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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 32 – 2011 

 
Ewald Frank 

 

 Doamnelor şi domnilor, iubiţi prieteni, dragi fraţi şi surori în 

Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de 

Misiune din Krefeld, Germania. 

 Privim cu mulţumire la anii care au trecut şi în care Dumnezeu 

ne-a binecuvântat. Personal, pot privi în urmă la 50 de ani de misiune 

internaţională de când m-a chemat Domnul, pe 2 aprilie 1962. 

 Tema noastră principală rămâne revenirea lui Isus Hristos, aşa 

cum ne-a fost făgăduită de Însuşi Domnul nostru în Ioan cap. 14. Dar 

centrul mesajului nostru este Isus Hristos, Acelaşi ieri, azi şi în veci. 

Predicarea noastră include întreg planul lui Dumnezeu: răscumpărare, 

iertarea, împăcare, viaţa nouă în Hristos. Este predicat întregul plan de 

mântuire şi noi avem cu adevărat trăirile pe care le predicăm: 

mântuire, vindecare, iertare, viaţa nouă în Hristos. 

 Noi trebuie să ştim că fiecare cuvânt făgăduit devine o 

realitate: răscumpărarea făgăduită, aşa cum o găsim în Isaia 53, unde 

Domnul şi Mântuitorul nostru este arătat pe crucea Golgotei, murind 

pentru păcatele noastre, fiind zdrobit pentru fărădelegile noastre şi 

prin rănile Lui am fost vindecaţi şi prin sângele Lui am fost mântuiţi şi 

împăcaţi cu Dumnezeu. Atunci când prorocul Isaia a dat prin Duhul 

Sfânt această făgăduinţă, era cu 720 de ani înainte să se întâmple. Dar 

orice ar spune Dumnezeu şi oricând ar spune-o El, nu contează, 

trebuie să se întâmple. Vine vremea împlinirii pentru fiecare 

făgăduinţă a lui Dumnezeu.  

 Exact ca atunci când Domnul nostru, în Luca 4,  a citit din 

Isaia 61 şi apoi a spus: ,,Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din 

Scriptură”. La fel şi în zilele noastre s-au împlinit multe cuvinte din 

Scriptură.  

 Dacă citim Matei cap. 24, vedem că au fost prezise multe 

lucruri: nu numai războaie şi veşti de războaie, dar şi cutremure şi 



2 

 

toate catastrofele care vor veni peste pământ şi cum o naţiune se va 

ridica împotriva alteia. Şi noi am trăit aceste lucruri, în special în 

Primul şi al Doilea Război Mondial. 

 Chiar şi astăzi, dacă ne uităm ce se petrece în lume: revoluţii 

aici, demonstraţii dincolo, guverne care dispar pur şi simplu – totul 

este într-o agitaţie, totul este într-o stare în care nu a mai fost niciodată 

înainte. Şi nu este nicio soluţie pentru aceste probleme. Dar toate 

acestea sunt semne clare ale apropiatei reveniri a Domnului şi 

Mântuitorului nostru. 

 Apoi, în Matei 24, Domnul nostru vorbeşte despre hristoşi 

mincinoşi şi proroci mincinoşi care vor înşela pe mulţi. Care este 

diferenţa dintre unul adevărat şi unul mincinos? Care este cel 

adevărat? Care este cel mincinos? Noi trebuie să putem deosebi. Şi ca 

s-o putem face, noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Voi ştiţi, noi trebuie doar să predicăm Adevărul fără niciun 

compromis. Şi pentru asta eu sunt bucuros: nu am nevoie de favorurile 

nimănui, nu am nevoie de banii nimănui. Tot ceea ce am nevoie este 

ca Dumnezeu să fie cu mine şi să-Şi confirme Cuvântul Lui cu toţi cei 

ce cred mesajul acestui ceas, adresat tuturor adevăraţilor copii ai lui 

Dumnezeu. 

 Aşa că acesta este timpul lui Dumnezeu în care El aşează din 

nou toate lucrurile. Aşa cum evreii s-au întors în ţara lor conform 

Cuvântului făgăduit lor, la fel credincioşii nou-testamentari se întorc 

la Cuvântul lui Dumnezeu care a fost predicat la începutul Bisericii 

nou testamentare. Evreii trebuie să se lupte pentru fiecare centimetru 

de pământ şi toată lumea este împotriva lor. Iubiţilor, noi trebuie să 

înţelegem acest lucru:  Biserica nou-testamentară nu se potriveşte în 

consiliul mondial al bisericilor, Biserica nou-testamentară nu se 

potriveşte în această lume religioasă, aşa cum nici Israelul nu se 

potriveşte între Neamuri. De ce? Pentru că Dumnezeu are un scop cu 

Israel şi Dumnezeu are un scop cu Biserica Lui nou-testamentară.  Şi 

de aceea noi trebuie să ne decidem să avem aceleaşi trăiri pe care le-au 

avut fraţii şi surorile noastre la început.  

 Acum citim ceea ce le-a scris apostolul Pavel colosenilor. Este 

pur şi simplu minunat să fii o parte a Cuvântului lui Dumnezeu, să fi 

trăit harul lui Dumnezeu, mântuirea sufletului. Şi, prieteni, eu nu 
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predic doar, ci Îl cunosc pe Domnul meu ca Mântuitor personal, din 

propria mea experienţă cu El. 

 Aici în Coloseni 1.14, apostolul scrie despre Isus Hristos: „în 

care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor”. Şi 

în versetul următor, 15, el ne spune cine este Hristos: „El este chipul 

Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea”. Sunt 

două creaţii: una este cea naturală, iar dacă mergeţi în Apocalipsa 

3.14, este scris că Isus Hristos este Cel ce a adus la existenţă noua 

creaţie. Şi Pavel scrie corintenilor: „dacă este cineva în Hristos, este 

o făptură nouă; cele vechi s-au dus”. [2 Cor 5.17] 

 Deci, avem prima creaţie care trebuie să aibă un sfârşit şi avem 

noua creaţie în Hristos: prin naşterea din nou am devenit făpturi noi în 

Isus Hristos. Noi am primit viaţa lui Dumnezeu. Toţi cei ce au fost 

aleşi înainte de întemeierea lumii Îl vor primi pe Hristos şi vor face 

diferenţa dintre religie şi realitate. Dumnezeu nu ne-a adus o religie 

creştină. El ni L-a dat pe Hristos, Mântuitorul.  

 Şi noi trebuie să accentuăm următorul lucru: nu există niciun 

alt Nume sub cer prin care noi să fim mântuiţi. Nu există decât un 

singur Mântuitor şi o singură mântuire şi anume, în Isus Hristos. 

 Şi aşa cum am citit aici, în Coloseni cap 1, Dumnezeu ne-a 

rânduit să primim viaţa veşnică şi Isus Hristos este chipul vizibil al 

Dumnezeului nevăzut. Şi aceasta ne duce înapoi la începutul creaţiei 

naturale, înapoi în Rai, în Grădina Edenului, la începutul timpului, nu 

în veşnicie. În veşnicie Dumnezeu locuia ca Duh în plinătatea Lui de 

Duh şi lumină; dar la începutul timpului El a păşit din veşnicie în 

timp, descoperindu-Se într-o formă vizibilă în care a umblat în 

Grădina Eden şi l-a creat pe Adam după chipul Său. 

 Şi Cel care a umblat în Grădina Eden, acelaşi a venit să fie cu 

noi. Şi Cuvântul care a fost la început, Care a vorbit şi a adus toate 

lucrurile la existenţă este însuşi Domnul nostru, Acelaşi – cum se 

mărturiseşte în Ioan în cap 1, în Galateni şi Coloseni.  

 Deci noi credem că Dumnezeu S-a descoperit în Isus Hristos, 

Domnul şi Mântuitorul nostru. În Vechiul Testament El era Domnul 

Dumnezeu, pe parcursul celor 4.000 de ani. În Vechiul Testament 

nimeni, nici Avraam, nici Isaac nici Iacov, nici Moise şi niciunul 

dintre proroci nu au vorbit despre un Tată în ceruri. Niciunul nu a 
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vorbit despre un Fiu în ceruri. Dar ce au spus ei? De peste 6.300 de ori 

este menţionat în Vechiul Testament cuvântul ,,Elohim Iahveh”, 

Domnul Dumnezeu.  

 În Noul Testament Dumnezeu S-a descoperit ca Domnul, în 

Isus Hristos. Şi descoperirea Sa în cer este numită ,,Tată”. 

Descoperirea Lui pe pământ este numită ,,Fiu”. Descoperirea Lui în 

noi este numită ,,Duhul Sfânt” – Dumnezeu locuind în noi prin Duhul 

Sfânt. Astfel vedem descoperirea Aceluiaşi Dumnezeu care a umblat 

în Grădina Eden, care l-a întâlnit pe Avraam şi i-a dat făgăduinţa 

naşterii lui Isaac, Acelaşi care a vorbit tuturor prorocilor, acelaşi care 

i-a vorbit lui Moise, Acelaşi care i-a vorbit lui Iacov, şi Iacov s-a 

luptat cu El şi a spus: „Nu Te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta”. 

Acelaşi Dumnezeu S-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl 

nostru ceresc, pentru că în Hristos, Fiul, noi am fost înfiaţi ca fii şi 

fiice ale lui Dumnezeu şi am fost readuşi în starea noastră de la 

început. Acum noi aşteptăm doar transformarea trupurilor noastre care 

se va petrece la revenirea lui Isus Hristos, Domnul nostru, atunci când 

putrezirea aceasta se va îmbrăca în neputrezire şi noi vom fi cu 

Domnul pentru totdeauna.  

 Deci, revenirea făgăduită a Domnului nostru trebuie să fie 

tema noastră principală şi pregătirea noastră ca să fim gata la 

revenirea Lui, trebuie să fie scopul principal al vieţii noastre. Pentru 

că Domnul nostru a spus în Matei 25.10: „cele ce erau gata au intrat 

cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. 

 Astfel, slujba care se răspândeşte acum în toată lumea, este 

ultimul mesaj, mesajul chemării afară, aşa cum se spune în Matei 25: 

„Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Ieşiţi-I în întâmpinare! Noi 

trebuie să ieşim din toate confesiunile religioase, trebuie să ieşim din 

toate învăţăturile moştenite şi să ne punem în concordanţă cu Cuvântul 

şi cu voia lui Dumnezeu. Noi cu toţii avem nevoie de un absolut şi 

nicio biserică nu are absolutul. Numai Dumnezeu, numai Cuvântul 

Lui este absolutul nostru. 

 Vă voi da un exemplu şi sper să-l înţelegeţi corect. Acum 

câţiva ani am avut un serviciu de botez în partea de nord a Germaniei. 

Printre cei care au fost botezaţi era şi un avocat care era şi primar. Şi 

când biserica lutherană a auzit că acest primar a fost botezat prin 
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scufundare, întreg consiliul local s-a adunat şi l-au acuzat că a încălcat 

Scripturile. Pentru că ei au citit din Efeseni 4.3-5 unde se spune: „Un 

Domn, o credinţă, un botez”. Şi ei au spus: „Acum, pentru că tu ai 

primit un alt botez, eşti blestemat, pentru că Scriptura spune «un 

Domn, o credinţă, un botez»”. 

 Dacă priveşti superficial, s-ar părea că oamenii aveau dreptate 

– dar numai din punctul lor de vedere. Dacă ar fi privit în istoria 

bisericii, ar fi aflat că primul botez prin stropire cu apă pe frunte i-a 

fost făcut lui Constantin în anul 337! Anul 337!!! Când Constantin era 

pe patul de moarte a fost chemat episcopul şi acesta şi-a înmuiat mâna 

în apă şi a zis „în Numele Tatălui”, şi-a mai muiat mâna odată în apă 

şi „în Numele Fiului” şi a treia oară şi-a muiat mâna în apă şi „în 

Numele Duhului Sfânt”. Dar acesta este un botez cu totul greşit! Botez 

înseamnă „scufundare”. Dacă mergeţi la cuvântul grecesc „baptizo” 

veţi vedea că înseamnă „scufundare”. Când Ioan Botezătorul boteza în 

râul Iordan, atât el cât şi Domnul erau în apa Iordanului. Şi când El a 

ieşit din apă, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt S-a coborât în chip de 

porumbel.  

 Aşa că botezul practicat în biserică prin stropire nu este biblic. 

Trebuie spus, chiar dacă opriţi acum aparatul. Dar eu doresc ca voi să 

cunoaşteţi adevărul. Acesta este timpul lui Dumnezeu în care 

Cuvântul lui Dumnezeu să fie respectat. Dacă Biblia spune „o 

credinţă, un Domn, un botez”, atunci trebuie să fie acel botez biblic. 

Apostolul Petru în Fapte 2, apoi Filip, evanghelistul în cap. 8, apoi din 

nou apostolul Petru, în casa lui Corneliu, în cap. 10.48, a poruncit ca 

toţi cei care au crezut să fie botezaţi în Numele lui Isus Hristos. Apoi, 

când apostolul Pavel a venit în Efes, el a găsit doisprezece bărbaţi care 

fuseseră botezaţi de Ioan. Şi întrebarea a fost: „Aţi primit voi Duhul 

Sfânt?” Şi ei au răspuns: „Noi n-am auzit dacă a venit deja Duhul 

Sfânt”. Atunci Pavel a poruncit ca ei să fie botezaţi în Numele 

Domnului Isus Hristos. Aici se aplică Scriptura: „Un Domn, o 

credinţă, un botez!” Un botez! Nu un botez catolic, nu un botez 

protestant, nu un botez anglican – nu, nu nu! Doar un singur botez: 

adevăratul botez despre care învaţă Sfânta Scriptură. 

 Şi veţi vedea că dacă Duhul Sfânt este peste voi, veţi înţelege 

Matei 28.19 în mod corect. Este vorba de un Nume în care trebuie să 
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fim botezaţi. Şi Numele în care Dumnezeu S-a descoperit în Noul 

Testament ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt, este numele de legământ nou-

testamentar: Domnul Isus Hristos. Şi în Coloseni 3.17 puteţi citi că tot 

ce facem cu vorba sau cu fapta trebuie s-o facem în Numele Domnului 

Isus Hristos.  

 Iubiţi prieteni, ne apropiem de încheiere. Scopul acestei slujbe 

de învăţătură apostolică şi profetică nu este de a reprezenta o biserică 

sau o denominaţiune, ci de a împărtăşi adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu ca absolutul. Şi eu nu voi crede şi nu voi practica niciodată 

ceva, decât dacă se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că 

acum, înaintea revenirii lui Hristos, care este atât de apropiată, s-au 

ridicat mulţi proroci mincinoşi care pretind vindecări şi minuni. Dar 

Domnul va trebui să le spună: „Niciodată nu v-am cunoscut; 

depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelegea”. Nu 

semnele sunt o confirmare că un om este corect. Un om al lui 

Dumnezeu este corect dacă Cuvântul lui Dumnezeu este în el şi dacă 

el predică aceeaşi Evanghelie pe care a predicat-o Pavel. 

 Pentru că Pavel a spus: „Dacă predică cineva o altă evanghelie, 

respectivul se află sub un blestem”. Noi trebuie să luăm în serios 

aceste lucruri. Eu am o însărcinare din partea Domnului şi trebuie să 

fiu sincer cu voi, trebuie să vă spun adevărul. Şi numai adevărul 

Cuvântului lui Dumnezeu vă poate elibera. 

 Fie ca binecuvântările Domnului Isus Hristos să se odihnească 

peste voi. Fie ca voi să fiţi călăuziţi de Duhul Sfânt în deplina 

descoperire a lui Isus Hristos. Fie ca deplina înţelegere a Scripturilor 

să vă fie dată şi să cunoaşteţi Scripturile şi să-L cunoaşteţi pe Domnul 

prin descoperire divină. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi 

în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
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