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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 39 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

 Doamnelor şi domnilor, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din 

Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Pur şi simplu 

ne face plăcere să împărtăşim cu voi Cuvântul scump al lui 

Dumnezeu, atingând punctele principale care sunt foarte, foarte 

importante pentru credincioşi, pentru cei ce respectă Cuvântul lui 

Dumnezeu, care vor să fie în ordine cu Dumnezeu şi să creadă aşa 

cum zice Scriptura.  

 Cu toţii ştim că acum avem 349 de biserici şi confesiuni 

religioase creştine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Dar noi nu 

avem decât un Dumnezeu, o Biblie, un Mântuitor, o singură viaţă 

veşnică. Şi nu avem decât o singură învăţătură pentru Biserica nou 

testamentară. De aceea noi trebuie să ne decidem dacă vom crede aşa 

cum zice Scriptura sau vom urma unele învăţături şi practici 

tradiţionale care au fost introduse în decursul celor două mii de ani. 

 Slujba mea este să plac lui Dumnezeu, nu să fiu pe placul 

ascultătorilor, ci să-L respect pe Dumnezeu şi să respect Cuvântul Lui. 

De aceea, eu respect cele patru evanghelii, de la primul până la ultimul 

cuvânt. Eu respect cartea Faptele apostolilor de la început până la 

sfârşit. Eu respect fiecare epistolă pe care a scris-o apostolul Pavel 

bisericilor locale [şi unor persoane individuale]. Eu respect fiecare 

epistolă scrisă de apostolul Petru, de apostolul Iacov, de apostolul Ioan 

sau de apostolul Iuda. Eu respect cele douăzeci şi două de capitole ale 

cărţii Apocalipsa. Şi eu respect atât de mult Cuvântul lui Dumnezeu 

încât nu aş îndrăzni să modific, să explic sau să schimb ceva, ci să 

cred exact aşa cum spune Scriptura, pentru că este vorba despre 

Dumnezeu.  

 Eu nu cred în niciun sinod, în nimic din ceea ce a fost introdus 

în decursul istoriei, cum ar fi învăţătura despre trei persoane 
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individuale în dumnezeire. Eu cred că există doar un singur 

Dumnezeu şi acest Dumnezeu este Duh şi El a locuit din veşnicie 

singur în plinătatea Lui de duh, lumină şi viaţă. Şi apoi, la începutul 

timpului El a păşit din veşnicie în timp şi a umblat în Grădina Eden. 

Acesta a fost Dumnezeul descoperit care a păşit în Grădina Eden într-

o formă vizibilă şi [Care] l-a creat pe Adam după chipul Său. Şi pe 

parcursul Vechiului Testament Dumnezeu S-a descoperit în multe 

chipuri şi în multe feluri. Dar în Noul Testament El S-a descoperit ca 

Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu zămislit, Mântuitorul nostru, 

Domnul Isus Hristos, pe pământ, pentru a ne răscumpăra, pentru a ne 

aduce înapoi, astfel că noi suntem reaşezaţi în poziţia noastră originală 

ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

 Pe tot parcursul Vechiului Testament, în cei patru mii de ani de 

la Adam la Hristos, nicio persoană nu a vorbit despre un „Tată în cer”; 

nici măcar o dată nu s-a adresat cineva unui „Fiu al lui Dumnezeu din 

cer”. Nici măcar o dată nu găsim în Biblie cuvântul „Dumnezeu 

triunic”, nici măcar o dată nu găsim cuvântul „Dumnezeu Fiul”, nici 

măcar o dată nu găsim cuvântul „Dumnezeu Duhul Sfânt”. Aceste 

lucruri au fost introduse la diferite sinoade, începând cu sinodul de la 

Niceea în 325, continuând cu sinodul din 381, apoi cel din 431 şi aşa 

mai departe.  

 Eu menţionez aceste lucruri ca voi să înţelegeţi slujba mea. Eu 

nu mă pot întoarce la ceea ce a spus Arie, sau Atanasie sau Ieronim. 

Pur şi simplu nu mă interesează. De ce m-ar interesa? Dar eu trebuie 

să mă întorc la ceea ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Său. Eu trebuie 

să mă întorc la ceea ce au spus prorocii. Eu trebuie să mă întorc la 

ceea ce a învăţat Domnul nostru. Eu trebuie să mă întorc la ceea ce au 

învăţat şi practicat apostolii trimişi de Domnul. Aşa că vă rog, nu mă 

judecaţi din punctul de vedere al bisericii d-voastră. Vă rog, luaţi 

Cuvântul lui Dumnezeu ca o autoritate finală şi atunci noi stăm pe 

acelaşi teren sigur. 

 Acum, cu referire la Revenirea Domnului nostru Isus Hristos, 

care este una din cele mai importante teme ale timpului nostru. Sunt 

multe lucruri despre care am putea vorbi. Putem vorbi despre 

împlinirea prorociilor biblice cu naţiunile lumii, cu Israel, am putea 
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vorbi despre multe teme biblice. Aşa cum am spus, putem vorbi 

despre tema dumnezeirii, a botezului în apă, despre multe teme am 

putea vorbi. Dar acum, tema principală este Revenirea lui Hristos. Şi 

aici avem făgăduinţa din Ioan 14 acolo unde Domnul nostru a spus: 

„Merg să vă pregătesc locul. Apoi Mă voi întoarce…” Cuvântul 

„întoarcere” este foarte important în această legătură. Dacă eu plec din 

oraşul meu, atunci într-o zi mă voi întoarce. Nu este doar o venire, 

este o întoarcere, o revenire. „Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca 

să fiţi acolo unde sunt şi Eu”. A doua venire a lui Isus Hristos este 

revenirea Domnului şi Mântuitorului nostru pentru a ne lua acasă. El a 

venit prima dată acum două mii de ani ca să ne mântuiască, să 

plătească preţul, să-Şi verse sângele pentru a ne răscumpăra, ca să ne 

aducă înapoi la Dumnezeu şi să ne dea viaţa veşnică. Acum El Se va 

întoarce ca să ne ducă în slavă, aşa cum El a făgăduit. 

 Sunt foarte multe versete care vorbesc despre diferite veniri şi 

sunt, cu adevărat, diferite veniri ale Domnului nostru. Dar nu există 

decât o singură revenire a Mântuitorului nostru pentru a-Şi lua acasă 

în slavă Biserica Mireasă. Şi voi împărtăşi cu voi astăzi unele din 

aceste versete. 

 Se spune în Matei 25: „Iată vine Mirele!” Acesta este versetul 

cheie. Mântuitorul este în legătură cu cei mântuiţi. Vindecătorul este 

în legătură cu cei ce primesc vindecarea. Judecătorul este în legătură 

cu cei ce vor fi judecaţi. Dar Mirele este în legătură cu Mireasa. Şi se 

spune în Apocalipsa 19:7: ,,...Mireasa Lui s-a pregătit”. Şi dacă citiţi 

mai departe în cap. 21 şi 22 din cartea Apocalipsei, găsim scris: „Vino 

să-ţi arăt Mireasa, nevasta Mielului” – Mireasa. Deci, răscumpăraţii, 

cei aleşi, formează Mireasa şi numai ei se pregătesc pentru a doua 

venire a lui Hristos, pentru revenirea Mântuitorului ca să-i ia acasă pe 

cei mântuiţi, la întâia înviere. Sunt două învieri: prima înviere are loc 

înaintea începerii Împărăţiei de o mie de ani, a doua înviere va avea 

loc după Împărăţia de o mie de ani. Şi aceasta se găseşte în Apoc. 20. 

 Acum vom vorbi despre prima înviere care va avea loc atunci 

când Hristos Se întoarce. Când El revine, mai întâi vor învia morţii în 

Hristos şi noi, cei ce vom fi în viaţă, vom fi transformaţi şi împreună 
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vom fi luaţi în sus ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi apoi să 

fim cu El pentru totdeauna. Aceasta este 1 Tes. 4. 

 Dar acum haideţi să citim câteva versete, începând cu 1 Tes. 

2:19: „Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa 

noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus 

Hristos, la venirea Lui?” Acum vă rog să nu vă supăraţi, dar 

traducerea în limba germană foloseşte de fiecare dată cuvântul 

„viderkunft” care înseamnă „revenire”. Nu este doar o venire, este 

revenirea lui Hristos, atunci când El Se întoarce. Şi aici avem o altă 

problemă. Martin Luther a refuzat să folosească Vulgata la traducerea 

Bibliei, pentru că era versiunea catolică. El a refuzat să folosească 

Vulgata, traducerea în limba latină a Bibliei, atunci când a tradus 

Biblia în limba germană. El s-a întors la Septuaginta şi la manuscrisele 

originale, folosind cuvintele originale.  

 Şi vă voi citi versetele în care ar trebui citit cuvântul „revenire” 

şi nu numai „venire”, deşi noi ştim că venirea Lui va avea loc atunci 

când El Se întoarce ca să ne ia acasă. 

 Dar pentru o mai bună înţelegere, ca voi să puteţi face 

diferenţa dintre diferitele veniri ale Domnului, vă voi da un exemplu. 

În Matei 25, de exemplu, citim de la vers. 31-32: „Când va veni Fiul 

omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de 

domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. 

El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre”. 

Aici Scriptura vorbeşte despre venire, când Fiului Omului va veni. 

Dar aceasta nu este revenirea Lui, aceasta este venirea Lui, când El Se 

va aşeza pe scaunul de domnie al slavei Sale. Aici nu este menţionată 

Mireasa, ci Neamurile vor fi adunate înaintea Lui. V-aş putea arăta 

multele veniri diferite ale Domnului, până la cea în care El Îşi pune 

picioarele pe Muntele Măslinilor. 

 Sunt diferite veniri, dar este o singură revenire a Domnului 

nostru şi noi înţelegem că aceasta este a doua venire a lui Hristos. 

Apoi citim din 1 Tes. 4:15: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin 

Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea 

Domnului”. Acest verset este redat în Biblia în limba germană astfel 

„până la revenirea Domnului, până la revenirea Lui”. În Biblia în 
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limba română scrie „până la venirea Lui” . Dar noi înţelegem bine că a 

doua venire a lui Hristos este revenirea lui Hristos. Eu menţionez 

aceste versete doar pentru a da mai multă claritate şi voi să înţelegeţi 

care este legătura lor cu a doua venire a lui Hristos şi apoi alte versete 

care se referă la alte veniri ale lui Hristos. 

 Apoi este scris în 1 Tes. 5:23: „Dumnezeul păcii să vă 

sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi 

trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului 

nostru Isus Hristos” – aici trebuie folosit din nou cuvântul „la 

revenirea Domnului”. Eu o subliniez din nou, revenirea este a doua 

venire a lui Hristos. 

 Deci, preaiubiţilor, accentul trebuie pus pe pregătirea noastră. 

Ca să fim în voia lui Dumnezeu, noi trebuie să fim în Cuvântul lui 

Dumnezeu. Şi numai dacă suntem în Cuvântul lui Dumnezeu, putem fi 

în voia lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să scoatem în evidenţă acele 

versete care vorbesc despre a doua venire, despre revenirea Domnului 

şi Mântuitorului nostru.  

 Iacov foloseşte pentru aceasta cuvinte minunate: Iacov 5:7: 

„Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului”.  

Aici trebuie folosit din nou cuvântul „revenire” – până la revenirea, 

până la a doua venire a Domnului.  Acestea sunt versete minunate din 

Cuvântul lui Dumnezeu. Avem apoi cuvântul din 2 Petru 1:16: „În 

adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru 

Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite”. 

Aici din nou ar trebui folosit cuvântul revenire, a doua venire a 

Domnului nostru Isus Hristos. Dar chiar dacă în alte traduceri este 

scris venire, oricine poate înţelege despre ce este vorba. Nu este doar o 

venire, ci este a doua venire a lui Hristos care ne-a fost făgăduită. „Mă 

duc să vă pregătesc locul. Apoi Mă voi întoarce ca să vă iau cu Mine 

ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi”. 

 Eu mi-am notat mai multe versete pe care le puteam împărtăşi 

cu voi. Dar acum este vorba de cel mai important lucru. Eu trebuie să 

o spun. Vă rog, primiţi-o în Numele Domnului. Aşa cum la prima 

venire a lui Hristos am avut o epocă profetică, la fel acum, avem de-a 

face cu o epocă profetică. Prorociile biblice se împlinesc sub ochii 
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noştri. Şi în timpul nostru Dumnezeu a trimis o slujbă profetică, 

Dumnezeu l-a trimis pe William Branham. Poate voi aţi auzit despre 

el şi slujba extraordinară pe care i-a dat-o Dumnezeu. Şi lui i-a fost 

spus 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”. Eu trebuie să vă spun acest 

lucru. Dacă eu nu vă spun aceste lucruri, nimeni nu vi le va spune. 

Aceasta pentru că Dumnezeu m-a folosit în ultimii 50 de ani pentru a 

împărtăşi Cuvântul Lui în 155 de ţări, chiar şi astăzi prin aceste 

emisiuni televizate, pentru a duce Cuvântul Lui făgăduit, mesajul 

acestui ceas, restituirea, pregătirea, aducerea în starea de a fi gata să-L 

întâlnim pe Mire atunci când El vine, la a doua venire a lui Hristos. 

 Şi aşa cum am citit în 1 Tes. 5:23, noi trebuie să fim curaţi, 

fără vină în sufletul nostru, în duhul nostru şi în trupul nostru. 

Răscumpărarea trebuie să cuprindă întreaga noastră fiinţă pe dinafară 

şi pe dinăuntru. Trebuie să fie o viaţă nouă în sufletul nostru, duhul 

nostru trebuie să fie în poziţia corectă, trupurile noastre trebuie să fie 

supuse Cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim Cuvântul lui 

Dumnezeu – Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu o religie, ci harul lui 

Dumnezeu, să fim aduşi la starea credincioşilor de la începutul 

Bisericii nou-testamentare. Un Domn, o credinţă, un botez. Toţi erau o 

inimă şi un suflet, iubiţilor, nu erau despărţiţi în multe grupări, ci 

Trupul lui Hristos unit din nou prin botezul Duhului Sfânt şi unit în 

Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa că acesta este timpul chemării afară, 

timpul pregătirii. Noi trebuie să fim gata, căci doar cei ce aşteaptă 

revenirea lui Hristos vor avea parte de a doua venire şi doar cei ce sunt 

o parte a Miresei lui Hristos vor lua parte la ospăţul de nuntă al 

Mielului. Fie ca şi voi să fiţi printre ei, aleşi de Dumnezeul cel 

Atotputernic şi harul lui Dumnezeu să se odihnească peste voi şi să fie 

cu voi. Nădăjduiesc că aţi înţeles toate lucrurile în mod corect. 

Dumnezeu să vă binecuvinteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui 

Isus. Amin.  
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