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SCRISOARE DESCHISĂ 
 

Emisă de pastorul Ewald Frank,  
în limba germană, engleză şi rusă  

(traducere în limba română) 
 

Către preşedintele Statelor Unite ale Americii 
Domnul George Bush 
Către preşedintele Uniunii Sovietice 
Domnul Mihail Gorbaciov 
Către preşedintele şi cancelarul Germaniei 
Domnul Richard von Weizsacker şi Domnul Helmut Köhl 
Către toţi conducătorii statelor din lume 
prin ambasadele diplomatice corespunzătoare. 

Aprilie 1991 
 

Referitor la ţara şi poporul Israel! 
 
 În ultimul timp, această temă este discutată tot mai frecvent pe plan politic internaţional, încât ne putem 
aştepta ca unii să încerce o rezolvare prin forţă. În aceste ceasuri decisive ale istoriei mondiale, trebuie adus la 
ordinea zilei un Cuvânt valabil a Celui Atotputernic. Evreii, creştinii şi mahomedanii cred în Creatorul cerului şi a 
pământului, mulţumindu-I pentru viaţa pământească, iar toţi copiii lui Dumnezeu pentru viaţa veşnică. El a vorbit în 
Cuvântul Său, în legătură cu poporul Israel, cuvinte clare şi a luat decizii definitive care sunt irevocabile, fiind 
respectate şi de Mahomed (pacea să fie cu el) la timpul potrivit.  

Împăraţii şi domnitorii pământeşti cu sistemele lor, se schimbă şi sfârşesc. Dar Împăratul împăraţilor, 
propriu-zis al istoriei mondiale, rămâne în veci. EL S-a identificat în Biblie de mii de ori ca Dumnezeul şi Împăratul 
lui Israel. EL a ales acest popor dintre toate popoarele şi a stabilit prin hotărârea Lui graniţele ţării Israelului. Cel ce 
crede cu adevărat în El, trebuie să respecte aceste decizii divine. 

Conform voii Sale, două seminţii şi jumătate au fost aşezate la est de Iordan, iar nouă şi jumătate din cele 
douăsprezece seminţii, în vest. De aceea nu se poate pune întrebarea, care suprafaţă ar trebui să cedeze Israelul din 
actualul teritoriu, ci din contră, câtă suprafaţă din lumea arabă mai revine Israelului conform dreptului divin. Nu 
Israelul menţine teren străin sub ocupaţie, ci aşa cum vom vedea din citatele următoare, adevărul este exact invers. 
Toate hărţile dau relaţii exacte asupra situaţiei geografice şi desfăşurarea originală din trecut.  

Pentru cunoaşterea acestei teme, vom permite ca Dumnezeu să ne vorbească din Sfânta Scriptură, noi vom 
cita pe Moise, care e recunoscut ca prooroc de către Evrei, Creştini şi Mahomedani, la fel şi pe alţi prooroci şi pe 
Mahomed (pacea să fie cu el) din Coran. 

În continuare mai multe citate din Biblie: 
„Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: ‘Să trăiască Ismael înaintea Ta!’ 
Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevastă-ta Sara îţi va naşte un fiu; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi 

încheia legământul Meu cu el, ca un legământ vecinic pentru sămânţa lui după el. 
Dar şi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi face să crească şi îl voi înmulţi nespus de mult; 

douăsprezece voievozi va naşte, şi voi face din el un neam mare.”  Geneza 17:18-20 
„Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 
„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel, şi spune-le: ‚Când veţi intra în ţara Canaanului, ţara aceasta va fi 

moştenirea voastră, ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le.’” Numeri 34:1-2  
 
„Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a vorbit la Horeb, zicând: „Aţi locuit destulă vreme în muntele acesta. 
 Întoarceţi-vă, şi plecaţi; duceţi-vă la muntele Amoriţilor şi în toate împrejurimile: în câmpie, pe munte, în 

vale, în partea de miază-zi, pe ţărmul mării, în ţara Canaaniţilor şi în Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat. 
Vedeţi, v-am pus ţara înainte; intraţi şi luaţi în stăpânire ţara pe care domnul a jurat părinţilor voştri, 

Avraam, Isaac şi Iacov, că o va da lor şi seminţei lor după ei.” Deuteronom 1:6-8  
 
„Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie 

până la Liban, şi de la râul Eufrat până la marea de apus.” Deuteronom 11:24  
„Şi a căror ţară au luat-o în stăpânire de cealaltă parte a Iordanului, spre răsăritul soarelui, de la pârâul 

Arnon până la muntele Hermonului, cu toată câmpia de la răsărit. 
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Şi Moise, robul Domnului, le-a dat ţara lor în stăpânirea Rubeniţilor, Gadiţilor, şi jumătate din seminţia 
lui Manase”  Iosua 12:1b+6b 

„Şi împarte acum ţara aceasta ca moştenire între cele nouă seminţii şi între jumătate din seminţia lui 
Manase. 

Rubeniţii şi Gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le-a 
dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului.” Iosua 13:7-8 

„Şi Gad, Ruben şi jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea, pe care le-a dat-o Moise, 
robul Domnului, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.” Iosua 18:7b 

„Dar pe voi, Domnul v-a luat, şi v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-I fiţi un popor pus de o 
parte, cum sunteţi azi. 

Domnul vă va împrăştia printre popoare, şi nu veţi rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor 
unde vă va duce Domnul. 

Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din 
tot sufletul tău. 

Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi 
cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare, şi s-a auzit vreodată 
aşa ceva? 

Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt 
Dumnezeu afară de El. 

Din cer, te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe; şi, pe pământ, te-a făcut să vezi focul Lui cel mare, şi 
ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. 
 Să ştii dar în ziua aceasta, şi pune-ţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ, 
şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.”  Deuteronom 4:20;27;29;32;35+36;39. 

„Căci Domnul va avea milă de Iacov, va alege iarăşi pe Israel, şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor; 
străinii se vor alipi de ei, şi se vor uni cu casa lui Iacov. 

Popoarele îi vor lua, şi-i vor aduce înapoi la locuinţa lor, şi casa lui Israel îi va stăpâni în ţara Domnului, 
ca robi şi roabe”. Isaia 14:1-2a 

„Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul 
pământului. 

Domnul oştirilor îi va binecuvânta şi va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu, şi Asiria, 
lucrarea mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!” Isaia 19:24-25 
 
 „Ascultă acum, Iacove, robul Meu, Israele, pe care te-am ales!” 

Aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut şi întocmit, şi care de la naşterea ta este sprijinul tău: „Nu te teme de 
nimic, robul Meu Iacov, Israelul Meu, pe care l-am ales.” Isaia 44:1-2 
 „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda, zice 
Domnul; îi voi aduce înapoi în ţara, pe care am dat-o părinţilor lor, şi o vor stăpâni.”  Ieremia 30:3 
 „Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: „Cel ce a risipit pe 
Israel îl va aduna, şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma. 

Căci Domnul răscumpără pe Iacov, şi-l izbăveşte din mâna unuia mai tare decât el. 
Ei vor veni, şi vor chiui de bucurie pe înălţimile Sionului; vor alerga la bunătăţile Domnului…” Ieremia 

31:10-12a 
 „Şi să le spui: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul 
neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părţile, şi-i voi aduce înapoi în ţara lor.” Ezechiel 37: 21  
 „Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi 
Ierusalimul.” Zaharia 2:12 
 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din ţara de la răsărit şi din ţara de la 
asfinţitul soarelui. 

Îi voi aduce înapoi, şi vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor 
cu adevăr şi dreptate.” Zaharia 8:7-8  
 „În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi 
vătămaţi, şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. 
 În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea 
ca David; şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.”  Zaharia 12:3+8 
 „Dar iată  urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele, care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va 
putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor, şi le va putrezi limba în gură. 



 3

 Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului, se vor sui în fiecare an să se 
închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască sărbătoarea corturilor.” Zaharia 14:12+16 

 
 Acum următoarele din Coran:  
 

„Şi noi am lăsat ca să ajungă cartea de la Moise şi am făcut-o o conduită de drept pentru copiii lui Israel”
 Sure 17:2 
 „Apoi, noi am lăsat ca această carte să ajungă la Moise, pentru a definitiva (totul) pentru acel, ce a făcut 
bine, ca o prezentare a tuturor lucrurilor în amănunţime, ca o călăuză de drept şi milă, pentru ca ei să creadă în 
întâlnirea cu Domnul lor. Aceasta este o carte, pe care am trimis-o, o carte binecuvântată. Urmaţi-o şi fiţi 
plini de frică dumnezeiască, pentru ca să găsiţi milă.”   Sure 6:154+155. 
 „Şi noi am dăruit lui Isaac şi Iacov; pe fiecare (din ei) am călăuzit în mod drept. Şi pe Noe noi am călăuzit 
bine mai înainte, şi pe urmaşii lui David şi Solomon, Iov, Iosif, Moise, şi Aron, astfel răsplătim noi pe cei ce fac 
bine.” Sure 6:84. 
 „Atunci când Moise a spus către poporul său; poporul meu gândiţi-vă la harul Domnului spre voi, când El a 
rânduit prooroci în mijlocul vostru şi a făcut din voi împăraţi, şi v-a trimis, ceea ce El nu a dăruit nici unui popor din 
lume. O, poporul Meu, păşiţi în ţara sfântă pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru voi. Nu întoarceţi spatele, 
altfel vă veţi întoarce ca biruiţi.”  Sure 5:20+21 
 Această frază de pe urmă, a proorocului Mahomed (pacea să fie cu el) este extraordinară şi poate fi primită 
ca o proorocie, pentru că ţinteşte miezul problemei cu Israelul. Cele 48 de guverne ale lumii de orientare 
mahomedană, sunt îndemnate ca să creadă pe proorocul lor, şi în acest punct să-l urmeze şi să nu se împotrivească 
spuselor lui, ci să-l sprijinească. El a spus-o, ca acest popor să meargă în Ţara Sfântă, aşa cum a stabilit-o 
Dumnezeu. 
 Nimeni nu are dreptul ca să nege poporului Israel acest drept pentru această ţară rânduită de Dumnezeu, 
pentru că hotărârile Domnului nu erau doar pentru atunci, ci sunt valabile şi astăzi până în veci. Filozofia unora, că 
Israelul de azi nu ar fi Israelul de atunci, se bazează pe încercări autoînşelătoare, de a nu se supune hotărârilor lui 
Dumnezeu, şi de a se simţi dezlegat de acestea. 
 În această scrisoare apelăm mai ales la ţările limitrofe cu Israelul, la preşedintele Assad din Siria, la regele 
Hussein din Iordania, ca să nu mai menţină problema palestiniană în mod artificial la ordinea zilei, ci  s-o rezolve pe 
teritoriile lor atât de mari şi nu pe fâşia îngustă a actualului Israel. 
 Nici un politician şi nici un demnitar religios nu are dreptul de a emite teze şi să le aplice, care se 
împotrivesc hotărârilor lui Dumnezeu, pentru că nu va reuşi nici unul. 
 În legătură cu al doilea război mondial, milioane de germani şi multe alte popoare au fost izgonite din 
locurile de baştină, ei toţi nu au fost reţinuţi ani în şir în lagăre, ci au fost integraţi în patria lor adoptivă. Până în ziua 
de azi, sunt integrate diferite grupuri etnice, care îşi părăsesc patria lor din diferite motive. 
 De ce sunt reţinuţi palestinienii cu forţa în lagărele de refugiaţi? Toate acestea se întâmplă doar pentru a 
influenţa opinia publică mondială iar şi iar, împotriva Israelului? 
 Naţiunile Unite sunt astfel solicitate ca să respecte ordinea stabilită de către Dumnezeu pe acest teritoriu şi 
să poarte de grijă ca problema palestiniană să fie rezolvată în cadrul graniţelor stabilite de Autoritatea Supremă. 
 Conform informaţiilor primite din această scrisoare, nici una din persoanele corespunzătoare nu vor avea 
vreo scuză înaintea lui Dumnezeu. Nu există în toată lumea nici autoritate religioasă şi nici politică, care si-ar putea 
lua dreptul de a se împotrivi lui Dumnezeu, fără ca să tragă consecinţele pentru sine. 
 Despre tema aceasta orice discuţie în plus este de fapt fără rost. Noi putem fi siguri, că totul se va împlini 
conform Cuvântului vorbit de către Dumnezeu:  

„Şi îngerul, care vorbea cu mine, mi-a zis: „Strigă şi zi: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Sunt plin de o 
mare gelozie pentru Ierusalim şi pentru Sion, şi sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate; căci Mă 
mâniasem numai puţin, dar ele au ajutat spre nenorocire. 

De aceea aşa vorbeşte Domnul: Mă întorc cu îndurarea către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăşi în el, 
şi funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. 

Strigă din nou şi zi: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Cetăţile Mele vor avea iarăşi belşug de bunătăţi, 
Domnul va mângâia iarăşi Sionul, va alege iarăşi Ierusalimul.”   Zaharia 1:14-17 
 

În concluzie 
 
 Dacă toţi participanţii, Evrei, Creştini şi Mahomedani s-ar purta conform credinţei lor, atunci această 
discuţie s-ar putea purta doar sub aspectul lărgirii teritoriale pentru Israel. Binecuvântarea lui Dumnezeu se 
odihneşte asupra tuturor care Îl cred şi respectă deciziile Lui. Cine binecuvântează pe Israel, va fi binecuvântat de 
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Cel Atotputernic. Întoarcerea Israelului în Ţara făgăduită a părinţiilor lor nu este o hotărâre politică, nici sionistă de 
către oameni, ci hotărârea lui Dumnezeu. 
 „Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge 
de la apus. 

Voi zice miazănoaptei: „Dă încoace!” şi miazăzilei: „Nu opri”, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele 
de la marginea pământului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am 
întocmit şi i-am alcătuit.” Isaia 43:5-7 
 „Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! 

Cei ce te iubesc, să se bucure de odihnă. 
Pacea să fie între zidurile tale, 
şi liniştea în casele tale domneşti! 
Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, 
doresc pacea în sânul tău. 
Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru, 
fac urări pentru fericirea ta.”   

Psalmul 122:6-9 
SHALOM-SALAAM 

Rev. E. Frank 
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