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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 38 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

 Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă vorbesc 

din Centrul Interaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Aşa cum 

ştiţi, Domnul ne-a binecuvântat într-un mod cu totul deosebit. Noi nu 

avem doar un loc de închinare cu puţin peste 830 de locuri, ci 

Dumnezeu a fost atât de bun şi ne-a dat posibilitatea ca să putem 

transmite prin Internet şi să ajungem la toate naţiunile de pe pământ 

pentru a împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu. Şi aceasta îmi 

aduce aminte de textul din Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a 

Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”. 

 Un lucru mi-a atins inima în mod deosebit şi anume cuvântul 

„astăzi”. În Evrei 3, citim în vers 13: „Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în 

fiecare zi, câtă vreme se zice: «astăzi» – câtă vreme se zice „astăzi” –  

pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea 

păcatului”. Atenţie la cuvântul „astăzi” – „astăzi”. Vers. 15: „câtă 

vreme se zice: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi 

inimile, ca în ziua răzvrătirii»”. Astăzi... Şi vers. 19: „Vedem, dar, că 

n-au putut să intre din pricina necredinţei lor”. Astăzi când auziţi 

glasul Său, nu vă împietriţi inimile, ci deschideţi-vă inimile astfel ca 

Dumnezeu să vă dea înţelegere pentru a primi Cuvântul Său, 

făgăduinţele Sale. 

 Apoi se spune din nou în cap. 4:7: „El hotărăşte din nou o zi: 

«astăzi» – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: 

«Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!»” – Astăzi! 

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Chiar şi 

pentru naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru a fost folosit 

cuvântul „astăzi”. Citesc Evrei 5:5 „Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat 
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singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: «Tu eşti 

Fiul Meu, astăzi – astăzi Te-am născut»”. 

 Acesta este ,,astăzi” al nostru, ziua pe care a făcut-o Domnul 

conform Isaia 49: „ziua mântuirii” confirmată şi în 2 Cor. 6 de către 

apostolul Pavel. Aceasta este ziua mântuirii, după care nu mai rămâne 

decât ziua Domnului, ziua de mânie şi de urgie aprinsă, timp de mare 

necaz, după care vine Împărăţia de 1.000 de ani, ultimii 1.000 de ani 

cu Hristos pe pământ, pentru că în 1 Cor. 15 se spune că El trebuie să 

domnească ca Împărat până când toţi vrăjmaşii Lui vor fi făcuţi 

aşternut picioarelor Lui. Deci, Dumnezeu are un plan de mântuire. 

 Dar vreau să accentuez cuvântul „astăzi”, „astăzi”. Au fost 

multe zile deosebite în cei 2.000 de ani ai bisericii nou-testamentare. 

Au fost vremuri deosebite, zile deosebite. Şi eu mă gândesc la zilele 

Reformei – „astăzi, dacă auziţi glasul Lui” – după o mie de ani de 

epoci întunecoase a venit lumina şi a fost predicată Evanghelia care 

spune „cel neprihănit va trăi prin credinţă”. Dar în acelaşi capitol, în 

Romani 5, citim că noi suntem socotiţi neprihăniţi prin Sângele lui 

Hristos. Nu neprihănirea doar ca învăţătură, ci neprihănirea primită 

printr-o trăire cu Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Eu 

iubesc învăţăturile biblice, dar învăţăturile biblice trebuie să fie legate 

de trăirile despre care vorbesc. Dacă nu este aşa, la ce bun o 

învăţătură, fie ea chiar biblică?  

 De exemplu, când Domnul nostru a spus: „Mergeţi în toată 

lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se 

va boteza va fi mântuit”. Ei bine, dacă ei cred, vor fi botezaţi; dacă ei 

doar spun „noi credem”, nu sunt botezaţi. 

 Apoi mergeţi mai departe şi, de fapt, începeţi cu ziua 

Cincizecimii. Este atât de minunat! Şi eu trebuie s-o spun din nou: 

ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică; ultimul botez 

trebuie să fie la fel ca primul botez. Ultima cină a Domnului trebuie să 

fie la fel ca prima cină a Domnului. Toate învăţăturile biblice trebuie 

să fie în legătură cu realitatea acum, înaintea revenirii Domnului 

nostru Isus Hristos.  

 De exemplu, dacă Dumnezeu a spus în Maleahi 4: „Vă voi 

trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi 
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înfricoşată”, ca să aşeze din nou, ca să ne aducă pe noi înapoi, atunci 

această profeţie biblică trebuie să fie legată de reaşezarea reală a 

tuturor lucrurilor. 

 Şi apoi mergi la Matei 17:11, „Este adevărat că trebuie să vină 

întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Nu doar că vine şi 

predică, ci vine şi aşează din nou toate lucrurile. Deci, o făgăduinţă pe 

care Dumnezeu o face în Cuvântul Lui este în legătură cu o împlinire 

reală. Aşa a fost şi cu slujba lui Ioan Botezătorul. Este spus în Isaia 

40:3: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului»”. 

 Şi apoi, în Luca 1, de la vers. 11, îngerul a venit la Zaharia şi i-

a dat făgăduinţa naşterii lui Ioan Botezătorul: „Va merge înaintea lui 

Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să pregătească calea 

Domnului şi să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”. 

 Aşa este: fiecare slujbă făgăduită şi dată de Dumnezeul Cel 

Atotputernic în Împărăţia Lui şi aşezată în Biserica Dumnezeului celui 

viu trebuie să fie şi este legată de un scop divin. 

 Ca s-o spunem foarte clar, cum zice sfânta Scriptură în 1 Cor. 

12 şi 1 Cor. 14, aşezând cele cinci slujbe
1
, aşezând darurile Duhului, 

cum unuia îi este dat darul înţelepciunii, altuia darul credinţei – toate 

cele nouă daruri şi slujbe sunt aşezate conform Cuvântului lui 

Dumnezeu, 1 Cor. 12, fiecare rând: unuia îi este dată credinţa, altuia îi 

este dat să facă minuni... Acestea sunt slujbe din cadrul slujbei 

alcătuite din cinci părţi; aceste nouă daruri vin la existenţă şi devin o 

realitate. 

 Şi apoi, aveţi [o slujbă] precum a apostolului Pavel: el nu era 

numai o parte din slujba alcătuită din cinci părţi, ci el a avut o 

chemare directă pentru toate naţiunile: „Te voi trimite la Neamuri, ca 

să predici Cuvântul Meu şi să le deschizi ochii”. Deci, există slujbe în 

Trupul lui Hristos, slujbe în bisericile locale. Şi există o slujbă, cum a 

avut fratele Branham în timpul nostru, pentru că el a fost un proroc 

făgăduit – nu numai pentru Biserică, ci şi pentru toate naţiunile. 

                                                           
1
 De fapt, în limba engleză, fratele Frank pronunţă astfel: „placing the five-fold 

ministry”, care s-ar traduce mai corect prin „slujba alcătuită din cinci părţi”  – n.tr. 
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Pentru că toţi prorocii au fost oameni trimişi de Dumnezeu pentru un 

scop divin în Împărăţia lui Dumnezeu. 

 Eu mă refer, întotdeauna cu bucurie, dar şi cu deplină 

responsabilitate la ceea ce i-a fost spus fratelui Branham pe 11 iunie 

1933: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima 

venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua 

venire a lui Hristos”. „Astăzi s-a împlinit această Scriptură!” 

 V-aş putea duce în Luca 4, acolo unde Domnul nostru a citit 

din prorocul Isaia, cap. 61 şi apoi El a închis cartea, a dat-o înapoi şi a 

spus: „Astăzi s-a împlinit această Scriptură în faţa ochilor voştri”. 

Iubiţilor, acesta este „astăzi” al nostru. Eu vreau să cunosc 

făgăduinţele lui Dumnezeu pentru timpul meu. Eu vreau să am parte 

de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. 

 Iubiţilor, am putea merge de la Matei 24, până la ultimul verset 

al epistolei lui Iuda şi să vă arăt cum se împlinesc prorociile biblice în 

timpul nostru. Dacă citiţi în Matei cap. 24 despre războaie, veşti de 

războaie, cutremure şi toate celelalte lucruri, atunci putem spune: 

„Astăzi aceste preziceri, aceste cuvinte din Scriptură s-au împlinit sub 

ochii noştri”. 

 Puteţi merge la Marcu 13 şi să citiţi ce a spus Domnul nostru 

cu privire la strângerea poporului lui Israel, aşa cum a fost făgăduită în 

Vechiul Testament şi confirmată apoi de Domnul nostru în Noul 

Testament: „Când veţi vedea smochinul revenind la viaţă, când veţi 

vedea poporul lui Israel întorcându-se în ţara lui, atunci ştiţi – nu 

ghiciţi, nu visaţi – voi ştiţi că timpul este aproape”. Eu pot să spun: 

„Astăzi s-a împlinit această Scriptură!” 

 Din aproape 150 de ţări, evreii s-au întors în patria lor şi din 

1948 avem din nou ţara numită Israel. „Când veţi vedea împlinindu-se 

toate aceste lucruri, atunci ştiţi, nu ghiciţi, ci ştiţi”. Şi după ce a făcut 

această afirmaţie, Domnul nostru a spus: „Cerul şi pământul vor trece, 

dar cuvintele Mele nu vor trece”. Apoi a făcut chiar şi următoarea 

afirmaţie: „Generaţia aceasta nu va trece, până nu se vor împlini toate 

aceste lucruri”. 

 Iubiţilor, în acest timp s-au împlinit multe, multe versete din 

Scriptură. Ce am citit în epistola către evrei: „Astăzi dacă auziţi glasul 
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Lui…”? S-o spunem foarte deschis: Domnul nu ne-a spus despre 

lucrurile care s-au petrecut acum patru mii de ani sau acum două mii 

de ani; El ne vorbeşte, arătându-ne făgăduinţele pentru aceste zile şi 

descoperindu-ne întreg planul de mântuire. Şi apoi noi credem aceste 

făgăduinţe, pentru că acesta este „astăzi” al nostru.  

 Mai întâi, noi auzim făgăduinţele lui Dumnezeu. Apoi, ele ne 

sunt descoperite şi după aceea avem parte de fiecare făgăduinţă pe 

care Dumnezeu a dat-o bisericii Sale şi la sfârşit Miresei Sale. 

Făgăduinţele date lui Israel, se împlinesc cu Israel. Făgăduinţele şi 

prezicerile referitoare la naţiunile pământului se vor împlini cu toate 

naţiunile. Noi credem făgăduinţele date nouă, credincioşilor, ca 

biserică Nou Testamentară. Şi numai după ce am crezut Cuvântul lui 

Dumnezeu făgăduit pentru timpul nostru, acesta ne este descoperit 

prin Duhul Sfânt. 

 Dacă voi nu credeţi ceea ce a făgăduit Dumnezeu în Cuvântul 

Său, vă rog, nu vă supăraţi, dar de ce v-ar mai vorbi Dumnezeu? De ce 

Şi-ar pierde Dumnezeu timpul cu voi, dacă voi nu sunteţi gata să 

credeţi făgăduinţele lui Dumnezeu? Cine sunteţi voi? Vreţi voi să-L 

învăţaţi pe Dumnezeu? Iubiţilor, smeriţi-vă sub mâna puternică a lui 

Dumnezeu. Şi eu v-am spus-o şi o repet: [atunci] veţi înţelege prin 

descoperire divină planul lui Dumnezeu de mântuire, veţi înţelege 

făgăduinţele pe care le-a dat Dumnezeu, veţi înţelege pe „astăzi” al 

vostru. ,,Astăzi, când  auziţi glasul Lui…” 

 Ce este glasul Lui? Cuvântul Lui este glasul Lui şi în Cuvântul 

Lui ne-a dat El făgăduinţele, pe care noi le auzim când El ne vorbeşte. 

El nu are nimic a face cu politica sau religia, ci El va împărtăşi cu voi 

Cuvântul Lui făgăduit. 

 Acest lucru l-a făcut Domnul nostru în Luca 24: El le-a vorbit 

ucenicilor Săi şi a început de la ceea ce a spus Moise, ce au spus toţi 

prorocii şi ceea ce este scris în psalmi. Şi astăzi am citit ceva ce m-a 

surprins: abia azi am citit că în Noul Testament găsim 186 de referinţe 

la Psalmi! De 186 de ori găseşti în Noul Testament referire la ceea ce 

este scris în Psalmi cu privire la planul de mântuire, cu privire la 

Domnul nostru, cu privire la naşterea Lui, la tot planul de mântuire! 

Am fost surprins atunci când am citit acest lucru în Biblia Scofield 
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 Iubiţi fraţi şi surori, ce încerc să vă spun? Vă irosesc timpul 

vostru? Sau voi îl irosiţi pe al meu? Nu, noi nu ar trebui să facem acest 

lucru. Ar trebui să ne dăm seama că a fost dată o făgăduinţă, o 

făgăduinţă principală: „Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină 

ziua Domnului, ziua cea mare şi înfricoşată” – înainte ca soarele să se 

prefacă în întuneric şi luna să se prefacă în sânge, înainte ca stelele să 

cadă din cer, înainte ca pecetea a şasea să devină o realitate. Şi chiar 

cu privire la peceţile din Apocalipsa – nu doar că s-a spus ce va fi, dar 

fiecare pecete este în legătură cu împlinirea reală. Chiar şi a şaptea 

pecete va fi deschisă şi atunci, când se vor petrece de fapt lucrurile, 

şapte îngeri cu şapte trâmbiţe vor apărea înaintea scaunului de domnie 

al lui Dumnezeu. Şi apoi citim despre cele şapte trâmbiţe ale judecăţii. 

Şi după ce al şaselea înger a sunat din trâmbiţa lui, se vesteşte 

următorul lucru: „Când îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se 

va sfârşi taina lui Dumnezeu”. Şi ce minunat a vorbit fratele Branham 

despre slujba dată lui, despre toate tainele lui Dumnezeu care i-au fost 

descoperite şi prin harul lui Dumnezeu, descoperite şi nouă! 

 Deci, noi înţelegem: acesta este timpul lui Dumnezeu pentru 

poporul lui Dumnezeu. Acesta este ASTĂZI al nostru. Şi „astăzi când 

auziţi glasul Lui, când auziţi Cuvântul Lui făgăduit pentru această zi, 

nu vă împietriţi inimile”. Eu vă implor în Numele Domnului! Dacă vă 

împietriţi inimile acum, El vă va împietri inimile pentru veşnicie. Aşa 

că, vă rog, deschideţi-vă inimile! Fiţi gata să primiţi ceea ce a făgăduit 

Dumnezeu pentru timpul în care trăim. 

 În încheiere, daţi-mi voie să vă spun ceva foarte trist cu privire 

la Israel. Şi eu nu judec, dar ei au aşteptat patru mii de ani împlinirea 

făgăduinţelor lui Dumnezeu date lor. Şi atunci când a venit vremea 

împlinirii acestor făgăduinţe, ei nu L-au primit pe Domnul. Ei L-au 

judecat, ei L-au criticat, ei L-au răstignit. Iubiţilor, noi aşteptăm de 

două mii de ani împlinirea făgăduinţelor pe care ni le-a dat Dumnezeu 

în Cuvântul Lui. Astăzi se împlineşte tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu 

în sfintele Scripturi. Ultimul mesaj, ultima chemare, ajunge acum până 

la marginile pământului. Este timpul pregătirii, este timpul restituirii, 

pentru că sfârşitul trebuie să fie la fel cum a fost începutul. 

MARANATA, Domnul nostru vine foarte, foarte curând. Fiţi gata să-
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L întâlniţi atunci când va veni. Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să fie 

cu voi. 

 Dacă doriţi să aflaţi mai multe, daţi-ne vă rog de ştire. Oriunde 

v-aţi afla, în orice ţară de pe pământ: Dumnezeu cheamă afară la El 

oameni din toate naţiunile, din toate seminţiile, de pretutindeni. 

Ascultaţi această ultimă chemare! Acesta este ASTĂZI al vostru! Şi 

astăzi, când auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ci primiţi ceea 

ce v-a făgăduit Dumnezeu. Fie ca binecuvântările Dumnezeului Cel 

Atotputernic să se odihnească asupra voastră, în Numele sfânt al lui 

Isus. Amin. 
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