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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 24 –  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. Consider ca un mare privilegiu posibilitatea de 

a transmite în întreaga lume aceste predici cu învăţătură biblică şi 

vestire evanghelistică. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru 

poporul lui Dumnezeu. Impresia mea este că, sub ochii noştri, se 

împlineşte textul din Matei 24.14, şi anume că, adevărata Evanghelie 

care a fost predicată de apostolii Petru, Iacov, Ioan şi Pavel, trebuie 

vestită ca mărturie tuturor neamurilor şi apoi va veni sfârşitul.  

 De aceea, dragi prieteni, accentul trebuie să cadă pe 

învăţăturile originale. A fost pusă o singură temelie şi noi trebuie să ne 

întoarcem la învăţăturile originale ale apostolilor, noi trebuie să 

credem aşa cum au crezut ei, să învăţăm aşa cum au învăţat ei, să 

botezăm aşa cum au botezat ei, să luăm cina Domnului aşa cum au 

luat-o ei; toate lucrurile trebuie aşezate din nou, trebuie restituite 

adevăraţilor credincioşi înaintea revenirii lui Hristos.  

 Noi am predicat şi am învăţat că noi trebuie să fim născuţi din 

nou şi prin aceasta noi devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Şi Isus 

Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru este cel întâi născut dintre mai 

mulţi fraţi.  

 Adam a fost fiul creat de Dumnezeu după chipul lui 

Dumnezeu. Isus Hristos este Fiul născut de Dumnezeu. După trup, noi 

toţi urmăm lui Adam. După duh, noi urmăm lui Hristos. Dragii mei, şi 

acest lucru trebuie să devină o realitate cu fiecare din noi. Aşa cum 
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suntem născuţi în această lume, la fel noi trebuie să fim născuţi din 

nou. Mai întâi sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu trebuie semănată în 

sufletul nostru. Şi apoi noi credem, iar Duhul Sfânt vine peste noi ca 

să creeze viaţă nouă în noi.  

 Daţi-mi voie să împărtăşesc cu voi câteva texte din Scriptură, 

astfel ca voi să ştiţi că nu eu spun aceste lucruri, ci ele sunt scrise în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Şi noi credem că acest Cuvânt al lui 

Dumnezeu este adevărul. 

 În Gal. 4, ni se vorbeşte despre Ierusalim, ni se vorbeşte despre 

poziţia noastră în Hristos. Să citim din Gal. 4.26: ,,Dar Ierusalimul 

cel de sus este slobod, şi el este mama noastră”. Sunt două oraşe 

Ierusalim: unul pe pământ şi unul în cer. Cel de pe pământ este în 

legătură cu Israelul, poporul firesc, natural al legământului lui 

Dumnezeu. Ierusalimul ceresc este în legătură cu Biserica 

Dumnezeului celui viu. Şi în Evrei 12, această Biserică este numită: 

,,Biserica celor întâi născuţi”. 

 Evrei 12.22 şi 23: ,,Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de 

cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, 

de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi 

născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul 

tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi”. Slavă lui 

Dumnezeu! Există o Biserică, o adevărată Biserică a celor întâi 

născuţi, aşa cum Mântuitorul nostru este cel întâi născut dintre mai 

mulţi fraţi. 

 Am mai împărtăşit cu voi şi textul din Coloseni 1, unde 

Domnul nostru este arătat în diferite legături ca Cel dintâi. Citim din 

nou în Col. 1.17 şi 18: ,,El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate 

se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, 

Cel întâi născut dintre cei morţi”. Întotdeauna ,,Cel întâi născut” în 

legătură cu planul de mântuire.  

 Şi dacă mergem la Ps. 22, găsim scris în v. 22: ,,Voi vesti 

Numele Tău fraţilor mei”. 
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 Prieteni, noi trebuie să ne dăm seama de chemarea cerească pe 

care am primit-o, de harul lui Dumnezeu, de mântuirea sufletelor 

noastre, de viaţa veşnică pe care am primit-o prin naşterea din nou. 

 Eu trebuie să accentuez acest lucru de fiecare dată: nu religia 

ne mântuieşte, nu o biserică ne mântuieşte – aşa cum am auzit, de 

curând, biserica catolică pretinde că este „singura biserică de pe pământ 
în care cineva poate trăi mântuirea deplină”. Dar acest lucru nu este 

adevărat! Niciodată! Mântuirea nu este într-o biserică, nici în biserica 

catolică, nici în biserica ortodoxă, nici în biserica anglicană, în nicio 

biserică de pe pământ, în nicio religie de pe pământ nu se găseşte 

mântuirea.  

Şi multe dintre aceste biserici şi religii au mult sânge pe 

mâinile lor. Dacă mergeţi în Apoc. 17, şi citiţi despre oraşul împodobit 

cu aur şi cu pietre scumpe, vedeţi că sângele martirilor a fost găsit în 

acel mare oraş care stăpâneşte peste împăraţii pământului. 

Dragi prieteni, veşnicia este foarte lungă şi noi trebuie să fim 

siguri că am primit viaţa veşnică când suntem încă pe pământ. În 

momentul în care plecăm de pe pământ într-o altă dimensiune, este un 

prea târziu pentru totdeauna. De aceea este necesară predicarea 

Cuvântului lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului, căci nu mai 

există o a doua posibilitate.  

Revenim la punctul principal, şi anume că noi trebuie să 

credem aşa cum spune Scriptura. Harul lui Dumnezeu nu-l poţi 

interpreta aşa cum vrei tu. Harul lui Dumnezeu ne este dăruit prin 

mântuirea venită prin Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Şi, 

prieteni, noi suntem încă în timpul de har, suntem încă în ziua 

mântuirii. Dar aşa cum zice Scriptura, va veni ziua Domnului. Cerul şi 

pământul vor fi în flăcări şi toate lucrările omeneşti vor fi arse de foc.  

Şi în acest punct trebuie să accentuăm ceea ce a spus 

Dumnezeu însuşi. Nu a fost ceva spus de Isaia ori de Ieremia sau de 

Daniel, sau în acest caz, de prorocul Maleahi – ei nu au avut nimic de 

spus. Ci a fost Dumnezeu cel care a folosit buze omeneşti, dând 

inspiraţie divină şi descoperire, spunând dinainte tot planul de 

mântuire.  
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În adunările internaţionale folosesc cea mai mare parte a 

timpului încercând să împărtăşesc întreg planul de mântuire arătând 

poporului lui Dumnezeu că Dumnezeu face toate lucrurile conform 

Cuvântului Său. Şi voi nu puteţi niciodată să-L corectaţi pe 

Dumnezeu. Dar voi puteţi să vă conformaţi cu Cuvântul lui Dumnezeu 

ca să fiţi o parte din planul Lui de mântuire. 

De exemplu, la prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste 

100 de prorocii. Dar doar cei care L-au crezut pe Dumnezeu au 

recunoscut ziua mântuirii lor, ziua cercetării lor. Ei şi-au dat seama că 

nu era doar ceva ce se întâmpla cu Isus din Nazaret, sau cu slujba lui 

Ioan Botezătorul, care a fost o slujbă neobişnuită. Nu în Templu, nu un 

mare preot, nu un fariseu, nu un cărturar, nu, ci un om foarte smerit, 

cu mesajul lui Dumnezeu, cu cuvântul făgăduit pentru acel ceas, 

împărtăşea acel mesaj cu poporul care venea la Iordan ca să asculte şi 

să se supună cuvintelor pe care le spunea omul lui Dumnezeu, cel care 

fusese trimis ca să pregătească calea Domnului, să pregătească o 

Mireasă pentru Mire. 

Prieteni, exact acelaşi lucru se întâmplă şi azi. S-a întâmplat la 

fel în zilele apostolului Pavel. În 2 Cor. 11, el spune că vrea să 

prezinte lui Hristos o fecioară – voi ştiţi ce înseamnă o fecioară: 

curată, neatinsă. Nu o curvă, o necredinciosă, ci o fecioară 

credincioasă lui Dumnezeu. 

Şi noi avem aceste două lucruri: unul în Apoc. 12, iar celălalt 

în Apoc. 17: 

1. Adevărata Biserică este prezentată în Apoc. 12, încununată cu 

învăţătura apostolilor, încununată cu 12 stele. 

2. Apoi avem, în Apoc. 17, femeia care călăreşte pe fiară şi ţine 

frâiele în mâinile sale, înşelând întreg pământul în numele 

creştinismului.  

 Eu trebuie s-o spun de fiecare dată: noi trebuie să ne decidem 

dacă Îl credem pe Isus Hristos sau îl credem pe Antihrist; Să credem 

învăţăturile apostolilor – aşa cum sunt scrise în Biblie – sau să credem 

aşa zisul ,,crez apostolic” care a fost formulat între anii 325 şi 381, de 
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oameni care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, care nu L-au cunoscut 

pe Isus Hristos, care nu au cunoscut Scripturile.  

Deci, prieteni, noi trebuie să ne decidem! Nu sunt decât două 

biserici: una este Biserica lui Isus Hristos, Biserica Lui este Biserica 

celor întâi născuţi. ,,Ce este născut din carne, este carne, iar ce este 

născut din Duhul este duh.” Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu, 

născut din nou este legat prin firea dumnezeiască cu Dumnezeu, Tatăl 

ceresc.  

Astăzi, peste un miliard de oameni se roagă, poate în fiecare 

duminică: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău”. 

Dar cine este un copil al lui Dumnezeu? Oamenii sunt doar copii ai 

bisericilor, dar nu fii şi fiice ale lui Dumnezeu.  

Mie îmi pot spune ,,tată” doar cei doi fii şi cele două fiice ale 

mele. Nimeni altcineva nu mi se poate adresa cu ,,tatăl meu”. Prieteni, 

voi trebuie să fiţi născuţi din nou, numai aşa Dumnezeu, Tatăl ceresc, 

poate fi şi Dumnezeul vostru şi Tatăl vostru. 

În Ioan  20.17, când Domnul nostru a spus: ,,Mă sui la Tatăl 

Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru”, El a 

vorbit ca cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi, adresându-se fraţilor 

Săi care sunt şi ei întâi născuţi de către acelaşi Duh Sfânt, având firea 

dumnezeiască şi crezând fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei niciodată 

nu-L vor contrazice pe Domnul şi nici Cuvântul Lui. Şi exact în acest 

punct ne putem încerca pe noi înşine dacă suntem de acord cu 

Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui, crezându-l aşa cum îl găsim scris sau 

dacă vom crede interpretările Cuvântului. 

Prieteni, spun aceasta cu o inimă frântă. Sunt în Împărăţia lui 

Dumnezeu din anul 1949 şi pot privi în urmă la aceşti mulţi ani care 

au trecut, ani în care am cunoscut majoritatea denominaţiunilor, şi în 

care am predicat în peste 150 de ţări, din care 14 sunt ţări musulmane. 

Am putut împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu şi să arăt planul de 

mântuire. Dar, desigur, a trebuit să recunosc că fiecare biserică, fiecare 

denominaţiune are propriile ei legi şi reguli.  

Acum, ne întoarcem la Scriptură. Aici, în Evrei 12, apostolul 

scrie că ne-am apropiat de Muntele Sion, de Ierusalimul ceresc – nu 
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de Roma, nu ne-am apropiat de niciun oraş de pe pământ, – ci de 

Ierusalimul ceresc. Şi aşa cum am citit din Gal. 4, Ierusalimul ceresc 

este mama noastră. Noi suntem născuţi de sus, aceasta nu este casa 

noastră. Aici suntem numai oaspeţi, suntem pelerini pe acest pământ, 

fiind în căutarea oraşului al cărui ziditor este Dumnezeu. Şi Avraam a 

fost în căutarea acestui oraş. 

Unde duce drumul tău? Unde mergi tu? Cum şi după ce te 

orientezi? Prieteni, eu trebuie s-o spun din nou: vă rog, dacă vreţi să 

fiţi gata la a doua venire a lui Hristos, voi trebuie să aveţi trăirile 

voastre personale cu Domnul şi voi trebuie să recunoaşteţi Cuvântul 

făgăduit de Dumnezeu pentru astăzi. Voi nu trebuie să fiţi o parte din 

planul bisericilor sau al religiilor sau al denominaţiunilor sau al 

Romei. Voi trebuie să fiţi o parte a planului de mântuire al lui 

Dumnezeu. 

Prieteni, Dumnezeu nu-Şi împarte slava cu nimeni. Citim din 

nou în Evrei 12.22-23: „Ci v-aţi apropiat de adunarea în sărbătoare, 

de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri”. Nu scrişi 

undeva într-o biserică, ci scrişi în cer, fiind o parte a Bisericii întâilor 

născuţi, Isus Hristos fiind cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. El este 

Capul Bisericii Sale.  

Prieteni, eu trebuie să spun că acum, înaintea revenirii lui 

Hristos, în această epocă profetică se împlinesc prorociile biblice 

referitoare la Roma, la Uniunea Europeană, la Israel. În toată lumea, 

peste tot se împlinesc lucrurile care sunt scrise în prorocia biblică.  

Dar partea principală este că în timpul nostru Dumnezeu a 

trimis un proroc cu un mesaj. Numele lui este William Branham. Aşa 

cum Dumnezeu i-a luat pe toţi prorocii şi pe toţi apostolii Săi, dar 

învăţăturile şi mesajul adus de ei au rămas cu noi până astăzi, la fel 

este şi cu slujba fratelui Branham. L-am cunoscut personal, şi 

Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit, şi slujba lui 

a fost unică. Dar atenţia noastră nu este atrasă spre un om, ci spre 

Dumnezeu, spre mesajul lui Dumnezeu, spre căile lui Dumnezeu, 

recunoscând ziua în care trăim şi mesajul pentru această zi care este 

purtat până la marginile pământului. Şi toţi cei ce sunt născuţi din 
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Dumnezeu vor asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Omul firesc, prin 

naşterea firească nu va primi lucrurile Duhului Sfânt. Voi trebuie să 

fiţi născuţi din nou ca să aveţi o legătură cu lucrurile Duhului Sfânt.  

Dragi prieteni, acest lucru vi-l doresc din toată inima mea: ca 

voi să fiţi o parte a planului lui Dumnezeu din acest timp, crezând 

Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pe care noi îl numim ,,mesajul 

acestui ceas” şi care ajunge acum până la marginile pământului. 

Dacă vă putem trimite broşuri cu temele biblice prezentate, vă 

rog, scrieţi-ne sau sunaţi-ne la numărul de pe ecran. 

Vă rog, întrebaţi-vă cu seriozitate: „Sunt eu în Biserica celor întâi 
născuţi, sunt eu născut din nou?” Şi, prieteni, dacă voi sunteţi născuţi din 

nou, atunci voi trebuie să fiţi călăuziţi de Duhul Sfânt. Şi Duhul Sfânt 

ne călăuzeşte în tot adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.  

Fie ca binecuvântările Dumnezeului Atotputernic să se 

odihnească peste voi, în Numele sfânt al lui Isus! Amin 

 
BROŞURA ESTE GRATUITĂ 
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