Slujba biblică, apostolică şi profetică
Predica nr. 19 – 2011
Ewald Frank
Dragi prieteni, fraţi şi surori în Hristos sunt fratele Frank şi vă
vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania.
Titlul acestor predici este ,,Slujba apostolică şi profetică bazată pe
sfânta Scriptură”. Noi încercăm, prin harul lui Dumnezeu, să aducem
la cunoştinţa acestei generaţii planul lui Dumnezeu de mântuire şi
lucrurile pe care Dumnezeu le-a făgăduit pentru timpul nostru. Pentru
aceasta ne întoarcem la începutul Noului Testament, atunci când toate
făgăduinţele din Vechiul Testament au devenit realitate şi cei ce erau
rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut, au primit şi s-au supus
Cuvântului lui Dumnezeu. Cei ce au fost rânduiţi pentru Împărăţia lui
Dumnezeu în timpul slujbei lui Ioan Botezătorul, s-au dus la Iordan,
au ascultat mesajul şi s-au lăsat botezaţi de către proroc. Slujba lui a
fost de a pregăti calea Domnului.
Cum am putea noi pregăti calea Domnului dacă nu-i pregătim
mai întâi pe oameni şi să le arătăm calea Domnului?
Şi cei ce au fost rânduiţi pentru viaţa veşnică L-au urmat pe
Isus Hristos, L-au crezut indiferent de ceea ce spuneau fariseii,
saducheii şi toţi ceilalţi. Ei L-au urmat pe Isus Hristos.
Acelaşi lucru s-a întâmplat la începutul Noului Testament
când apostolul Petru în ziua de Rusalii a ţinut prima lui predică.
Cuvintele lui au fost însoţite de puterea Duhului Sfânt şi astfel inimile
celor ce au crezut au fost străpunse şi ei au întrebat: ,,Fraţilor, ce să
facem ca să fim mântuiţi?” Şi atunci a venit răspunsul: ,,Pocăiţi-vă şi
fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos ca să confirmaţi că
păcatele v-au fost iertate”. Şi cei ce au crezut, au fost botezaţi – Fapte
2.37 la 41.
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Acelaşi lucru s-a întâmplat pe parcursul întregii cărţi a Faptelor
apostolilor. În prima generaţie, toţi cei ce au crezut, s-au supus
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu a fost o învăţătură intelectuală, ci Duhul
Sfânt era la lucru şi descoperea Cuvântul lui Dumnezeu.
Aş vrea să subliniez că la prima venire a lui Hristos s-au
împlinit toate făgăduinţele şi prorociile, de la prima făgăduinţă din
Gen. 3.15 până la cea din urmă, referitoare la Ioan care urma să vină şi
să pregătească Domnului calea. Totul s-a făcut şi s-a împlinit conform
Scripturii.
Şi apoi, dacă mergeţi la Fapte 17.11, acolo citim că cei din
Bereea cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă învăţăturile pe
care le primiseră erau în concordanţă cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Prieteni, noi am ajuns într-o perioadă de timp foarte
importantă, chiar cea mai importantă perioadă din istoria omenirii. Şi
noi trebuie să ne întoarcem la Vechiul şi Noul Testament ca să vedem
ce a făgăduit Dumnezeu şi ce a fost spus mai dinainte că se va petrece
înaintea revenirii Domnului.
În Ioan 14 avem făgăduinţa pe care noi trebuie s-o accentuăm
de fiecare dată, pentru că acea făgăduinţă este pe cale să se
împlinească. Domnul nostru a spus în Matei 24.14: ,,Evanghelia
aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va
veni sfârşitul”.
Niciodată mai înainte nu au fost atâtea posibilităţi de a
împărtăşi adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Evanghelia deplină,
care include tot ceea ce ţine de timpul sfârşitului, ceea ce ţine de
Împărăţia lui Dumnezeu, ceea ce aparţine Bisericii şi lui Israel. Şi
toate aceste lucruri se petrec sub ochii noştri.
Şi Domnul nostru ne-a avertizat în Matei 24, că înaintea
revenirii Lui vor veni mulţi proroci mincinoşi, hristoşi mincinoşi. Dar
cum putem noi şti cine este corect şi cine este greşit, cine este adevărat
şi cine este mincinos?
Numai dacă mergem la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să
verificăm totul cu Sfânta Scriptură ca să fim siguri că noi înşine nu
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suntem duşi în rătăcire, ci că într-adevăr credem aşa cum spune
Cuvântul lui Dumnezeu.
Aici în Tit 1.1, apostolul Pavel se prezintă: ,,Pavel, rob al lui
Dumnezeu şi apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credinţa aleşilor
lui Dumnezeu”.
Noi trebuie s-o spunem drept şi cinstit: numai cei ce au urechi
ca să audă ceea ce spune bisericilor Duhul, sunt gata să asculte, sunt
gata să creadă, sunt gata să se supună. Toţi ceilalţi vor merge mai
departe pe căile lor iar Cuvântul le va intra pe o ureche şi le va ieşi pe
cealaltă. Dar cei ce sunt rânduiţi pentru viaţa veşnică, vor respecta
Cuvântul lui Dumnezeu.
Şi cum am spus-o de multe ori, dacă noi nu respectăm
Cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nici nu ne va vorbi. Dacă
noi avem propriile noastre gânduri, în timp ce ne este predicat
Cuvântul lui Dumnezeu – uitaţi-o! – Dumnezeu nici măcar nu ne va
vorbi.
Prieteni, datorită unei chemări şi trimiteri din partea lui
Dumnezeu, eu trebuie să merg din oraş în oraş, din ţară în ţară şi eu
trebuie să predic Evanghelia deplină, eu trebuie să predic întreg planul
lui Dumnezeu, eu trebuie să învăţ toate învăţăturile apostolilor, eu
trebuie să vă arăt drumul înapoi la Dumnezeu, afară din toate
tradiţiile, înapoi la Dumnezeu şi înapoi la Cuvântul Său.
Domnul nostru nu va veni să ia acasă una din cele 350 de
denominaţiuni care sunt acum unite în Consiliul Mondial al
Bisericilor. Domnul nostru Se va întoarce ca Mire ca să-Şi ia acasă
Mireasa Sa. Şi Scriptura spune în Apoc. 19.7 că: ,,soţia Lui –
(„mireasa Lui” - în alte traduceri) – s-a pregătit”. De aici mergem la
Matei 25.6, unde scrie: ,,Iată Mirele. Ieşiţi-I în întâmpinare”.
Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii.
Dumnezeu ne aduce înapoi la credinţa originală a părinţilor noştri,
credinţa celor ce au fost rânduiţi de Dumnezeu să predice Cuvântul lui
Dumnezeu la început, acum 2.000 de ani. Şi înaintea revenirii lui
Hristos, conform Fapte 3.19 la 21: „Hristos, Domnul nostru aşteaptă în cer
până la vremea aşezării din nou a tuturor lucrurilor, vreme despre care a
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vorbit prin gura sfinţilor proroci din vechime”; şi noi trăim în această
perioadă de timp.
Domnul nostru a vorbit în Matei 24 despre lucrurile care vor
avea loc înaintea revenirii Lui: cutremure, foamete, războaie. Şi ce
avem astăzi pe toată faţa pământului? În toate ştirile avem destul ca să
ne putem întoarce şi să spunem: ,,O, Dumnezeul meu, toate aceste lucruri
au fost spuse dinainte”.
Unul din marile cutremure a fost cel din Port-au-Prince, din
Haiti şi mi-am adus aminte că ultima dată când am fost acolo am stat
la Hotelul Montana. Şi acum, când am văzut fotografiile de după
cutremur, din acel hotel n-a mai rămas decât o grămadă de dărâmături.
Prieteni, m-aş putea referi la Mexico-City, unde am stat la
Hotelul Aeroportului. Şi deodată, camera a început să se mişte. Eram
cu trei fraţi, unul era german, îl chema Menhert, şi doi erau fraţi din
Mexic. Când am privit pe fereastră, am văzut un stâlp de iluminat care
se legăna în stânga şi-n dreapta. Eram în plin cutremur.
Mi-aduc aminte şi de cutremurul din Sumatra. Eram în Medan
şi tocmai intram în holul hotelului când, deodată candelabrul
maiestuos a început să se legene ca o pendulă.
Domnul nostru a spus: ,,Când veţi vedea toate aceste lucruri
întâmplându-se, când acea generaţie va ajunge să trăiască aceste lucruri”...
Eu am văzut al Doilea Război Mondial, am văzut grămezi de
oameni morţi, civili, soldaţi, animale moarte – nimeni nu-şi poate
imagina iadul care a fost la sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, ianuarie – martie 1945. Şi eu am fost chiar în mijlocul acelui
timp.
Mă gândesc la toate evenimentele care au avut loc de atunci,
chiar şi la reunificarea Germaniei şi a Europei. După al Doilea Război
Mondial, Europa a fost divizată în Est şi Vest. Berlinul a fost divizat,
Germania a fost divizată, Europa a fost divizată. Şi în anul 1961 a fost
construit Zidul Berlinului. Noi toţi am fost întristaţi.
Apoi ceva deosebit s-a întâmplat. Un bărbat al lui Dumnezeu,
cu numele William Branham, a spus în anii '50: ,,Va veni vremea când
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Europa şi lumea întreagă se va uni”. Apoi, în anii '60, cred că în anul
1964, el a spus: ,,Când Berlinul va fi unit şi Germania va fi una singură,
atunci vechiul imperiu roman se va reface”.
Prieteni, dacă mergem la Daniel 2 şi Daniel 7, aceste două
capitole vorbesc despre cele 4 împărăţii care se vor ridica pe pământ.
Iar ultima împărăţie va fi Imperiul Roman. Şi noi avem acum tratatele
romane şi tot ce este în legătură cu această împărăţie.
Amintesc aceste lucruri pentru ca voi să ştiţi că acum noi
suntem în timpul împlinirii acestor lucruri. Şi nu suntem la începutul
lor, ci am trecut mult de jumătatea lor. A mai rămas doar puţin de
împlinit.
Prieteni, mă întorc acum la ceea ce am spus referitor la
cutremure şi războaie. Nu există nicio rezolvare pentru naţiuni, nicio
soluţie pentru problemele pe care le au. Iar nedreptatea se va înmulţi şi
pacea va fi luată de pe pământ.
Dar acum venim la punctul principal. Înaintea revenirii lui
Hristos, Dumnezeu a făgăduit să ne trimită un mesaj profetic, un AŞA
VORBEŞTE DOMNUL. Nu un ,,eu cred” sau ,,poate” sau ,,eu îmi
închipui”. Cuvântul lui Dumnezeu nu este închipuire, Cuvântul lui
Dumnezeu nu este o exprimare a gândurilor omeneşti. Cuvântul lui
Dumnezeu este Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a vorbit.
Şi cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în
veac.
Apostolul Petru se întoarce spre Vechiul Testament, la ceea ce
este scris în Isaia şi spune în 1 Petru 1.25: ,,dar Cuvântul Domnului
rămâne în veac. Şi acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit
prin Evanghelie”. Evanghelia este Cuvântul şi Cuvântul este
Evanghelia. Şi mesajul acestui ceas este Cuvântul lui Dumnezeu
făgăduit pentru acest timp. Şi Domnul a spus în Maleahi 4.5 şi 6: ,,Vă
voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare
şi înfricoşată”.
Prieteni, am putea merge de la Vechiul la Noul Testament şi să
vă arătăm din Sfânta Scriptură că făgăduinţele lui Dumnezeu se
împlinesc în timpul nostru.
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Dacă mergeţi la Gen. 49, puteţi citi de la v. 1 până la sfârşit şi
să vedeţi că Dumnezeu a dat prin Iacov făgăduinţe pentru poporul
Israel care urmau să se împlinească în vremurile de pe urmă.
Dacă mergeţi la Isaia 2.2 şi 3, acolo scrie că în zilele de pe
urmă muntele Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, şi
Cuvântul Domnului va ieşi din Ierusalim şi învăţătura din Muntele
Sionului.
 Dacă mergem la Osea 3.5, găsim aceeaşi formulare: ,,În
vremurile de pe urmă…”.
 În Ioel 2.28 şi în Fapte 2.17, la fel este scris: ,,În zilele de pe
urmă…”.
 Dacă mergem la Mica 4.1 şi 2, şi acolo găsim: ,,În vremurile
de pe urmă…”.
 Dacă mergem la 1 Tim. 4.1, din nou: ,,În vremurile din
urmă…”.
 Dacă mergem la 2 Tim. 3.1, la fel: ,,În zilele din urmă…”.
 La fel în Iacov 5.3: ,,Zilele din urmă…”.
Puteţi merge de la un verset la altul şi să pătrundeţi în adâncul
Cuvântului, ca să puteţi cunoaşte cu exactitate despre ce este vorba şi
să puteţi cunoaşte voia lui Dumnezeu.
Prieteni, am încercat, cu ajutorul lui Dumnezeu să vă fac
cunoscut faptul că acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru poporul lui
Dumnezeu. Noi nu putem rămâne în învăţăturile bisericilor sau
denominaţiunilor.
Prieteni, v-o spun cu toată onestitatea. Noi nu ne putem
întoarce la ceea ce au spus „părinţii bisericii” în secolul al IV-lea, al Vlea sau al X-lea. Noi trebuie să ne întoarcem la începutul începutului;
şi la început a fost Cuvântul, nu toate aceste interpretări, nu toate
aceste dogme. Nu! La început a fost Cuvântul. ,,Şi Cuvântul S-a făcut
trup şi a locuit printre noi. Şi noi am văzut slava Lui, o slavă
întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl”.
Iubiţi prieteni, eu accentuez încă o dată înainte de încheierea
predicii. Dumnezeu ne aduce înapoi la Cuvântul Său, înapoi la voia
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Lui, la supunere, pentru că nesupunerea aduce cu ea blestemul.
Ascultarea şi supunerea aduc cu ele binecuvântarea lui Dumnezeu.
Acesta este timpul în care noi trebuie să ne întoarcem şi să credem aşa
cum zice Scriptura.
Am avut privilegiul să fiu în Împărăţia lui Dumnezeu din anul
1949. Dar în anul 1955 am aflat despre chemarea şi însărcinarea
directă din partea Domnului pe care a primit-o William Branham în
timpul nostru. Aceasta a fost de a aduce un mesaj din Cuvântul lui
Dumnezeu, mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos, aşa
cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui
Hristos.
Dragi prieteni, tocmai m-am întors din Cambogia, din Laos şi
am văzut că poporul lui Dumnezeu nu ştie nimic despre ceea ce a
făcut Dumnezeu în timpul nostru. Fiecare îşi cunoaşte doar propriul
program, dar eu vreau să cunosc Planul şi Programul lui Dumnezeu,
eu vreau să cunosc cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru timpul
meu. Eu doresc să recunosc mesagerul şi mesajul, făgăduinţele pe care
Dumnezeu ni le-a dat nouă pentru acest timp.
Prieteni, se pare că acum, oamenii, chiar creştinii, chiar şi cei
din bisericile „evangheliei depline”, pierd ziua cercetării din partea lui
Dumnezeu, aşa cum evreii au pierdut ziua celei mai mari cercetări din
partea lui Dumnezeu. Domnul nostru a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au
primit. ,,Răstigneşte-L, răstigneşte-L”, au strigat ei, „El nu este dintre ai
noştri, El nu este de acord cu învăţăturile noastre, El are propria Lui cale”.
Nu! El era Domnul Dumnezeu şi El ne-a adus mântuirea.
Dar apoi, celor ce L-au primit, El le-a dat puterea să se facă
copii ai lui Dumnezeu. Primiţi-L pe El, primiţi Cuvântul Lui, primiţi
făgăduinţele Lui şi fiţi binecuvântaţi cu binecuvântările Dumnezeului
Celui Atotputernic.
Prieteni, iubiţi fraţi şi surori, veşnicia este foarte lungă. Nu
există o a doua posibilitate. Noi avem broşuri cu teme biblice. Şi dacă
spun ,,teme biblice”, atunci noi folosim doar Sfânta Scriptură. Nicio
altă carte sau altceva, ci noi luăm doar Cuvântul lui Dumnezeu ca să
arătăm ce spune Sfânta Scriptură.
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Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Şi fie ca
noi să ne vedem unii pe alţii în slavă. Urmează să vin în ţara voastră şi
anul viitor în 2012, dacă Domnul o va îngădui.
Mi-ar face plăcere să primesc veşti de la voi astfel să vă pot
întâlni în adunările viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie
cu voi, în Numele sfânt al lui Isus!
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