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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 22 –  2011 

 

Ewald Frank 

 

Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni. 

Sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune 

din Krefeld, Germania.  

 Vă doresc cea mai mare binecuvântare a lui Dumnezeu: 

înţelegerea prin Duhul Sfânt a Sfintelor Scripturi. Noi cu toţii suntem 

conştienţi că suntem foarte aproape de a doua venire a lui Hristos şi 

toate prorociile din Scriptură se împlinesc, fie că ele se referă la Israel 

sau la Biserica nou testamentară sau la evenimentele din acest timp în 

general. 

 Dacă noi privim la desfăşurarea ultimelor evenimente de pe 

întreg pământul şi în mod deosebit la ceea ce se petrece în Ierusalim – 

am aici câteva însemnări cu lucrurile care se petrec de fapt în Orientul 

Mijlociu. Nu vă voi răpi mult timp cu detaliile privitoare la aceste 

lucruri, dar iată ce este scris în publicaţiile palestiniene: ,,Isus a fost 
palestinian”. Dacă citiţi aceste lucruri, pe care le puteţi găsi pe Internet, 

puteţi vedea cum întreaga lume este înşelată şi dezinformată. Şi, 

prieteni, atunci când este vorba de religie, nimic nu mai este aşa cum 

ar trebui să fie.  

 Avem apoi afirmaţia domnului Berlusconi: ,,Israel ar trebui să se 
alăture Uniunii Europene”. Avem apoi vizita papei la sinagoga evreilor 

din Roma, acolo unde a ţinut un discurs minunat. Avem apoi ştirea 

referitoare la ,,Odaia de sus” de pe muntele Sion din Ierusalim – o 

vedeţi şi în această fotografie – acolo unde Domnul nostru a luat 

ultima cină cu ucenicii Săi şi unde a avut loc pogorârea Duhului Sfânt 
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în ziua de Rusalii. Titlul acestei ştiri este: ,,Vaticanul trebuie să deţină 
locul ultimei cine”. 

 Prieteni, eu doar vreau să vă atrag atenţia că noi trăim foarte 

aproape de a doua venire a lui Isus Hristos. Eu nu pot intra în detaliile 

acestor lucruri, dar eu sunt sigur, sunt foarte sigur că mesajul lui 

Dumnezeu, adevărata Evanghelie a lui Isus Hristos, învăţăturile 

originale ale apostolilor sunt împărtăşite pentru ultima oară cu 

oamenii de pe întreg pământul.  

 Şi eu trebuie să vă spun că în timpul nostru, Dumnezeu l-a 

folosit pe fratele Branham – mulţi au auzit despre Billy Graham, Oral 

Roberts şi alţii, iar în timpul din urmă au auzit despre alţi mari 

evanghelişti. Dar, prieteni, daţi-mi voie să vă spun adevărul. Este o 

mare diferenţă între un om chemat de Dumnezeu şi trimis de 

Dumnezeu cu adevăratul mesaj de mântuire prin care suntem corect 

informaţi şi prin care primim o orientare corectă cu privire la 

Dumnezeu şi planul Lui de mântuire, cu privire la adevărata învăţătură 

apostolică, şi între cei ce se prezintă pe ei înşişi şi îşi zidesc propria lor 

împărăţie în Împărăţia lui Dumnezeu. Ei predică o „evanghelie a 

prosperităţii”, predică ce vor ei. Dar, prieteni, vă spun, adevărata 

Evanghelie a lui Isus Hristos trebuie predicată tuturor neamurilor şi 

apoi va avea loc sfârşitul.  

 Acest lucru îl găsim scris în Matei 24 şi Marcu 13: „Această 
Evanghelie trebuie să fie predicată mai întâi tuturor neamurilor şi apoi va veni 
sfârşitul”. Avem apoi toate celelalte detalii despre care a vorbit Domnul 

nostru: proroci mincinoşi, hristoşi mincinoşi şi semnele şi minunile pe 

care ei le vor face. Şi apoi Domnul nostru ne avertizează: ,,Băgaţi de 
seamă să nu vă înşele cineva”. 

 Prieteni, şi acum este la fel ca la început în Grădina Eden: 

înşelătoria are loc întotdeauna cu privire la ceea ce a spus Dumnezeu. 

Ceea ce a spus Dumnezeu în Geneza 2, a fost preluat de vrăjmaş în 

cap. 3, dar pus sub semnul întrebării. Şi dacă pătrundeţi mai adânc în 

acest subiect, veţi vedea că de fiecare dată Satan foloseşte un text din 

Scriptură, îl răsuceşte şi-i dă propria lui explicaţie şi interpretare.  
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 Fraţi şi surori, dragi prieteni, eu nu sunt un nou venit în 

Împărăţia lui Dumnezeu. Am spus-o de multe ori, prin harul lui 

Dumnezeu eu sunt în Împărăţia Lui din anul 1949. Privesc în urmă la 

aceşti mulţi ani de slujire şi la multele trăiri pe care le-am avut prin 

harul lui Dumnezeu. Privesc de asemenea la aceşti 49 de ani în care 

am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul acestui ceas, cu 

poporul lui Dumnezeu din peste 150 de ţări. Dumnezeu mi-a dat 

privilegiul deosebit de a merge la toate naţiunile şi să împărtăşesc 

Cuvântul Lui cu poporul Său.  

 Astăzi, am privilegiul de a vă vorbi dumneavoastră. Aceste 

predici, această slujbă biblică, apostolică şi profetică, este transmisă în 

foarte multe ţări de pe întreg pământul.  

 Cu privire la textul din Matei 24, unde se spune că vor fi 

cutremure şi multe alte catastrofe, mi-am amintit de hotelul în care am 

stat când am predicat în Port-au-Prince; şi acum, după cutremur, din 

acest hotel nu a mai rămas decât o grămadă de dărâmături. Şi apoi mi-

am amintit de cuvintele Domnului nostru care a spus: ,,Când veţi vedea 
întâmplându-se toate aceste lucruri, atunci noi să ştim că izbăvirea noastră 
este aproape”. 

 Astăzi voi lua trei locuri din Scriptură care vorbesc despre 

cutremure dar într-un mod diferit. Nu cu privire la distrugerile 

provocate de cutremur, ci în legătură cu o binecuvântare deosebită pe 

care Dumnezeu a dat-o omenirii.  

 În Matei 27, este scris că atunci când Domnul nostru a murit pe 

crucea de pe Golgota a avut loc un cutremur. Citesc Matei 27.54: 

,,Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut 

cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare 

şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”  Ceva s-a 

întâmplat atunci când Domnul şi Mântuitorul nostru a murit. Când El 

a strigat ,,S-a isprăvit!”, când El Şi-a vărsat sângele şi Şi-a dat viaţa 

pentru ca să ne răscumpere, chiar şi natura a trebuit să depună 

mărturie că a avut loc un eveniment extraordinar.  

 În această legătură citim că multe din trupurile sfinţilor care 

muriseră au înviat – Matei 27.52. Iar în v. 53 citim: ,,Ei au ieşit din 
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morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat 

multora”. Aici avem o combinaţie a lucrurilor care au avut loc în 

momentul răstignirii şi a celor ce s-au întâmplat atunci când Hristos, 

Domnul şi Mântuitorul nostru a înviat din morţi.  

 În Matei 28.2, citim: ,,Şi iată că s-a făcut un mare cutremur 

de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi 

a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea”. Avem apoi 

descrierea completă a lucrurilor care s-au petrecut. 

 Dragii mei fraţi surori, eu vreau ca voi să ştiţi că Dumnezeu a 

făcut tot ce a trebuit: El ne-a mântuit – căci Scriptura spune că 

,,Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuşi.”(2 Cor. 

5.19). Dacă tu eşti pierdut, aceasta este propria ta decizie de a fi 

pierdut. Dar tu nu trebuie să fii pierdut. Hristos vrea să fie Mântuitorul 

tău. De aceea, predicarea adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu are 

scopul de a ne împărtăşi ceea ce s-a petrecut pentru mântuirea noastră 

în Isus Hristos, Domnul nostru. Mântuire deplină, împăcare cu 

Dumnezeu, iertare deplină, o viaţă nouă, o inimă nouă, un duh nou. 

Dumnezeu a făcut un nou legământ în Isus Hristos, Domnul nostru.  

 Prieteni, luaţi în serios aceste lucruri. Şi eu trebuie să 

accentuez: eu trebuie să rămân credincios şi corect în ceea ce priveşte 

învăţătura. Eu cred că nicio învăţătură greşită nu rezistă la verificarea 

cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine, Cuvântul lui Dumnezeu este 

Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu pot îngădui şi nu voi îngădui nicio 

învăţătură greşită, nicio interpretare. Eu voi crede doar Cuvântul 

original al lui Dumnezeu.  

 Dar în acelaşi timp trebuie să subliniez faptul că noi nu intrăm 

în Împărăţia lui Dumnezeu prin învăţătură, ci noi intrăm în Împărăţia 

lui Dumnezeu prin naşterea din nou. De aceea, Domnul nostru a spus 

în Ioan 3: ,,Voi trebuie să vă naşteţi din nou, altfel nu veţi vedea 

Împărăţia lui Dumnezeu”. Şi puteţi merge la toate textele din 

Scriptură şi să vedeţi că sămânţa pentru naşterea din nou este 

Cuvântul lui Dumnezeu. Prin sângele vărsat la Golgota păcatele 

noastre sunt iertate şi noi am fost împăcaţi cu Dumnezeu. Dar apoi, în 

inima pe care am predat-o Domnului nostru, Cuvântul Lui trebuie să 
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cadă ca o sămânţă într-un pământ bun. Apoi Duhul Sfânt vine peste 

noi şi creează o viaţă nouă în noi, prin care noi devenim fii şi fiice ale 

lui Dumnezeu. Apoi Scriptura spune: ,,Toţi cei ce sunt călăuziţi de 

Duhul Sfânt, sunt copii ai lui Dumnezeu.”(Rom. 8.14). 

 De ce împărtăşesc eu Cuvântul lui Dumnezeu cu voi în acest 

fel? Pentru că vă doresc vouă aşa cum îmi doresc mie să ajungem în 

slavă şi ca noi să nu fim dezamăgiţi la capătul drumului nostru. 

 Prieteni, daţi-mi voie să o spun din nou: noi trebuie să ne 

găsim drumul înapoi la Dumnezeu. Noi trebuie să aşezăm Cuvântul 

lui Dumnezeu pe primul loc şi apoi trebuie să ne conformăm, noi şi 

toate învăţăturile, cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu. De aceea vă 

rugăm să nu vă supăraţi dacă accentuăm următorul lucru de fiecare 

dată: noi ar trebui să credem numai învăţăturile care se găsesc în 

Biblie. Eu nu cred nicio dogmă, nu cred niciun crez, eu cred doar 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Prieteni, şi acum ajungem la un punct foarte important. De ce 

ar trebui să vă spun că există un singur Dumnezeu?  Când citeşti astfel 

de afirmaţii ca cele la care m-am referit la început – un grup spune: 

,,Isus Hristos a fost primul palestinian”, şi altele asemenea. Avem apoi 

cealaltă parte care spune că: „Dumnezeu există din veşnicie în trei 
persoane individuale”. Aceste diferite idei, învăţături şi crezuri fac 

necesară întoarcerea noastră la Cuvântul lui Dumnezeu şi să 

recunoaştem că este un Singur Dumnezeu. 

 Şi acest Unic Dumnezeu – care este Duh şi este invizibil – S-a 

descoperit de la început într-un chip vizibil şi a umblat în Grădina 

Eden. Era Domnul Dumnezeu descoperit într-o formă vizibilă, într-un 

trup. În întreg Vechiul Testament, acelaşi Dumnezeu a vorbit 

prorocilor şi acelaşi Dumnezeu S-a descoperit în Isus Hristos, Domnul 

nostru, pentru mântuirea sufletelor noastre. El era manifestarea 

vizibilă a Dumnezeului invizibil.  

 Şi prieteni, mie îmi place să accentuez următorul lucru: acelaşi 

sânge care fost în Mântuitor a fost vărsat pentru mântuirea noastră. Şi 

aceeaşi viaţă care era în acel sânge este în toţi cei răscumpăraţi. În toţi 

fiii şi fiicele lui Dumnezeu este aceeaşi viaţă veşnică. De aceea noi ne 
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putem ruga: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri”. De aceea noi recunoaştem 

ceea ce a spus Domnul nostru: ,,Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru”. Noi 

suntem în Hristos care este cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Noi 

suntem născuţi din nou, şi la înviere, în desăvârşire, noi vom fi ca El. 

Noi Îl vom vedea şi vom fi schimbaţi, trupurile noastre muritoare vor 

fi schimbate în nemurire.  

 Aici este taina planului de răscumpărare: Însuşi Domnul slavei 

a luat un trup de carne şi sânge, a venit la noi, a trăit pe pământ în 

acest trup de carne astfel ca să poată înţelege pe orice om, în orice 

situaţie ar fi. Apoi Şi-a vărsat sângele şi Şi-a dat viaţa ca să ne 

răscumpere şi să ne readucă în legătură cu Dumnezeu. 

 Astfel noi înţelegem că nu sunt trei personalităţi diferite, că noi 

nu putem spune că „Dumnezeu Tatăl” este veşnic, „Dumnezeu Fiul” este 
veşnic şi „Dumnezeu Duhul Sfânt” este veşnic”, pentru că este unul singur 

veşnic, nu doi sau trei. Dar acest singur Dumnezeu S-a descoperit ca 

Tatăl nostru în ceruri, în singurul Lui Fiu aici pe pământ şi în noi, în 

toţi fiii şi toate fiicele Sale El S-a descoperit ca Duh Sfânt. De aceea 

noi ne putem ruga cu toată sinceritatea inimii: ,,Tatăl nostru care eşti 

în ceruri, sfinţească-se Numele Tău”. 

 Prieteni, haideţi să facem un cuprins a celor spuse azi. ,,Isus 

Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci.” Aceleaşi învăţături şi practici 

care au fost în timpul apostolilor trebuie reaşezate în Biserica nou 

testamentară, şi toţi cei ce au urechi ca să audă ce are de spus   

bisericilor Duhul, vor da ascultare şi vor înţelege prin descoperire 

divină că acesta este timpul chemării afară. 

 Vă rog, spuneţi-mi, noi avem acum 350 de denominaţiuni 

protestante unite în Consiliul Mondial al Bisericilor – sunt ele toate 

biserica lui Isus Hristos? Sunt ele Mireasa lui Hristos? NU! Dumnezeu 

cheamă persoane individuale din toate neamurile, din toate bisericile, 

din toate denominaţiunile pentru a-Şi forma propria Lui Biserică, 

propria Lui Mireasă. De aceea, Biserica Lui nu este o denominaţiune, 

ci este trupul lui Hristos şi printr-un singur Duh Sfânt noi suntem 

botezaţi în acest singur Trup. Şi atunci niciun papă, niciun episcop, 

niciun cardinal nu este capul Bisericii, ci Isus Hristos este Capul 
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Trupului şi noi toţi suntem mădulare şi noi toţi ne supunem lui 

Hristos. Şi noi toţi credem aşa cum zice Scriptura.  

 Doresc să vă văd în slavă. Dacă nu pe pământ, atunci în cer 

doresc să vă întâlnesc şi să vă văd. Fie ca Dumnezeu să aibă calea Lui 

cu fiecare. Prieteni, noi avem broşuri cu toate temele biblice care vă 

pot fi trimise gratuit oriunde v-aţi afla. Dumnezeu îi cheamă afară pe 

ai Săi. 

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi. Mi-ar 

face plăcere să primesc veşti de la voi. Fiţi binecuvântaţi în Numele 

sfânt al lui Isus! Amin. 


