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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 36 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

 Iubiţi fraţi şi surori in Hristos, dragi prieteni, doamnelor şi 

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

Misiune din Krefeld, Germania. Prin harul lui Dumnezeu am avut 

privilegiul să slujesc Domnului în ultimii 50 de ani. Pentru mine, acest 

an este ca o aniversare. 

 Pe 2 aprilie 1962, când se crăpa de ziuă, încă nu răsărise 

soarele, Domnul m-a chemat cu o voce audibilă şi mi-a spus: 

„Slujitorul Meu, timpul tău pentru acest oraş se va încheia în curând. 

Te voi trimite în alte oraşe ca să predici Cuvântul Meu”. Prin harul lui 

Dumnezeu am fost ascultător de chemarea şi însărcinarea cerească. 

Aşa că privesc în urmă la aceşti mulţi ani de slujbă în care m-am 

supus şi am făcut ceea ce am fost chemat de fapt să fac, predicând 

Cuvântul lui Dumnezeu ca singura autoritate, singurul absolut pe care-

l am. 

 Numai prin harul lui Dumnezeu am putut face toate acestea şi 

nu vreau să vorbesc prea mult pe această temă. Privesc, însă, în urmă 

la ultimii 50 de ani în care am călătorit în 155 de ţări. În toţi aceşti ani, 

în fiecare lună, două săptămâni am fost acasă şi două săptămâni pe 

drum, vestind şi împărtăşind evanghelia veşnică. Şi prieteni, fac acest 

lucru în Numele Domnului. 

 Şi cum am mai spus în predicile anterioare, slujba pe care a 

dat-o Dumnezeu fratelui Branham, a fost o binecuvântare foarte mare 

pentru mine. I-am cunoscut pe toţi evangheliştii renumiţi pe plan 

mondial, începând cu anii 50, 60 şi până în prezent. Dar între toţi 

aceştia, a existat unul cu o slujbă extraordinară, cu o chemare şi 

însărcinare direct din partea lui Dumnezeu, căruia i s-a spus în iunie 

1933 că mesajul dat lui va premerge a doua venire a lui Hristos. 
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 Iubiţi fraţi şi surori, noi credem cu adevărat că înaintea 

revenirii lui Hristos, făgăduită în Ioan cap. 14, deci înaintea acestui 

eveniment, Domnul nostru trebuie să cheme afară o biserică. Trebuie 

să fie o perioadă de timp de pregătire, un timp al chemării afară, un 

timp în care Matei 25 va fi vestit cu tărie: „Iată, vine Mirele. Ieşiţi-i în 

întâmpinare!” Numai aceia – şi vă rog, nu vă simţiţi jigniţi – dar 

numai aceia care sunt o parte a Bisericii Mireasă vor asculta ceea ce 

are Mirele de spus. Ceilalţi vor continua pe propriile lor căi. 

 Lucrurile în domeniul duhovnicesc se petrec asemănător cu 

cele din domeniul firesc. De exemplu, atunci când într-o comunitate se 

anunţă o nuntă, atunci toate doamnele îşi continuă viaţa ca de obicei. 

Dar este o singură persoană care se pregăteşte pentru marea zi a nunţii 

şi aceea este mireasa: ea are făgăduinţa, ea are un mire. La fel este şi 

în domeniul duhovnicesc: numai cei ce fac parte din Biserica Mireasă 

se vor pregăti şi vor ieşi din tot ceea ce nu corespunde cu Cuvântul lui 

Dumnezeu. Ei se vor pune în concordanţă cu Scriptura şi cu ei se va 

împlini Cuvântul lui Dumnezeu din Apoc. 19:7: „Şi mireasa Lui s-a 

pregătit” – ea, şi nu ceilalţi! 

 Există multe biserici, multe confesiuni religioase creştine, dar 

există doar o singură Mireasă a lui Hristos care se pregăteşte pentru 

ospăţul de nuntă al Mielului. Şi de aceea a spus Domnul nostru în 

Matei 25:10: „Cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă şi uşa s-a 

închis”. 

 Iubiţilor, după ce Domnul m-a chemat, am ştiut ce am de făcut: 

eu trebuie să merg din oraş în oraş, de pe un continent pe altul şi am 

plâns înaintea Domnului şi I-am spus: „Iubite Domn, îngăduie-mi 

privilegiul ca toţi cei ce aud Cuvintele Tale din gura mea şi le cred, să 

îi pot vedea din nou în slavă”. 

 Eu nu împărtăşesc Cuvântul cu voi ca voi să spuneţi ,,Este un 

om care ne vorbeşte la televiziune”. Eu vreau ca voi să spuneţi: 

„Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său”. Nu omul, ci Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne în veci. 

 Şi apostolul Pavel a putut spune în Fapte 20:27: „Căci nu m-

am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu”. Întreg planul lui 

Dumnezeu include fiecare Cuvânt, fiecare aspect, fiecare făgăduinţă 
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care a fost pentru Israel şi care a fost dată lui Israel, fiecare făgăduinţă 

pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă, fiecare făgăduinţă dată de 

Dumnezeu neamurilor, care vor crede aşa cum a crezut Avraam. 

 Şi aici este punctul important, iubiţi fraţi şi surori: adevărata 

credinţă se ancorează în făgăduinţele lui Dumnezeu. Dacă nu aveţi o 

făgăduinţă, atunci aveţi doar fantezii religioase, dar nu credinţă. Dacă 

ne întoarcem la Avraam, ce spune Scriptura în Geneza 16:6: „Avraam 

a crezut pe Dumnezeu…” Când a crezut el? Atunci când Domnul a dat 

făgăduinţa: ,,La anul pe vremea aceasta, mă voi întoarce la tine; şi iată 

că Sara, nevasta ta, va avea un fiu”. Avraam a râs, Avraam a căzut cu 

faţa la pământ, dar Avraam a crezut! Avraam a crezut făgăduinţa pe 

care i-a dat-o Dumnezeu. Şi apoi el nu s-a uitat la trupul lui 

îmbătrânit; nu s-a uitat la Sara care trecuse cu mult peste vârsta la care 

putea să aibă copii. El L-a crezut pe Dumnezeu. Nu s-a uitat la 

împrejurări, ci la cel Nevăzut ca şi cum ar fi văzut. 

 Care a fost secretul? Era în făgăduinţa pe care Dumnezeu i-a 

dat-o. Aşa că, vă rog, nu uitaţi aceasta niciodată, iubiţi fraţi şi surori. 

Chiar înainte de a Se înălţa de pe pământ, Domnul nostru a spus 

ucenicilor: „să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo 

făgăduinţa Tatălui”. 

 Tot ceea ce a făcut Dumnezeu în Noul Testament a fost 

făgăduit în Vechiul Testament – de la prima făgăduinţă din Geneza 

3:15, unde Domnul Dumnezeul nostru a spus că sămânţa lui 

Dumnezeu va veni prin femeie şi va zdrobi capul şarpelui pentru a ne 

da eliberarea şi mântuirea. 

 Şarpele a amăgit-o pe Eva în Grădina Eden şi aici este prima 

lecţie pe care trebuie s-o învăţăm: Satana a luat ceea ce a spus 

Dumnezeu şi a schimbat-o, punând un semn de întrebare. „Cu 

siguranţă nu veţi muri”. Satana vă atrage în  argumente mentale. Dar 

Dumnezeu pune Cuvântul Său, Cuvântul Său făgăduit în inima 

voastră. 

 Cu aceasta puteţi merge la Efeseni 1:13: „după ce aţi auzit 

Cuvântul adevărului şi l-aţi crezut, Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul 

Sfânt”. Este atât de important să nu dezbaţi, să nu te cerţi pe marginea 

vreunui verset, ci să crezi fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu aşa cum 
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este scris şi să-ţi fie descoperit prin Duhul Sfânt şi să mergi de la un 

verset la altele care sunt în armonie cu tot Cuvântul lui Dumnezeu. 

 La prima venire a lui Hristos s-au împlinit peste o sută de 

făgăduinţe din Vechiul Testament. Ioan Botezătorul a fost un proroc 

făgăduit. Într-o singură generaţie, la prima venire a lui Hristos s-a 

împlinit tot ceea ce făgăduit Dumnezeu. Şi dacă mergeţi la Matei 1, 

acolo se spune: „ca să se împlinească… când a venit vremea, s-a 

împlinit”. 

 Domnul nostru a citit, în Luca 4, şi apoi a spus: „Astăzi s-au 

împlinit cuvintele acestea din Scriptură”. S-a împlinit fiecare Cuvânt 

din Scriptură referitor la naşterea Mântuitorului, slujba Lui, suferinţele 

Lui, moartea Lui, coborârea în Locuinţa morţilor, învierea Sa în a treia 

zi. Ps. 16: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu 

vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea”. Tot ce a fost scris 

în Cuvântul lui Dumnezeu, până la ce este scris în Ps. 47, că El Se va 

înălţa cu un strigăt şi în sunetul trâmbiţei.  

 Iubiţilor, noi trebuie să înţelegem: mai întâi Dumnezeu dă 

făgăduinţe şi când vine vremea El împlineşte ceea ce a făgăduit. Dar 

ca să vedem împlinite făgăduinţele lui Dumnezeu cu mine şi cu tine, 

tu şi eu trebuie să credem. Dacă nu credem, cum ar putea Dumnezeu 

să-Şi împlinească Cuvântul Lui cu noi? 

 Când Maria a fost anunţată de îngerul Gavril despre naşterea 

Mântuitorului, sfânta Scriptură spune că ea a crezut. Ea a crezut. Şi în 

momentul când a crezut acea făgăduinţă, Duhul Sfânt a venit peste ea 

şi apoi S-a născut Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul S-a făcut trup. Trebuie 

să vă duc la 2 Cor. 1:20: „Toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt Da şi 

Amin în El, prin noi”. 

 Ne întoarcem acum la tema noastră principală de astăzi: 

făgăduita revenire a Domnului nostru – Ioan 14: „Mă duc să vă 

pregătesc un loc. Şi apoi mă voi întoarce să vă iau cu Mine ca acolo 

unde sunt Eu să fiţi şi voi”. Timpul este foarte aproape. Noi suntem 

acum în timpul sfârşitului, conform Cuvântului lui Dumnezeu. Şi dacă 

citiţi Matei 24, Marcu 13, Luca 21, Domnul nostru a făcut de trei ori 

afirmaţia: „Când veţi vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, 

ridicaţi-vă capetele, căci izbăvirea voastră este aproape”. Nimeni nu 



 

5 

 

ştie ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a spus: ,,Când veţi vedea toate 

aceste lucruri întâmplându-se, venirea Lui este foarte aproape, este 

chiar la uşi”. 

 Şi Domnul nostru a spus după aceea: „Cerul şi pământul vor 

trece, dar Cuvântul Meu nu va trece”. Şi El a mai spus: „Această 

generaţie nu va trece până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri”.  

 Iubiţilor, noi trăim într-o generaţie deosebită. Peste noi au 

venit vremuri profetice şi prorociile biblice se împlinesc, în special cu 

copiii lui Israel. Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu dintre 

Neamuri va iubi Israelul, va binecuvânta Israelul. Dar niciun copil al 

lui Dumnezeu nu va urî o altă persoană din orice altă religie. Nu, noi îi 

iubim pe toţi. Şi chiar Ioan 3:16 spune: „Căci atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea...” – întreaga lume, întreaga lume. Când Dumnezeu 

ne-a dat răscumpărarea, acest lucru nu s-a întâmplat doar pentru o 

naţiune. S-a petrecut pentru toate naţiunile prin Isus Hristos, Domnul 

nostru.  

 El l-a ales pe Avraam, Isaac şi Iacov, El a ales Israelul pentru a 

le da făgăduinţele Sale, spunând dinainte ceea ce urma să se întâmple. 

Dar când a murit Hristos, El a murit pentru toţi cei ce urmau să-L 

primească pe El ca Mântuitor personal.  

 Iubiţilor, haideţi să înţelegem şi să recunoaştem: numai dacă 

avem viaţa veşnică vom şi trăi veşnic. Şi nu există decât o singură 

formă de viaţă veşnică şi aceasta este cu veşnicul Dumnezeu. Şi 

veşnicul Dumnezeu S-a descoperit în Isus Hristos, Domnul nostru. 

Este singura, singura descoperire şi manifestare a Dumnezeului 

nevăzut în formă umană, în Isus Hristos Domnul şi Mântuitorul 

nostru. El a fost singurul care a putut spune: „Cine M-a văzut pe 

Mine, a văzut pe Tatăl”. 

 Iubiţilor, ascultaţi aceasta, vă rog. Noi trăim în timpuri 

deosebite. Noi le numim, chiar şi Scriptura le numeşte „zilele de pe 

urmă”. Şi ultima chemare răsună acum pe întreg pământul. Dumnezeu 

a dat posibilitatea ca acum să ajungem în toate naţiunile şi chiar 

adunările pe care le avem aici la Krefeld în primul sfârşit de 

săptămână al fiecărei luni sunt transmise în toată lumea.  
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 Oameni din 88 de naţiuni ne ascultă în direct în 13 limbi. Ei 

participă la adunările noastre, ni se pot alătura prin Internet ca să 

asculte minunatul Cuvânt al lui Dumnezeu. Aceasta nu s-a întâmplat 

niciodată până acum. Nu se putea întâmpla nici acum o sută de ani sau 

acum cicizeci de ani, dar acum Cuvântul lui Dumnezeu, adevărata 

Evanghelie a lui Isus Hristos poate fi vestită tuturor neamurilor ca 

mărturie. În timp ce Evanghelia veşnică este vestită ca mărturie, are 

loc şi chemarea afară a aleşilor din toate neamurile. 

 Şi, cum o spun de obicei luând ca exemplu mirele şi mireasa: 

toţi ceilalţi continuă să meargă pe căile lor, dar Biserica Mireasă a lui 

Hristos ascultă cuvintele Mirelui, se conformează Cuvântului lui 

Dumnezeu, crezând în singurul Dumnezeu adevărat, nu în două, trei 

sau patru persoane diferite care-şi împart puterea între ele, spunând: 

„Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este 

Dumnezeu. Tatăl este veşnic, Fiul este veşnic, Duhul Sfânt este 

veşnic”. Asemenea lucruri nu se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu! 

Nici măcar o dată nu este scris în Biblie „Dumnezeu Fiul”, nici o dată! 

Numai Fiul lui Dumnezeu! Nici măcar o dată nu este scris în Biblie 

„Dumnezeu Duhul Sfânt”, nici o dată! Întotdeauna este scris despre 

Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt! 

 Iubiţilor, timpul a trecut şi nu putem intra acum în toate aceste 

teme de învăţătură. Dar, o spun din nou, dacă sunteţi interesaţi să 

cunoaşteţi adevăratele învăţături biblice, suntem gata să vă fim de 

ajutor. Şi broşurile şi cărţile noastre sunt trimise gratuit în toată lumea, 

în mai multe limbi. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul 

lui Dumnezeu! Aceasta este ultima chemare. Decizia pe care o luaţi 

acum, o veţi lua cu voi în veşnicie! Aşa că vă rog, fiţi siguri că credeţi 

Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este scris. „Un Domn, o credinţă, un 

botez” –  în felul acesta o înţelegem. 

 În încheiere, daţi-mi voie să spun: timpul a sosit, vremea s-a 

împlinit, ultimul mesaj răsună şi noi trebuie să ne punem în 

concordanţă cu el. Noi trebuie să citim cartea Faptelor, trebuie să 

vedem cum a fost prima predică – la fel trebuie să aibă loc şi ultima 

predică. Ultimul botez trebuie să fie la fel ca primul botez. Şi avem 

toţi martorii: îl avem pe Petru la Ierusalim, îl avem pe Filip în Samaria 
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(Fapte cap 8). Îi avem pe toţi aceşti bărbaţi ai lui Dumnezeu din 

timpul apostolilor. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la Cuvântul Lui ca să 

credem aşa cum a spus Domnul nostru: „Cine crede în Mine aşa cum 

zice Scriptura”. Aici este punctul important. Nu să credem aşa cum 

spune o biserică sau o confesiune religioasă sau oricine altcineva, ci să 

credem aşa cum zice Scriptura. 

 Fie ca toţi să găsim har înaintea lui Dumnezeu. Fie ca toţi să ne 

dăm seama că acesta este timpul nostru, timpul chemării afară, timpul 

pregătirii, timpul aşezării din nou a tuturor lucrurilor. Acesta este 

timpul lui Dumnezeu pentru voi. Profitaţi de această mare ocazie de a 

vă pune în concordanţă cu Dumnezeu şi cu scumpul lui Cuvânt. Ca să 

fiţi în voia lui Dumnezeu, voi trebuie să fiţi în Cuvântul lui Dumnezeu 

şi numai dacă sunteţi în Cuvântul lui Dumnezeu, sunteţi în voia lui 

Dumnezeu şi sunteţi sfinţiţi în adevăr. 

 Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să fie cu voi, în 

Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
 


