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Slujba biblică, apostolică şi profetică 

Predica nr. 41 – 2012 

 
Ewald Frank 

 

 Doamnelor şi domnilor, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din 

Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Iubiţi fraţi şi 

surori în Hristos, vă salut şi doresc ca, Cuvântul lui Dumnezeu să 

pătrundă în fiecare inimă. Noi avem o temă principală: împărtăşirea 

Cuvântului scump al lui Dumnezeu care se referă la a doua venire a 

lui Hristos, chemarea noastră afară, timpul aşezării din nou al tuturor 

lucrurilor şi al pregătirii noastre.  

 Toţi credincioşii adevăraţi au trăit având un singur scop: acela 

de a fi gata la revenirea lui Hristos. Fiecare adevărat copil al lui 

Dumnezeu tânjeşte să fie cu Domnul. Şi noi avem nevoie de siguranţa 

că suntem născuţi din nou, că Dumnezeu ne-a dat viaţă nouă – viaţa 

lui Hristos. 

 Dragi prieteni, Domnul nostru a dat făgăduinţa: „Mă duc să vă 

pregătesc locul şi apoi Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca acolo 

unde sunt Eu să fiţi şi voi”. Aceasta este nădejdea noastră, aceasta este 

convingerea noastră, este siguranţa noastră că atunci când Domnul va 

reveni, El ne va lua în slavă. Principalul este ca noi să fim gata. Dar 

cum putem şti că suntem gata să-L întâlnim pe Domnul când va veni? 

Sunt mai multe versete şi fiecare apostol a vorbit despre cea de a doua 

venire a lui Hristos. 

 Chiar şi Domnul a vorbit în cele trei evanghelii despre lucrurile 

care vor avea loc înaintea revenirii Sale. De aceea şi citim că Fiul 

Omului va veni şi venirea Lui va fi ca fulgerul care merge de la răsărit 

la apus. Şi atunci, doi care vor dormi într-un pat: unul va fi luat, unul 

va fi lăsat. Doi vor lucra la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. 

Accentul se pune pe faptul de a fi gata, de a fi pregătit pentru 

revenirea lui Hristos. Şi acest lucru trebuie accentuat în dragoste: 

înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să aibă loc o aşezare din nou a 
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tuturor lucrurilor. Credincioşii nou-testamentari, cei ce aparţin lui 

Hristos trebuie să fie aduşi înapoi la starea în care au fost cei de la 

început. Eu o voi spune în fiecare predică: ultima predică trebuie să fie 

la fel ca prima predică, trebuie să includă aceleaşi cuvinte, aceleaşi 

teme şi aceeaşi învăţătură. 

 Şi prieteni, noi trăim în acea perioadă de timp în care răsună 

ultima chemare. Şi oricine are urechi de auzit, să audă ceea ce are 

Duhul de spus acum, prin Cuvântul lui Dumnezeu. 

 Aici, în Evrei 10, citim vers. 36-37: „Căci aveţi nevoie de 

răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta 

ce v-a fost făgăduit”. După ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu! Şi v. 

37: „Încă puţină, foarte puţină vreme şi Cel ce vine va veni şi nu va 

zăbovi”. Mai întâi, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Noi 

trebuie să fim readuşi la Dumnezeu, crezând aşa cum zice Scriptura şi 

făcând ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Şi apoi se 

subliniază: „încă puţină vreme şi Cel ce a fost făgăduit să vină, va veni 

şi nu va zăbovi”. 

 Noi credem cu adevărat că trăim în vremuri deosebit de 

importante, pe care Biblia le numeşte „zilele de pe urmă”. Şi noi 

credem ce ne spun făgăduinţele lui Dumnezeu pentru că  le vedem 

împlinite în timpul nostru. Şi din nou trebuie să accentuăm faptul că 

lucrurile au mers pe o cale greşită în Biserica Dumnezeului celui viu. 

 Să privim cum stăteau lucrurile la început: era o Biserică 

răscumpărată cu sângele Mielului, o Biserică mântuită, cu credincioşi 

născuţi din nou şi înnoiţi. Şi prin botezul Duhului Sfânt ei au fost 

aşezaţi în Trupul lui Isus Hristos, cu
1
 diferitele slujbe şi manifestări 

ale darurilor Duhului Sfânt. Ceea ce a fost la început este modelul 

biblic. Şi noi trebuie să ne întoarcem la acest model de la început. 

 Dumnezeu aşezase în Biserică apostoli, proroci, învăţători, 

evanghelişti şi păstori. Şi apoi, cei ce au fost rânduiţi de Dumnezeu au 

ales bătrâni şi diaconi pentru bisericile locale. Rânduiala divină a 

Bisericii nou-testamentare a fost aşezată la începutul începutului. 

Acesta este modelul biblic. Şi noi trebuie să înţelegem că un adevărat 

                                                           
1
 Sau: „în care erau” - n.tr. 
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bărbat al lui Dumnezeu din acest timp trebuie să aibă acelaşi mesaj pe 

care l-a avut un om al lui Dumnezeu care a trăit acum două mii de ani 

şi a fost chemat şi rânduit de Domnul pentru o anumită slujbă. 

 Dacă ne gândim la toate epistolele scrise de apostoli: ce 

minunat i-a călăuzit Duhul Sfânt ca să se ocupe de toate temele biblice 

pe care trebuie să le cunoaştem. Nu este nicio întrebare care să nu aibă 

răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu: despre dumnezeire, despre botezul 

în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre alegere, despre 

cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, despre prima înviere, despre 

Împărăţia de o mie de ani, despre a doua înviere, despre judecata de la 

scaunul alb de domnie – totul este în Biblie. 

 Şi prin harul lui Dumnezeu, noi am ajuns în timpul 

descoperirii, nu al interpretării. În secolele trecute au fost răspândite 

interpretări peste interpretări. Şi fiecare confesiune religioasă, de fapt 

fiecare slujitor a avut propria sa interpretare a Scripturilor. La fel este 

şi în lumea religioasă de azi: fiecare confesiune religioasă are propriile 

ei învăţături. Ei cred ceea ce ei înşişi au formulat – şi cu asta totul este 

încheiat. Dar daţi-mi voie s-o spun în dragoste: eu nu voi face 

niciodată vreun compromis. Niciodată! Este imposibil. Eu trebuie să 

rămân credincios Cuvântului lui Dumnezeu. 

 Iubiţi fraţi şi surori, acesta nu este doar timpul descoperirii în 

care ni s-au făcut cunoscute toate tainele cuprinse în Cuvântul lui 

Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, dar este şi timpul când toţi 

adevăraţii credincioşi aud glasul Domnului şi ochii lor sunt unşi cu 

alifie – aşa cum găsim scris în Apoc. cap. 3. Ei nu au numai urechi de 

auzit şi ochi ca să vadă, ci ei au ungerea, ungerea Duhului Sfânt ca să 

înţeleagă în mod divin şi să rânduiască totul corect conform 

Cuvântului lui Dumnezeu.  

 Acum, pe scurt: tema principală este Dumnezeirea. Şi dacă 

priviţi la poporul Israel, acesta L-a cunoscut pe Dumnezeu în mod 

personal. Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul lui Israel 

S-a descoperit poporului Său. Şi El i-a vorbit lui Moise şi i-a dat ceea 

ce noi numim „mărturisirea de credinţă” – „mărturisirea de credinţă”. 

În Exod 6, Domnul nostru a spus: „Eu sunt Dumnezeul vostru, 

Dumnezeul cerului şi al pământului. Eu M-am arătat lui Avraam, lui 
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Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost 

cunoscut de el sub Numele Meu ca „IAHVEH” – „Domnul”. 

 Dar să trecem la subiect: Biblia cunoaşte doar un singur 

Dumnezeu; nu doi şi nu trei. Un singur Veşnic. Dar Acesta S-a 

descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru în ceruri, în 

singurul Lui Fiu zămislit, pe pământ şi în noi prin Duhul Sfânt. Pe tot 

parcursul de patru mii de ani ai Vechiului Testament, niciun proroc, 

nimeni nu a vorbit vreodată despre o sfântă treime, despre un 

Dumnezeu triunic sau despre trei persoane în dumnezeire. Nimeni nu 

s-a adresat lui Dumnezeu în Vechiul Testament ca „Tată în ceruri”. 

 Dar de 6357 de ori găsim scris în Vechiul Testament, „Domnul 

Dumnezeu”. Un singur Dumnezeu. Trebuie să ne întoarcem la 

Cuvântul lui Dumnezeu. Nu la sinodul de la Niceea sau vreun alt 

sinod sau vreo dogmă care a fost formulată în decursul celor două mii 

de ani sau mai precis în ultimii o mie şase sute de ani. Pentru că 

primele câteva secole au trecut fără papi, fără… fără… fără…. Şi apoi, 

lucrurile au început să meargă într-o direcţie greşită şi până în ziua de 

azi toate bisericile au adoptat învăţătura triunităţii, spunând şi crezând 

că sunt trei persoane individuale care există din veşnicie.  

 Unde scrie aşa ceva în Scriptură? Nicăieri! Dar oamenii din 

toată lumea o cred. Astfel, a venit timpul ca lucrurile să fie corectate şi 

noi să fim reaşezaţi în poziţia de fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

Dumnezeul cerului a trebuit să Se descopere în trup, a trebuit să vină 

la noi. Cuvântul a trebuit să se facă trup şi să locuiască printre noi. Şi 

în Fiul lui Dumnezeu noi am fost reaşezaţi în poziţia de fii şi fiice ale 

lui Dumnezeu şi de aceea ne putem ruga „Ava”, adică „Tată”. 

 Şi Domnul nostru a spus: „Mă duc la Tatăl Meu şi Tatăl 

vostru, la Dumnezeu Meu şi Dumnezeul vostru”. Noi am fost aşezaţi 

ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cel 

întâi născut şi noi avem, de asemenea, dreptul de întâi născut. Şi noi 

vom avea parte de întâia înviere. Şi cum a făgăduit Domnul nostru: 

„Mă duc să vă pregătesc un loc”. Şi aşa cum a scris apostolul Ioan, 

când va veni El, Îl vom vedea aşa cum este şi vom fi ca El – 1 Ioan 3. 

 Iubiţilor, eu de-abia îmi pot stăpâni lacrimile atunci când mă 

gândesc la dragostea lui Dumnezeu. Domnul însuşi a coborât ca să 
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locuiască cu noi, să sufere pentru noi, să-Şi verse sângele pentru noi. 

Iubiţilor, aceasta este dragostea lui Dumnezeu descoperită [faţă de 

noi]. Dumnezeu nu ne-a adus o religie; nici măcar religia creştină. 

Nici chiar o biserică creştină, ci Biserica lui Hristos. Este o diferenţă 

de la cer la pământ între toate bisericile creştine şi Biserica lui Hristos. 

 Biserica lui Isus Hristos este chiar temelia, stâlpul adevărului – 

1 Tim. 3.15-16. Aşa că daţi-mi voie să o spun în dragoste: cei ce 

aparţin bisericilor nu vor asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vor 

da ascultare ultimei chemări. Ei vor continua să rămână acolo unde 

sunt şi aşa cum sunt. Dar toţi cei ce fac parte din Biserica lui Isus 

Hristos, toţi cei ce sunt născuţi din nou, toţi cei ce au o legătură 

personală şi părtăşie cu Dumnezeul Cel atotputernic prin Isus Hristos 

Domnul nostru, ei vor asculta ce spune Bisericilor Duhul. 

 Şi daţi-mi voie să subliniez încă o dată: acesta este timpul 

chemării afară. Timpul chemării afară! Şi vă rog să înţelegeţi corect: 

noi avem acum 349 de asociaţii şi confesiuni creştine unite în 

Consiliul Mondial al Bisericilor. Şi toate sunt de acord cu învăţăturile 

din acele biserici, dar niciuna nu este în concordanţă cu învăţăturile 

apostolilor şi prorocilor şi ale Domnului Isus Hristos. Ei toţi cred 

regulile şi rânduielile lor şi mărturisirile lor de credinţă, care îşi au 

rădăcina în Sinodul de la Niceea şi cele următoare. Dar noi trebuie să 

ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem 

la învăţăturile originale. Aşa cum a spus apostolul Pavel: „Eu am pus 

temelia şi nimeni nu poate pune o altă temelie”. 

 Aşa că dragi prieteni, daţi-mi voie s-o spun din nou: acesta este 

timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Şi cine are urechi 

de auzit, să asculte. Slujba mea este să-I slujesc Domnului. Şi aşa cum 

a spus şi apostolul Pavel în 2 Cor. 5, noi predicăm împăcarea cu 

Dumnezeu, iertarea păcatelor şi ascultarea de credinţă faţă de fiecare 

Cuvânt al lui Dumnezeu; să ieşim afară din toate învăţăturile care nu 

corespund cu Dumnezeu şi cu Cuvântul Lui şi să fim aduşi în starea 

de la început [a Bisericii]. Daţi-mi voie să o spun şi dacă Dumnezeu 

va vrea, în predica următoare ne vom ocupa de botezul în apă.  

 Dar daţi-mi voie să o spun încă o dată: nu există decât un 

singur Dumnezeu, un singur Veşnic, un singur Atotputernic. Niciodată 
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nu găsim scris în Biblie despre „Fiu ceresc”. Niciodată nu găsim scris 

despre „Duh Sfânt ceresc”; doar „Tatăl nostru care eşti în ceruri”. 

Niciodată nu găsim scris în Biblie „Dumnezeu Fiul”. Niciodată nu 

găsim scris în Biblie „Dumnezeu Duhul Sfânt”. Dar găsim întotdeauna 

scris „Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”. Este vremea 

ca fiecare să recitească Biblia, să se roage şi să ceară lui Dumnezeu ca 

să ne arate adevărul.  

 Deci, Singurul Dumnezeu S-a descoperit ca Tatăl nostru în 

ceruri. De aceea ne rugăm noi: Tatăl nostru care eşti în ceruri. Acelaşi 

Dumnezeu S-a descoperit în singurul lui Fiu născut. De aceea credem 

noi că Isus Hristos este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, 

Răscumpărătorul nostru, Cel care a plătit preţul pe crucea Golgotei. 

 Prieteni, revenirea Domnului nostru este iminentă. Aceasta 

este ultima chemare, ultimul mesaj, este timpul chemării afară şi al 

pregătirii. Şi numai cei ce vor fi gata vor intra în odaia de nuntă şi apoi 

uşa se va închide. Eu mă aştept ca voi, iubiţii mei fraţi şi surori să vă 

pregătiţi pentru a fi gata pentru clipa măreaţă când trâmbiţa lui 

Dumnezeu va suna şi Domnul va coborî cu un strigăt, ca să cheme mai 

întâi pe cei morţi în Hristos şi apoi noi, cei care suntem în viaţă, vom 

fi schimbaţi şi împreună vom fi ridicaţi ca să-L întâlnim pe Domnul în 

văzduh. Şi apoi vom fi cu Domnul pentru totdeauna.  

 Fie ca binecuvântările Dumnezeului Cel Atotputernic să se 

odihnească asupra voastră, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

 

 

 

 

 


