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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 2 –  2011 (GB02) 

 

Ewald Frank 
 

 

Iubiţi prieteni, dragi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank 

şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania. A fost pus pe inima noastră să împărtăşim cu voi Cuvântul 

sfânt al lui Dumnezeu. Intenţia noastră este să avem 52 de mesaje care 

să poată fi auzite în toată lumea. 

Privesc în urmă la cei peste 50 de ani de misiune în întreaga 

lume şi la cei peste 40 de ani de slujbă la radio şi televiziune. Prin 

harul lui Dumnezeu am putut împărtăşi adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu cu câteva milioane de oameni din lumea întreagă. Acum a 

venit timpul să arătăm din Vechiul Testament mai întâi cum S-a 

descoperit Dumnezeu şi apoi scopul cu care S-a descoperit. Şi cum cei 

care L-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal au mărturisit despre 

trăirile lor cu Domnul. Fiecare din cei ce au fost folosiţi de Dumnezeu 

ca să ne împărtăşească trăirile lor, L-au cunoscut pe Domnul în mod 

personal, au auzit glasul Lui şi au primit o însărcinare de la El.  

De aceea, noi privim în Cuvântul lui Dumnezeu ştiind că Cel 

Nevăzut, locuieşte într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. 

Apoi privim la începutul timpului când Cel Nevăzut S-a descoperit 

într-o formă vizibilă. 

În prima noastră predică am vorbit deja despre Avraam, Isaac 

şi Iacov, despre Moise şi despre unii dintre proroci. În predica de azi 

aş dori să citesc câteva versete din Scriptură. Primul este, din Exod 

cap. 6 vers. 2, vers. 3 şi prima parte a vers. 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 



2 

 

n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu ca „Domnul.” De 

asemenea, Mi-am încheiat legământul Meu cu ei...”. 

Dragi prieteni, în acest loc Domnul Dumnezeu Îşi descoperă 

pentru prima dată Numele Său de legământ: I H V H. În limba română 

este scris IHVH dar în limba ebraică este JHWH. Din aceste patru 

litere, care în limba ebraică sunt numite TETRAGRAMA – din aceste 

patru litere provine Numele IaHVeH, Cel Veşnic, Cel care există prin 

Sine însuşi. Înţelegem deci din Scriptură şi din mărturia proprie a lui 

Dumnezeu cine este Dumnezeu, ce este El şi scopul descoperirii Sale. 

Acela a fost timpul în care poporul legământului trebuia să 

devină biserica şi de aceea Dumnezeu Şi-a descoperit Numele Său de 

legământ prorocului Său, Moise, astfel ca acest Nume de legământ să 

fie cunoscut de poporul legământului. 

Dragilor, timpul trece repede şi aş dori să mai citesc un verset 

din Exod cap. 13, ultimele versete, 21 şi 22: ,,Domnul mergea 

înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, 

iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să 

meargă şi ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea 

poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii”. 

Aici vedem cum Dumnezeu, din stâlpul de foc i-a călăuzit pe 

copiii lui Israel ziua şi noaptea. În grădina Eden El umbla într-un trup. 

Lui Avraam i S-a arătat, conform Geneza cap. 18, când a mâncat şi a 

băut împreună cu el. În Vechiul Testament vedem feluritele descoperiri 

ale aceluiaşi Dumnezeu pentru a împlini anumite scopuri. 

Apoi în Iosua cap. 5, de la vers.13, Îl vedem pe Domnul cum 

se arată lui Iosua ca un luptător, având sabia în mână, spunându-i ca şi 

lui Avraam: ,,Nu te teme, lupta nu este a voastră, lupta este a Mea. Eu merg 
înaintea voastră. Eu am dat făgăduinţa şi Eu voi avea grijă de voi astfel ca 
făgăduinţa să devină realitate”. 

Mergem apoi în Judecători şi vom vedea cum Domnul 

Dumnezeu S-a descoperit unor oameni, cum a fost de exemplu 

Ghedeon. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva în Vechiul 

Testament, a fost Dumnezeu însuşi Acela care S-a descoperit. 
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Importantă nu era forma de descoperire, ci scopul pentru care El S-a 

descoperit. Aici, în Judecători cap. 7, s-a petrecut ceva cu totul 

neobişnuit. Dumnezeul cerurilor se arată unui bărbat al lui Dumnezeu 

şi-i arată scopul chemării şi scopul cu care a călăuzit pe poporul lui 

Israel, conform făgăduinţei din sfântul Său Cuvânt. 

Preaiubiţilor, noi avem Cuvântul lui Dumnezeu de partea 

noastră, dar noi trebuie să înţelegem de ce Dumnezeu a spus diferite 

lucruri în Cuvântul Său şi de ce S-a descoperit în diferite feluri. 

Mergeţi la Judecători cap. 2, Judecători cap. 6, unde Domnul 

S-a arătat lui Ghedeon şi i-a spus ce să facă. Putem citi apoi ce s-a 

întâmplat. Mergem apoi la Neemia unde ni se spune ce s-a întâmplat 

cu Israel, într-o privire în trecut până la vremea lui Moise. 

În Neemia cap. 9 vom citi de la vers. 13: „Te-ai coborât pe 

muntele Sinai, le-ai vorbit din înălţimea cerurilor şi le-ai dat porunci 

drepte, legi adevărate, învăţături şi orânduiri minunate”. 

Ţineţi minte „Te-ai coborât pe muntele Sinai” într-un foc, şi 

toţi din poporul lui Israel erau adunaţi şi au auzit glasul. Şi aici ni se 

spune că „le-ai vorbit din înălţimea cerurilor”. Domnul S-a coborât 

în mod vizibil pe munte în acel foc, iar glasul Lui venea direct din cer. 

În vers. 19 citim: „În îndurarea Ta fără margini, nu i-ai 

părăsit în pustiu, şi stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua 

pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care 

aveau să-l urmeze”. 

Descoperirea lui Dumnezeu a fost întotdeauna legată de un 

anumit scop. 

Şi preaiubiţilor, care este scopul acestor predici de învăţătură? 

De ce împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu cu voi? De ce mergem la 

aşa de multe versete din Scriptură? În aceste prime două predici vreau 

să pun temelia şi să arăt poporului lui Dumnezeu că în perioada 

Vechiului Testament, Dumnezeu nu Se descoperise ca Tatăl nostru în 

ceruri, în singurul Lui Fiu aici pe pământ şi în Biserică prin Duhul 

Sfânt. În Vechiul Testament se spune de 6.700 de ori DOMNUL, 
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DUMNEZEU, DOMNUL DUMNEZEU şi-L vedem descoperindu-Se 

de multe ori şi în multe feluri.  

Avem apoi pe bărbaţii lui Dumnezeu, cum este scris în 2 

Cronici cap. 18, unde bărbatul lui Dumnezeu spune în vers. 18 – noi 

cu toţii am auzit de prorocul Mica, cel care a spus: „Voi vesti doar ce 

va spune Dumnezeul meu”. El nu era ca ceilalţi 400 de proroci, care 

erau proroci ai lui Israel, Mica era un proroc al Domnului. Aici, în 

vers. 13 el spune: „Viu este Domnul că voi vesti ce va spune 

Dumnezeul meu”. În vers. 18 el spune din nou: „Ascultaţi, dar, 

cuvântul Domnului! Am văzut pe Domnul stând pe scaunul Său de 

domnie, şi toată oastea cerurilor stând la dreapta şi la stânga Lui”. 

El nu spune că „a văzut pe Tatăl, pe Fiul la dreapta Lui şi pe Duhul Sfânt la 
stânga Lui”. El spune că a văzut doar Unul stând pe scaunul de domnie 

şi întreaga oştire cerească stând la dreapta şi la stânga Lui.  Apoi, el 

mărturiseşte despre conversaţia care a avut loc în ceruri.  

Dragii mei prieteni, vreau să ştiţi că pe parcursul Vechiului 

Testament – care acoperă o perioadă de 4.000 de ani – nu se aminteşte 

de un Tată în ceruri, de un Fiu pe pământ şi nici nu se spune ceva 

despre o „sfântă treime”. Un asemenea lucru nici nu există. Dumnezeu 

nu a existat niciodată în două persoane veşnice. Un Dumnezeu este de 

ajuns pentru veşnicie!  

Dar acest singur Dumnezeu S-a descoperit în Vechiul 

Testament ca şi Creator, ca Cel ce sprijină, ca Împărat, ca Mântuitor, 

ca Judecător. În Noul Testament, El S-a descoperit ca Tatăl nostru în 

ceruri, în singurul Lui Fiu aici pe pământ, şi în Biserică prin Duhul 

Sfânt.  

Aici, în 2 Cronici cap. 18 îl vedem pe omul lui Dumnezeu 

mărturisind că L-a văzut pe Domnul Dumnezeu şezând pe scaunul Lui 

de domnie. Iubiţi prieteni, Cuvântul lui Dumnezeu este totul pentru 

mine, este absolutul meu. Şi eu cred că niciun om de pe pământ nu are 

dreptul să schimbe vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Şi încă odată, doar 

dacă noi Îl cunoaştem pe Domnul în mod personal, abia atunci Îl 

cunoaştem cu adevărat. Altfel, Îl cunoaştem doar din auzite. 
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Dacă aş fi întrebat: „Frate Frank, te-ai întâlnit vreodată cu 
preşedintele ţării tale? Îl cunoşti tu personal?” Eu aş putea spune: „Da, îl 
cunosc. În data cutare, ne-am întâlnit în Berlin şi ne-am strâns mâinile”. Aş 

putea da date şi locuri în care am întâlnit anumite personalităţi. Deci, 

aş putea spune: „Da, l-am întâlnit personal pe preşedintele ţării şi de aceea 
pot spune că-l cunosc în mod personal”.  

La fel este cu Domnul Dumnezeul nostru. Tu nu poţi merge 

după zvonuri, tu trebuie să-L cunoşti în mod personal. Toţi prorocii, 

toţi bărbaţii lui Dumnezeu, din Vechiul Testament L-au cunoscut pe 

Domnul Dumnezeu în mod personal. 

Mergem acum la Isaia cap. 6, unde avem mărturia prorocului. 

Noi ştim că Moise a fost un proroc cu totul deosebit, şi la fel a fost şi 

Isaia. Isaia a scris cele 66 de capitole ale cărţii sale în care merge până 

la cerul cel nou şi pământul cel nou şi ne-a arătat întregul plan de 

mântuire. În Isaia cap. 6, vers. 1, citim: „În anul morţii împăratului 

Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte 

înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul”. 

Apoi el descrie tot ce a văzut. L-a văzut pe Domnul şezând pe 

scaunul de domnie, a văzut toată oştirea cerească în jurul Lui, 

strigând:  „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul 

este plin de mărirea Lui!” 

Dragii mei fraţi şi surori, ce trăire puternică! El a auzit, a văzut 

şi astfel a avut trăirea lui cu Domnul. 

Ajungem acum la vers. 8 din Isaia 6: „Am auzit glasul 

Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru 

Noi?” 

Acum eu cred că nu va fi nicio problemă pentru voi dacă voi 

spune că Domnul Dumnezeu nu a vorbit cu o a doua sau o a treia 

persoană din dumnezeire, ci a vorbit cu cei ce-L înconjurau pe El şi 

scaunul de domnie. Vă implor, credeţi-o! Dacă nu credeţi mărturia 

Cuvântului lui Dumnezeu, acesta nu vă va fi descoperit niciodată, 

pentru că Îl huliţi pe Dumnezeu, dacă nu credeţi ce şi cum o spune 

Scriptura. 
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Textul de aici din Isaia 6 ne duce înapoi în Geneza cap. 1, 

unde Domnul Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul nostru”.  

La cine se referă, sau cui i se aplică plural ,,nostru”? Doar celor ce 

erau în jurul Domnului. 

Vai de cei ce introduc propriile lor interpretări în Scriptură şi 

spun că „acolo era Tatăl care vorbea cu Fiul” şi aşa mai departe! Nu mai 

minţiţi, ci rămâneţi în limitele Cuvântului lui Dumnezeu şi spuneţi 

adevărul, aşa cum este arătat şi aici, în Isaia cap. 6. Prorocul L-a văzut 

pe Domnul pe scaunul de domnie, a văzut oştirea cerească împrejurul 

Lui şi L-a auzit pe Domnul vorbindu-le: „Pe cine să trimit şi cine va 

merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”  

Preaiubiţilor, citim încă un verset din Ezechiel cap. 1, unde 

prorocul L-a văzut pe Domnul şezând pe scaunul de domnie şi L-a 

descris din cap până în picioare. O puteţi citi aici, în Ezechiel cap. 1. 

În ultima parte a vers. 1 putem citi: „s-au deschis cerurile şi am avut 

vedenii dumnezeieşti”. 

Şi apoi are loc descrierea – o puteţi citi în tot capitolul 1. În 

vers. 25 este spus: „Şi venea un vuiet care pornea de deasupra 

cerului întins peste capetele lor; iar când se opreau, îşi lăsau aripile 

în jos”. Ne este arătat apoi ceea ce a văzut prorocul şi ne este descris 

Domnul pe scaunul de domnie de la chipul rinichilor lui până sus, şi 

de la chipul rinichilor lui până jos – aşa cum citim în cap. 27. Citim 

apoi în vers. 28: „Ca înfăţişarea curcubeului care stă în nor într-o zi 

de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l 

înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, 

am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea”. 

Preaiubiţilor, scopul acestor predici de învăţătură este să-L 

cunoaşteţi pe Dumnezeu, să puteţi vedea mai întâi din Vechiul 

Testament că toţi cei care au vorbit şi au fost folosiţi de Cel 

Atotputernic, L-au cunoscut pe Domnul în mod personal. N-au fost 

fanteziile lor -  Cuvântul lui Dumnezeu este o mărturie adevărată 

despre cei ce L-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei L-au 

văzut pe scaunul de domnie, au auzit glasul Lui - avem astfel mărturia 

adevărată a lui Dumnezeu lăsată nouă de toţi prorocii care L-au 
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cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei au anunţat planul de 

mântuire care şi-a găsit apoi împlinirea pe parcursul Noului 

Testament. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi, în 

Numele sfânt al lui Isus!  Amin. 

 


