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          Slujba biblică, apostolică şi profetică  

(Ediţie specială de Paşte) 
 

Ewald Frank 

 

Tema predicii de astăzi va fi PESAH sau Paştele. Sunt câteva 

noţiuni care denumesc însă acelaşi eveniment şi sărbătoare.  

 În Exod cap. 12, găsim cuvântul PAŞTE de câteva ori (Paşte, 

în limba engleză PASSOVER, înseamnă ,,a trece pe lângă”). Acesta a 

fost un eveniment cu totul deosebit. Dumnezeu dăduse o făgăduinţă 

lui Avraam în Gen. 15.13: ,,După 400 de ani voi scoate pe poporul 

tău din robie”. Şi după ce aceşti 400 de ani au trecut, Dumnezeu Şi-a 

adus aminte de făgăduinţa Sa pe care o dăduse lui Avraam şi seminţei 

sale. Şi Domnul Dumnezeu S-a arătat lui Moise într-un rug de foc şi i-

a vorbit astfel: ,,Scoateţi încălţămintea, căci pământul pe care stai 

este un pământ sfânt”. Şi noi cunoaştem cum apoi, Moise, ca proroc 

al lui Dumnezeu, a fost trimis la faraon ca să-i ceară: ,,Lasă pe 

poporul Meu să plece!”  

 Aici noi avem porunca: ,,Lasă pe poporul Meu să plece!” Şi 

după ce au fost trimise toate plăgile, s-a întâmplat ceva deosebit: 

Dumnezeu a vorbit lui Moise, în Exod 12, şi i-a dat instrucţiuni 

precise despre felul cum va avea loc eliberarea poporului lui 

Dumnezeu, poporul Israel. Cum fiecare familie trebuia să se adune şi 

să înjunghie un miel, cu sângele să ungă uşiorii uşii, la stânga şi la 

dreapta şi pragul de sus, iar mielul să-l mănânce. Şi apoi Domnul i-a 

spus: ,,Când voi vedea sîngele, voi trece pe lângă voi”. Toţi ceilalţi, 

toate celelalte familii din Egipt, au fost lovite de îngerul morţii şi 

întâiul lor născut a murit. Dar în fiecare casă pe care se aplicase 

sângele, nu a avut loc nicio nenorocire, nicio moarte nu a putut avea 

loc pentru că acolo mielul fusese junghiat şi acolo fusese aplicat 

sângele. 
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Şi aici în Exod cap. 12 vers. 11 este scris: ,,Când îl veţi 

mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul 

în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci este paştile Domnului.” 
(Paştile ‚= Passover, a trece pe lângă). 

 Iar în vers. 13 scrie: ,,Sângele vă va sluji ca semn pe casele 

unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, – 

passover – nu voi răni, nu voi omorî, nu voi distruge, doar voi trece  – 

pentru că sângele era aplicat. 

De aceea, aceasta este cea mai mare sărbătoare dintre cele trei 

sărbători în Israel, PESAH, Paştele, Passover, care înseamnă ,,a trece 

pe lângă”. Nu s-a produs niciun rău, întreaga casă, întreaga familie era 

apărată, întâiul născut era apărat sub sângele mielului.  

Şi acesta era deja un semn că Mielul lui Dumnezeu va veni şi 

doar cei ce sunt sub sânge, care primesc iertarea de păcatele lor prin 

credinţa în sângele care a curs pe crucea de la Golgota, doar ei sunt 

apăraţi. Şi când judecăţile teribile ale lui Dumnezeu vor lovi pământul, 

cei ce sunt răscumpăraţi prin sângele Mielului lui Dumnezeu vor fi în 

acel timp în slavă. 

 Dacă citim mai departe în cap. 12 din Exod, putem vedea 

scopul divin al acestei mari sărbători. Este cea mai mare zi din istoria 

evreilor. Cum am spus deja, Dumnezeu dăduse o făgăduinţă lui 

Avraam, apoi lui Isaac şi apoi lui Iacov, iar acum sosise vremea să 

împlinească acea făgăduinţă. Şi este minunat să crezi făgăduinţele lui 

Dumnezeu şi apoi să vezi făgăduinţele împlinite.  

 Dar cum am citit deja, noi trebuie să împlinim ceea ce cere 

Dumnezeu. Noi nu putem avea propriile noastre căi,  propria noastră 

apărare, propria noastră religie. Nu! Noi trebuie să urmăm 

instrucţiunile lui Dumnezeu, noi trebuie să mergem pe calea lui 

Dumnezeu, noi trebuie să recunoaştem ceea ce ne-a făgăduit 

Dumnezeu nouă. ,,Voi trece pe lângă” – passover – paşte. 

Apoi, aici în vers. 21 scrie: „Moise a chemat pe toţi bătrânii 

lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile 

voastre şi înjunghiaţi Paştile”. Era mielul de paşte. Nu doar ,,Paşte”, 
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dar mielul care era junghiat era necesar pentru ca îngerul morţii să nu 

facă niciun rău acelei case şi acelei familii.  

 Astfel noi înţelegem prin harul lui Dumnezeu cum se aplică în 

Noul Testament acest fapt din Vechiul Testament. În 1 Cor. 5.6, 

apostolul Pavel scrie astfel: ,,Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin 

aluat dospeşte toată plămădeala?” Dacă mergem înapoi la Exod 12, 

noi vedem că ei trebuiau să mănânce pâine nedospită timp de şapte 

zile. Aceasta era în legătură cu mielul junghiat astfel ca paştele să 

poată avea loc.  

Acum, în Noul Testament, aceasta se aplică Mielului lui 

Dumnezeu, lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi apoi tuturor celor ce 

cred în El. De aceea apostolul a scris: ,,Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că 

puţin aluat dospeşte toată plămădeala?” Urmează apoi avertizarea 

din vers. 7: „Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, 

cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit”. 

 Aici, în Noul Testament, Hristos este Paştele. Iar lecţia pe care 

o primim este foarte adâncă: ,,Măturaţi aluatul cel vechi”.  

 Acum voi ştiţi, şi toată lumea ştie că fratele Frank predică 

Cuvântul fără a face niciun compromis. De aceea trebuie spus că noi 

trebuie să ieşim din toate religiile, din toate denominaţiile, pentru că 

există aluat în toate acestea. Şi noi trebuie să fim scoşi afară, noi 

trebuie să fim curăţaţi şi noi trebuie să avem un nou început fără aluat. 

Aici mai este scris, în 1 Cor. 5.7 că: ,,Hristos, Paştele noastre, 

a fost jertfit”, şi noi trebuie să acceptăm instrucţiunile divine şi 

poruncile lui Dumnezeu. Noi trebuie să lepădăm toate învăţăturile şi 

practicile moştenite şi să facem un început cu Domnul nostru, ne-mai-

amestecând ceea ce este nou cu ceea ce este vechi. Numai după ce am 

lepădat aluatul cel vechi putem fi o plămădeală nouă în Isus Hristos, 

Domnul nostru. 

 Aici scrie: ,,Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit” (sau, a fost 

sfinţit pentru noi). Şi noi suntem sfinţiţi numai în El. Nu există 

mântuire, nu există neprihănire, decât în Hristos. Numai în Isus 

Hristos avem noi iertarea păcatelor noastre, răscumpărarea, numai în 

Hristos avem noi viaţa veşnică – şi aceasta este, aşa cum spune 
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Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan 5.11 şi 12: ,,Cine are pe Fiul are 

viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa”. 

 Prieteni, noi putem trăi veşnic doar dacă am primit viaţa 

veşnică. Moartea nu dă viaţă veşnică. Numai Isus Hristos ne dă viaţa 

veşnică. De aceea, noi trebuie să ne pregătim în timpul vieţii noastre 

pământeşti pentru a-L întâlni pe Domnul în slavă. Noi trebuie să găsim 

calea cea îngustă şi poarta cea strâmtă care duce la cer.  

 Apoi, în 1 Cor. 5.8 scrie: ,,Să prăznuim, dar, praznicul nu cu 

un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele 

curăţiei şi adevărului”. 

Ce mesaj puternic, care ne face legătura cu Exod cap.12, când 

Dumnezeu Şi-a împlinit făgăduinţa şi a scos pe poporul Său din Egipt 

după 400 de ani de robie. Şi Domnul a spus: ,,Junghiaţi un miel. 

Ungeţi sângele pe uşiori şi pe pragul de deasupra uşii. Şi când voi 

vedea sângele, îngerul morţii nu va lovi, familia este în siguranţă, 

întâiul născut este în siguranţă, nimic nu se va întâmpla celor ce 

sunt sub apărare divină”.  

 Cu toţii ne amintim, eu unul mi-aduc aminte foarte bine de al 

Doilea Război Mondial, când oamenii căutau adăpost, apărare de 

bombe. Şi prieteni, voi ştiţi că distrugerea va veni asupra pământului. 

Nu va exista niciun loc sigur pe pământ, pe cele 5 continente. Nu, şi 

încă o dată, nu!  Noi putem fi în siguranţă  NUMAI în Hristos. 

 Şi înainte ca soarele să se prefacă în întuneric şi luna în sânge, 

înainte ca să vină ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare, înainte ca 

judecăţile lui Dumnezeu să lovească pământul, Domnul Isus a dat o 

făgăduinţă: ,,Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi apoi Mă voi întoarce 

şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. 

 Astăzi lucrul şi mesajul principal este despre a doua venire a 

lui Hristos şi pregătirea noastră. Esenţa mesajului de astăzi este la fel 

ca atunci când a fost aşezat Paştele: noi trebuie să fim răscumpăraţi, 

noi trebuie să recunoaştem că Mielul lui Dumnezeu a fost jertfit. Şi 

sângele trebuie să fie aplicat, trebuie să fie uns. Doar atunci avem 

răscumpărarea, avem eliberarea, avem siguranţa. Doar atunci se va 

deschide Marea Roşie, doar atunci vom avea o ieşire liberă. Şi poate 
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duşmanul va fi pe urmele noastre, dar Marea Roşie se va deschide şi 

toţi duşmanii se vor îneca. Iar noi ne vom continua drumul spre ţara 

făgăduită.  

 Până în zilele noastre, Paştele este cea mai mare sărbătoare a 

evreilor spre aducerea aminte a acelei zile măreţe când israeliţii au fost 

scoşi din Egipt, când Dumnezeu Şi-a împlinit făgăduinţa Sa şi când 

mielul pascal a fost junghiat şi sângele a fost aplicat. Ce lecţie 

puternică!  

  Şi aici, noi înţelegem că sărbătoarea pe care o ţin evreii până în 

ziua de azi le reaminteşte de lucrurile petrecute în vremea lui Moise. 

Dar noi, ca şi credincioşi nou-testamentari, noi avem o a doua 

sărbătoare, o a doua aducere aminte, a lucrurilor care au avut loc 

atunci când a fost încheiat legământul nou-testamentar şi când Hristos, 

Mielul lui Dumnezeu a fost junghiat pe crucea de pe dealul Golgotei, 

când sângele Lui, sângele noului legământ a fost vărsat. 

 Acum, duşmanul trebuie să treacă pe lângă, este imposibil ca el 

să treacă peste sânge. Nu, noi suntem răscumpăraţi şi mergem înainte 

pe această cale până vom fi luaţi în slavă. 

 Deci, nu doar Pesah-Paştele, ,,trecerea pe lângă”, nu, aceasta 

nu ajunge. Eu sunt recunoascător pentru Paşte, dar eu sunt 

recunoscător pentru Mielul pascal al Noului Testament, când 

răscumpărarea noastră a fost desăvârşită. Nu doar o sărbătoare de 

Paşte, ci o iertare deplină, o răscumpărare deplină, o viaţă nouă ne-a 

fost dăruită prin harul lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Mielul lui 

Dumnezeu.  

 Dacă citiţi Ioan cap. 1, acolo Ioan Botezătorul arată de două ori 

către Isus Hristos şi spune: ,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 

păcatul lumii”. Apoi, când s-a împlinit timpul, Domnul şi Mântuitorul 

nostru a fost răstignit şi Şi-a dat viaţa şi Şi-a vărsat sângele pentru 

răscumpărarea noastră. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că 

Fiul lui Dumnezeu ne-a răscumpărat. Şi prin Fiul lui Dumnezeu, toţi 

cei care cred în Isus Hristos ca Mântuitor al lor personal sunt reaşezaţi 

în rânduiala dumnezeiască ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu, socotiţi pe 

deplin neprihăniţi, sfinţiţi şi desăvârşiţi prin harul lui Dumnezeu. Nu 



6 

 

prin propria ta alegere sau prin propriile tale fapte, ci prin harul lui 

Dumnezeu. 

 Pentru noi nu este doar o sărbătoare, este o trăire, este 

mântuirea sufletelor noastre, este ceva foarte, foarte scump pentru noi.  

 Şi aşa cum israeliţii trebuiau să sărbătorească 7 zile şi să 

mănânce pâne nedospită, tot aşa Biserica nou-testamentară a trecut 

prin cele şapte epoci ale Bisericii. Ea nu acceptă nimic dospit, ci 

numai Cuvântul curat, nedospit, ea recunoaşte că Mielul lui 

Dumnezeu a fost jertfit, ea recunoaşte că noi am fost răscumpăraţi. 

 Aşa că dragi prieteni, noi nu trebuie să ne oprim la Paşte, la 

acea ,,trecere pe lângă”, noi trebuie să luăm lecţia din Exod cap. 12 şi 

să mergem în Noul Testament până la cruce, până la învierea, până la 

înălţarea Domnului nostru Isus Hristos după ce a biruit moartea şi 

iadul şi S-a înălţat la cer. Şi în Fapte 1 de la vers. 9 la 11 noi citim: 

,,Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în 

acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer”.  

 Evreii sărbătăresc Pesah, Paştele. Noi sărbătorim şi trăim 

Paştele noastre, pe Isus, Mielul pascal. Când vrăjmaşul vede sângele, 

el trebuie să treacă pe lângă, el nu ne poate răni. El trebuie să treacă pe 

lângă atunci când vede sângele.  

 De aceea, vă rog, rămâneţi sub sângele noului legământ. Fiţi 

binecuvântaţi cu binecuvântările Dumnezeului celui Atotputernic. Noi 

nu sărbătorim Cina Domnului doar ca o aducere aminte a lucrurilor 

care s-au întâmplat pentru noi, când Domnul nostru a spus: ,,Acesta 

este sângele noului legământ”, atunci când El a binecuvântat pâinea 

şi vinul. Dar apoi El Şi-a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor 

noastre.  

 Vă rog, primiţi lecţia din Vechiul Testament şi veniţi la Noul 

Testament şi vedeţi ce s-a întâmplat în acea măreaţă zi când 

Dumnezeu şi omul au fost împăcaţi, ziua cea mare a ispăşirii când 

Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine. 

 Primiţi-L pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu şi fiţi mântuiţi prin 

harul lui Dumnezeu. În Numele sfânt al lui Isus. Amin. 
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 Credem ca prezentările biblice ale misionarului Ewald Frank 

sunt o binecuvântare pentru voi. Dacă doriţi să primiţi literatură 

gratuită, scrieţi sau sunaţi la adresele prezentate pe ecran. 

 


