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Interviu cu fratele Frank 

Vineri 22 iulie 2011, OTV – Bucureşti 

 

 

Reporter: Înainte de a vorbi despre ciocoii din România, haideţi să vorbim 
şi despre lucruri frumoase, pozitive şi să-i adresăm un „Bun venit în România!” 
misionarului Ewald Frank, care vine din Germania. Chiar în această seară a 
sosit în România. Bună seara! Bine aţi venit! 

 

Ewald Frank: Mulţumesc. 

 

Reporter: Înainte de a-i da cuvântul, aşadar o scurtă prezentare a 
misionarului Ewald Frank. Nu ştiu dacă aţi mai văzut misionari la televizor, sau 
oameni care propovăduiesc credinţa în lume. Aşadar slujeşte lui Dumnezeu şi 
poporului lui Dumnezeu de peste cincizeci de ani. A predicat Cuvântul lui 
Dumnezeu în peste o sută cincizeci de ţări de pe cinci continente. A pus bazele 
misiunii internaţionale din Krefeld, Germania, acolo unde în fiecare sfârşit de 
săptămână din lună se adună sute de credincioşi din toată lumea pentru a 
asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste adunări sunt transmise în direct pe 
internet fiind traduse în douăsprezece limbi printre care şi limba română. Deci, 
poate este deja foarte cunoscut multora dintre români. A venit în ţara noastră 
începând cu anul 1968. Eu abia mă născusem, aveam un an când invitatul 
nostru a venit în România. După anul 1990 a venit în România în fiecare an şi a 
predicat în diferite oraşe din ţară: Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Arad, 
Suceava şi alte localităţi mari din ţara noastră. El doreşte să fie numit „fratele 
Frank”. Haideţi să punem primele întrebări şi pe urmă şi dumneavoastră 
telespectatorii îi puteţi pune întrebări prin serviciul de mesaje scrise în această 
seară. 

Aşadar o primă întrebare pe care am dori să v-o adresăm se referă la 
evenimentele actuale din sfera politică, socială şi religioasă: Ce spune Biblia 
despre aceste evenimente? 

 

Ewald Frank: Scopul meu principal pentru care sunt aici, este de 

a împărtăşi cu voi Cuvântul lui Dumnezeu. Şi sper că aceasta va fi o zi 
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deosebită pentru voi toţi. Am fost în multe ţări, dar în România am fost 

mai mult decât în oricare altă ţară. Aşa că sunt la mine acasă aici în ţara 

voastră. Şi sunt bucuros că pot împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu cu voi. 

 

Reporter: Deoarece sunt atât de multe credinţe, deşi există numai un 
Singur Dumnezeu, am dori să ştim care este credinţa adevărată. 

 

Ewald Frank: Adevărata credinţă este consemnată în Biblie. Dar 

fiecare ştie că Biblia a fost interpretată în multe feluri. Noi nu 

interpretăm deloc Scriptura. Noi credem Cuvântul original al lui 

Dumnezeu aşa cum este scris în Biblie. Și aceasta este diferenţa dintre 

noi şi toate celelalte denominaţii. Noi credem că, Cuvântul lui 

Dumnezeu rămâne în veac și toate interpretările îi duc în rătăcire pe 

oameni. De aceea trebuie să subliniem că Biblia este Cuvântul original 

al lui Dumnezeu. Şi noi credem că este un singur Dumnezeu. Acest 

singur Dumnezeu S-a descoperit în cer ca Tatăl nostru; de aceea ne 

rugăm „Tatăl nostru care eşti în ceruri”; pe pământ S-a descoperit în 

singurul Său Fiu zămislit, ca să ne răscumpere; şi apoi locuiește în noi 

prin Duhul Sfânt. Toate bisericile cred în trei persoane diferite, veşnice 

şi se foloseşte noţiunea „trinitate”. Dar această noţiune nu se găseşte nici 

măcar o dată în Biblie.  

Dar astăzi nu putem intra în toate aceste detalii. Sunt aici ca să 

răspund la câteva întrebări. Sunt bucuros că sunt aici. 

 

Reporter: Şi noi vă mulţumim că aţi ales postul nostru de televiziune 
pentru a transmite toate aceste mesaje. Întrebarea următoare ar fi, pentru că 
tocmai aţi vorbit despre Biserică, ne puteţi spune care sunt făgăduinţele lui 
Dumnezeu pentru Biserica Lui?  

 

Ewald Frank: Făgăduinţele pentru Biserica lui Isus Hristos sunt... 

și noi trebuie să facem o distincţie între Biserică şi biserici. Noi avem 

biserică catolică, biserica ortodoxă, biserica anglicană, biserica luterană. 

Dar Isus Hristos vorbeşte numai despre Biserica Sa. În Matei 16.18, 

Domnul nostru a spus: „Eu voi zidi Biserica Mea”. Aşa că noi trebuie să 
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devenim o parte a Bisericii lui Isus Hristos și de aceea trebuie să avem 

harul lui Dumnezeu manifestat în viaţa noastră.  

Din zilele Reformei, Biblia a fost tradusă în alte limbi. Până atunci 

nicio familie nu avea Biblia. Dar după aceea a urmat o trezire după alta. 

Şi acum toate naţiunile au Biblia. Astfel noi putem să verificăm dacă 

credem, sau nu, Cuvântul lui Dumnezeu.  

Pentru că am o responsabilitate, eu doresc să împărtăşesc cu voi 

Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Ce îl face pe om un creştin? Care sunt trăirile de bază ale unui 
credincios adevărat? 

 

Ewald Frank: În Ioan 3 Domnul nostru a spus: „dacă un om nu se 

naşte din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu”. Şi apoi dacă 

citim în Iacov 1.18 şi în 1 Petru 1.23, ni se spune cu exactitate cum are 

loc acest lucru. Mai întâi ne este predicat Cuvântul, apoi noi primim 

Cuvântul ca sămânţă. Aceasta este Matei 13, Marcu 4, Luca 8. Cuvântul 

este sămânţa şi de îndată ce noi primim Cuvântul în inima noastră, 

Duhul Sfânt vine peste noi şi creează o viaţă nouă în noi, viaţa lui Isus 

Hristos şi atunci devenim fii şi fiice ale lui Dumnezeu, prin harul lui 

Dumnezeu, dacă suntem născuţi din nou. Da… 

 

Reporter: Ce însemnătate are moartea, învierea şi înălţarea la cer a lui 
Isus Hristos? 

 

Ewald Frank: Când Domnul nostru Isus Hristos, Fiul lui 

Dumnezeu, a murit pe cruce, El a luat locul nostru, El a luat păcatele 

noastre. Şi în momentul când El a murit şi Şi-a vărsat sângele, 

Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Aceea a fost cea mai 

mare zi din istoria omenirii. Noi toţi am fost pierduţi, nu aveam decât 

viaţa firească, dar în momentul când Isus Hristos a murit şi Şi-a vărsat 

Sângele şi Şi-a dat viaţa, noi am fost răscumpăraţi. Dar prin înviere, este 

confirmat că moartea a fost biruită, locuința morților a fost biruită şi 

viaţa nouă a ieșit la iveală. Astfel, învierea lui Isus Hristos este 

confirmarea răscumpărării noastre, a biruinţei asupra Satanei, morţii şi 
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asupra locuinței morților. Și învierea Lui este garanţia pentru învierea 

noastră. Amin. 

 

Reporter: Ce însemnătate are Cincizecimea pentru noi? 

 

Ewald Frank: Cincizecimea este o zi deosebită. În Vechiul 

Testament se face referire [la aceasta] în Levitic 23. Mai întâi vedem 

secerișul, apoi vedem primul snop. Şi apoi vedem că sunt cincizeci de 

zile de când se ia primul snop până la ziua Cincizecimii. Cuvântul 

„penticost” înseamnă „a cincizecea zi”.  

Când Isus Hristos a înviat din morţi a petrecut patruzeci de zile cu 

ucenicii Săi după învierea Sa şi apoi din fața ochilor lor a fost luat în 

slavă, conform Luca 24.50-51 şi conform Fapte 1.9-11. Dar după zece 

zile, când s-a împlinit această perioadă de cincizeci de zile, conform 

Fapte cap. 1 şi 2, primii 120 de credincioşi au fost strânşi în Ierusalim în 

acea a cincizecea zi, în ziua Cincizecimii şi atunci a avut loc turnarea 

Duhului Sfânt, ca o confirmare că răscumpărarea, învierea este lucrarea 

lui Dumnezeu.  

Şi în ziua de Cincizecimii, a venit la existenţă Biserica nou 

testamentară. A fost ținută prima predică, primii 3.000 de oameni au fost 

botezaţi prin scufundare, în Numele Domnului Isus Hristos.  

Deci ziua Cincizecimii a fost o confirmare a ceea ce s-a întâmplat 

pe Golgota, o confirmare a ceea ce s-a întâmplat prin înviere şi acum 

Dumnezeu a confirmat-o. 

Doar încă un gând: noi trebuie să trăim răscumpărarea, trebuie să 

trăim naşterea din nou, trebuie să trăim turnarea Duhului Sfânt. În anul 

1949 eu am trăit aceste lucruri, prin harul lui Dumnezeu. Amin. 

 

Reporter: Care este botezul corect conform Scripturii? 

 

Ewald Frank: Mai întâi este predicată Evanghelia, Cuvântul 

(Marcu 16.16). Apoi Domnul nostru a spus: „Cine va crede şi se va 

boteza, va fi mântuit” (v. 16). Acesta este Cuvântul Domnului nostru. 

De aceea Scriptura spune în Fapte 2.41 că aceia care au auzit predica 

apostolului Petru, au crezut în Isus Hristos, păcatele le-au fost iertate şi 



5 

 

apoi ei au fost botezaţi (Fapte 2.38) în Numele Domnului Isus Hristos, 

pentru că acesta este Numele de legământ nou testamentar în care 

Dumnezeu S-a descoperit pe Sine, ca Tată în cer, în Fiul pe pământ şi 

prin Duhul Sfânt în noi. Aşa că botezul biblic [este confirmat] în: Fapte 

2, Fapte, 8, Fapte 10, Fapte 19 şi Romani 6 [unde] toţi credincioşii au 

fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Amin. 

 

Reporter: Care sunt făgăduinţele pentru Israel din punctul 
dumneavoastră de vedere? 

 

Ewald Frank: Făgăduinţele pentru Israel se găsesc în Vechiul şi 

în Noul Testament. În ultimul capitol din cartea Deuteronom, în special 

în Deuteronom 30.3, Domnul nostru a făgăduit în timpul lui Moise, că 

evreii se vor întoarce în ţara lor în zilele de pe urmă. În cartea prorocului 

Ezechiel în cap. 36, aici ni se spune cu precizie: „Căci vă voi scoate 

dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în 

ţara voastră” (v. 24). Aceasta este făgăduinţa lui Dumnezeu pentru 

poporul Său de legământ, Israel. Şi acest lucru noi îl vedem, în special 

din anul 1948, când evreii s-au întors din toate ţările şi după două mii de 

ani a fost proclamat statul Israel. Eu îmi aduc aminte de acel timp. Este o 

împlinire directă a prorociei biblice. Fie că este în Vechiul sau Noul 

Testament, întoarcerea lui Israel în ţara făgăduită este cel mai important 

semn că noi trăim la sfârşitul timpului de sfârşit. Chiar şi faptul că 

Ierusalimul şi ţara va fi divizată. În Ioel 3.2b citim: „...pentru Israel, 

moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele 

ţara Mea”. 

Ei au împărţit Israelul în diferite porţiuni. Acest lucru nu este 

corect înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat făgăduinţa lui Avraam în 

Geneza 15, că ţara în care va fi el, va fi dată urmaşilor lui. Deci 

întoarcerea evreilor în ţara lor din circa 150 de ţări este o împlinire 

directă a profeţiei biblice în timpul nostru. Şi în Luca 21 Domnul nostru 

a spus: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în 

sus și să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”. 

Aşa că noi trăim într-un timp deosebit. Dumnezeu să binecuvânteze 

Israelul! Amin. 
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Reporter: Trecem acum şi la întrebările telespectatorilor adresate prin 
serviciul de mesaje scrise. Fratele Pavel din Reşiţa vă spune: „Domnul Isus să 
te binecuvânteze, frate drag!” Cunoaşteţi deja mulţi români? 

 

Ewald Frank: Da. 

 

Reporter: Şi din care localităţi ale ţării, pe unde aţi fost deja? 

 

Ewald Frank: [Traducătorul: Cluj, Timişoara] Da, Bucureşti. 

 

Reporter: Care este adevărata zi de odihnă? 

 

Ewald Frank: În scrisoarea către evrei apostolul Pavel a aşezat 

acest subiect în mod foarte corect. În Vechiul Testament, în special în 

Exod 31, de trei ori Sabatul a fost poruncit pentru Israel. Sabatul nu a 

fost poruncit niciodată pentru Biserica nou testamentară, dar nici 

duminica n-a fost poruncită. Dar apoi, dacă recitim Levitic 23, ziua 

deosebită a fost mereu cea de după Sabat, aşa cum a fost cu învierea 

Domnului nostru. Conform celor patru evanghelii învierea a avut loc în 

prima zi a săptămânii.  

Dar eu nu sărbătoresc duminica. În toată viaţa mea am avut 

adunări sâmbăta şi duminica. Eu ştiu că duminica a fost declarată ca ziua 

soarelui şi a fost aşezată ca zi deosebită în religia de stat, în biserica din 

imperiul roman. Dar aşa cum am spus, eu nu ţin o anumită zi. Toată 

viaţa mea am predicat sâmbăta şi duminica. Însă Noul Testament învaţă 

că Isus Hristos a înviat în prima zi, care este duminica şi că ucenicii s-au 

adunat în prima zi. După opt zile s-au strâns din nou împreună. În Fapte 

20, apostolul Pavel s-a adunat cu ucenicii în prima zi a săptămânii.  

Aşa că evreii au ziua lor, care va fi ţinută din nou când Mesia va 

veni la evrei. Ei au şi astăzi Sabatul, ceea ce este absolut corect [pentru 

ei]. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul! Dumnezeu să binecuvânteze 

Biserica! 

 

Reporter: Acum, din punctul de vedere al Bibliei şi din punctul de vedere 
al dumneavoastră, vine sfârşitul lumii la anul, în 2012? 
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Ewald Frank: Nimeni nu ştie ziua sau ceasul. Fiecare calcul făcut 

până în ziua de azi a dat greş şi fiecare calcul va da greş mereu. Domnul 

nostru a spus de trei ori, în Matei 24, în Marcu 13 şi în Luca 21: „Când 

veţi vedea toate aceste profeţii biblice împlinindu-se, atunci pregătiţi-vă, 

fiţi gata, pentru că se poate întâmpla în orice moment”. Dar conform 

Matei 24.14, Evanghelia aceasta originală a lui Isus Hristos trebuie 

predicată tuturor națiunilor. Şi aceasta este însărcinarea pe care Domnul 

mi-a dat-o personal cu o voce audibilă, pe 2 aprilie 1962 - să merg în 

toată lumea, din oraş în oraş, ca să predic Cuvântul Lui. Şi eu privesc în 

urmă, am fost în 155 de ţări, avem această slujbă şi la televiziune în 

Noua Zeelandă, Australia, Statele Unite, Canada, Rusia, pretutindeni şi 

aşa cum avem şi aici – Dumnezeu să vă binecuvânteze! –  astfel încât 

toate naţiunile să poată fi ajunse pentru că aceasta este porunca 

Domnului. Aceasta este ultima chemare înainte de revenirea lui Isus 

Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reporter: O telespectatoare, Monica, vă întreabă: „Ce alte semne de 
astăzi dovedesc că trăim la sfârşitul timpului? Dacă sunt asemenea semne… 

 

Ewald Frank: În primul rând - pe scurt - o naţiune este împotriva 

altei naţiuni, cutremure şi alte catastrofe au loc în domeniul natural, dar 

cum am spus deja, când smochinul, Israelul, se întoarce în ţara lui, 

atunci timpul este aproape. Dar versetul principal este în 1 Tesaloniceni 

5: „Când vor zice: «Pace şi linişte!»...” (v. 3). După al Doilea Război 

Mondial Germania a fost divizată, Europa a fost divizată şi o naţiune era 

împotriva altei naţiuni. Dar acum avem un proces de pace. Toţi vor pace, 

pace, pace, fiecare vrea pace şi securitate. Şi aceste două cuvinte sunt 

scrise în 1 Tesaloniceni 5.1-3. Deci noi trebuie să fim foarte atenți la 

toate aceste catastrofe şi la faptul că fiecare vrea pace. Acum a venit 

timpul când toţi vor pace: în Orientul Apropiat, în jurul Ierusalimului, 

toţi vor pace, pace, pace. Deci, acesta este timpul: „Când vor zice: 

«Pace şi linişte!» atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei”. 

După toate aceste cutremure şi catastrofe care au avut loc, trebuie să 

vină un proces de pace şi acest proces de pace este în desfăşurare acum. 
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Aş putea intra în multe detalii, dar acesta este semnul principal la care 

trebuie să fim atenţi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reporter: Apropos de ceea ce se întâmplă, până ce să se facă pacea 
sunt multe războaie… Telespectatorii vă întreabă cum se va termina războiul din 
Libia? Exploziile de adineauri din Oslo, Norvegia şi toate aceste evenimente 
triste, vor avea vreodată sfârşit sau nu? 

 

Ewald Frank: Aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar procesul 

de pace va continua pentru că acum nouăsprezece ani s-a semnat tratatul 

de pace de la Oslo. Şi în aceşti nouăsprezece ani care au trecut s-au 

întâmplat diferite lucruri, dar procesul de pace va continua, cu Israel şi 

cu Neamurile, pentru că aceasta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Da… 

 

Reporter: Maricica din Piatra Neamţ spune: „În această seară Dumnezeu 
v-a trimis un înger ca să vă facă cunoscut adevărul biblic, numai crezând în 
Dumnezeu. Veţi ajunge la putere… Să-l salutaţi pe fratele meu, pe domnul 
Ewald Frank”. Îl salutăm încă o dată pe invitatul nostru. O doamnă Doina vă 
întreabă: „Ce a spus Isus despre cine vrea să fie cel mai mare?” 

 

Ewald Frank: Ucenicii şi-au pus această întrebare înainte ca 

Hristos să moară, ei gândeau pur și simplu firește. Dar după ce Hristos a 

murit, ceea ce este scris în Galateni cap. 2.19-20 trebuie să devină trăirea 

noastră. Apostolul Pavel a putut spune: „Am murit împreună cu Hristos 

şi trăiesc... acum nu-mi mai trăiesc viața mea proprie, ci Hristos Își 

trăieşte viața Sa prin noi”. Deci oricine este în harul lui Dumnezeu nu va 

crede niciodată despre sine că este cineva. Noi dăm toată slava lui Isus 

Hristos. Amin. 

 

Reporter: „Ce înseamnă că trăim într-un timp profetic?” vă întreabă 
fratele Paul. 

  

Ewald Frank: Aceasta înseamnă 2 Petru 1.20 - niciun cuvânt din 

profeția biblică nu admite o interpretare particulară. În textele profetice 
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din Vechiul şi Noul Testament, tot ceea ce se întâmplă acum a fost 

prezis, spus mai dinainte. 

În Cuvântul lui Dumnezeu sunt trei aspecte deosebite. Primul 

aspect este partea evanghelistică: „Mergeţi şi predicaţi Evanghelia la 

toate neamurile”. Partea a doua este slujba de învăţătură: „Învăţaţi toate 

neamurile”. Iar partea a treia este partea profetică. Iar în partea profetică 

toate lucrurile au fost spuse dinainte, în special în cele 22 de capitole ale 

Apocalipsei, când toate lucrurile care se întâmplă acum au fost spuse 

dinainte.  

Deci, în Cuvântul lui Dumnezeu avem o parte evanghelistică, o 

parte de învăţătură şi o parte profetică. Și la prima venire a lui Hristos s-

au împlinit 109 prorocii din Vechiul Testament. Şi acum din nou, înainte 

de a doua venire a lui Hristos toate textele profetice se împlinesc, chiar 

şi 1 Timotei 4; 2 Timotei 3; 2 Petru 3, toate textele profetice sunt acum 

în procesul de împlinire. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reporter: „Există o legătură între prorocul Ilie din Vechiul Testament şi 
timpul în care trăim noi?” vă întreabă cineva. 

 

Ewald Frank: Da. Prorocul Ilie este amintit în mod deosebit în 1 

Împăraţi cap. 17, 18. A fost un timp când toţi israeliții mergeau în 

diferite direcţiile: erau preoţi ai lui Baal, ai Astarteei şi apoi a apărut 

prorocul Ilie şi slujba lui a avut un asemenea efect asupra poporului 

Israel, pentru că el a chemat tot poporul pe Muntele Carmel şi a sosit 

momentul când Dumnezeu a răspuns prin foc. Aceea a fost o confirmare 

divină că acel om era un om al lui Dumnezeu. Şi el a putut spune: „Eu 

am făcut toate lucrurile după Cuvântul lui Dumnezeu”. Apoi în Marcu 1 

şi în special în Luca 1 avem făgăduinţa că va veni Ioan Botezătorul şi va 

merge în duhul şi puterea lui Ilie. Dar după slujba lui Ioan Botezătorul, 

care a venit în duhul şi puterea lui Ilie ca să întoarcă inima părinţilor 

vechi testamentari la copiii nou testamentari, conform Luca 1.16-17, 

Domnul nostru a dat făgăduinţa - confirmând făgăduinţa din Vechiul 

Testament - în Matei 17.11: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie 

şi să aşeze din nou toate lucrurile”. Aceeaşi făgăduinţă ne-a dat-o 

Domnul în Marcu 9.12. Deci avem slujba lui Ilie din Vechiul Testament, 

slujba lui Ioan Botezătorul care a venit în duhul şi puterea lui Ilie şi apoi 
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făgăduinţa finală în Maleahi 4: „Vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte 

de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată”. Şi conform 

Ioel 2.31 şi conform Fapte 2.20: „Soarele se va preface în întuneric şi 

luna în sânge, înainte ca să vină ziua aceea...”. Deci pentru că suntem 

atât de aproape de ziua Domnului, a fost o slujbă în timpul nostru care 

poate fi comparată cu slujba profetului Ilie, o slujbă care să ne aducă 

înapoi la Cuvântul original al lui Dumnezeu, la învăţăturile originale ale 

Cuvântului lui Dumnezeu.  

Şi de obicei eu spun: prima şi ultima predică trebuie să fie la fel; 

primul şi ultimul botez trebuie să fie la fel; prima Cină a Domnului 

trebuie să fie la fel cu ultima Cină a Domnului. Noi trebuie să ne 

întoarcem la Biblie, să ne întoarcem la temelia  originală aşezat de 

apostoli şi proroci.  

Deci, a fost o slujbă ca a lui Ilie în timpul nostru şi Dumnezeu Şi-a 

confirmat Cuvântul Lui. Eu sunt un martor ocular a ceea ce a făcut 

Dumnezeu în timpul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reporter: Alt telespectator, Andi din Cluj, vă întreabă: „Cât de aproape 
este revenirea lui Hristos?” 

 

Ewald Frank: O spun din nou: nimeni nu ştie ziua sau ora. Dar ca 

să fiu cinstit, eu aştept revenirea Domnului în timpul vieţii mele. Chiar şi 

apostolul Pavel a aşteptat-o în timpul lui. Dar aşa cum am împărtăşit cu 

voi, toate prorociile şi prezicerile biblice se împlinesc sub ochii noştri. Şi 

Domnul nostru a spus în Luca 21: „Când veţi vedea aceste lucruri, 

atunci voi ştiţi”. Nu visaţi, nu ghiciţi, voi ştiţi din Cuvântul lui 

Dumnezeu că timpul este aproape, chiar la uşă.  

Când noi am venit astăzi aici, poate au fost 8 kilometri, dar când 

am ajuns la uşă a trebuit doar să intrăm înăuntru. Şi aşa a spus şi 

Domnul: „Când veţi vedea aceste lucruri întâmplându-se” atunci 

Domnul este chiar la uşă; nu este departe, ci este chiar la uşă. Şi după 

aceea Domnul nostru a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele 

Mele nu vor trece”. 

Eu sunt convins înaintea lui Dumnezeu că acesta este ultimul 

mesaj, ultima chemare ca să ne cheme afară şi să ne aşeze din nou. Este 
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timpul pregătirii noastre, timpul reaşezării noastre, a pregătirii noastre. 

Pentru că Biblia spune în Matei 25: „Iată Mirele, ieşiţi-I în 

întâmpinare!”. Şi în v. 10 se spune: „Cele ce erau gata, au intrat cu el 

în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa”. Eu doresc ca toţi cei ce aud 

Cuvântul lui Dumnezeu acum, să fie pregătiţi pentru ziua revenirii lui 

Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze! 

 

Reporter: Am primit foarte multe mesaje de la telespectatori. Măcar să 
apuc să citesc o parte dintre ele. Cineva dintre telespectatori spune: „Aşa ceva 
nu s-a mai întâmplat în istoria televiziunii din România, o predică atât de clară şi 
de adevărată, este direct de la Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze mult!” 
Vă salută acest telespectator. Un alt telespectator: „Vă rog să-l salutaţi pe fratele 
meu drag. Domnul să-l binecuvânteze!” Semnează Adi din Timișoara. Un alt 
telespectator: „Am o soră misionar. Ea merge în India şi Peru ca să ducă 
Numele Domnului acolo unde nu s-a aflat de el. A lăsat America şi familia pentru 
aceasta. Îl stimez pe domnul [Ewald Frank], ştiu ce înseamnă să fii misionar. 
Doamne ajută”. Dar pentru cei care nu ştiu ce înseamnă a fi misionar aş vrea să 
explicaţi în câteva cuvinte cum se desfăşoară viaţa dumneavoastră, ce faceţi 
concret într-o săptămână, într-o lună sau într-un an? 

 

Ewald Frank: Cuvântul „misionar” pe care îl avem noi astăzi, a 

fost cuvântul „apostol”, în original. Dar este o mare diferenţă între un 

misionar trimis de o biserică… Fiecare denominaţie are misionarii ei, 

dar în limbaj biblic, mai întâi tu trebuie să fii chemat. Toţi prorocii şi 

fiecare apostol în parte a fost chemat în mod personal. Aşa cum 

apostolul Pavel a putut spune unde s-a întâmplat: chiar înainte de 

Damasc, pe la amiază. El a ştiut cu precizie când a fost chemat, el a ştiut 

cu precizie ceea ce i s-a spus.  

La fel este şi cu mine şi aceasta o spun în smerenie (înainte m-am 

referit puţin la aceasta): eu, fratele Frank, nu am ştiut că Domnul mai 

vorbeşte în timpul nostru, nici nu m-am rugat vreodată pentru aceasta. 

Dar aşa cum am amintit, în ziua de 2 aprilie 1962, chiar înainte de 

răsăritul soarelui, m-am trezit devreme, m-am îmbrăcat şi m-am pregătit 

pentru noua zi, m-am dus la fereastră, am dat draperia deoparte şi m-am 

uitat afară… Nu mai era niciun nor pe cer.  



12 

 

În martie plouase foarte mult şi astfel eu eram bucuros să sezonul 

ploios se încheiase şi m-am întors spre mijlocul camerei. Am făcut o 

scurtă rugăciune şi am dedicat ziua Domnului şi m-am uitat din nou pe 

fereastră. În acel moment s-a întâmplat: vocea directă a Domnului, în 

limba germană, de sus, din dreapta mi-a spus: „Slujitorul meu, timpul 

tău pentru acest oraş se va încheia în curând”. Şi mi-a spus exact ce am 

de făcut. Aceste cuvinte, pe care le-am auzit, sunt la fel de adevărate ca 

fiecare cuvânt din această Biblie [fratele Frank ridică Biblia cu ambele 

mâini – n.tr.]. Din acel timp am început slujba internaţională. Datorită 

chemării directe, eu am o responsabilitate: să fiu credincios chemării şi 

însărcinării, să nu fac niciodată compromis, ci să predic Cuvântul 

original al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi. 

 

Reporter: Ne apropiem de sfârşitul întâlnirii noastre speciale. Dacă vreţi 
acum dvs. să adresaţi telespectatorilor fideli TV un ultim mesaj. 

 

Ewald Frank: Da... Vreau să-mi exprim recunoștința pentru că am 

fost invitat astăzi aici. Este o zi deosebită pentru mine şi eu cred că este 

o zi deosebită pentru mulţi. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze această 

staţie, să binecuvânteze această ţară, să binecuvânteze poporul Său din 

această națiune! – aceasta este rugăciunea mea. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze pe toţi! Dumnezeu să binecuvânteze acest post de 

televiziune. Pe toţi care lucrează aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi 

să fie cu voi în Numele sfânt al lui Isus! Amin. 

 

Reporter: Mulţumesc încă o dată pentru prezenţa excepţională 
misionarului Ewald Frank din Germania. Mulţumesc de asemenea şi domnului 
care ne-a ajutat să ne înţelegem mai bine cu domnia sa, care ne-a tradus 
această discuţie. Mulţumesc telespectatorilor care ne-au trimis mesaje. Poate o 
să ne reîntâlnim cu domnul Ewald Frank atunci când va reveni în Bucureşti, 
România. 


