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Slujba biblică, apostolică şi profetică  

Predica nr. 4 –  2011 (GB04) 

 

Ewald Frank 
  

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

peste o sută cincizeci 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. 

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

şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, 

Germania. Aş dori mai întâi să mulţumesc acelora ce ne-au sunat sau 

ne-au scris şi au cerut literatură prin care să pătrundă mai adânc în 

studiul Bibliei, astfel încât să-L poată cunoaşte personal pe Domnul, în 

conformitate cu Cuvântul şi cu descoperirea dată de Duhul Sfânt. 

Intenţia noastră este să pregătim 52 de predici, plecând din 

Geneza şi parcurgând întreaga Biblie, pentru ca să arătăm întregul 

plan de mântuire al lui Dumnezeu şi scopul Său cu omenirea. 

Privim în urmă la cartea Genezei, în special la cap. 3, unde 

este scris că primele fiinţe umane au fost neascultătoare şi au intrat 

sub influenţa şarpelui, sub directa influenţă a vrăjmaşului. Ei I-au 

întors spatele lui Dumnezeu şi au trecut peste porunca pe care El le-o 

dăduse. Avertizarea Lui fusese atât de clară: ,,în ziua în care vei 

mânca din el vei muri negreşit”. 

Şi acest lucru s-a întâmplat exact aşa cum a fost spus, iar de 

atunci toţi oamenii mor – cu excepţia lui Enoh şi a lui Ilie care au fost 

luaţi la cer să fie cu Domnul, fără ca să vadă moartea.  
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Iubiţilor, noi vorbim despre planul de mântuire şi sunt multe 

subiecte care ar putea fi atinse, chiar şi cel referitor la semnele 

timpului. Dar mai întâi, în această a patra predică, dorim să ne 

întoarcem la Geneza şi să arătăm din Vechiul Testament făgăduinţele 

care au fost date şi apoi să vedem din Noul Testament cum au fost ele 

împlinite. 

Trebuie să ne dăm seama că noi suntem aici în părtăşie cu 

Dumnezeu. Dar această părtăşie dintre Dumnezeu şi oameni s-a 

întrerupt atunci când Satan a înşelat-o pe Eva, iar ea, la rândul ei, l-a 

convins pe Adam să i se alăture în păcat şi necredinţă. 

Fraţi şi surori, dragi prieteni, aceasta este o poveste foarte, 

foarte tristă. Şi apoi, după ce au fost izgoniţi din Rai, conform cărţii 

Geneza cap. 3, partea a doua a vers. 22, ne este spus: ,,Să-l 

împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din 

pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci”. Acest lucru nu 

trebuia să se întâmple, căci dacă se întâmpla aşa, atunci omenirea ar fi 

trăit în păcat, dar separată de Dumnezeu – şi totuşi ar fi trăit veşnic. 

Dar acest lucru n-are niciun rost. De ce să trăiască cineva veşnic, dar 

fără să aibă părtăşie cu Dumnezeu, Singurul care are nemurirea? Dar 

toţi cei ce-L au pe Isus Hristos ca Mântuitorul lor personal, ei au 

primit viaţa lui Dumnezeu în ei, atunci când au fost născuţi din nou. 

Înţelegem din Geneza cap. 3 vers. 15 că avem de a face cu 

două seminţe diferite. Una a fost făgăduită să vină prin femeie, iar 

cealaltă era deja acolo. Şi Dumnezeu a spus: ,,Vrăjmăşie voi pune 

între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va 

zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”. Vedem de aici că Satan, 

şarpele, îşi lăsase deja o sămânţă acolo. 

 Iubiţi fraţi şi surori, acum ajungem la punctul principal care 

este răscumpărarea. Dar înainte să înţelegem cu adevărat ce înseamnă 

răscumpărarea, noi trebuie să ne dăm seama că noi suntem despărţiţi 

de Dumnezeu, noi L-am necinstit pe Dumnezeu, nu am crezut 

Cuvântul Lui, ci am crezut ceea ce a spus Satan prin şarpe. 

Dar iubiţilor, Dumnezeu este plin de milă, deşi El a 

spus:  ,,Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Astfel noi 
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înţelegem că nimeni nu are viaţa veşnică prin naştere firească. Nu! 

Noi primim viaţa veşnică prin naşterea din nou. 

În Ezechiel cap. 18 vers. 4 citim: ,,Iată că toate sufletele sunt 

ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul 

tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. 

Când noi murim în trupul acesta, când viaţa noastră pe pământ 

se sfârşeşte, sufletul nostru părăseşte trupul. Aceasta este prima 

moarte, sau moartea dintâi. În Apocalipsa cap. 20 se vorbeşte de a 

doua moarte, care are loc atunci când duhul părăseşte sufletul şi se 

întoarce la Dumnezeu care l-a dat. ,,Sufletul care păcătuieşte, acela 

va muri.” 

Noi toţi am fost născuţi în păcat, am trăit în păcat şi nu suntem 

înconjuraţi decât de păcat. Dar noi înţelegem că Domnul slavei S-a 

coborât ca să ne răscumpere. Şi dorim să citim acest lucru din Vechiul 

Testament – mie îmi place nespus să citesc, să mă întorc la Cuvântul 

lui Dumnezeu, astfel ca totul să fie bazat pe Sfânta Scriptură. Nu pe 

ceea ce spune un om, nu pe ceea ce spune o biserică, ci pe ceea ce 

spune Scriptura în legătură cu planul de mântuire, în legătură cu viaţa 

veşnică, care este planul şi scopul lui Dumnezeu cu omenirea – eu 

vreau să ştiu acest lucru şi apoi vreau să mă las potrivit în acest plan al 

lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu. 

În 2 Samuel cap. 7, vers. 14, avem făgăduinţa referitoare la 

Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu: ,,Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va 

fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu 

lovituri omeneşti”. 

Să ne oprim o clipă doar. Aici, în cea mai sfântă şi mai scumpă 

făgăduinţă referitoare la Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu – aşa 

cum este confirmată în Evrei cap. 1 vers. 5, unde acest verset este 

repetat. Este spus: ,,Dacă el va face ceva rău, orice, îl voi pedepsi cu o nuia 
omenească”. Isus Hristos a fost sută-la-sută om, a trecut prin toate 

ispitele prin care trecem şi noi. Şi vedem cum El a rămas de neclintit 

în fiecare ispitire, Satana neputând să-L agaţe cu ceva. El a fost născut 

ca Fiu al lui Dumnezeu, dar în trup omenesc, în toate privinţele, El a 

fost o fiinţă omenească. A dormit şi a plâns, a obosit – a fost o fiinţă 
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omenească. Şi aici este marea taină a manifestării şi descoperirii 

Tatălui nostru ceresc, în singurul Lui Fiu născut pentru a ne aduce 

înapoi în legătură cu El, ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

Acelaşi lucru este scris în 1 Cronici cap. 17 de la vers. 11 la 14 

şi confirmat în Noul Testament în Matei şi în special în Luca, unde 

este scris că îngerul Gavril a venit la Maria şi i-a dat vestea naşterii 

Fiului lui Dumnezeu. 

De ce accentuez aceste lucruri şi aceste versete din Scriptură? 

Simplu, pentru că există învăţătura că: ,,Fiul lui Dumnezeu a fost născut 
mai înainte de toţi vecii, şi El este Fiul veşnic”. Prieteni, aşa ceva n-are 

niciun sens. Sfânta Scriptură nu vorbeşte în niciun loc despre trei 

veşnici, trei atotputernici, trei care sunt prezenţi pretutindeni, trei care 

vorbesc între ei şi sunt în armonie. Iubiţilor, iubiţilor, aşa ceva nu sună 

bine! Sunt aproape să spun că aceasta este o insultă la adresa lui 

Dumnezeu şi o negare a 6.700 de versete în care Dumnezeu în Vechiul 

Testament vorbeşte despre Sine ca Singurul Dumnezeu care există din 

veşnicie în veşnicie. 

În Vechiul Testament, Dumnezeu S-a descoperit în multe 

feluri, aşa cum am arătat în primele trei predici prin învăţătura 

Sfintelor Scripturi, dar iubiţilor, de-abia la începutul Noului 

Testament  ,,Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, şi noi am 

văzut slava Lui”. 

În Psalmul 2 vers. 7 citim:  „Eu voi vesti hotărârea Lui” – 

zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am 

născut.” – nu în veşnicie, nu în cer, ci în timp, ,,astăzi” e o noţiune de 

timp – veşnicia nu are zi şi noapte, nu are astăzi şi mâine – veşnicia a 

fost şi va fi întotdeauna. 

Acest verset, această făgăduinţă s-a împlinit atunci când Duhul 

Sfânt a umbrit-o pe Maria şi Fiul lui Dumnezeu S-a născut la Betleem,  

aşa cum a fost spus mai dinainte în Vechiul Testament, în prorocul 

Mica, cap 5. 

In vers. 11 din Psalmul 2 citim: ,,Slujiţi Domnului cu frică şi 

bucuraţi-vă, tremurând. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să 

nu pieriţi pe calea voastră.”  - Daţi cinste Fiului! Pentru că în Fiul 
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noi am primit înfierea de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi prin Fiul noi 

am devenit fii şi fiice ale lui Dumnezeu. 

Permiteţi-mi să citesc alte câteva versete. Unul este în Psalmul 

22 unde ni se spune din nou, da, ni se spune dinainte ce urma să se 

întâmple. Psalmul 22 vers. 9 şi 10: ,,Da, Tu m-ai scos din pântecele 

mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la sânul mamei mele; de 

când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele 

mamei ai fost Dumnezeul meu”. 

Aici avem din nou confirmarea versetului din Geneza cap. 3 

vers. 15, despre sămânţa femeii, de fapt sămânţa lui Dumnezeu care 

va veni prin femeie. ,,Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai 

pus la adăpost de orice grijă la sânul mamei mele – acest verset s-a 

împlinit atunci când Hristos – Domnul şi Mântuitorul nostru a fost 

născut. 

În vers. 22 din Psalmul 22 citim: ,,Voi vesti Numele Tău 

fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării”. Şi acest lucru s-a 

împlinit. Fiul a făcut cunoscut Numele Tatălui, pentru că Fiul a fost 

descoperirea desăvârşită a Tatălui. Şi de aceea El a putut spune în Ioan 

cap. 14: ,,Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl”. 

Mergem mai departe la Psalmul 89 unde bărbatul lui 

Dumnezeu a făcut următoarea afirmaţie – Psalmul 89 vers. 26 şi 27: ,, 

El Îmi va zice: „Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi stânca 

mântuirii mele!” Apoi vine răspunsul de la Dumnezeu însuşi: ,,Iar 

Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii 

pământului”. 

Iubiţilor, ce mai putem spune? Este minunat să poţi merge de 

la făgăduinţele din Vechiul Testament şi apoi să le vezi împlinite în 

Noul Testament. 

Mai sunt două făgăduinţe în prorocul Isaia, cu referire la 

naşterea Fiului lui Dumnezeu, cu referite la sămânţa care  trebuia să 

vină, această sămânţă dumnezeiască care trebuia să vină şi să 

zdrobească capul şarpelui. 

Isaia cap. 7 vers. 14: ,,De aceea, Domnul însuşi vă va da un 

semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va 
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pune numele Emanuel.” – va naşte un Fiu şi-I va pune numele 

Emanuel” – care înseamnă DUMNEZEU CU NOI. Isus Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu, este şi Domnul Slavei. 

Şi prieteni, poate vă va surprinde ceea ce vă voi spune acum: 

în Vechiul Testament, începând cu Geneza cap. 2 vers. 4, avem 

combinaţia de nume Domnul, Dumnezeu. 

Mai înainte găsim doar cuvântul ELOHIM  pentru Dumnezeu, 

şi apoi ELOHIM IaHVeH. De la Geneza cap. 2, vers. 4 până la 

sfârşitul Vechiului Testament, avem de 6.000 ori combinaţia ELOHIM 

IaHVeH  – Domnul Dumnezeu. 

Şi aici este taina: în Noul Testament, Cel pe care noi Îl 

cunoaştem din Vechiul Testament ca ELOHIM, Dumnezeu, este numit 

acum TATĂL. Iar Cel pe care în Vechiul Testament Îl cunoaştem ca 

IaHVeH, Domnul, este numit acum FIUL, Isus Hristos. Nu două 

persoane diferite, ci două descoperiri pentru a duce la îndeplinire 

planul de mântuire. 

,,Îi vei pune Numele EMANUEL” – Dumnezeu cu noi – o 

puteţi citi în Matei cap. 1, vers. 22 şi 23. 

În Isaia cap. 9 citim vers. 6: ,,Căci un Copil ni S-a născut, un 

Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 

„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al 

păcii.” – puteţi citi şi mai departe. Eu iubesc făgăduinţele şi prorociile 

din Vechiul Testament. Şi o spun din nou: este vorba de acelaşi 

Dumnezeu, care ne vorbeşte, care dă făgăduinţe, care ne face cunoscut 

planul de mântuire de la începutul începutului. 

Dragi prieteni, aşa cum am spus, noi trebuie să-L primim pe 

Dumnezeu aşa cum El ni Se descoperă: ca şi Creator, Mântuitor, ca 

Împărat, ca Judecător – în orice mod şi fel El ni Se descoperă, noi Îl 

primim. 

Iar în Noul Testament El ni Se descoperă ca Tatăl din Ceruri, 

de aceea noi ne rugăm: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri”. Pe pământ, 

El ni Se descoperă în singurul Lui Fiu născut – de aceea noi 

recunoaştem şi mărturisim că Isus Hristos este singurul Fiu născut al 

lui Dumnezeu. Aceasta o mărturisim din toată inima şi este conform 
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Scripturii. Şi din ziua de Rusalii, acelaşi Dumnezeu trăieşte în Biserica 

Lui, care este Trupul lui Hristos. Primiţi acest lucru, primiţi-l din toată 

inima! Este un singur Dumnezeu care S-a descoperit în multe feluri ca 

să ducă la îndeplinire marele Său plan de mântuire. 

Iubiţilor, vă rog înţelegeţi aceste lucruri în mod corect. Aşa 

cum toţi bărbaţii lui Dumnezeu din Vechiul Testament L-au cunoscut 

pe Dumnezeu în mod personal, aşa cum apostolii L-au cunoscut pe 

Domnul în mod personal, eu fratele Frank mărturisesc că Îl cunosc în 

mod personal pe Domnul meu. Îl cunosc pe Dumnezeu prin 

descoperire divină, şi prieteni am fost pus în slujbă prin însărcinare 

directă din partea Domnului, pentru a face cunoscut acestei generaţii 

pe Dumnezeu şi felul în care El S-a descoperit şi să vă fac cunoscut 

întregul plan de mântuire. 

Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, să 

vă binecuvânteze, Dumnezeul lui Israel să vă binecuvânteze – El este 

Tatăl nostru ceresc şi Numele Lui să fie slăvit în vecii vecilor! 

Mi-ar face plăcere să primesc câteva rânduri de la voi, poate vă 

faceţi puţin timp să ne scrieţi sau să ne sunaţi. Vă putem trimite gratuit 

literatură care va fi o binecuvântare pentru voi. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze şi să fie cu voi, în Numele sfânt al lui Isus. Amin. 

 

 


