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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 1 –  2011 (GB01) 

 

Ewald Frank 

 

 
Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste patruzeci de ani în 

peste o sută treizeci de ţări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor 

cărţi, tratate şi prin emisiuni la radio şi televiziune. Adevărata 

învăţătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din 

toată lumea. 

Doamnelor şi domnilor, dragi fraţi şi surori în Hristos, sunt 

fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din 

Krefeld, Germania. Aceasta este o slujbă biblică, apostolică şi 

profetică. Prin harul lui Dumnezeu, vreau să fac un anunţ minunat 

care vă va bucura: vom avea 52 de predici de învăţătură. Astăzi vom 

face începutul şi apoi ne vom ocupa de toate temele biblice 

importante. Vom începe cu dumnezeirea şi vom continua apoi cu 

celelalte teme, cum ar fi botezul în apă, cina Domnului, revenirea lui 

Hristos, timpul de sfârşit şi toate celelalte teme. 

În această primă predică de azi, vom arunca o privire în 

veşnicie. Înainte să înceapă timpul era veşnicia. Voi citi patru versete 

din Scriptură ca să înţelegeţi ce intenţionez să spun astăzi. Şi anume 

felul în care S-a descoperit Dumnezeu de la începutul timpului. Pentru 

aceasta ne vom întoarce mai târziu la primul verset din Vechiul 

Testament şi apoi la primul verset din Noul Testament, ca să înţelegem 

cum S-a descoperit Dumnezeu pe parcursul întregului Vechi 

Testament. 

Mai întâi vreau să citesc din 1 Timotei 1.17, cu referire la 

Dumnezeul cerurilor: „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, 

nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii 
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vecilor! Amin”. Aici ni se vorbeşte despre Nevăzutul, Singurul 

Dumnezeu căruia I se cuvine toată cinstea şi slava pentru veşnicie! 

Acelaşi lucru ne este spus în 1 Timotei cap. 6, vers. 15 şi 16:  

,,care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, 

Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are 

nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, 

pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are 

cinstea şi puterea veşnică! Amin”. 

Aici, omul lui Dumnezeu din Noul Testament ni-L arată pe 

Dumnezeu în veşnicie, locuind într-o lumină de care niciun om nu se 

poate apropia, nici nu-L poate vedea, care locuieşte în plinătatea Lui 

veşnică de duh, lumină, şi viaţă. 

Vom citi de asemenea din 1 Ioan cap. 4 vers. 12: „Nimeni n-a 

văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu 

rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi”. Aici 

avem o taină: mai întâi Dumnezeu, care nu a fost văzut de niciun om 

pentru că locuia în plinătatea de lumină şi viaţă, dar acum, acest 

Dumnezeu care nu a putut fi văzut de vreun om, locuieşte în inimile 

noastre şi este desăvârşit în noi prin dragostea Lui. 

Mergem la Evanghelia lui Ioan cap. 1, unde Ioan Botezătorul 

mărturiseşte despre Domnul Dumnezeul nostru – Ioan 1.18: „Nimeni 

n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 

sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”. 

Aici găsim taina lui Dumnezeu descoperită. Dar înainte de a 

merge mai departe în Noul Testament ca să vedem ce s-a întâmplat 

pentru noi şi cu noi în planul de mântuire, ne vom întoarce la început. 

Geneza cap. 1 ne arată că Dumnezeu a păşit afară din veşnicie şi a 

intrat în timp. De aceea avem scrisă formularea ,,la început”. Veşnicia 

nu a început şi nu are sfârşit. Şi vreau s-o spun în mod clar chiar de la 

început: doar dacă avem viaţa veşnică vom putea trăi veşnic. 

Venim la Geneza cap. 1, vers. 1: ,,La început, Dumnezeu a 

făcut cerurile şi pământul”. Deci, Dumnezeu Se arată la început ca şi 

CREATOR.  
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Şi până în ziua de azi toate lucrurile sunt exact aşa cum le-a 

făcut Dumnezeu la începutul timpului. Noi semănăm şi recoltăm, are 

loc înmulţirea, până astăzi soarele răsare şi apune, toate rămân aşa 

cum le-a rânduit Dumnezeu Creatorul. Deci, de la începutul timpului 

Dumnezeu S-a descoperit într-o formă vizibilă. Cel nevăzut, care 

locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia, şi pe care 

nimeni nu L-a văzut vreodată, a păşit într-un trup vizibil, a umblat în 

Grădina Eden şi l-a creat pe Adam după chipul Său. 

Dragi prieteni, permiteţi-mi s-o spun foarte clar de la început:  

toţi cei despre care este scris în Scriptură, toţi prorocii şi toţi bărbaţii 

lui Dumnezeu, ei toţi L-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod 

personal. Ei nu erau filozofi,  teologi sau cărturari, ci au fost bărbaţi ai 

lui Dumnezeu care L-au cunoscut personal pe Domnul Dumnezeu.  

Cu toţii îl ştim pe Enoh care a umblat cu Dumnezeu şi apoi nu 

a mai fost găsit pe pământ pentru că fusese luat în slavă. Ajungem 

apoi la Geneza cap. 9, unde este amintit Noe într-un mod aşa de 

minunat. Lui i s-a poruncit în mod direct de către Dumnezeu ce 

trebuia să facă. Şi Dumnezeu a încheiat un legământ cu Noe şi i-a 

arătat în mod precis ce trebuia făcut. 

 Citim în Geneza cap. 9, vers. 16: „Curcubeul va fi în nor; şi 

Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic 

dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ”. 

Şi apoi în versetul 17 este spus: „Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta 

este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice 

făptură de pe pământ”. 

Era deci o legătură personală. Toţi prorocii L-au cunoscut pe 

Domnul Dumnezeu în mod personal. Ei au auzit vocea Lui. Ajungem 

acum la Avraam. El ne este cunoscut tuturor ca un personaj deosebit 

atât din Vechiul cât şi din Noul Testament. Chiar şi Domnul nostru 

este numit ,,Fiul lui Avraam” în Matei cap. 1, vers. 1. Dacă doriţi să 

citiţi despre Avraam, trebuie să începeţi de la Geneza cap. 12, din care 

voi citi doar primul verset: „Domnul zisese lui Avraam: „Ieşi din ţara 

ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o 

voi arăta”. 
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Cu toţii cunoaştem ce făgăduinţe a dat Domnul lui Avraam. 

Ceea ce-mi atinge în mod deosebit inima, este faptul că toţi aceşti 

bărbaţi L-au cunoscut personal pe Domnul.  

Fraţi şi surori, noi trebuie să-L cunoaştem pe Domnul în mod 

personal, şi numai dacă avem această relaţie personală cu Domnul, 

atunci Cuvântul Lui va deveni o realitate vie pentru noi. În Geneza 

cap. 18, Domnul vorbeşte cu Avraam şi-i dă făgăduinţa că se va naşte 

Isaac. Trebuie să accentuez din nou, Avraam L-a cunoscut pe Domnul 

în mod personal.  

Vă rog, imaginaţi-vă scena din Geneza cap. 18, vers. 1: 

„Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la 

uşa cortului, în timpul zădufului zilei”. 

Şi când Avraam şi-a ridicat ochii, el a văzut trei bărbaţi care se 

apropiau de el. Unul era Domnul, iar ceilalţi doi erau îngeri care mai 

târziu s-au dus în Sodoma, conform Geneza cap. 19. Dar Domnul 

însuşi, într-un trup de carne, a mâncat şi a băut cu Avraam. Slavă lui 

Dumnezeu!  

Cel nevăzut, pe care niciun om nu L-a văzut vreodată, S-a 

descoperit pe Sine de la începutul timpului. Prorocii L-au cunoscut 

personal, iar noi Îl cunoaştem personal pe Dumnezeul cerurilor prin 

Isus Hristos, Domnul nostru, care a putut spune: ,,Cine M-a văzut pe 

Mine, a văzut pe Tatăl”. 

Acum mergem la un alt martor, la Isaac şi vom citi din Geneza 

cap. 25 –  am putea citi începând cu cap. 22, dar aici în cap. 25 ne este 

spus despre Isaac care locuia lângă fântâna din care Dumnezeu dădea 

apă. Bărbaţii lui Dumnezeu L-au cunoscut pe Domnul în mod 

personal.  

Apoi ne ocupăm de Iacov. În Geneza cap. 28 ni se spune de 

trăirea deosebită pe care a avut-o Iacov când a văzut cerul deschis şi o 

scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. El a numit 

acel loc, aşa cum citim aici, BETEL  –  Casa lui Dumnezeu. 

Dragii mei prieteni, punctul principal este că noi trebuie să-L 

cunoaştem pe Dumnezeu în mod personal. Noi trebuie să avem o 

legătură personală cu Dumnezeu şi îndreptată spre Dumnezeu. 
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Mergem apoi la a doua trăire a lui Iacov, în Geneza cap. 32, 

unde bărbatul lui Dumnezeu s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu 

Îngerul Domnului şi a fost binecuvântat cu biruinţă. El a numit acel 

loc PENIEL – Geneza cap. 32 vers. 30 – care înseamnă FAŢA LUI 

DUMNEZEU. El L-a văzut pe Dumnezeu faţă în faţă.  

Dragii mei prieteni, voi veţi înţelege ceea ce vreau să vă spun. 

De la început, bărbaţii lui Dumnezeu L-au cunoscut pe Dumnezeu în 

mod personal. Ei au avut trăirile lor, au primit însărcinări, li s-a spus 

ce trebuia să facă. Prorocii din Vechiul Testament au mărturisit despre 

ceea ce Dumnezeu a avut în planul Său şi noi vedem cum El l-a 

împlinit pe parcursul Noului Testament. 

Făcând un cuprins, l-am văzut pe Adam care era în Grădina 

Eden, şi Domnul Dumnezeu venea în răcoarea zilei să aibă părtăşie cu 

prima pereche din Raiul care era aici, pe pământ. Apoi l-am văzut pe 

Enoh care a umblat cu Dumnezeu. Apoi pe Noe, omul lui Dumnezeu. 

Apoi Avraam, Isaac, Iacov, bărbaţi ai lui Dumnezeu care L-au 

cunoscut pe Domnul în mod personal.  

Mergem acum la Exod cap. 3, unde Domnul Dumnezeu i s-a 

arătat lui Moise. Şi cum am amintit deja, iubiţi fraţi şi surori, aceştia 

nu au fost filozofi sau oameni cu idei şi programe proprii, ci bărbaţi ai 

lui Dumnezeu care L-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod 

personal, care au auzit glasul Lui, care L-au văzut, care au primit 

însărcinări directe de la Dumnezeu asupra lucrurilor pe care trebuiau 

să le facă. 

Iubiţilor, în Exod cap. 3, versetul 2, Îngerul Domnului s-a 

arătat lui Moise, într-o flacără de foc, în mijlocul unui rug aprins. 

Apoi, în vers. 4 este scris: „Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; 

şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! 

Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” 

A avut loc un dialog între Dumnezeu şi Moise. Dumnezeu a 

văzut asuprirea poporului Său şi Şi-a amintit de făgăduinţa dată lui 

Avraam, că după 400 de ani El va elibera poporul din robie, se va 

coborî şi-i va scoate din Egipt. Şi iată că aici are loc împlinirea 

făgăduinţei. 
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Pentru mine este atât de scump faptul că Dumnezeu veghează 

asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. El este întotdeauna prezent 

şi atunci când dă făgăduinţe şi atunci când le împlineşte. El vorbeşte 

şi, la împlinirea vremii, tot El împlineşte. 

Aici, în Exod 3, conversaţia continuă. Moise întreabă: ,,Dacă 
mă vor întreba cine te-a trimis, ce le voi răspunde?” Spune-le că EU 

SUNT, EU SUNT te-a trimis. Citiţi toată această conversaţie. 

Sunt atât de bucuros că-L cunosc pe Domnul Dumnezeu în 

mod personal. Şi, prieteni, dacă fratele Frank vă spune astăzi că „Îl 
cunosc pe Domnul în mod personal”, voi v-aţi putea îndoi. Aţi putea 

spune: „Un moment, drag frate, cum poţi să spui aşa ceva?” Dacă n-aş 

putea spune acest lucru, atunci nici nu v-aş putea vorbi. Dacă nu aş fi 

primit o însărcinare directă în dimineaţa zilei de 2 aprilie 1962, dacă 

nu aş fi auzit cu aceste urechi glasul Celui Atotputernic în acea zi de 

luni dimineaţa, eu nici nu m-aş putea adresa vouă astăzi. Dar Domnul 

m-a chemat, şi o spun în Numele Lui. El m-a chemat aşa cum l-a 

chemat pe Moise şi mi-a spus: „Te voi trimite în alte oraşe ca să predici 
Cuvântul Meu”.  

Ne întoarcem la cartea Exod, la cap. 6. Aici, Dumnezeul 

cerurilor Îşi descoperă Numele Său de legământ. Citim din Exod cap. 

6, vers. 2, 3 şi 4: „Dumnezeu a mai vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu 

sunt Domnul. Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca 

Dumnezeul cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub 

Numele Meu ca „Domnul”  – „Iahveh”. 

Acest Nume de legământ vechi testamentar a fost descoperit 

lui Moise în vremea când el a fost trimis să elibereze poporul lui Israel 

din robie. În limba ebraică avem cele patru litere I H V H. Din aceste 

patru litere, care sunt numite şi TETRAGRAMA, este format Numele 

– IHVH. Dacă le aşezi în ordinea evreiască, este Iahveh, Cel Veşnic, 

Cel ce există prin Sine însuşi, Cel ce a fost, Cel ce este şi Cel ce va fi, 

Marele EU SUNT. Acesta a fost Numele Lui de legământ. 

Iubiţilor, trebuie să închei prezentarea de astăzi. Dar vom 

continua şi vă vom arăta cum S-a descoperit Dumnezeu în Vechiul 

Testament, cum Şi-a descoperit Numele Său, cum Şi-a descoperit  
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planul de mântuire. Vom merge de la o temă la alta şi vă vom arăta că 

Dumnezeu are un plan de mântuire pe care-l duce la îndeplinire.  

Amin. 

Revenirea Lui Isus Hristos este foarte aproape, aşa cum ne-o 

arată semnele timpului. Ne-am bucura să aflăm dacă aceste predici de 

învăţătură au fost o binecuvântare pentru voi. Aşteptăm să ne scrieţi. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele scump al 

lui Isus. Amin. 

 


