profetice, dar ei nu iau în seamă Cuvântul făgăduit pentru 

Biserica lui Isus Hristos din timpul nostru.  

De aceea eu trebuie să accentuez faptul că în această epocă 

profetică, Dumnezeu a trebuit să trimită o slujbă profetică, ca să ne 

întoarcă la Cuvânt, să reaşeze toate învăţăturile biblice. Prieteni, noi 

am împărtăşit cu voi de multe ori faptul că este doar un singur 

Dumnezeu care S-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tată în 

ceruri, în singurul Lui Fiu pe pământ şi în Biserică prin Duhul Sfânt.  

Dar dacă mergeţi în toate bisericile – şi, vă rog, nu mă 

condamnaţi şi nu spuneţi: ,,El n-ar trebui să facă asta.” – veţi vedea  că 
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întreaga lume creştină crede în 3 dumnezei individuali, spunând că: 

„din veşnicie sunt trei dumnezei, trei veşnici, trei atotputernici”. Dar găsiţi 

măcar o singură dată în Biblie noţiunea ,,Dumnezeu triunic”? Găsiţi 

măcar o dată cuvântul ,,trinitate” sau ,,sfânta treime”? Găsiţi măcar o 

dată noţiunea de ,,Fiul veşnic”? Găsiţi măcar o dată noţiunea 

,,Dumnezeu Fiul”? De ce nu le puteţi găsi? Pentru că nici nu există!  

Şi, dragi prieteni, inima mea sângerează pentru că întreaga 

creştinătate este dusă în rătăcire. De aceea, adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu, învăţăturile apostolilor trebuie să vă fie prezentate. Şi voi 

trebuie să vă decideţi. Nu este învăţătura ,,Jesus Only (Numai Isus)”, 

nu, dragi prieteni, nu este ,,Jesus Only (Numai Isus)”. Ci singurul 

Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc S-a descoperit personal în Isus Hristos. 

Şi Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a putut spune în Ioan 14.9: ,,Cine 

M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. 

Deci avem de-a face cu trei descoperiri, manifestări ale 

aceluiaşi Dumnezeu pentru a împlini marele Său plan de mântuire, ca 

să ne aducă înapoi într-o legătură cu El ca fii şi fiice ale lui 

Dumnezeu. 

Dragii mei prieteni, mi-ar plăcea să împărtăşesc cu voi 

adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. A doua venire a Domnului s-a 

apropiat foarte mult. Acesta este timpul chemării afară, este timpul 

pregătirii ca să fim gata la revenirea Lui. Dar vă rog, să nu fiţi găsiţi 

pe propriile voastre căi, în propria voastră voie, în propriile voastre 

învăţături, ci să fiţi găsiţi în Cuvântul lui Dumnezeu, în dragostea lui 

Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, în Numele lui Isus Hristos, 

Domnul şi Mântuitorul nostru. Vă rog, n-o luaţi în chip uşuratic, ci 

cercetaţi Scripturile şi veţi găsi fiecare răspuns în Cuvântul sfânt al lui 

Dumnezeu.  

Fie ca binecuvântările Dumnezeului Cel Atotputernic să se 

odihnească peste voi şi fie ca această predică să nu se întoarcă fără 

rod, ci fie ca, Cuvântul lui Dumnezeu să împlinească scopul pentru 

care a fost trimis cu fiecare din voi, în Numele lui Isus Hristos, 

Domnul nostru. 
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Am fi bucuroşi să ne scrieţi pe adresele care vor fi afişate mai 

târziu pe ecran. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi în 

Numele sfânt al lui Isus! Amin. 


