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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 20 –  2011 

 

Ewald Frank 
 

Iubiţi prieteni, fraţi şi surori în Hristos, fie ca binecuvântările 

Dumnezeului Cel Atotputernic să se odihnească peste voi. Sunt fratele 

Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania.  

Eu iubesc din toată inima să împărtăşesc Cuvântul lui 

Dumnezeu cu voi. Pentru mine este o însărcinare divină. Să merg din 

oraş în oraş, din ţară în ţară, de pe un continent pe altul şi să 

împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am primit de la 

Domnul. 

Dragilor, este foarte greu de crezut că în timpul nostru Domnul 

ar mai vorbi aşa cum a făcut-o în zilele Bibliei. Dar, prieteni, noi 

suntem încă în zilele Bibliei! Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în 

veci!  

Chiar ieri m-a sunat un frate scump şi mi-a spus că nu numai 

apostolul Ioan putea scrie: ,,ce au văzut ochii noştri şi ce au auzit urechile 
noastre despre Cuvântul Vieţii”. Ci a fost şi o chemare divină pentru 

apostolul Pavel, care a putut să împărtăşească lucrurile pe care 

Dumnezeu i le-a arătat. Putem citi în Fapte 9, Fapte 22 şi Fapte 26, ca 

să vedem cum l-a chemat Domnul pe acest bărbat şi l-a trimis la 

neamuri.  

Da, eu, fratele Frank, am primit o asemenea chemare în 2 

aprilie 1962. Şi eu privesc în urmă la peste 49 de ani în care am mers 

din oraş în oraş şi de pe un continent pe altul. Tocmai m-am întors 

dintr-o călătorie în ţările din Orientul Îndepărtat, unde am fost la 

Phnom Penh în Cambodgia pentru prima dată. Inima mea a fost atinsă. 

Noi toţi am auzit despre Pol Pot şi despre cei un milion şi jumătate de 
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oameni care au fost masacraţi. Am fost şi la un memorial ridicat în 

amintirea celor ce au fost ucişi.  

Prieteni, m-am gândit la Stalin, la Hitler şi alţi ucigaşi care au 

omorât milioane de oameni. Şi apoi m-am uitat în Cuvântul lui 

Dumnezeu şi am recunoscut că noi suntem în zilele de pe urmă. 

Războaie, veşti de războaie, cutremure, toate acestea trebuie să aibă 

loc. Şi Domnul nostru a spus de multe ori: ,,Când vor începe să se 

întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, 

pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21.28). 

În Matei 13.16, Domnul nostru a spus: ,,Dar ferice de ochii 

voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” Şi dacă am putea 

adăuga: ,,ferice de inimile voastre că înţelegeţi, că aţi primit descoperirea 
divină”. Pavel scrie corintenilor, în 1 Cor. 2.14: ,,Dar omul firesc nu 

primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, pentru că ele trebuie 

judecate duhovniceşte”. 

De asemenea în Marcu 4.23 şi 24, Domnul nostru a vorbit 

despre cei ce ascultă şi sunt gata să creadă. Şi pentru cei ce cred orice 

ar spune Domnul, lor le este descoperit înţelesul cuvintelor Lui.  

Acelaşi lucru se aplică şi azi. Daţi-mi voie să dau un exemplu. 

Dacă tu crezi trimiterea din Matei 28.19, atunci tu trebuie să mergi la 

Fapte 2, la Fapte 8, la Fapte 10 şi la Fapte 19, ca să vezi cum a fost 

dusă la îndeplinire această trimitere. Oricine poate repeta trimiterea, 

dar cine poate îndeplini trimiterea exact aşa cum este scris? Prieteni, 

iată cum stă problema. Apostolul Petru a fost prezent atunci când 

Domnul a dat marea trimitere, când El a spus: ,,Toată puterea Mi-a 

fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în Numele – Numele, la singular, Numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 

Înainte de a boteza pe cineva, eu trebuie să ştiu Numele în care 

urmează să botez acea persoană.  

Dar astăzi, dacă mergeţi în toate bisericile, ei repetă doar 

trimiterea, dar fără să aibă descoperirea asupra NUMELUI lui 

Dumnezeu.  
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Dumnezeul nostru S-a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt, dar 

Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume. Dumnezeu este Tată, Fiul 

este descoperirea lui Dumnezeu însuşi – Emanuel – Dumnezeu cu noi. 

Şi Duh Sfânt nu este un nume, este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. 

Deci nu este totul să citeşti, ci trebuie să înţelegi, să ai ochi ca 

să vezi şi urechi care să audă, şi, astfel, să ai o înţelegere divină. 

Şi prieteni, dacă voi încercaţi să-mi spuneţi că „Petru a greşit, că 
Filip a greşit, că Pavel a greşit atunci când ei au botezat în Numele Domnului 
Isus Hristos”, atunci eu trebuie să vă spun că nu aveţi descoperire divină 

şi nu aveţi respect dumnezeiesc faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Voi 

trebuie să mergeţi de la un verset la celălalt. 

Şi nu ca să discut sau să mă cert, dar toată creştinătatea se află 

sub învăţătura trinităţii. Ca să fiu cinstit, cuvântul „trinitate” sau ,,sfânta 
treime” sau „dumnezeul triunic”, sau ,,cele trei persoane ale dumnezeirii” sau  
noţiunile ,,Dumnezeu Fiul”, sau „Dumnezeu Duhul Sfânt” nu se găsesc nici 

măcar o singură dată în Sfânta Scriptură. Nici măcar o dată! Dar am 

aici un fragment din Enciclopedia în care se spune că în Biblia în 

limba ebraică ,,Dumnezeu” este scris de 6356 ori la singular. 

ELOHIM-IaHVeH – Domnul Dumnezeu – de 6356 de ori.  

Am adus cu mine şi principala reprezentare în care cred toate 

bisericile, şi anume, că: „Dumnezeu există în trei persoane divine”. Şi ei 

îmi spun că: „Tatăl este veşnic, Fiul este veşnic şi Duhul Sfânt este veşnic”. 
„Fiecare din ei este Atotputernic”. Un asemenea Dumnezeu nici nu 

există!!  

Este un singur Dumnezeu, Cel veşnic şi, pe parcursul 

întregului Vechi Testament, El S-a descoperit în chip minunat ca 

Îngerul Legământului, chiar şi atunci când i S-a arătat lui Moise. 

Mergeţi la Exod cap. 2, 3 şi până la cap. 6, şi vedeţi cum Domnul 

Dumnezeu S-a putut descoperi. Putem merge şi la Avraam, când 

Domnul împreună cu doi îngeri au venit la Avraam.  

Odată, traduceam un evanghelist american într-un oraş din 

Germania în faţa câtorva mii de oameni. Şi deodată, acest bărbat a 

spus: ,,În Gen. 18 vedem cum „sfânta treime” îl vizitează pe Avraam”. Şi eu, 

ca traducător, a trebuit să strig în microfon: ,,Eu nu cred acest lucru”.  
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Prieteni, întreaga creştinătate, chiar şi fiecare evanghelist, 

fiecare personalitate carismatică se află în această învăţătură de 

origine romană, pe care evreii nu au avut-o niciodată şi despre care 

nimeni nu a vorbit vreodată în Biblie, niciun proroc, nici Dumnezeu 

însuşi, nici Isus Hristos, nici apostolii. Dar ei astăzi mă acuză pentru 

că nu cred în „sfânta treime”, că nu cred că „Dumnezeu ca Tată a dat 
naştere unui fiu în cer”. Nu, eu nu cred aşa ceva. De ce aş crede? Pentru 

că, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte exact atunci când vorbeşte 

despre naşterea Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost născut 

pe pământ, la Betleem, atunci când Maria a primit făgăduinţa şi ea a 

crezut Cuvântul făgăduit de Dumnezeu:  ,,De aceea, Sfântul care se 

va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”. Aceasta este 

descoperirea lui Dumnezeu ca Tată în Fiul. De aceea spune Scriptura 

că: ,,Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine”. Şi în 

acelaşi timp, ne-a adus înapoi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi ne-a 

reaşezat în starea noastră originală, cea de la început. 

Prieteni, sângele Noului Legământ a fost vărsat, era sângele 

Fiului lui Dumnezeu vărsat pentru toţi fiii şi toate fiicele lui 

Dumnezeu, pentru ca aceeaşi viaţă veşnică care a fost în Hristos să fie 

şi în noi.  

Prieteni, următorul lucru trebuie accentuat încă o dată: naşterea 

din nou este o trăire. Domnul nostru a spus în Ioan 3.3-7: ,,Voi trebuie 

să vă naşteţi din nou, căci ceea ce este născut din carne este carne, 

dar ceea ce este născut din Duh, este duh”. 

Prieteni, înainte ca să se nască ceva, este nevoie de o unire, 

este nevoie de o sămânţă. Nu există naştere fără o sămânţă. Mai întâi, 

noi auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Şi noi îl primim, aşa cum Maria a 

primit Cuvântul lui Dumnezeu ca o făgăduinţă. Apoi a venit Duhul 

Sfânt peste ea. Acesta este felul în care noi suntem născuţi din nou. 

Şi în momentul în care suntem născuţi din nou, viaţa lui 

Hristos intră în sufletul nostru. Noi am primit iertarea tuturor păcatelor 

noastre, noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu. S-a terminat cu trecutul 

nostru. Şi noi am primit noul legământ şi noi suntem copii ai lui 

Dumnezeu care aşteaptă doar schimbarea trupurilor noastre. Inima 
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noastră este  schimbată, viaţa noastră este schimbată, pentru că Hristos 

este viaţa lui Dumnezeu în noi.  

Prieteni, ajungem acum la următorul punct. Ne apropiem tot 

mai mult de revenirea lui Hristos. Eu nu doar spun acest lucru, este un 

trebuie dumnezeiesc. Eu vă pot duce în Isaia 42, în Isaia 48, vă pot 

duce la versete din Vechiul şi Noul Testament şi vă pot arăta că 

înaintea revenirii lui Hristos trebuie să fie o vreme a aşezării din nou a 

tuturor lucrurilor. Biserica nou testamentară, toţi adevăraţii 

credincioşi, –  aici eu nu vorbesc despre o denominaţiune – eu vorbesc 

despre persoane individuale din toate bisericile şi denominaţiunile. 

Dumnezeu nu cheamă o întreagă denominaţiune, ci El vorbeşte 

persoanelor individuale şi cheamă persoane individuale. Şi cel ce aude 

glasul Său şi crede în El, este mântuit.  

Şi apoi, când Duhul Sfânt vine cu adevărat peste noi, se 

împlineşte ceea ce spune Scriptura în Romani. Dragii mei fraţi şi 

surori, atunci inima ta se deschide, neprihănită prin credinţa în Isus 

Hristos, neprihănită prin credinţa în sângele care a curs pe crucea 

Golgotei, neprihănită prin sângele noului legământ, cu care Hristos a 

mers în slavă şi l-a aşezat pe scaunul harului.  

Prieteni, răscumpărarea este o realitate. Inima nouă, viaţa nouă, 

trăirea mântuirii este o realitate. Naşterea din nou este o realitate. Tot 

ce vine de la Dumnezeu este o realitate. 

Aşa cum a fost cu Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. 

Naşterea Lui, viaţa Lui, slujba Lui – toate au fost reale. Învierea Lui, 

înălţarea Lui la cer, totul a fost real. Revenirea Lui va fi o realitate.  

Şi acesta este timpul nostru, cel mai important timp care a fost 

vreodată pe faţa pământului. Şi prieteni, aceasta este ultima chemare: 

,,Voi, poporul Meu, ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice 

Domnul şi apoi Eu vă voi primi”. 

Eu ştiu că nu este uşor să înoţi împotriva curentului, dar dragi 

prieteni, noi trebuie s-o facem! Noi nu ne putem alătura tuturor acestor 

denominaţiuni care sunt unite acum în Consiliul Mondial al Bisericilor 

şi privesc înspre Roma; Nu! Noi trebuie să fim călăuziţi de Duhul 

Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi atunci noi nu suntem sub niciun 
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sistem antihrist, nu suntem sub nicio influenţă antihristică. Eu vreau ca 

voi să fiţi sub influenţa lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul şi 

Mântuitorul meu. Şi eu vreau ca voi să respectaţi Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

O mai spun încă o dată.  Domnul nostru a dat o trimitere în 

Matei 28.19. El a repetat-o în Marcu 16, a dat aceeaşi trimitere în 

Luca 24 şi a spus-o şi în Ioan 20. Şi apoi, apostolul Petru, prin 

descoperire divină, a adus toate aceste lucruri împreună, ştiind că 

Numele în care Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt 

este Numele de legământ nou testamentar DOMNUL ISUS 

HRISTOS. Şi tot ceea ce s-a făcut în vremea descrisă în Biblie, s-a 

făcut în Numele lui Isus Hristos.  

Dacă voi îmi puteţi arăta din această Biblie, de la Geneza până 

la Apocalipsa, dacă voi îmi puteţi arăta că o singură dată, vreo 

persoană a întrebuinţat vreodată formula ,,în Numele Tatălui, şi al 

Fiului şi al Duhului Sfânt”, dacă voi îmi puteţi arăta un singur loc din 

Biblie, eu voi închide această carte şi îmi voi cere scuze. Dar nu se 

găseşte niciodată în Biblie. Este doar o învăţătură bisericească. 

Şi ce spune Domnul nostru în Marcu 7.7? ,,Degeaba Mă 

cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci 

omeneşti”. 

Atunci poate veţi spune: ,,Frate Frank, tu eşti împotriva tuturor 
bisericilor, tuturor evangheliştilor, tuturor personalităţilor carismatice, pentru că 
ei toţi învaţă despre „sfânta treime”. Pe mine nu mă interesează ce crede 

cineva. Pe mine nu mă interesează ce a crezut Atanasie, Ireneu, 

Ieronim sau Augustin. Nu mă interesează. Eu sunt un om al lui 

Dumnezeu şi dacă sunt un om al lui Dumnezeu, ceea ce predic eu 

trebuie să fie sută-la-sută conform Scripturii. Totul trebuie să 

corespundă. 

Fie că este vorba de botezul în apă sau de botezul cu Duhul 

Sfânt sau despre orice altceva, dacă nu este conform cu învăţăturile 

apostolilor şi prorocilor, dacă nu este în concordanţă cu învăţăturile 

nou testamentare, atunci puteţi s-o daţi uitării. Este doar inducere în 

eroare, sunt doar răstălmăciri, lucruri care sunt adăugate la Sfânta 



7 

 

Scriptură, şi Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune că niciun text 

profetic nu poate fi tâlcuit după părerea cuiva.  

Eu am fost în multe biserici şi uneori am fost întrebat: ,,Ai tu 
crezul de la Niceea?” Prieteni, am fost de multe ori în situaţii dificile, 

pentru că în multe ţări, şi în special în cele 14 ţări islamice în care am 

avut privilegiul să predic Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a 

deschis uşile multor denominaţiuni. Şi a trebuit să folosesc 

înţelepciunea de la Dumnezeu ca să mi se permită să predic. 

Prieteni, acum a venit vremea, a sosit vremea să spunem 

deschis: Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, acesta este adevărul; şi 

cerul şi pământul vor trece dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în 

veac.  

Să facem un cuprins al lucrurilor pe care le-am împărtăşit cu 

voi. A doua venire a lui Hristos, revenirea lui Hristos care ne-a fost 

făgăduită, este foarte, foarte aproape. Semnele timpului ne vorbesc 

despre acest lucru. Pentru că Domnul nostru a spus de multe ori: 

,,Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se, când veţi trăi să le vedeţi, 
când veţi fi pe pământ, când veţi fi în acea generaţie”, despre care Domnul 

a spus: ,,Acea generaţie nu va trece până se vor împlini toate lucrurile”. 
Când voi veţi trăi să vedeţi acele vremuri, atunci voi ştiţi că izbăvirea 

voastră se apropie. 

Prieteni, ce avem noi? De la Primul şi al Doilea Război 

Mondial încoace avem numai războaie, veşti de războaie, cutremure, 

tot ce a spus Domnul se petrece pe pământ. Fiecare ţară poate spune 

că se petrec lucruri care nu s-au mai petrecut până acum.  

Şi mulţi aşteaptă acel mare cutremur care va avea loc pe 

Coasta de Est a Statelor Unite, în zona oraşului Los Angeles. Prieteni, 

acest lucru se va petrece. Curând, toate aceste lucruri se vor petrece.  

În încheiere, aş vrea să spun următoarele: pregătiţi-vă, 

pregătiţi-vă! Nu vă uitaţi la împrejurări, nu vă uitaţi la oameni, nu vă 

uitaţi la religii sau biserici. Priviţi doar la Isus Hristos, întoarceţi-vă la 

sfântul Lui Cuvânt, respectaţi împlinirea făgăduinţelor Lui în timpul 

nostru. Şi în acest punct mă refer de obicei la fratele Branham, omul 
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pe care Dumnezeu l-a folosit în timpul nostru într-un mod cu totul 

deosebit.  

Vă rog, nu vă simţiţi ofensaţi. Dacă Dumnezeu ne trimite un 

proroc şi noi îl primim, atunci noi vom primi răsplata unui proroc. 

Fie ca această slujbă, fie ca această scurtă vorbire să vă meargă 

la inimă, să vă pătrundă în suflet şi fie ca voi să fiţi pregătiţi pentru 

apropiata revenire a lui Hristos.  

Verificaţi totul cu Scriptura şi veţi avea bucurie în suflet pentru 

că aţi fost întorşi la Dumnezeu şi la Cuvântul Lui.  

Fie ca binecuvântările celui Atotputernic să se odihnească 

peste voi! Noi dorim să avem veşti de la voi. Avem broşuri cu diferite 

teme biblice aşa că le puteţi citi şi verifica cu Biblia şi astfel să fiţi 

informaţi asupra planului lui Dumnezeu de mântuire din timpul 

nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele 

sfânt al lui Isus! Amin. 


