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Ewald Frank 

   

            Dragi telespectatori, doamnelor şi domnilor, bună seara! Avem 

onoarea de a-l primi pe acest platou de televiziune pe misionarul 

internaţional Ewald Frank care, de mai bine de 50 de ani este în 

împărăţia lui Dumnezeu şi  împlineşte o slujbă puternică. El a călătorit 

în peste 140 de ţări de peste tot din lume, de pe cele 5 continente, 

propovăduind Evanghelia împărăţiei. În această slujbă biblică, 

apostolică şi profetică, el slujeşte Domnului împărtăşind şi răspândind 

Cuvântul  poporului Său din toate naţiunile. A avut deja privilegiul de 

a vizita mai multe oraşe din această ţară, în mai multe rânduri, pentru 

a vesti Evanghelia, în Kinshasa, în Lubumbashi, în Bukavu, în Guman 

Bujimai. Acum, este aici, în platoul de televiziune - a sosit ieri de la 
Lubumbashi şi mâine îşi va relua itinerariul ca misionar pentru a 

merge şi a propovădui Evanghelia. El este autorul mai multor lucrări 

(broşuri) pe care aş dori să le arăt în cadrul acestei emisiuni sau cel 

puţin să le citez: „La început a fost Cuvântul, nu răstălmăcirea” Bibliei 

aşa cum se face astăzi, „Marea tragedie”, „Apocalipsa”, „Provocarea”, 

„Creştinismul tradiţional”etc.  

În această seară, fratele Ewald Frank nu a venit singur. El este 

însoţit de fratele Wolfgang, care stă la dreapta mea. El vine din 

Austria. La stânga mea se află fratele Leonard Dufessé care vine din 

Bruxelles, traducătorul fratele Frank. Vom discuta despre unele 

chestiuni fundamentale în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu şi 

evenimentele planetare sau internaţionale care au loc acum. 

 - Frate Frank, frate Wolfgang şi frate Leonard, bună seara! 

- Bună seara! 
- Deci, noi suntem pe cale de a vedea împlinirea lucrurilor din 

Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Cuvântul lui Dumnezeu ne face să ne 

întoarcem la sursă. Vom examina tema acestei zile, slujba apostolică 



şi profetică a fratelui Frank, şi apoi, întoarcerea la Cuvântul originar. 

Deci, prima întrebare este: care este importanţa Cuvântului lui 

Dumnezeu şi care este locul  lui în viaţa unui credincios, în viaţa unui 
creştin? Aceasta este prima întrebare, frate Frank. 

 

 

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important pentru că 

acesta este sămânţa originală. Citim în Luca cap. 8:11: „Sămânţa 

este Cuvântul lui Dumnezeu.” Citim acelaşi lucru în Marcu cap. 

4:14: „Semănătorul seamănă Cuvântul.” Acelaşi lucru este scris 

în Matei cap. 13 vers. 37 şi 38: „El le-a răspuns: Cel ce seamănă 

sămânţa bună, este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţa 

bună sunt fiii Împărăţiei.”  

Mai întâi este Cuvântul, apoi se spune că este o sămânţă 

şi noi primim sămânţa lui Dumnezeu în sufletul nostru şi astfel, 

noi suntem părtaşi naturii divine şi suntem născuţi din nou din 

pricina seminţei supranaturale care este Cuvântul lui 

Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important lucru 

pentru orice bărbat sau femeie de pe faţa pământului, pentru 

că este sămânţa. 

 

 
Cred că telespectatorii noştri au primit răspunsul la această 

întrebare. Deci, omul, credinciosul trebuie să aibă Cuvântul lui 

Dumnezeu şi acesta îi dă viaţă. Dar, în slujba dvs., insistaţi mult pe 

„mesajul timpului de sfârşit”. Care este acest mesaj şi ce conţine el? 

Trăim în timpul de sfârşit, ne-o spune slujba dvs., prin intermediul 

broşurilor - deci care este mesajul acestui timp? 

 

 

Mesajul timpului de sfârşit include toate făgăduinţele 

existente în  Biblie. Noi trebuie să ne întoarcem în ziua de 

Rusalii când s-au pus bazele bisericii nou-testamentare, când s-

a pogorât Duhul Sfânt, când a fost predicată prima predică 



unde se spunea că oamenii trebuiau să se pocăiască de păcatele 

lor şi să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Acela a 

fost începutul. Dar trebuie să facem şi corectarea prin 

Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că multe lucruri practicate în 

diverse religii şi biserici nu sunt conform Cuvântului lui 

Dumnezeu. Deci, mesajul timpului de sfârşit include fiecare 

subiect din Sfânta Scriptură: dumnezeirea, botezul prin apă, 

cina Domnului, prima înviere, a doua înviere. Fiecare subiect din 

această carte trebuie predicat şi prezentat. Şi noi trebuie să 

arătăm din Sfintele Scripturi că acesta este timpul de sfârşit 

şi noi putem face aceasta dacă ne referim la Matei 24, la 

Marcu 13 şi la Luca 21 unde Domnul nostru vorbeşte de semnele 

care vor avea loc înainte de revenirea Lui. Şi în Matei 24:33, 

Domnul nostru face o afirmaţie foarte importantă:  „când veţi 

vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, 

este chiar la uşi.” Deci, prin împlinirea proorociilor biblice, noi 

înţelegem în ce timp trăim. 

 

 
Fraţilor, Biblia spune că Domnul revine în curând, dar de când 

s-a spus acest „în curând” au trecut peste 2000 de ani. 

 

 

Este adevărat. Noi citim în Apocalipsa că Domnul se va 

întoarce în curând. Dar noi trebuie să înţelegem din Sfintele 

Scripturi că s-a dat şi un timp de har. Şi Biblia este scrisă în 

aşa fel încât poate fi predicată până la revenirea Domnului. Tot 

astfel cum a spus apostolul Pavel „nu vom adormi cu toţii, dar 

toţi vom fi schimbaţi.” Dar el n-a fost schimbat. Biblia este 

scrisă în aşa fel încât toţi adevăraţii credincioşi din timpul de 

har să poată predica acelaşi Cuvânt şi să aştepte revenirea lui 



Hristos. Dar dacă examinăm istoria omenirii, înţelegem timpul 

în care trăim.  

O zi la Domnul este ca 1000 de ani şi 1000 de ani ca o zi. 

Domnul Dumnezeu i-a spus lui Adam: „În ziua în care vei mânca 

din acesta, vei muri negreşit.” Dar Adam a trăit 930 de ani. 

Dacă examinăm istoria, de la Adam la Avraam au fost 2000 de 

ani, de la Avraam la Hristos 2000 de ani, şi de-atunci au mai 

trecut 2000 de ani. În Scripturi se vorbeşte despre aceşti 

2000 de ani ca fiind „zilele din urmă”. În Fapte 2 este scris: 

„În zilele din urmă … voi turna din Duhul Meu”. În Evrei 1: „în 

zilele din urmă, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul.”  

Ca să revenim la subiect, nu o spunem doar noi, ci Biblia 

declară ca acum suntem la sfârşitul timpului de har. Şi cuvântul 

„sfârşit” este menţionat în Matei 24:14: „Evanghelia aceasta a 

Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de 

mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Deci 

acesta este timpul când avem posibilitatea, ca niciodată înainte, 

să propovăduim tuturor neamurilor Evanghelia Împărăţiei. 

 

 
Da, aşa este frate. Dar dvs. n-aţi fost chemat din întâmplare, ci 

în legătură cu slujba cuiva, cu o slujbă puternică, cea a fratelui 

William Branham, care este baza pe care dvs. aveţi această slujbă 
astăzi. Care este locul şi rolul slujbei fratele Branham, unde o plasaţi 

în Sfintele Scripturi? 

 

 

Aceasta este o întrebare foarte bună. Noi trăim în zile 

biblice şi orice lucru care se va întâmpla a fost spus dinainte în 

Sfintele Scripturi. De exemplu, Ioan Botezătorul, a fost un 

prooroc făgăduit. Noul Testament a început cu împlinirea 

prorociilor biblice şi se încheie în acelaşi fel. De exemplu, în 

Isaia cap. 40 vers. 3 citim: „Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie 



calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru 

Dumnezeul nostru!” De asemenea, în Maleahi 3:1: „Iată, voi 

trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea.” Când s-a 

împlinit timpul, conform Luca 1 de la vers. 11 îngerul Gavril a 

venit la Zaharia, anunţând naşterea lui Ioan Botezătorul, şi 

spunând că el era acela care urma să meargă înaintea Domnului, 

în puterea şi-n duhul lui Ilie pentru a pregăti calea Domnului. În 

acelaşi fel, în Vechiul Testament avem făgăduinţa din Maleahi 

4:5-6 care spune că Dumnezeu va trimite un prooroc ca Ilie 

înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului. 

Dacă acest lucru ar apărea doar în Vechiul Testament, poate 

am l-am putea uita. Dar, în Noul Testament, în Matei 17 

versetul 11 şi în Marcu 9 versetul 12, Domnul nostru Isus a spus 

într-un mod foarte clar „Este adevărat că trebuie să vină întâi 

Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile.” Deci, când a fost 

chemat William Branham, îngerul s-a referit la acest verset. La 

fel cum a fost cu slujba lui Ioan Botezătorul, împlinirea din 

Isaia 40, împlinirea din Maleahi 3, avem acum împlinirea din 

Maleahi 4, împlinirea din Matei 17, din Marcu 9:12. Era foarte 

necesar ca Dumnezeu să trimită un proroc pentru a ne arăta 

Cuvântul făgăduit pentru acest timp. Şi la fel cum prorocul Ilie, 

conform 1 Împăraţi cap. 18, a luat cele 12 pietre care 

reprezentau cele 12 seminţii ale lui Israel şi a rezidit altarul 

Domnului, la fel William Branham a luat învăţăturile celor 12 

apostoli şi le-a reaşezat pe temelia originală. Apostolul Pavel a 

scris în 1 Corinteni cap. 3 vers. 10 că  nu poate fi pusă nici o 

altă temelie decât care fusese deja pusă. Dar ca să fiu cinstit, 

toate bisericile pun propriile lor temelii şi clădesc peste 

acestea. Deci, era nevoie de o slujbă profetică pentru a ne 

aduce înapoi la temelia originală şi pentru a readuce 

învăţăturile celor 12 apostoli.  



Eu l-am cunoscut pe fratele Branham personal timp de 10 

ani, din 1955 până în 1965. Eu l-am văzut personal, am fost în 

adunările lui, am fost în aceeaşi maşină cu el, am mâncat la 

aceeaşi masă cu el. El este singurul bărbat adevărat al lui 

Dumnezeu pe care l-am văzut cu ochii mei.  

De exemplu, când a venit în Germania, el a predicat 

Evanghelia, dar s-a şi rugat pentru bolnavi. El s-a rugat pentru 

bolnavi pe platformă. Erau adunaţi cam 23 de mii de oameni. Şi 

el nu vorbea deloc germană, dar pentru fiecare persoană care 

venea pe platformă şi era în rândul de rugăciune, el vedea o 

viziune, ca un proroc. În viziune, el vedea persoana. Eu îmi 

amintesc aceste lucruri ca şi cum s-ar fi întâmplat ieri. O soră 

stătea în picioare, în faţa lui şi el i-a spus: „Tu nu eşti din acest 

oraş. Tu vii din Hamburg. Eu te văd într-un spital. Tu eşti o soră 

medicală. Tu lucrezi într-un spital.” El i-a spus toate detaliile. 

Apoi, un alt om a stat înaintea lui. I-a spus: „Tu nu eşti din 

acest oraş. Tu vii din Berlin.” Pentru fiecare persoană pentru 

care se ruga, Dumnezeu îi arăta o viziune. În viziune vedea 

persoana.  

Când l-am întâlnit eu pentru prima dată, stăteam la 

recepţia hotelului. Apoi, au intrat fratele Branham şi alţi fraţi. 

Eu nu-l văzusem niciodată înainte. În acea sâmbătă după-masa, 

eu am participat la adunarea lui. Şi luni dimineaţa am mers la 

hotel, vroiam să-l salut. Dar înainte să dau mâna cu el, s-a oprit, 

s-a uitat la mine şi mi-a spus: „Tu eşti un slujitor al 

Evangheliei.” Soţia mea stătea la intrare. El a spus: „Soţia ta 

stă acolo, la intrare.” El a fost un proroc adevărat. Eu aş putea 

intra în detalii, să vă arăt din Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

 
Nu putem intra în detalii, frate Frank. Până acum toate sunt 

bune, fratele Branham a fost un proroc adevărat, totul este conform 



Scripturilor, dar, actualmente, există multe direcţii în cadrul mesajului 

fratelui Branham. Ce s-a întâmplat, pentru că există atât de multe 

direcţii?  Sunt devieri care au apărut printre cei care l-au cunoscut pe 
fratele Branham şi fiecare susţine că este cel care-l cunoaşte cel mai 

bine. Ce folos mai are această slujbă după moartea lui William 

Branham? 

 

 

Problema este aceasta: mulţi fraţi nu se mai întorc la 

Biblie. Ei se duc doar la predicile fratelui Branham şi apoi caută 

lucrurile care se potrivesc programului lor şi provoacă diviziuni. 

Dar a sosit timpul când aceşti fraţi trebuie să înţeleagă că 

Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea supremă. Diviziunile au 

apărut pentru că ei s-au depărtat de Cuvântul lui Dumnezeu, 

înţelegând greşit mesajul fratelui Branham. Pentru că dacă n-ar 

fi aşa, noi am fi în acelaşi Duh, am avea aceleaşi învăţături, 

pentru că William Branham a predicat doar Cuvântul lui 

Dumnezeu. El ne-a adus înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, 

problema este la fraţi, pentru că ei nu se întorc la Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

 

 
Ne întoarcem la Cuvânt, pentru că aceasta este tema, 

„Întoarcerea la Cuvântul original” în  slujba dvs. care este profetică şi 

apostolică. Matei 24:45-47 s-a împlinit în slujba dvs.? 

 

 

Aceste versete s-au împlinit prin slujba mea, s-au 

împlinit prin slujba fratelui Leonard, s-au împlinit prin slujba 

fiecărui slujitor al lui Dumnezeu din acest timp. Dar pentru că 

l-am cunoscut personal pe fratele Branham şi Domnul mi-a dat 

o chemare directă cu o voce auzibilă... Eu am auzit vocea 

Domnului cu urechile mele, în limba germană. Am căzut la 



podea, pentru că glasul era foarte puternic. Şi datorită acestei 

chemări, eu am o responsabilitate specială de a împărtăşi 

Cuvântul pe care i l-a dat Dumnezeu fratelui Branham cu toţi 

ceilalţi slujitori pentru ca ei să hrănească poporul cu aceeaşi 

hrană duhovnicească. 

 

 
În legătură cu învăţăturile fratelui Branham. dvs spuneţi că 

toate trebuie introduse înapoi în Cuvânt, adică în Biblie. Dar sunt unii 

care nu se limitează doar la Cuvânt şi predică învăţăturile fratelui 

Branham, ei sunt pe lângă Cuvânt. 

 
 

William Branham ne-a întors la Scriptură, dar Duhul 

Sfânt ne conduce tot mai adânc în Cuvânt. Dumnezeu nu Şi-a 

încheiat lucrarea când fratele Branham a fost luat în slavă. 

După acel moment, multe lucruri din Cuvânt au fost 

descoperite, pentru că se continuă prin Duhul lui Dumnezeu, 

care merge mai departe în Cuvântul lui Dumnezeu. Când 

Dumnezeu l-a luat pe apostolul Pavel, El a avut alţi bărbaţi care 

predicau Evanghelia. Aşa este şi cu fratele Branham. El avea o 

slujbă specială. Era un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul 

lui Dumnezeu. Dar acum noi suntem aici în acelaşi Duh, cu 

acelaşi Cuvânt pentru a-l duce până la marginile pământului, în 

special în ţara şi oraşul dvs. 

 

 
Amin! Aşadar, aţi vorbit de ţara şi de oraşul nostru, acum 

haideţi să vorbim despre evenimentele internaţionale. Am aflat despre 

căderea turnurilor gemene din New York, am văzut căderea zidului 
Berlinului, atacul american asupra Irakului şi actualmente, de 

desfăşoară teribile lupte de gherilă. A crescut tensiunea în Orientul 

Mijlociu între israelieni şi palestinieni, ridicarea zidului de securitate 



din jurul Fâşiei Gaza. Având în vedere că slujba dvs. este apostolică şi 

profetică, cum aşezaţi aceste evenimente în Sfintele Scripturi? Căci 

trebuie să ne întoarcem la Cuvânt.  
 

 

Conform Cuvântului prorociei, în special Daniel cap. 2 şi 

Daniel cap. 7, ultima împărăţie va fi cea romană. Este foarte 

important de ştiut. Înainte de a vedea ce este cu Israelul, aş 

vrea să vă citesc 2 versete. Unul din Daniel cap. 2 vers. 40 „va 

fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul  sfărâmă 

şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul.” Şi din Daniel 

cap. 7 vers. 23: „El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra este o a 

patra împărăţie, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de 

toate celelalte, va sfâşia tot pământul. Va sfâşia tot pământul, 

îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.”  

Eu fac parte din generaţia care a supravieţuit războiului. 

Eu am trăit în timpul celui de-al doilea război mondial. În timpul 

celui de-al treilea Reich, acesta s-a numit „a treia împărăţie”, 

„der drittte Reich” în germană… Pe 8 mai 1945, aceasta a luat 

sfârşit. Din acel moment, s-a instalat tot mai mult împărăţia 

romană. În 1957, Italia, Franţa şi Germania au semnat Tratatul 

Roman. Tratatul Roman, nu german, nu francez, ci roman. 

Astfel, noi înţelegem că, după al doilea război mondial, lumea s-

a împărţit în două: Estul şi Vestul. Separarea trecea chiar prin 

Germania, prin Berlin.  

S-ar putea să vă intereseze următorul lucru: în 1976, am 

avut o viziune. Am văzut o sală mare, cu mulţi oameni, dar tot 

mai erau câteva scaune libere. Era o lumină deasupra mea şi 

vocea a spus: „Când va dispărea separarea, va fi adăugată 

Biserica-Mireasă din ţările est-europene. Atunci, revenirea 

Domnului va fi aproape.” Asta a fost în 1976. În 1989, a căzut 

zidul Berlinului. Dar cine a aranjat aceasta? Politica Vaticanului. 



Cancelarul nostru. Dl. Kohl, era în Gdansk în acel moment, cu 

Valensa. El nu ştia că era liberă trecere, că zidul căzuse. Dar 

din acel moment, Europa a fost unită. Din 1 mai 2004, Europa 

are 25 de ţări, 455 de milioane de locuitori.  

Dar acum să revenim la Orientul Mijlociu. Este foarte 

important de ştiut, vom citi Ezechiel cap. 47, ca să vedem că 

ţara aparţine Israelului. Dar toţi cei care locuiesc acolo, au 

dreptul să fie acolo. Ezechiel 47:21-23. Dar Biblia mai spune în 

prorocul Zaharia că Ierusalimul va fi făcut o piatră de 

poticnire pentru toate neamurile. Punctul principal este 

următorul: sunt două mari religii: creştinismul şi religia 

musulmană. Mohamed s-a născut în anul 570 şi a murit în anul 

632. Eu cunosc Coranul, toate cele 140 de sure. Ei şi-au ales 

semiluna ca semn. Ei doresc ca tot pământul să se unească sub 

religia musulmană. Astfel, semiluna ar deveni lună plină. Şi 

pentru că ei sunt împotriva Israelului, sunt şi împotriva 

Statelor Unite ale Americii, pentru că SUA sunt de partea 

Israelului. De aceea au lovit ei turnurile gemene: pentru a 

atrage atenţia întregii lumi că mai există o putere pe pământ, 

nu doar SUA. Şi acum, SUA nu vor mai avea putere şi Europa va 

fi puterea nr. 1 pe pământ.  Şi toate religiile vor fi unite sub 

papalitate şi sub Roma. Aceasta va fi ziua pe care o aşteaptă 

toată lumea.  

Vreau să vă arăt din Apocalipsa, acolo este menţionat 

fluviul Eufrat în Biblie. Apocalipsa 9, citim v. 14, 15, pentru că 

aici se vorbeşte despre Irak. „şi zicând îngerului al şaselea, 

care avea trâmbiţa: „Desleagă pe cei patru îngeri, care sunt 

legaţi la râul cel mare Eufrat!” Şi cei patru îngeri, care stăteau 

gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca 

să omoare a treia parte din oameni.” Acum, cei patru îngeri sunt 

încă legaţi. Dar întreaga lume islamică este furioasă. Şi William 

Branham, prorocul lui Dumnezeu, a văzut America distrusă. Ei 



îşi vor primi lecţia. Ei nu aveau nici un drept să atace Irakul. 

Pentru că există grupări islamice care se luptă în 36 de ţări - 

deci nu poţi lua doar o ţară şi o persoană. Totul merge până la 

sfârşitul timpului de sfârşit. 

 

 
Vedem deja legătura între Europa celor 25 de ţări şi împărăţia 

romană. Este o împărăţie puternică. Este biblic? Deci, care este 

părerea dvs. cu privire la Irak, Eufrat, Paradis? 

 

 

Înainte ca Împărăţia lui Dumnezeu să fie aşezată peste 

tot pământul, va avea loc şi Armaghedonul. Va fi ultima mare 

bătălie. Sunt lucruri care încă mai trebuie să se întâmple. Şi 

vedem cum toate se îndreaptă în acea direcţie. Vor veni 

vremuri foarte grele peste neamuri, în special în legătură cu 

ultima bătălie. Apoi, va veni Paradisul, dar înainte ca acesta să 

vină, vor avea loc câteva lucruri. 

 

 
Revenim la Cuvânt, la tema noastră. Noi trebuie să ne 

întoarcem la Cuvântul adânc, original. În slujba dvs., frate Frank, 

refuzaţi doctrina trinitară şi, în broşurile dvs., cum ar fi „La început a 

fost Cuvântul, nu răstălmăcirea”, spuneţi următoarele la pagina 50: 

„că dumnezeul cu trei feţe inventat de părinţii bisericii nu este 

Dumnezeul bibliei.” Dvs. sunteţi împotriva doctrinei trinitare. 

Trinitatea nu este biblica? Pentru că unele biserici cred în această 

noţiune de trinitate. Majoritatea bisericilor se bazează pe textul din 
Matei: „Botezaţi-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.” 

Ce ne spuneţi în legătură cu acesta? 

 

 

Aceasta este o întrebare foarte importantă. Timp de 

4200 de ani, nimeni n-a auzit vreodată de „trinitate”. Nici 



Avraam, nici Moise, nici Isaia, nimeni. Chiar şi 200 de ani după 

Hristos, toţi credeau că există un Dumnezeu care S-a 

descoperit în diferite feluri. El este Creatorul, El este 

Mântuitorul, El este Împăratul, El este Judecătorul, El este 

totul. Dar pentru a-Şi împlini planul de mântuire, pentru a ne 

readuce în părtăşie cu El ca fii şi fiice ale lui, El a trebuit să Se 

manifeste descopere în singurul Său Fiu zămislit. Şi Fiul a fost 

vestit din Vechiul Testament. Începând din grădina Edenului, în 

2 Samuel cap.7:14, în Psalmul 2, versetul 7. Dar făgăduinţa 

principală este în Isaia 7:14. „Iată, fecioara va rămâne 

însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel 

(Dumnezeu este cu noi).” Aici, noi trebuie să facem o declaraţie 

foarte puternică. Doctrina trinităţii a provenit din tradiţii 

păgâne, nu de la evrei, nu de la apostoli, nu de la prooroci. Dacă 

mergeţi în Noul Testament şi citiţi în Matei 1, în Luca 1, vedeţi 

că Fiul s-a născut în Betleem. Nu există nici un verset care să 

spună că Fiul s-a născut în cer. Nici măcar un verset. Şi dacă ne 

rugăm, ne rugăm doar „Tatăl nostru care eşti în ceruri”; nu ne 

rugăm niciodată „Fiul nostru, care eşti în ceruri” sau „Duhul 

nostru Sfânt care eşti în ceruri”. Noi ne rugăm „Tatăl nostru 

care eşti în ceruri” Deci, şi în acest punct, noi trebuie să ne 

întoarcem la învăţăturile biblice.  

În Vechiul Testament, Acelaşi pe care noi Îl cunoaştem 

ca Fiu al lui Dumnezeu, umbla în grădina Edenului; El era 

Cuvântul, Logosul, cel care a vorbit şi a adus toate lucrurile la 

viaţă, descoperirea directă a Dumnezeului invizibil.  

Dacă citim în 1 Timotei 1:17 şi 1 Timotei 6:16 şi Ioan 

cap.1, Biblia spune că nimeni nu L-a văzut vreodată pe 

Dumnezeu. Dumnezeu locuieşte într-o lumină unde nimeni nu are 

acces. Dar la începutul timpului, El a ieşit din plinătatea de 

lumină şi Duh veşnic, şi s-a arătat în chip vizibil. Nu era vorba 



de o altă persoană, era acelaşi Dumnezeu, descoperindu-Se 

într-o altă formă, umblând într-un trup ca al nostru.  

Neînţelegerea în legătură cu Matei 28 este într-adevăr  

cumplită. Pentru că apostolul Petru a fost acolo când Isus a 

vorbit Matei 28, a fost acolo când Isus a vorbit Marcu 16, a 

fost acolo când Isus a vorbit Luca 24, era acolo şi când Isus a 

vorbit Ioan 20:20-23 „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă 

trimit şi Eu pe voi.” Şi în versetul 23 este scris: „Celor ce le 

veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi celor ce le veţi ţinea, vor 

fi ţinute.” Cum a împlinit Petru acest verset? Isus Hristos, 

Domnul nostru, a spus: „Botezându-i în Numele, în Numele 

Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.” Eu sunt tată, dar acesta 

nu este numele meu. Eu sunt fiu, dar nu acesta este numele 

meu. Numele meu este Frank. Deci, Dumnezeu este Tată. El S-a 

descoperit în Fiul, El locuieşte în noi prin Duhul Sfânt, dar 

Numele nou-testamentar este „Domnul Isus Hristos”, Emanuel 

- Dumnezeu cu noi. Dacă citim în Fapte 2:38, Fapte 8:15 şi 16, 

Fapte 10:48, Fapte 19:5 şi 6, apoi, în cele din urmă în Romani 6, 

însuşi apostolul Pavel spune:  „toţi câţi am fost botezaţi în Isus 

Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui.” Deci, Matei 28 era o 

trimitere, iar în Fapte, aceasta a fost împlinită. Nu este o 

contradicţie. Este împlinirea exactă a cuvintelor Domnului. Eu 

am botezat foarte mulţi oameni. Când botez, eu spun 

întotdeauna: „Conform marii însărcinări care ne-a fost dată în 

Matei 28:19, eu te botez în modul apostolic, în Numele 

Domnului Isus Hristos.” Nimeni nu se poate opune, este 

Cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate să spună că Isus a spus ceva 

şi apostolii n-au împlinit? 

 

 
Deci, dacă înţeleg bine, din perspectiva Sfintelor Scripturi, 

învăţătura trinitară este o învăţătură falsă. 



 

 

Da, este. Doctrina trinitară nu se găseşte în Biblie. În 

epistolele apostolului Pavel, el vorbeşte de 36 de ori despre 

„Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos”. Niciodată nu 

întâlnim termenul „Dumnezeu Fiul”. Nici măcar o dată. Nu în 

Biblie. Nu veţi găsi niciodată scris: „Dumnezeu Duhul Sfânt”, ci 

întotdeauna „Duhul lui Dumnezeu”, „Duhul Sfânt” sau „Fiul lui 

Dumnezeu”, dar niciodată termenii „Dumnezeu Fiul” sau 

„Dumnezeu Duhul Sfânt”. Niciodată. 

 

 
Aţi scris broşura “Creştinismul tradiţional”. Creştinii de azi 

mai practică creştinismul de la început, sau nu? Puteţi să clarificaţi 

puţin? 

 

 

Până în ziua de astăzi, bisericile continuă cu tradiţiile 

lor, fără să cerceteze Sfintele Scripturi. De aceea, noi trebuie 

să predicăm adevărul. Pentru că doar dacă oamenii cunosc 

adevărul, acesta îi poate elibera. Dar, ca să fim sinceri, în toate 

bisericile oamenii sunt ca într-o închisoare. Ei ştiu doar ce 

învaţă acea biserică, ce practică acea biserică. Dar de aceea, 

noi trebuie să predicăm adevărul, pentru a-i chema pe oameni 

înapoi la Cuvânt. Trebuie să le spunem: „Hotărâţi-vă! Ori îi 

credeţi pe oameni, ori pe Dumnezeu!” 

 

 
Avem aici cartea scrisă de dvs.”Apocalipsa”. Este ultima carte 

a Bibliei, înseamnă „descoperire”. În această carte sunt multe 
simboluri şi aceste simboluri sunt puternice. Chiar şi unii predicatori 

evită uneori să vorbească despre Apocalipsa, pentru că nu înţeleg 

simbolurile. Dumneavoastră vorbiţi de Marele Babilon, despre ospăţul 



Mielului, despre ultima bătălie în care intervine Domnul însuşi, despre 

prima înviere, urmată de legarea lui Satan, apoi despre a doua înviere. 

Cum puteţi explica toate aceste simboluri prin acest timp al 
sfârşitului? 

 

 

Eu nu trebuie să explic simbolurile, ci  trebuie să mă 

întorc la Vechiul Testament, ca să înţeleg simbolurile din Noul 

Testament. Noi am citit în Daniel că el a văzut patru fiare. El a 

văzut marea mişcându-se şi patru fiare au ieşit din ea. Şi cele 

patru fiare erau patru împăraţi şi patru împărăţii. Deci noi 

trebuie să ne întoarcem la Vechiul Testament pentru a înţelege 

simbolurile din Noul Testament. De exemplu, Eva a fost prima 

femeie, dar Maria a fost fecioara. Deci, noi trebuie să ne 

întoarcem la aceste simboluri.  

Dacă citim în Apocalipsa cap. 12 că Ioan a văzut o femeie 

care avea o coroană din 12 stele, atunci trebuie să ne 

întoarcem în Geneza, pentru a şti care este aplicaţia spirituală. 

Când Dumnezeu vorbeşte despre Israel, El spune: „Israelul 

este soţia Mea” pentru că El şi-a pus Cuvântul ca o sămânţă în 

Israel. Apoi, în Noul Testament, Biserica este soţia Lui, dar şi 

Mireasa Lui - dar este numită şi ca „fecioare” în Matei 25. 

Deci, depinde de legătura în care se vorbeşte despre anumite 

lucruri.  

Aici aş mai spune că în prorocul Daniel 12:4 citim despre 

cartea care va fi pecetluită până în vremea sfârşitului. Aceste 

lucruri n-au putut fi înţelese înainte. Dar acum a venit timpul 

împlinirii. De aceea noi înţelegem aceste lucruri din Vechiul şi 

din Noul Testament, şi, în special, din cartea Apocalipsei. Eu am 

fost pe insula Patmos, unde Ioan a primit această descoperire. 

Am petrecut acolo câteva zile. Am citit toate cele 22 de 

capitole şi m-am rugat, spunând: „Iubite Domn, a sosit timpul. 



Eu trebuie să cunosc prin descoperire divină, eu trebuie să 

învăţ poporul Tău. Te rog, dă-mi aceeaşi descoperire pe care i-

ai dat-o lui Ioan acum 2000 de ani!”  

 

 
Frate Frank, continuăm. Dar înainte de a încheia, avem 

întrebarea unui frate, fratele Baroni, care a citit cartea „La început era 

Cuvântul, nu răstălmăcirea” Iată ce ne spune el: „De la bun început, 

sunt convins că nu există decât un singur Dumnezeu. Totuşi, aş dori să 

primesc claritate cu privire la subiectul pe care-l voi enunţa mai jos. 

Este vorba despre un pasaj din cartea dvs. de la pagina 16, care spune 
că în Biblie nu se vorbeşte despre o preexistenţă a Fiului (existenţa 

mai dinainte a Fiului). Întrebarea lui este: „Cum rămâne atunci cu 

Proverbe 8 care vorbeşte despre existenţa mai dinainte a Fiului şi cu 

faptul că Isus confirmă această preexistenţă în Ioan 8:56-58?” Ce 

spuneţi despre asta? 

 

 

Acest lucru nu este corect, domnule. Acum vom citi 

pasajul şi veţi vedea din Cuvântul lui Dumnezeu despre cine 

este vorba. Este scris aici, în Proverbe cap. 8, vorbind la 

feminin, nu la masculin, despre înţelepciune. Este scris în 

versetul 11: „Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât 

mărgăritarele” şi în versetul 12: „Eu, înţelepciunea, am ca 

locuinţă mintea, şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.” „Eu, 

înţelepciunea, eu, înţelepciunea… Aceasta este o neînţelegere. 

Apoi, în versetul 14 este scris: „De la mine vine sfatul şi 

izbânda.” Deci, noi trebuie să înţelegem că Proverbe cap. 8 n-a 

fost folosit de nici un apostol, nici chiar de Domnul Isus 

Hristos, cu aplicare pentru Fiul, Isus Hristos. În Ioan 8:56 

citim, …poate citim direct din versetul 58 : „Isus le-a zis: 

„!Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască 

Avraam, sunt Eu.” Aceasta n-are nici o legătură cu Proverbe 8. 



Nici o legătură! Ci are legătură doar cu Avraam şi cu Cel care l-

a vizitat pe Avraam. 

 

 
Frate Frank, urmează să ne luăm rămas bun. Vă rugăm să vă 

adresaţi poporului lui Dumnezeu, pentru că, duminică, acest mesaj 

puternic va fi transmis la televiziunea naţională şi noi credem că veţi 

transmite acelaşi mesaj şi poporului lui Dumnezeu. Vă rugăm să 

adresaţi nişte ultime cuvinte oamenilor care v-au urmărit în această 

emisiune. 

 

 

Aş dori să profit de această ocazie pentru a vă saluta pe 

toţi. Vă iubesc pe toţi. Vă cunosc ţara de 32 de ani. Ca 

misionar, am călătorit în toată Africa, dar în ţara dvs. au fost 

nişte binecuvântări extraordinare. Şi William Branham, 

slujitorul şi prorocul lui Dumnezeu a văzut vulturul german 

zburând peste Africa. A văzut aceasta când era în Zürich, 

Elveţia. Eu nu sunt un proroc, nu sunt un om deosebit, dar eu 

sunt chemat la slujbă şi, prin harul lui Dumnezeu, am 

descoperirea Cuvântului autentic al lui Dumnezeu, ceea ce e cu 

totul diferit faţă de toate răstălmăcirile. Răstălmăcirile vin de 

la oameni, dar descoperirea vine de la Dumnezeu. Aşa că vă 

invit pe toţi să ascultaţi Cuvântul lui Dumnezeu duminică, şi să 

primiţi aceeaşi descoperire şi aceleaşi binecuvântări. Vă invit! 

Dumnezeu să vă binecuvânteze! În Numele Sfânt al lui Isus, 

Amin! 

 

 
Dragi telespectatori, l-aţi urmărit pe fratele Ewald Frank, 

misionar internaţional care are slujba de a propovădui Cuvântul 

conform descoperirii pe care a primit-o din partea Domnului nostru. 

El ne invită în această duminică de la ora 14.00, pe stadionul central, 



pentru a urmări acelaşi mesaj puternic în urma căruia vom primi şi noi 

descoperirea, care ne va ajuta să fim mai bine călăuziţi în acest timp 

de sfârşit. Frate Frank, Domnul să vă binecuvânteze! Amin! 
 

 

 

 
 

 

 

Imagine din timpul interviului 


