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Interviu la RTN Chicago 

10 august 2012 

 

Reporter: Bine aţi venit la emisiune!  

 

Ewald Frank: Vă mulţumesc foarte mult! Mă bucur că sunt 

astăzi aici, în acest post de televiziune. Dumnezeu să vă binecuvânteze 

pe toţi.  

 

Reporter: Suntem onoraţi să vă întâlnim pe dvs. personal şi să 
înţelegem lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin dvs. în ultimii peste 50 
de ani, în peste 130 de ţări! Aş dori să vă cunosc puţin mai bine, având în 
vedere că vă întâlnesc pentru prima dată. Presupun că mulţi telespectatori ne 

urmăresc pentru prima dată şi am dori să ştim puţin mai mult despre trecutul 
dvs. Cum aţi devenit creştin?   

 

Ewald Frank: Foarte pe scurt: sunt născut în 1933. În 1948 L-

am primit pe Hristos ca Mântuitor al meu personal şi am fost botezat 

într-o biserică baptistă. În 1949 am primit botezul Duhului Sfânt şi de 

fapt de atunci am început să împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu, iar 

din 1951 predic. În 1955 a venit în Germania un om al lui Dumnezeu, 

pe nume William Branham şi acele adunări mi-au schimbat viaţa. Am 

văzut zilele biblice, am văzut o slujbă apostolică şi profetică şi de 

atunci împărtăşesc Evanghelia deplină cu foarte mulţi oameni din 

întreaga lume.  

 

Reporter: Este foarte interesant: aţi fost botezat într-o biserică 
baptistă şi câţiva ani mai târziu aţi fost botezat cu Duhul Sfânt, ceea ce este  
neobişnuit în credinţa baptistă. Cum explicaţi aceasta? 

 

Ewald Frank: Întoarcerea mea la Dumnezeu şi botezul s-au 

întâmplat într-un oraş, iar botezul Duhului Sfânt s-a întâmplat în 
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oraşul Hamburg. Acolo a avut loc o adunare, în principal de orientare 

penticostală şi au fost mulţi din S.U.A., chiar şi Hall Herman, cel care 

a filmat bombardarea oraşelor Nagasaki şi Hiroshima. Când s-a întors, 

el şi-a predat viaţa Domnului. El a fost unul dintre principalii vorbitori 

din acea adunare de la Hamburg şi s-a rugat pentru aceia care au dorit 

să primească botezul Duhului Sfânt.   

 

Reporter: Cum explicaţi botezul Duhului Sfânt? Ce s-a întâmplat?  

 

Ewald Frank: S-a întâmplat ca în zilele Bibliei, ca în ziua 

Cincizecimii. Când am fost umplut cu Duhul Sfânt, am început să 

vorbesc în altă limbă, pe care n-o cunoscusem mai înainte. Dar, de 

asemenea, a fost un botez al dragostei; dragostea lui Dumnezeu a fost 

turnată în inimile noastre, prin botezul Duhului Sfânt. Nu este [vorba]  

doar de vorbire, este o viaţă – o viaţă pe care o trăim pentru Hristos.   

 

Reporter: Spuneaţi că atunci când l-aţi întâlnit pe William Branham, 

viaţa dvs. s-a schimbat. Ce a fost important în acea întâlnire?  

 

Ewald Frank: A fost o săptămână de adunări... Trebuie să-mi 

stăpânesc lacrimile... După predică, acest om al lui Dumnezeu îi 

chema pe oameni ca să-L primească pe Hristos ca Mântuitor personal 

al lor, apoi el se ruga pentru bolnavi, indiferent de ce ar fi suferit acei 

oameni: fie că erau orbi, invalizi, surzi, muţi... Acest lucru s-a 

întâmplat în adunări publice, pe platformă; toţi au putut să vadă: când 

el s-a rugat, s-a întâmplat pe loc. Orbii şi-au primit vederea... 

Dumnezeu Şi-a confirmat Cuvântul, ca în slujba Domnului nostru şi în 

zilele Bibliei. Am fost atât de impresionat, aveam o singură întrebare: 

ce crede acest om, ce învaţă el, ce susţine el? Apoi, desigur, am ajuns 

să cunosc mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu.  

 

Reporter: Ce credeţi că-l deosebea pe acest om al lui Dumnezeu, 
William Branham, de alţi slujitori de astăzi? 
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Ewald Frank: Trebuie să fiu sincer: eu am verificat 

învăţăturile lui cu Cuvântul lui Dumnezeu; învăţătura despre 

Dumnezeire, învăţătura despre botezul în apă, învăţătura despre 

botezul cu Duhul Sfânt. Am verificat tot ceea ce a învăţat el, tot ceea 

ce a predicat el, cu Cuvântul original al lui Dumnezeu.  

Apoi, trebuie să spun că îi cunosc personal pe oamenii lui 

Dumnezeu din timpul nostru. Nu vreau să le amintesc numele, [dar] 

am fost în Tulsa, Oklahoma, am fost în Dallas, Texas; am fost la multe 

adunări. Ei au propriile slujbe, îşi construiesc împărăţiile lor; însă când 

este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, ei nu corespund în mod 

exact cu învăţăturile şi cu botezul apostolilor. Aceasta este o 

problemă!  

 

Reporter: Spuneţi-mi, cum înţelegeţi mântuirea? Când este mântuit 
omul?  

 

Ewald Frank:  Mai întâi, trebuie să recunosc că sunt pierdut. 

În timpul predicii, Duhul Sfânt m-a dovedit vinovat de păcat; de 

păcatul necredinţei, de păcat în general. Am plâns, apoi L-am primit 

pe Hristos ca Mântuitor personal al meu, crezând că El a murit pentru 

mine pe crucea Golgotei, Şi-a vărsat sângele ca să mă răscumpere, iar 

eu L-am primit ca Mântuitor personal al meu. 

 

Reporter: Cum se face acest lucru? Este un ritual religios pe care 

trebuie să-l urmaţi, sau cum se face?  

 

Ewald Frank: Nu, pur şi simplu s-a întâmplat. S-a întâmplat 

în timpul predicii; Duhul Sfânt a început să mă dovedească vinovat, 

iar eu m-am rugat: „Doamne, iată-mă. Sunt pierdut. Mântuieşte-mă! 

Dă-mi viaţă veşnică, pentru că doresc să trăiesc veşnic”.  

 

Reporter: Care este următorul pas? Pare foarte simplu şi totodată  
foarte adevărat. După ce omul face lucrul acesta şi-L invită pe Hristos în viaţa 
lui, care este următorul pas?   
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Ewald Frank: Pasul următor, conform marii trimiteri, este 

botezul. Iar noi trebuie să fim foarte atenţi: marea trimitere se află în 

Matei 28, în Marcu 16, Luca 24 şi în Ioan 20. Şi apostolul Petru a fost 

de faţă când Domnul a dat marea trimitere, după cum este relatat în 

cele patru evanghelii. Iar în ziua Cincizecimii, chiar la turnarea 

Duhului Sfânt, în ziua când a fost întemeiată Biserica nou-

testamentară, de pe buzele lui au ieşit aceste cuvinte: „Pocăiţi-vă, 

fiecare din voi şi fiţi botezaţi în Numele lui Isus Hristos, spre a 

confirma iertarea păcatelor voastre”. Iertarea are loc prin sânge, dar 

prin botez confirmi că ai primit iertarea păcatelor tale şi eşti botezat 

prin scufundare, în Numele Domnului Isus Hristos.   

 

Reporter: Cât de important este botezul, pentru mântuire? 

 

Ewald Frank: Este categoric important, pentru că Domnul 

nostru a spus două lucruri: în Marcu 16.16: „Cei ce cred şi sunt 

botezaţi, vor fi mântuiţi; iar ceilalţi vor fi osândiţi”. Deci tot ceea ce a 

spus Domnul nostru este important. Trebuie făcut! Nu se poate altfel.  

 

Reporter: Cât de important este să fii botezat corect? Adică, există 

unele biserici care botează „în Numele Tatălui  şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”, 
iar altele care pretind că trebuie să fii botezat numai „în Numele lui Isus”. Cât 
este de important acest lucru?  

 

Ewald Frank: Acest lucru este foarte important; şi Domnul 

nostru a dat însărcinarea: „botezaţi-i în Numele”, singular, „Tatălui, al 

Fiului şi al Duhului Sfânt”. Înainte ca eu să pot boteza, trebuie să 

cunosc Numele; Numele în care S-a descoperit Dumnezeu ca Tată în 

cer, în singurul Său Fiu zămislit, pe pământ şi în Biserica Sa, prin 

Duhul Sfânt. Şi acela este Numele de legământ nou-testamentar, Isus. 

Deci, fiecare botez care a avut loc din ziua Cincizecimii, a fost făcut 

conform Matei 28.19, în Numele Domnului Isus Hristos.  

De exemplu, dacă eu v-aş întreba „cât face trei ori trei?”, nu 

puteţi spune că „trei ori trei face trei ori trei”; trebuie să-mi daţi 

răspunsul. Dacă vă întreb care este Numele Tatălui, al Fiului şi al 
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Duhului Sfânt, trebuie să-mi daţi răspunsul. Nu puteţi să repetaţi pur şi 

simplu problema; trebuie să daţi răspunsul. Petru a avut răspunsul, 

Filip a avut răspunsul, Pavel a avut răspunsul. Biblia spune aceasta în 

Efeseni 4: „o credinţă, un Domn, un botez”.  

 

Reporter: Tată, Fiu, Duh Sfânt, egal Isus. Dacă cineva este botezat 
astăzi „în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt”, este în regulă, sau nu?   

 

Ewald Frank: Primul botez care a avut loc aşa cum aţi amintit 

dvs., a avut loc în anul 337. Când Constantin era pe moarte, a chemat 

un episcop şi el a fost primul care a primit picături de apă pe frunte. 

Până atunci, conform însăşi istoriei Bisericii, toţi fuseseră botezaţi 

prin scufundare, în Numele Domnului Isus Hristos.   

 

Reporter: Aş dori să luăm o scurtă pauză, apoi să discutăm puţin 
despre creştinism, confesiuni religioase, religii. Sunt atâtea religii... Aş dori să 
ştiu de ce religie sunteţi dvs., dar ţineţi răspunsul până vom reveni după 
această scurtă pauză [publicitară]. [...] 

Reporter, după pauza publicitară: Tocmai am promis telespectatorilor 

noştri şi sper că-mi permiteţi s-o fac – i-am invitat pe telespectatorii noştri să 
scrie sau să pună întrebări dacă doresc să întrebe ceva anume şi aş dori să 
vă adresez aceste întrebări, ca să le puteţi răspunde în mod direct. 

 

Ewald Frank:  Foarte bine. 

 

Reporter: Ok, haideţi să revenim la discuţia noastră. Am vorbit 

despre creştinism: cum se împacă omul cu Dumnezeu, cum este născut din 
nou, cum este botezat; apoi el caută o biserică, o confesiune religioasă. Din 
ce confesiune religioasă faceţi parte dvs.? 

 

Fratele Frank: Trecutul meu este luteran, baptist, penticostal. 

Şi eu cred ce a spus Isus Hristos, Domnul nostru, în Matei 16: „Eu voi 

zidi Biserica Mea”. Iar Biserica lui Isus Hristos nu este o confesiune 

religioasă. Toţi cei ce sunt născuţi din Duhul lui Dumnezeu şi sunt 
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botezaţi în Trupul lui Hristos, aparţin Bisericii lui Hristos. Acum sunt 

multe confesiuni religioase. Din vremea Reformei, Dumnezeu a făcut 

un nou început. Au fost o mie de ani fără nicio confesiune religioasă,  

în care au avut loc prigoane, în care au avut loc şapte cruciade, dar din 

vremea Reformei a avut loc o revenire la Cuvântul lui Dumnezeu; mai 

aproape şi mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a 

folosit pe Luther şi pe alţii, chiar şi pe John Smith, întemeietorul 

bisericii baptiste şi pe toţi ceilalţi oameni ai lui Dumnezeu. În urmă cu 

puţin peste o sută de ani, a avut loc o nouă turnare a Duhului Sfânt. 

După al Doilea Război Mondial, Dumnezeu l-a trimis pe William 

Branham, cu un mesaj biblic direct, ca să ne readucă la Cuvântul lui 

Dumnezeu.  

Deci, în ochii lui Dumnezeu există o singură Biserică a lui Isus 

Hristos, dar multe confesiuni religioase. Însă din toate confesiunile, 

fiecare are dreptul să creadă conform Cuvântului lui Dumnezeu.  

 

Reporter: De ce credeţi că există atâtea religii, atâtea confesiuni 
religioase? Noi ştim despre un singur Dumnezeu, o singură Biblie şi totuşi 

există atâtea păreri. Unele chiar se contrazic între ele. De ce credeţi că este 
aşa?  

 

Ewald Frank: Acesta este lucrul care m-a întristat în ultimii 

cincizeci de ani. Eu am călătorit, până acum, în exact 155 de ţări şi 

cunosc religiile. Cunosc religia sikh, cunosc budismul, hinduismul, 

islamul. Am predicat în 15 ţări islamice; în Cairo, în Damasc, în Alep 

– am predicat în toate aceste ţări şi oraşe. Şi mă întristează, cu 

adevărat, dar trebuie s-o spun: confesiunile religioase şi religiile sunt 

obstacolul dintre Dumnezeu şi omenire. De aceea, eu nu atac nicio 

religie, dar prezint [Cuvântul lui Dumnezeu] şi spun aceasta: calea lui 

Dumnezeu spre noi este calea noastră spre Dumnezeu. Există o 

singură descoperire personală a lui Dumnezeu pe pământ şi aceea este 

în Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Numai El a putut să 

spună: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Cum spuneam, nu atac 

nicio religie, dar le arăt Cuvântul lui Dumnezeu, calea spre 

Dumnezeu, împreună cu afirmaţia că nimeni nu poate să trăiască 

veşnic numai dacă a primit viaţă veşnică. Există o singură viaţă 
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veşnică: aceea a lui Dumnezeu! Şi Dumnezeu S-a descoperit în Isus 

Hristos şi nouă ne-a fost dată viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul 

şi Mântuitorul nostru.    

 

Reporter: Chiar şi între confesiunile religioase creştine există atâtea 

diferenţe şi uneori au loc discuţii contradictorii cu privire la diverse subiecte. 
De ce credeţi că există atâtea contradicţii în cadrul bisericii, a comunităţii 
creştine?   

 

Ewald Frank: Da, ştiu, sunt conştient de aceasta. Eu spun 

următoarele: dacă ai descoperirea lui Hristos şi a Cuvântului lui 

Dumnezeu, nu mai discuţi în contradictoriu. Dacă o faci, nu ai 

descoperire. Eu invit pe fiecare să se lase călăuzit de Duhul Sfânt, să 

pună capăt confuziei, discuţiilor în contradictoriu şi să se roage ca 

Dumnezeu să ne readucă la Cuvântul Său original.  

 

Reporter: Aminteaţi de Biserică – de Biserica lui Dumnezeu, a lui 
Hristos. Cine aparţine acestei Biserici şi unde se află aceasta? Există atâtea 

confesiuni religioase, atâtea feluri de creştini şi există o singură Biserică a lui 
Hristos. Unde se află aceasta? Care este cea mai bună biserică – care este 
adevărata Biserică?  

 

Ewald Frank:  Astăzi avem exact 349 confesiuni protestante 

diferite şi biserici, unite în Consiliul Ecumenic Mondial al bisericilor. 

Dar aşa cum aţi amintit şi este adevărat, numai credincioşii care sunt 

născuţi din nou, care L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor 

personal, formează Trupul lui Hristos, pentru că Hristos nu este într-o 

confesiune religioasă. Hristos este în Biserica Sa şi toţi aceia care sunt 

născuţi din nou în fiecare oraş, formează Trupul lui Hristos.  

Conform 1 Corinteni 12 şi Efeseni 4, sunt apostoli, proroci, 

învăţători, evanghelişti – avem modelul biblic exact, pentru Biserica 

nou-testamentară, cu bătrâni, diaconi, cu darurile şi slujbele pe care le-

a pus Domnul în Biserica Sa chiar de la început. Deci Biserica Sa este 

acolo unde este prezent El, unde este respectat Cuvântul Său şi unde 

lucrează Duhul Său.  
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Reporter: Avem atâtea feluri de creştini şi de confesiuni religioase, 

cum deja am amintit. Totuşi, există oameni care îşi spun „creştini”, dar faptele 
lor spun altceva. Ce-l face pe un om creştin? 

 

Ewald Frank: Cuvântul „creştin” este în legătură cu religia. 

După cum spuneam, Dumnezeu nu ne-a adus o religie, iar Isus Hristos 

a fost cel dintâi Uns. Cuvântul „creştin” vine de la „Hristos”, iar 

Hristos este „Cel Uns”. Ca Fiu al lui Dumnezeu, El a fost Cel uns cu 

Duhul Sfânt. Deci, dacă noi suntem născuţi din nou, trebuie să fim 

unşi de Duhul Sfânt, ca să devenim creştini autentici, altfel suntem 

creştini doar cu numele şi nu în realitate.    

 

Reporter: Care sunt făgăduinţele  lui Dumnezeu pentru Biserica Sa?  

 

Ewald Frank: Sunt multe făgăduinţe. De exemplu, în prorocul 

Ioel, [este făgăduit] că în zilele din urmă Dumnezeu va turna Duhul 

Său peste orice făptură. Aceste făgăduinţe s-au împlinit. Dar 

făgăduinţa principală este: „Eu Mă duc să pregătesc locul. Apoi voi 

reveni şi vă voi lua ca să fiţi acolo unde sunt Eu”. Aceasta este o parte 

din slujba mea: să împărtăşesc cu tot poporul lui Dumnezeu faptul că 

revenirea Domnului nostru este iminentă şi El Îşi va ţine făgăduinţa. 

Toate semnele timpului arată că revenirea Lui este foarte, foarte 

aproape.  

 

Reporter: Aţi amintit semnele timpului şi m-aţi adus exact în punctul 

în care doream să ajung. Astăzi avem o situaţie foarte interesantă în lume: 
foarte multe crize, politice, religioase şi de altă natură; şi aş dori să ştiu 
părerea dvs: de ce trecem prin aceste crize, la nivel mondial. Credeţi că 
acestea sunt semne ale timpurilor, credeţi că acestea sunt indicii că lumea 

aceasta, aşa acum o ştim noi, se apropie de un sfârşit?  

 

Ewald Frank:  Da. Eu cred acest lucru, datorită Cuvântului lui 

Dumnezeu. În Matei 24, Marcu 13, Luca 21, Domnul nostru a vorbit 
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despre ceea ce se va întâmpla chiar înaintea revenirii Sale: războaie şi 

veşti de războaie, cutremure şi toate aceste catastrofe care vor avea 

loc. Apoi, la final, a spus că „atunci când veţi vedea smochinul 

revenind la viaţă”, acela este semnul principal din timpul nostru. Şi 

dacă citiţi în Osea 9.10, în Vechiul Testament Dumnezeu a comparat 

Israelul cu smochinul. Deci, acum, evreii s-au întors din 150 de ţări, în 

ţara lor făgăduită. Ei trebuie să fie acolo unde îşi vor desfăşura slujba 

cei doi proroci din Apocalipsa 11. Ei trebuie să fie în ţara făgăduită, ca 

să aibă parte de făgăduinţele date lor. Noi trebuie să fim în Cuvântul 

făgăduit  pentru timpul acesta, ca să avem parte de ceea ce face 

Dumnezeu chiar acum. Şi făgăduinţa  principală este în Maleahi 4: 

„Vi-l voi trimite pe prorocul Ilie, înaintea venirii zilei celei mari şi 

înfricoşate a Domnului”. El va întoarce inimile – nu capetele – inimile 

oamenilor înapoi la Dumnezeu. Această slujbă profetică are loc acum.  

Pe scurt, revenind la situaţia din jurul Ierusalimului şi în 

special din Orientul Mijlociu: dacă citiţi în Apocalipsa, cei patru 

îngeri ai nimicirii, sunt legaţi la râul Eufrat. Iar râul Eufrat porneşte şi 

curge exact prin Iran, Irak, în Golful Persic. Toate ţările din jurul 

Israelului au acum un singur „duşman comun” şi au declarat deschis 

că, după ce va fi distrus Israelul, va veni pacea. Dar Dumnezeu nu va 

permite să se întâmple aceasta. El a făgăduit că Îşi va strânge poporul 

în patria Sa şi acesta este unul dintre semnele principale că revenirea 

lui Hristos este iminentă.  

 

Reporter: Cât credeţi că este de important poporul Israel, în ceea ce 
priveşte revenirea lui Isus pe pământ? 

 

Ewald Frank: Este aşa: până în momentul de faţă, mai este 

valabil ceea ce scria Pavel în Rom. 11; încă mai este un văl peste 

Israel, pentru că nu L-a primit pe Hristos la prima Sa venire; de aceea 

a fost împrăştiat Israelul printre toate naţiunile. Pavel scrie corintenilor 

că numai în Hristos poate fi îndepărtat acest văl. Deci, înainte ca 

Israelul să poată crede, Biserica nou-testamentară trebuie desăvârşită 

şi luată în slavă, apoi harul lui Dumnezeu merge la Israel şi acesta va 

fi mântuit. 
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Reporter: Credeţi că criza financiară are vreo legătură cu revenirea 

lui Hristos şi cu sfârşitul pământului?  

 

Ewald Frank: Orice criză – financiară... şi se face tot 

posibilul [pentru redresare], dar de fapt prin tot ceea ce se încearcă, 

vine din nou la existenţă vechea împărăţie romană, conform Scripturii. 

Conform prorocului Daniel, au fost patru împărăţii mondiale, iar 

ultima este cea romană. Şi aceasta trebuie să se ridice din nou, iar 

Vaticanul trebuie să joace rolul principal în toate acestea. S-a declarat 

că „lumea are nevoie de o bancă mondială centrală”. Deci totul arată 

spre foarte apropiata revenire a Domnului nostru.  

 

Reporter: Chiar şi noua ordine mondială este un indiciu că lumea 

întreagă este reorganizată pentru a împlini prorociile Bibliei?  

 

Ewald Frank: Da, se încearcă acest lucru, dar nu se va reuşi. 

Domnul va pune capăt tuturor acestor lucruri. Apropos, în 2 

Tesaloniceni 2, se spune că atunci „când vor zice «pace şi linişte», o 

pieire neaşteptată va veni peste ei”. Acum, fie că este vorba de ordinea 

mondială, sau de procesul de pace, totul are un singur scop: să unească 

toate religiile, să unească toate naţiunile şi [împărăţia romană] să aibă 

din nou aceeaşi putere ca odinioară.  

 

Reporter: Cum înţelegeţi învierea? Când va avea loc şi cum?  

 

Ewald Frank: Prima înviere va avea loc conform 1 

Tesaloniceni 4 de la v. 13, când Domnul va reveni cu un strigăt; mai 

întâi vor învia morţii în Hristos, apoi noi, cei care suntem în viaţă vom 

fi schimbaţi şi împreună vom fi luaţi în slavă. De asemenea, se va 

împlini 1 Corinteni 15 –  moartea va fi înghiţită de biruinţă, iar noi 

vom fi răpiţi într-o clipă ca să fim împreună cu Domnul şi vom fi cu 

Domnul pentru totdeauna.   

 

Reporter: Credeţi că creştinii vor trece prin necazul cel mare?  
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Ewald Frank: Cei care nu au parte de prima înviere, care nu 

vor fi luaţi în slavă, vor trece prin necaz – este Apocalipsa 7, partea a 

doua. Dar Dumnezeu îi va păzi, va fi cu ei şi ei îşi vor spăla hainele, 

încă, în sângele Mielului. Da... 

 

Reporter: Foarte interesant... Va trebui să luăm o nouă pauză şi la 
încheierea acestei emisiuni am dori să aflăm mai multe despre slujba dvs. şi 
care este viziunea dvs. asupra viitorului. Vom reveni după această scurtă 

pauză. [...] 

Le spuneam telespectatorilor noştri despre slujirea dvs. îndelungată, 
Domnului, de peste cincizeci de ani. De asemenea, este foarte interesantă 
viziunea dvs.: folosiţi mijloacele de comunicaţii în masă. Aveţi multă 
experienţă şi sunt sigur că aţi predicat personal multor oameni şi, în biserici, 

dar astăzi văd că folosiţi mijloacele de comunicaţii în masă şi transmiteţi 
emisiunile chiar şi prin intermediul canalului nostru de televiziune, prin satelit. 
De ce alegeţi aceste mijloacele de comunicaţii spre a transmite mesajul lui 
Hristos? 

 

Ewald Frank: Prin harul lui Dumnezeu, Matei 24.14 se 

împlineşte prin toate mijloacele. „Această Evanghelie a Împărăţiei va 

fi predicată tuturor naţiunilor, apoi va veni sfârşitul”. Ca s-o spun 

foarte pe scurt şi nădăjduiesc că oamenii o vor crede, eu am primit o 

chemare directă din partea Domnului, pe 2 aprilie 1962, chiar înainte 

de răsăritul soarelui. M-am trezit de dimineaţă, m-am pregătit pentru 

ziua aceea, apoi am mers la fereastră şi am privit prin aceasta; sezonul 

ploios trecuse, era pe cale să înceapă o nouă zi. M-am îndepărtat de 

fereastră, m-am rugat scurt încredinţând Domnului ziua şi apoi am 

privit din nou spre fereastră. Şi de sus, dar din partea dreaptă s-a auzit 

glasul Domnului în limba germană: „Robul meu, timpul tău pentru 

acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe, ca să 

predici Cuvântul Meu”. În clipa următoare am fost fără vlagă, pe 

covor, datorită forţei acelui glas.  

Nu vreau să intru în detaliile acelei trimiteri, legate de hrană şi 

de mersul din oraş în oraş, din ţară în ţară, dar după cum am spus noi, 
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privesc în urmă la aceşti cincizeci de ani în care am împărtăşit 

Cuvântul original al lui Dumnezeu, cu toate învăţăturile, cu toate 

făgăduinţele, exact cum spunea apostolul Pavel: „v-am împărtăşit tot 

planul lui Dumnezeu” – nu doar o parte, ci tot planul lui Dumnezeu. 

Chiar în momentul de faţă am emisiuni televizate în Australia, în 

Australia (Noua Zeelandă), la paisprezece staţii de televiziune din 

lume; avem programe pentru a împărtăşi Cuvântul lui Dumnezeu. Un 

alt lucru este faptul că lunar, în fiecare prim sfârşit de săptămână, 

avem adunări deosebite în Centrul de Misiune din Krefeld, iar acolo, 

ceea ce predic eu în limba germană este tradus în douăsprezece limbi; 

iar cel mai mare număr de conectări on-line de până acum, a fost de 

nouă sute nouăzeci şi nouă, care s-au conectat de pe tot pământul, ca 

să asculte programul: din China, din Vietnam, de pretutindeni am fost 

sunaţi şi am primit e-mailuri.  

Deci, înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că acum, înaintea 

revenirii lui Hristos, nu numai că vedem semnele timpului, ci trebuie 

să pregătim poporul lui Dumnezeu pentru clipa aceea măreaţă a 

revenirii lui Hristos. Şi aceasta este Matei 25: „Iată, Mirele vine: 

ieşiţi-I în întâmpinare”. Iar în v. 10 este scris: „Cele ce erau gata au 

intrat la nuntă şi s-a închis uşa”.  

Ca s-o spun din toată inima: când am început slujba aceasta am 

făcut un legământ cu Dumnezeu şi am spus: „Doamne iubit, fii cu 

mine şi permite tuturor celor ce aud Cuvântul Tău de pe buzele mele 

şi Te cred, să-i văd pe toţi în slavă”.  

Deci, ultimul mesaj este prezentat tuturor naţiunilor, în toate 

limbile. Chiar acum, în septembrie, voi fi în China, voi fi în Mongolia. 

Dumnezeu deschide pretutindeni uşi şi inimi, în diferite biserici, 

pentru a împărtăşi Cuvântul scump al lui Dumnezeu, în timpul acesta, 

prin harul lui Dumnezeu.   

 

Reporter: Zâmbesc pentru că aţi amintit că mergeţi în toate aceste 

ţări, dar nu sunteţi un tânăr.  

 

Ewald Frank: Eu am făcut o afirmaţie: timpul lui Moise a 

început când el a avut optzeci de ani, iar timpul meu s-ar putea încheia 
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anul viitor, când voi avea optzeci de ani. Dumnezeu o ştie. 

Deocamdată sunt aici şi împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu din toată 

inima mea.  

 

Reporter: Care este viziunea dvs., ce doriţi să realizaţi, care ar fi cea 

mai mare mulţumire de la sfârşitul vieţii dvs.? 

 

Ewald Frank: Cea mai mare mulţumire am văzut-o în 

ianuarie 1981. În decembrie 1980, fusesem în mai multe ţări din 

Vestul Africii şi acolo am fost înţepat de patru ori de ţânţarul anofel, 

care provoacă malaria tropicală. Tocmai mă întorsesem, am fost 

internat în spital, pe 31 decembrie 1980, declarat de medici ca 

incurabil, fără vreo şansă sau posibilitate şi am fost dus în salonul în 

care erau duşi cei ce urmau să moară. [Aveam] o perdea pe partea 

stângă şi una pe partea dreaptă [a patului]. Nu mai puteam să vorbesc, 

dar doream să spun aceste cuvinte: „Doamne, cum stau eu în faţa Ta?” 

În clipa următoare, am fost luat din trupul acesta, sub cerul senin, iar 

când am privit la dreapta mea am văzut o mulţime îmbrăcată în alb, pe 

care n-o poate număra nimeni. Toţi erau tineri! La înviere, conform 

Cuvântului lui Dumnezeu, toţi vom fi din nou tineri. O puteţi citi în 

Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în Iov 33.25.  

Deci, Dumnezeu mi-a arătat sfârşitul acelora care vor fi 

mântuiţi, care vor fi gata să fie luaţi sus, la revenirea Lui. Şi mă bucur 

pentru aceasta. Va fi un număr mare.  

Dumnezeu mi-a făcut o mare favoare: am predicat pe 

stadioane de fotbal de până la 22.000 de locuri, pline; în multe ţări, 

foarte mulţi oameni au auzit Cuvântul lui Dumnezeu şi, cum am spus 

înainte, chiar acum ajungem în naţiuni, dacă nu prin mărturie şi 

predicare personală, atunci prin radio, televiziune şi internet, astfel că 

ultima chemare răsună şi ultimii vor răspunde chemării cu „Doamne, 

iată-mă”.  

 

Reporter: Cum intenţionaţi să continuaţi slujba aceasta, în următorii 
cinci - zece ani? 
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Ewald Frank: Ca să fiu sincer, eu nu mai iau în calcul atâţia 

ani. Noi nu cunoaştem timpul. Biblia spune că nimeni nu cunoaşte 

ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a spus de trei ori în Matei 24, 

Marcu 13 şi Luca 21: „Când vedeţi toate aceste lucruri împlinindu-se, 

atunci ştiţi” – nu „visaţi”, nu „vă închipuiţi”, ci „atunci ştiţi că este 

foarte aproape, este chiar la uşi”. Prin harul lui Dumnezeu, noi am 

înţeles că nu este doar aproape, ci este foarte aproape şi s-ar putea 

întâmpla în orice clipă. Eu nu mă pronunţ asupra timpului, ci folosesc 

timpul cât pot de bine, pentru Domnul, până când El va reveni.  

 

Reporter: Cum sunteţi primit când mergeţi în toate aceste biserici şi 

ţări? Sunteţi bine primit de oameni sau sunt unii care vă contestă mesajul? 

 

Ewald Frank: Depinde. Dacă folosesc multă înţelepciune şi 

nu spun prea multe de prima dată, uşa s-ar putea să fie deschisă şi 

pentru o dată viitoare. Dacă spun puţin mai mult, uneori s-ar putea ca 

oamenii să spună: „O, asta a fost prea mult”. Depinde de ţară, de 

biserică... Chiar în biserici, pastorii au diferite păreri, unii permit, alţii 

nu. Dar în acelaşi timp are loc chemarea afară.  

 

Reporter: Uneori v-am auzit criticând biserica, ca acum, datorită 
spectacolului care are loc acolo, datorită programelor de acolo. Credeţi că 
este prea mult spectacol în biserică, în acest timp? 

 

Ewald Frank: Da, sincer, este prea mult spectacol, nu numai 

în biserici, ci şi în cazul slujbelor de la televiziune. Dacă cineva îşi 

scoate haina şi o învârte deasupra capului şi oamenii cad [pe spate] şi 

spune că aceasta este mişcarea Duhului Sfânt – nu! Omul îşi învârte 

haina, nu Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim cumpătaţi. Şi cum am 

încercat să spun mai înainte, fără să judec, dar mulţi şi-au construit 

propriile împărăţii în cadrul Împărăţiei lui Dumnezeu.  

Deci, slujba mea este internaţională, interconfesională, 

ajungând la toţi aceia care îşi deschid inimile şi uşile, pentru a face 

ultima chemare, pentru a da ultimul mesaj.  
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Reporter: Ne apropiem de sfârşitul acestei emisiuni şi aş dori ca, la 

sfârşit, să vă dau ocazia să vorbiţi direct telespectatorilor noştri, celor ce 
urmăresc programul dvs. pe canalul nostru şi pe satelit şi să le spuneţi orice 
aveţi pe inimă.  

 

Ewald Frank: Privesc spre dvs., acum, fraţi şi surori, 

doamnelor şi domnilor... Nădăjduiesc că puteţi crede că Isus Hristos 

este Acelaşi astăzi. Şi dacă eu pot să spun ca apostolul Pavel, care a 

primit o chemare directă la slujba sa, de o chemare directă este legată 

o răspundere pe care nu şi-o poate închipui cineva vreodată. De 

exemplu, la prima venire a lui Hristos, Ioan Botezătorul a avut o 

slujbă făgăduită, pentru că Domnul spusese în Isaia 40.3: „Un glas 

strigă în pustie «Pregătiţi calea Domnului»”, sau în Maleahi 3, „Voi 

trimite pe solul Meu înaintea Feţei Mele, ca să-Mi pregătească calea”. 

O chemare din partea lui Dumnezeu aduce cu sine o răspundere mai 

mare decât cea a preşedintelui acestei ţări. Preşedinţii decid pentru 

lucruri vremelnice, dar noi suntem aici ca să împărtăşim cu dvs. ceea 

ce este important pentru toată veşnicia. Şi decizia pe care o luaţi 

astăzi, o veţi lua cu voi atunci când vă va sosi timpul.  

Deci, dorinţa mea este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze şi ca 

aceasta să fie ziua făcută de Domnul, mai ales pentru ca dvs. să 

credeţi, să vă predaţi şi să spuneţi „Doamne, facă-se voia Ta în viaţa 

mea”! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu dvs.!  

 

Reporter: Mulţumesc mult, frate Frank, eu apreciez cu adevărat 
venirea dvs. în Chicago şi, înainte de a încheia emisiunea, aş dori să vă mai 

întreb un ultim lucru. Unii oameni nu vă înţeleg mesajul şi vă critică. Aveţi o 
replică pentru aceşti oameni care nu vă înţeleg şi vă critică? 

 

Ewald Frank: Nu este nicio problemă. Chiar şi Domnul 

nostru a fost înţeles greşit. Este foarte important să citiţi Marcu 16 şi 

mai ales Luca 24. Când Domnul nostru, după învierea Sa, a fost 

laolaltă cu ucenicii Săi, a împărtăşit cu ei ce a spus Moise, ce scria în 

Psalmi, ce spuseseră prorocii, apoi le-a deschis înţelegerea ca să 
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priceapă Scripturile. Şi eu cred că lucrul acesta trebuie să se întâmple 

cu fiecare copil autentic al lui Dumnezeu. Nu este vorba de discuţii, ci 

ca Domnul să ne deschidă înţelegerea pentru versetele care se 

împlinesc acum.  

Deci, harul lui Dumnezeu să fie cu dvs. şi repet: aceasta să fie 

ziua făcută de Domnul. Am făcut această călătorie doar ca să fiu aici, 

apoi mă voi întoarce. Este prima oară în viaţa mea când fac o călătorie 

doar ca să fiu într-un loc, apoi să mă întorc în Germania şi să continui 

să merg mai departe în celelalte ţări.  

Aceasta este o zi deosebită pentru mine şi nădăjduiesc că şi 

pentru dvs., iar dacă nu vă revăd pe pământ, aş dori să ne revedem la 

revenirea lui Hristos, Domnul nostru. Amin.  

 

Reporter: Mulţumesc mult, frate Frank, apreciez cu adevărat venirea 
dvs. la Chicago şi este o plăcere să vă întâlnesc personal. Sunteţi o persoană 
foarte amabilă. Mulţumesc.   

 

  


