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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 3 –  2011 (GB03) 

 

Ewald Frank 
 

 

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

şi vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania. Avem privilegiul deosebit să împărtăşim cu voi Cuvântul 

scump al lui Dumnezeu şi să prezentăm întregul plan de mântuire al 

lui Dumnezeu, din Vechiul şi Noul Testament.  

Astăzi aş vrea să vorbesc foarte scurt despre tema dumnezeirii. 

Aşa cum am arătat deja în primele două predici, Dumnezeu este Unul 

singur şi El S-a descoperit în multe feluri, ca şi Creator, ca Mântuitor, 

ca Împărat, ca Judecător şi multe altele. 

În Fapte cap. 20, apostolul Pavel a scris în felul următor: ,,Căci 

nu m-am ferit să vă vestesc tot planul – tot planul – lui Dumnezeu. 

Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus 

Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a 

câştigat-o cu însuşi sângele Său”. 

Biserica lui Isus Hristos, Biserica Dumnezeului Celui Viu, nu 

este o denominaţiune creştină, nu este o anumită organizaţie 

bisericească cu un cartier general într-un loc sau altul. Adevărata 

Biserică a lui Isus Hristos este formată din toţi adevăraţii credincioşi 

care sunt răscumpăraţi prin sângele Mielului care a fost vărsat pe 

crucea de la Golgota. 

Adevărata Biserică a lui Isus Hristos este trupul lui Hristos 

care trăieşte prin toţi cei ce sunt născuţi din nou, umpluţi şi călăuziţi 

de Duhul Sfânt, ca mădulare ale întregului Trup, în care Isus Hristos 

este Capul. Şi în acest Trup, Domnul a aşezat diferite slujbe.  
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Dar dragi prieteni, înainte de a intra în perioada Noului 

Testament, aş dori să mă mai întorc o dată – în această a treia din cele 

52 de predici pe care încercăm să le pregătim  – la Vechiul Testament, 

şi să arăt cum S-a descoperit Dumnezeu, Singurul Dumnezeu 

adevărat. Am arătat cum El a umblat în Grădina Eden şi l-a făcut pe 

Adam după chipul Său. Am arătat din Geneza cap. 18, cum Domnul a 

venit la Avraam şi a mâncat cu el. Am arătat cum proroci şi bărbaţi ai 

lui Dumnezeu – cum a fost prorocul Mica din Vechiul Testament – L-

au văzut pe Domnul, Împăratul, stând pe scaunul Lui domnie   

înconjurat de toată oştirea cerească. La fel mărturiseşte şi prorocul 

Isaia că L-a văzut pe Domnul pe scaunul de domnie înconjurat de 

heruvimi şi serafimi şi spunând: ,,Cine va merge pentru noi?” El nu a 

vorbit cu o altă persoană din dumnezeire, ci El a vorbit cu cei ce L-au 

înconjurat de la început. 

Deci, pe parcursul întregului Vechi Testament, Dumnezeu nu 

Se descoperise încă, desigur, ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Pe parcursul 

celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament, Dumnezeu a anunţat toate 

lucrurile din planul de mântuire care urmau să se împlinească în 

timpul Noului Testament. Ne vom ocupa de acest lucru în predicile 

următoare.  

Aici, în Deuteronom cap. 6, de la vers. 4, Domnul vorbeşte lui 

Israel şi spune: ,, Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este 

singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată 

inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”. Accentul este pus 

pe faptul că DUMNEZEU ESTE UNUL SINGUR! 

Toate naţiunile păgâne au mulţi dumnezei, multe zeiţe, dar 

Singurul şi Veşnicul Dumnezeu accentuează puternic, spunând: 

,,Ascultă, Israele! Tu eşti poporul Meu de legământ. Ascultă! Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul tău! Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine”.  

Apoi Domnul continuă să le vorbească, şi în vers. 6 spune: ,,Şi 

poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta”. Nu în 

mintea ta, ci în inima ta. Omul argumentează folosind mintea, dar de 

crezut, crede cu inima.  În vers. 7, 8 şi 9 scrie: ,,Să le întipăreşti în 

mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei 
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pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca 

un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare 

între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale”. 

Dragii mei prieteni, Dumnezeul lui Israel le-a dat mărturia de 

credinţă. Şi aceasta nu era într-un „dumnezeu triunic”, sau un 

„dumnezeu în trei persoane” sau o „sfântă treime”. Nu! Era o credinţă 

într-un singur Dumnezeu. ,,Ascultă Israele!” 

 Fraţi şi surori, dragi prieteni, poate că ceea ce vă voi spune 

acum vă va şoca, dar învăţătura despre „sfânta treime” care a fost 

introdusă în secolele 3 şi 4 după Hristos nu poate fi găsită nicidecum 

în Biblie.  

Chiar şi în Noul Testament, Dumnezeu S-a descoperit ca Tatăl 

nostru în ceruri – de aceea noi ne rugăm: ,,Tatăl nostru care eşti în 

ceruri” – pe pământ în singurul Lui Fiu, şi trăieşte în noi prin Duhul 

Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în 

noi. Trei descoperiri ale aceluiaşi Dumnezeu ca să ducă la împlinire 

propriul Său plan de mântuire. 

Pe tot parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu nu S-a 

descoperit nici o singură dată ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. De aceea nici 

Avraam şi niciun alt om de pe faţa pământului nu s-a adresat vreodată 

lui Dumnezeu ca Tată, sau Fiului sau Duhului Sfânt în cei 4.000 de ani 

de la Adam la Hristos. 

Fraţi şi surori, acesta este un lucru foarte important de ştiut. 

Pentru că învăţătura despre „sfânta treime” nu este doar greşită, este 

complet greşită. Nu există un Dumnezeu în trei persoane. Noi nu 

avem nevoie de trei veşnici, de trei atotputernici, NU! Unul singur 

este de ajuns. Şi de aceea nu există decât UNUL singur! 

Şi dacă cercetaţi în tot Vechiul Testament, veţi găsi că acest 

singur Dumnezeu S-a descoprit în multe feluri. În Psalmul 90  partea a 

doua a versetului 2, citim: „din veşnicie în veşnicie, Tu eşti 

Dumnezeu!”  

Dacă mergem în Isaia cap. 40, vers. 28, acolo putem citi: ,,Nu 

ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veşnic, Domnul, a făcut marginile 
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pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu 

poate fi pătrunsă”. 

Dumnezeul cel Veşnic S-a descoperit în feluri diferite în 

Vechiul Testament. Şi, dragi prieteni, permiteţi-mi s-o spun foarte 

direct, eu trebuie s-o spun în felul acesta: înaintea revenirii lui Hristos, 

înainte ca evreii să se poată întoarce la Domnul, trebuie ca învăţătura 

despre „sfânta treime” să fie demascată ca nefiind în concordanţă cu 

Cuvântul şi voia lui Dumnezeu.  

Evreii nu pot crede decât într-un singur Dumnezeu, nu în doi 

sau trei. Chiar şi Mahomed a avut această problemă: creştinii învăţau 

că „Dumnezeu a avut în cer un Fiu”. El a întrebat: ,,Dacă Dumnezeu a avut 
un fiu, cine a fost mama aceea care a dat naştere fiului?” Dacă toţi oamenii 

de pe pământ, şi mai ales cei din creştinism, îşi vor da seama de 

paguba care s-a făcut prin ducerea în eroare cu învăţătura „sfintei 

treimi”, atunci ar trebui să vină o trezire la realitate.  

Şi eu trebuie să vă zgâlţâi, prin Cuvântul lui Dumnezeu ca să 

ajungeţi la cunoştinţa că există doar un singur Dumnezeu, care a dat 

făgăduinţe şi S-a descoperit pe Sine pentru un scop măreţ – ca să 

împlinească aceste făgăduinţe pe parcursul Noului Testament. 

Apoi avem textul din Isaia cap. 43 vers. 10: ,,Voi sunteţi 

martorii Mei – zice Domnul – voi şi Robul Meu pe care L-am ales, 

ca să ştiţi, ca să Mă credeţi – să Mă credeţi pe Mine – şi să înţelegeţi 

că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost niciun dumnezeu, şi după Mine 

nu va fi”. 

Preaiubiţilor, nu are importanţă cât de multe texte aş putea eu 

citi – şi totuşi voi mai citi câteva – doar dacă sunteţi gata să primiţi 

corectura, doar dacă sunteţi gata să credeţi numai Cuvântul lui 

Dumnezeu şi nu toate răstălmăcirile... 

Aşa cum am mai spus-o în cele două predici anterioare, cei ce 

L-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, au depus mărturie 

despre El. Ceea ce au prezentat prorocii nu au fost ideile lor, ci au fost 

trăirile lor personale cu Domnul. 

Fraţi şi surori, pentru că Dumnezeu S-a descoperit personal în 

Isus Hristos din această cauză noi Îl putem cunoaşte în mod personal. 
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Domnul nostru a putut spune: ,,Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe 

Tatăl”. 

Ca să rămânem la tema noastră despre un singur Dumnezeu, 

permiteţi-mi să citesc din Isaia cap. 45, vers. 5: ,,Eu sunt Domnul, şi 

nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am 

încins, înainte ca tu să Mă cunoşti…Eu sunt Domnul, şi nu este 

altul”. 

Dragi prieteni, eu nu citesc dintr-o carte bisericească, eu citesc 

din Biblie. Şi a venit vremea ca toţi care vor să fie primiţi de Domnul 

să respingă tot ce este scris în toate cărţile şi să se întoarcă la ceea ce 

este scris în această singură Carte. Aici nu găsiţi explicaţii, nici 

răstălmăciri – aici Îl găsiţi pe Dumnezeu care vorbeşte celor cărora El 

S-a descoperit şi le-a făcut cunoscut planul Său de mântuire.  

Dacă citiţi textul din Isaia cap. 45, vers. 23, acolo Domnul 

spune: ,,Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi 

cuvântul Meu nu va fi luat înapoi...”. 

Preaiubiţilor, dacă ar fi fost mai multe persoane în dumnezeire 

în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu ar fi putut să jure pe cel 

de la dreapta sau de la stânga Sa, pe unul sau pe celălalt. Dar 

Dumnezeu a jurat pe Sine însuşi, pe Sine însuşi. Puteţi citi aceasta în 

multe locuri din Scriptură: în Geneza cap. 22, vers. 16, Amos cap. 6, 

vers. 8, Evrei cap. 6, vers. 13 – şi în alte locuri unde Dumnezeu, 

Singurul Dumnezeu a jurat pe Sine însuşi.  

O spun din nou, ne ocupăm în continuare de perioada de timp a 

Vechiului Testament ca să arătăm că Singurul Dumnezeu S-a 

descoperit în multe feluri în Vechiul Testament, dar descoperirea Lui 

în formă umană în Isus Hristos a avut loc la începutul Noului 

Testament. 

Dacă mergem în Noul Testament, foarte scurt, la Romani cap. 

3, în vers. 30, citim: ,,deoarece Dumnezeu este Unul singur, şi El va 

socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin 

credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur” – ,,deoarece Dumnezeu este 

Unul singur”. 
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Şi cum am mai spus-o, acest unic Dumnezeu S-a descoperit 

pentru noi ca să ne mântuiască, ca să ne aducă înapoi ca fii şi fiice ale 

lui Dumnezeu şi să ne aşeze în poziţia noastră originală, cea de 

dinaintea căderii în păcat. 

În  Galateni cap 3. vers. 20, citim: ,, Dar mijlocitorul nu este 

mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu este unul 

singur”. Chiar şi pe parcursul Noului Testament, deşi sunt arătate 

diferite descoperiri ale lui Dumnezeu, Scriptura vorbeşte doar despre 

Un Singur Dumnezeu. 

Venim la Romani cap. 1, unde apostolul Pavel face 

introducerea la Evanghelia predicată de el şi prezintă însărcinarea lui - 

Romani cap. 1 vers. 1 si 2: ,,Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să 

fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 

pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele 

Scripturi.” – O făgăduise prin prorocii Săi pe parcursul Vechiului 

Testament, iar în Noul Testament vedem împlinirea tuturor acestor 

făgăduinţe. 

În Romani cap. 16, în versetele 24 şi 25 citim: ,, Harul 

Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. Iar 

Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi 

propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care 

a fost ţinută ascunsă timp de veacuri”. 

Această taină – descoperirea lui Dumnezeu în Isus Hristos a 

fost ţinută ascunsă de la începutul timpului şi apoi a fost descoperită. 

Vom vorbi despre acest lucru în predicile următoare. 

Preaiubiţi fraţi şi surori, revenirea lui Hristos este foarte 

aproape, şi înainte de revenirea lui Hristos biserica nou testamentară 

trebuie să se întoarcă la învăţătura biblică, trebuie să iasă din toate 

denominaţiile, din toate erorile, să iasă din toate răstălmăcirile şi să 

respecte Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, de la Geneza până la 

Apocalipsa - ,,O credinţă, un Domn, un botez”.  

Dragi prieteni, în predicile următoare ne vom ocupa de 

făgăduinţele lui Dumnezeu şi vom continua să zidim pentru a vă arăta 
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cum Dumnezeu a spus mai dinainte ce va face şi apoi vă vom arăta 

cum s-au împlinit în Hristos toate făgăduinţele. 

Vă rog, luaţi parte la ceea ce Dumnezeu face chiar acum! Nu 

luaţi parte la ceea ce fac bisericile, denominaţiunile sau personalităţile 

carismatice, nu luaţi parte la programele lor! Fiţi o parte a planului şi 

programului lui Dumnezeu pentru timpul de sfârşit. Întoarceţi-vă la 

Dumnezeu şi la Cuvântul Său şi credeţi aşa cum zice Scriptura. Fie ca 

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

lui Isus. Amin. 


