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Interviu la Naşul TV, Bucureşti 

19 iulie 2013 
 

 

Reporter: Bună seara! Bun găsit la Naşul. Sunt Radu Moraru. 
Suntem în direct, pe Calea Victoriei şi încercăm, din când în când, să ne 
„spălăm păcatele” şi să vorbim de Dumnezeu, să vorbim cu oameni care sunt 

mult mai aproape de Dumnezeu decât noi, cei de aici din platou, care vă 
suntem seară de seară în casele dumneavoastră, poate mult mai aproape de 
Dumnezeu chiar şi decât unii dintre dumneavoastră. În această seară avem 
plăcerea să întâlnim un mare misionar al creştinismului. Din 1953 vorbeşte 

despre Dumnezeu în faţa oamenilor, a vorbit unor stadioane, are elevi pe 
care astăzi îi trimite misionari în ţări grele, cum ar fi Africa. Şi, încă din 1991 
este apropiat de România. A venit de câteva ori, a participat la emisiuni de 
televiziune. Probabil a descoperit că dacă apostolii lui Isus n-aveau internet, 

n-aveau televiziune, astăzi misionarismul se face şi prin presă sau, mai ales 
prin presă. Cu atât mai mult cu cât există atâtea mijloace mass-media care 
fac mult rău, cum spuneam, noi încercăm să facem şi un pic de bine şi cred 
că va fi o discuţie foarte interesantă.  

Doamnelor şi domnilor îl prezint pe unul dintre cei mai importanţi 
misionari ai secolului trecut şi ai acestui secol, domnul Ewald Frank. 

Bună, domnule Ewald Frank. Vă spun din nou: Bun venit în România! 

 

Ewald Frank: Mulţumesc. Sunt bucuros să fiu aici. 

 

Reporter: Vom fi ajutaţi pentru traducere de către colegul nostru de 
platou, domnul Ioan Cetnarovici. Vă mulţumesc pentru traducere. Dar înainte 
de aceste lucruri trebuie să fac o mică precizare [se fac precizări cu privire la 
emisiunea de după (...) – n.ed.]. Deocamdată vorbim de Dumnezeu şi vreau 

să-l întreb pe domnul Ewald Frank: când a fost prima dată în viaţa dvs. când 
aţi văzut oameni vindecaţi prin credinţă de către misionari, oameni care aveau 
în ei dragostea lui Dumnezeu, care se încredeau în Dumnezeu? 
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Ewald Frank: A fost în august 1955, când am participat la 

adunări deosebite. A fost un timp când William Branham a venit în 

Germania. Şi, sincer, am văzut zilele biblice. Acest om nu numai că 

predica, ci el credea marea trimitere din Marcu 16: „Iată semnele care 

vor însoţi pe cei ce vor crede…”. Deci el credea ceea ce predica. După 

predică îi chema pe oameni ca să-L primească pe Hristos ca 

Mântuitorul lor personal şi apoi se ruga pentru bolnavi. Fie că erau 

orbi, şchiopi sau orice boală aveau, toţi erau vindecaţi fără nicio 

excepţie. Aceasta a fost în august 1955. Din ziua aceea eu am ştiut că 

Isus Hristos este Acelaşi. Da… 

 

Reporter: Dar de ce este aşa de greu pentru mulţi oameni, ca după 
mai mult de două mii de ani, să creadă că acest lucru este posibil, că nu doar 

în vremea lui Isus au fost posibile aceste minuni, ci sunt posibile şi astăzi? 

 

Ewald Frank: În Ioan 14.12 Domnul nostru a spus: 

„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el 

lucrările pe care le fac Eu”; Evrei 13.8: „Isus Hristos este Acelaşi ieri 

şi azi şi în veci!”. Totul se poate schimba pe pământ, dar nu 

Dumnezeu. Şi nici Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă şi nici 

făgăduinţele lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a făcut [în trecut] El 

face şi astăzi, ca să-Şi confirme Cuvântul Lui. Noi trăim încă în zilele 

Bibliei. Eu am văzut-o şi o cred. Ferice de cei ce n-au văzut, dar au 

crezut. Da... 

 

Reporter: În timpul lui Isus, cu doar câţiva apostoli, El a botezat o 
lume întreagă. Astăzi, cu toată [tehnologia] media, credeţi că este mai uşor 
sau mai greu decât atunci să-i aducem pe oameni la Dumnezeu? Sfântul 
Petru n-a folosit internet, televiziune sau radio. 

 

Ewald Frank: Eu am cincizeci de ani de experienţă. După ce 

Domnul m-a chemat pe 2 aprilie 1962, am predicat în toată lumea, am 

predicat chiar şi în Cairo, în Damasc, în toate aceste ţări. De exemplu, 

cea mai mare slujbă a mea a fost în India când mii de oameni au venit  

la adunări şi într-o duminică dimineaţa am botezat o sută douăzeci şi 

nouă de oameni. Şi chiar acum, luni, m-am întors din Africa unde am 

avut stadioane pline. Cea mai mică adunare pe care am avut-o a fost 
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de aproape trei mii de oameni, iar cea mai mare a fost între douăzeci şi 

douăzeci şi una de mii de oameni. Şi când i-am întrebat: „Câţi dintre 

voi sunteţi botezaţi conform Scripturii, în Numele Domnului Isus 

Hristos?” aceste mii de oameni au ridicat mâinile. Deci, aceleaşi 

rezultate sunt şi astăzi. 

 

Reporter: Dar este mai dificil astăzi decât acum două mii de ani? 

 

Ewald Frank: Depinde… Dacă Dumnezeu dă har este la fel şi 

astăzi. Dar, cum a fost în Africa, ei cred că Dumnezeu m-a chemat. Şi 

în momentul când crezi că „acest om este trimis de Dumnezeu”; 

oamenii cred, o primesc şi ascultă. Ei trebuie să te creadă. Dacă ei nu 

cred în chemarea ta, ei nu vor crede nici ceea ce predici. Domnul 

nostru a spus: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe 

voi”.  „Cine vă primeşte pe voi, Mă primeşte pe Mine; şi cine Mă 

primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine”. Este 

continuarea lucrării lui Dumnezeu prin Biserica lui Isus Hristos.  

 

Reporter: Aţi spus că Dumnezeu v-a chemat cu mulţi, mulţi ani în 

urmă. Înainte de această chemare aţi crezut în Dumnezeu? Veniţi dintr-o 
familie care a crezut? 

 

Ewald Frank:  Da. Străbunicii mei au fost luterani. Tatăl meu 

a trăit mântuirea şi, la fel, familia mea. Eu L-am primit pe Hristos ca 

Mântuitor personal în 1948 şi am început să predic în 1952. Dar după 

chemarea mea directă, din 2 aprilie 1962, am început slujba 

internaţională. În 1964 am fost în India, în Iordania, în Israel. Deci, eu 

nu predic doar local, ci predic în întreaga lume. 

 

Reporter: Chiar şi în Uniunea Sovietică? 

 

Ewald Frank: O, da. 

 

Reporter: A fost greu să ajungeţi acolo? 
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Ewald Frank: Nu. În 1968 am predicat în Moscova în cea mai 

mare biserică baptistă. L-am cunoscut chiar şi pe consilierul domnului 

Gorbaciov, am fost la el acasă. 

 

Reporter: În 1968? 

 

Ewald Frank: Da, în 1968. Dumnezeu este Cel care a deschis 

inimile şi uşile. Dar eu n-am atins niciodată partea politică, nici partea 

religioasă. Eu nu am făcut decât să predic Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Am o întrebare tare. Acum câteva luni, un ofiţer de poliţie 
american, le-a vorbit oamenilor din Biblie într-un parc din Londra. Şi a fost 
arestat. Ştiţi de ce? Pentru că o minoritate sexuală s-a simţit ofensată de 

lucrurile pe care el le predica. Dar el doar citea din Biblie. El nu era corect din 
punct de vedere sexual, să zicem. A fost arestat pentru o zi şi după o mulţime 
de intervenţii a fost eliberat. Deci, este cam ciudat că în mileniul III eşti arestat 
într-o ţară civilizată pentru că predici din Biblie. 

 

Ewald Frank: Dar este diferenţă… Când predici Evanghelia, 

Îl predici pe Isus Hristos, predici mântuirea, nu ataci nicio minoritate, 

nu ataci pe niciun om, ci prezinţi planul de mântuire. Dar în adunările 

din biserică spui lucrurile pentru credincioşi. Însă dacă vorbeşti celor 

necredincioşi... Eu am predicat în High Park în Londra [fratele Frank 

spune aceste lucruri cu mare bucurie – n.ed.], da şi n-am avut nicio 

problemă. Doar am împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu şi mulţi oameni 

au ascultat Cuvântul. 

 

Reporter: Deci aceasta este nuanţa: nu trebuie să ataci pe nimeni în 
vorbirea ta. 

 

Ewald Frank: Este adevărat. Trebuie să te adresezi oamenilor 

în dragostea lui Dumnezeu, să prezinţi planul de mântuire, să-i chemi 

pe oameni la Domnul şi apoi ei sunt schimbaţi. Nu tu îi schimbi, ci ei 

sunt schimbaţi prin harul lui Dumnezeu. Da, noi am experimentat 

aceasta în toată lumea. Da… 
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Reporter: Putem spune că sunt regiuni grele unde se predică Biblia 

astăzi? 

 

Ewald Frank: Eu nu pot aprecia acest lucru... Pot spune doar 

ceea ce am văzut, unde am fost eu. Dar sunt mulţi americani care fac 

spectacol la televiziune şi predică evanghelia prosperităţii, una şi 

cealaltă şi îşi construiesc propriile lor împărăţii. Eu nu pot să fac 

aceasta şi nici nu vreau să fac aceasta. Vreau să fiu cinstit înaintea lui 

Dumnezeu şi să spun oamenilor că ei nu pot trăi veşnic decât dacă au 

viaţa veşnică. Şi nu poţi avea viaţa veşnică fără naşterea din nou. De 

aceea Domnul nostru Isus Hristos a spus în Ioan 3: „dacă un om nu se 

naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. Noi trebuie 

să arătăm calea mântuirii şi să începem cu începutul şi apoi să-i 

învăţăm pe oameni. Pentru că Domnul nostru a spus două lucruri: să 

predicăm Evanghelia şi apoi să învăţăm toate naţiunile. Mai întâi 

predicăm, îi chemăm la Domnul şi apoi îi învăţăm.  

 

Reporter: Aţi scris multe cărţi – aş putea spune „bestseller” însă nu 
vă place termenul - care sunt traduse şi în limba română. „Ce spune 

Scriptura? – Învăţăturile creştine de bază puse la încercare”; „Creştinismul 
Tradiţional – Adevăr sau falsificare?” şi „Apocalipsa – O carte cu şapte 
peceţi?”. Aceasta este întrebarea – întreb de multe ori pentru că lucrez în 
televiziune de peste douăzeci de ani – Apocalipsa va fi transmisă direct? 
[Fratele Frank face semn cu capul afirmativ. Reporterul spune, râzând:] Bună 

întrebare! 

 

Ewald Frank: Cuvântul „Apocalipsă” înseamnă descoperire. 

De exemplu, dacă eu acopăr acest lucru [Fratele Frank scoate o batistă 

şi acoperă Biblia deschisă de pe birou – n.ed.] şi tu nu ştii ce este 

dedesubt. Apocalipsa înseamnă doar îndepărtarea acoperământului şi 

atunci vezi ceea ce a fost înainte acoperit. Şi acest lucru îl citim în 

Apocalipsa capitolul 1: „Descoperirea lui Isus Hristos”. Unii spun că 

El este una sau alta, dar când El este descoperit vedem cine este El. 

 

Reporter: Deci, acum noi suntem o parte a Apocalipsei. 
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Ewald Frank: Da, noi suntem în Apocalipsa. Da... 

 

Reporter: Dar cum se face că… eu cred că din an în an din ce în ce 
mai mulţi oameni Îl descoperă pe Isus şi Biblia şi totuşi lumea merge din rău 

în mai rău. Cum explicaţi aceasta? 

 

Ewald Frank: Ambele sunt în Scriptură: marea lepădare de 

credinţă - oamenii vor avea o formă de religie; şi cealaltă parte este 

timpul chemării afară: cei ce sunt o parte a planului de mântuire din 

acest timp vor auzi Cuvântul făgăduit pentru acest timp. Şi trebuie s-o 

spunem foarte clar: lumea este plină de religie, avem atâtea biserici! Şi 

fiecare interpretează Scriptura în felul ei. Nu trebuie să interpretaţi 

Scriptura, ci trebuie s-o credeţi aşa cum este.  

De fapt acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui 

Dumnezeu, să se întoarcă la Cuvântul lui Dumnezeu. Da… 

 

Reporter: Oare înţelegem noi cu toţii ceea ce credem? 

 

Ewald Frank: Mai întâi trebuie să credeţi şi apoi înţelegeţi. 

Este imposibil ca mai întâi să înţelegeţi. Mai întâi auzi, crezi şi apoi 

înţelegi. Da… 

 

Reporter: Aţi întâlnit mulţi misionari importanţi şi predicatori mari în 
timpul vieţii dvs. Toţi înţeleg Biblia? 

 

Ewald Frank: Toţi înţeleg Biblia în felul lor. Eu nu judec, dar 

am întâlnit mulţi predicatori şi ei rămân în propriile lor denominaţii şi 

ei cred ceea ce acea denominaţie a pus ca regulă [crez] în acea 

biserică. Şi 95% din denominaţiile creştine cred crezul de la Niceea 

care a fost dat în anul 325 şi apoi au fost adăugate lucruri în 381. 

Câteodată chiar şi eu sunt întrebat dacă cred crezul de la Niceea. Eu, 

desigur, nu-l cred. De ce l-aş crede? Nu este în Biblie. Nicio dogmă nu 

este în Biblie. Biblia este Biblia. Şi toate celelalte dogme nu se găsesc 

în Biblie, ele nu sunt conform Cuvântului lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Deci dogma nu este zidită pe Biblie? 
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Ewald Frank: Este imposibil! 

 

Reporter: De ce? 

 

Ewald Frank: Fiecare dogmă este interpretarea a ceea ce 

spune Biblia, nu este Biblia. 

 

Reporter: Dar dvs. îmi spuneţi acum că orice locuitor de pe această 
planetă, indiferent de educaţie, poate citi Biblia şi dacă el crede, va înţelege 

cu toţi ceilalţi împreună, acelaşi lucru. 

 

Ewald Frank: Nu este posibil! Pentru că în fiecare biserică 

sunt diferite învăţături. 

 

Reporter: Dar chiar şi Isus a avut o mulţime de învăţători. Apostolii 

au fost şi ei învăţători, într-un fel. 

 

Ewald Frank: Dar înainte ca ei să-i înveţe pe alţii, Isus a 

petrecut împreună cu ei patruzeci de zile, după înviere. Şi după aceea 

a spus: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 

făptură”. Dar mai întâi El i-a învăţat pe ei (vedeţi mai ales Luca 24). 

Domnul nostru a luat totul, de la Moise, din profeţi, din Psalmi şi a 

arătat că toate lucrurile petrecute atunci trebuia să se împlinească şi 

apoi le-a deschis înţelegerea ca să cunoască Scriptura şi apoi ei să 

meargă să-i înveţe pe alţii. 

 

Reporter: Mai este Isus Învăţătorul predicatorilor şi misionarilor de 

astăzi? 

 

Ewald Frank: Ca să fiu sincer, trebuie să ai o chemare de la 

Dumnezeu pentru slujbă. Dacă Scriptura spune în Efeseni capitolul 4 

că Dumnezeu a aşezat în Biserica Lui diferite slujbe, sau în 1 

Corinteni 12, atunci noi trebuie să facem deosebirea între diferitele 

biserici şi Biserica lui Isus Hristos. Nu pot intra în prea multe detalii, 

dar nu este suficient să te împodobeşti cu versete din Scriptură. Doar 
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un exemplu: Domnul nostru a spus în Marcu 16.16: „Cine va crede şi 

se va boteza, va fi mântuit”. Dar bisericile cred că dacă pun trei 

picături de apă pe capul copilaşului care nu ştie nimic despre 

Dumnezeu sau despre viaţă şi spun: „Tu eşti născut din nou”… – acest 

lucru nu este adevărat. Acesta este creştinism, dar nu este Hristos. 

 

Reporter: Dar, uneori, o mulţime de religii şi predicatori spun că este 

doar o acoperire a aceleiaşi credinţe. Poate face rău o astfel de acoperire? 

 

Ewald Frank: Acoperirea este aici [între coperţile Bibliei], şi 

interiorul este aici. Dacă nu se găseşte aici [Fratele Frank îşi pune 

mâinile pe Biblie, arată coperţile şi interiorul – n.ed.] atunci nu mai 

are nicio acoperire. Noi trebuie să ne întoarcem la acest Cuvânt al lui 

Dumnezeu. 

 

Reporter: Dar dacă citim în Biblie, şi Ioan a folosit un anumit mod de 

a boteza. 

 

Ewald Frank: Da, este adevărat. El L-a botezat chiar şi pe 

Isus Hristos şi a văzut Duhul Sfânt coborându-Se – aceasta a fost 

conform Cuvântului lui Dumnezeu. Dar el a putut spune în Ioan 

capitolul 1: „Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: «Acela peste 

care vei vedea Duhul coborându-Se, Acela este Mesia»”. El a avut o 

trimitere. El n-a fost un teolog, el a fost un om trimis de Dumnezeu cu 

mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Eu cred că nu toţi, dar mulţi predicatori sau misionari sunt 
aleşi de Dumnezeu. 

 

Ewald Frank: Ar trebui să-i întrebaţi pe ei. Apostolul Pavel a 

ştiut ziua şi locul unde s-a întâmplat, când Domnul l-a chemat. Şi este 

relatat în Fapte 9, Fapte 22, Fapte 26. El ştia exact când a fost chemat 

şi ştia exact ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. Dacă eu nu aş fi avut 

această chemare... Eu am auzit vocea Domnului cu aceste urechi, pe 2 

aprilie 1962. Mă uitam spre fereastră şi glasul Domnului a venit din 

dreapta, de sus, în limba germană: „Robul Meu, timpul tău pentru 
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acest oraş se va încheia în curând. Te voi trimite în alte oraşe să 

predici Cuvântul Meu”. Datorită acelui glas am căzut la podea. După 

această chemare n-am avut de ales, a trebuit să împlinesc ceea ce mi-a 

spus Domnul să fac: să merg din oraş în oraş, de pe un continent pe 

altul să predic Cuvântul, Cuvântul original. 

 

Reporter: [se uită la Biblia fratelui Frank] Este Biblia originală? 

 

Ewald Frank: Da. 

 

Reporter: De când aveţi această Biblie? 

 

Ewald Frank: Citesc Biblia din 1948. 

 

Reporter: Nu; m-am referit la această Biblie, pentru că văd multe 
însemnări în ea - de când aveţi această Biblie? 

 

Ewald Frank: O am de aproape douăzeci de ani. 

 

Reporter: De ce credeţi că avem atât de multe religii? Datorită ego-
ului predicatorilor din ultimii două mii de ani, care au dezbinat creştinismul şi 
şi-au făcut propriile lor religii şi biserici? 

 

Ewald Frank: Aceasta este marea problemă. Ei şi-au făcut 

propria lor religie şi propriile lor biserici. Papa spune acum: „Noi 

suntem biserica mamă” şi toate bisericile protestante sunt fiicele şi 

trebuie să se întoarcă la biserica mamă. Dar în Ioan 17, Domnul nostru 

a spus: „Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit 

una”. Nu o unire a multor biserici, ci Dumnezeu în Hristos şi Hristos 

în noi – este o unitate divină. Acesta este mesajul acestui ceas. 

 

Reporter: Cum putem numi pe cineva un „creştin bun”? 

 

Ewald Frank: Eu nu ştiu dacă sunt creştini buni sau răi. 

Cuvântul „Hristos” înseamnă Unsul. De fapt sunt două lucruri diferite: 
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naşterea din nou este un lucru, iar un alt lucru este să fii botezat cu 

Duhul Sfânt, să fii uns cu Duhul Sfânt, care să ne înveţe toate 

lucrurile. Deci, una este naşterea din nou, devii un copil al lui 

Dumnezeu, apoi Duhul Sfânt vine peste tine şi după aceea eşti călăuzit 

în Cuvântul lui Dumnezeu şi în voia lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Deci aceşti doi paşi sunt biletul spre ceruri? 

 

Ewald Frank: Mai este un pas. În Efeseni 1.13: cei ce cred în 

Isus Hristos şi au primit Cuvântul adevărului, trebuie să fie pecetluiţi 

cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării noastre. Nu doar unşi, nu 

doar umpluţi cu Duhul Sfânt. Dar aici avem de-a face cu Cuvântul 

adevărului, [pe care l-am] acceptat şi am devenit o parte din el şi apoi 

Dumnezeu Îşi pune pecetea Lui şi noi suntem pecetluiţi prin Duhul 

Sfânt până în ziua răscumpărării noastre trupeşti. 

 

Reporter: Vedem această pecete, o simţim? Vedem această pecete 
în alţii? 

 

Ewald Frank: Fiecare persoană care este născută din nou va 

şti că este născută din nou. Oricine este umplut cu Duhul Sfânt, ştie 

cum şi când s-a întâmplat. Eu am fost umplut cu Duhul Sfânt în 1949. 

Ştiu unde s-a întâmplat: în Hamburg, strada Bach, nr. 6 – a fost o 

trăire personală. Dar numai după ce am auzit Cuvântul lui Dumnezeu  

am putut să fiu pecetluit cu Duhul Sfânt – şi aceasta a fost în 1963. 

 

Reporter: Când aţi citit pentru prima dată întreaga Biblie, la ce 
vârstă? 

 

Ewald Frank: La vârsta de 12 ani… 

 

Reporter: Şi apoi din nou şi din nou, din nou? 

 

Ewald Frank: Da, da [fratele Frank se bucură şi face semn cu 

capul şi mâinile în mod afirmativ – n.ed.]. 
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Reporter: Aceasta înseamnă că atunci când vă uitaţi la televizor şi 

vedeţi războaie, politică, este ca o avanpremieră. În mod normal, Biblia arată 
toate lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Aceasta înseamnă că înţelegeţi 
mai bine decât mulţi oameni ceea ce se întâmplă în istoria noastră recentă. 

 

Ewald Frank: Aceasta este prin harul lui Dumnezeu. Mulţi 

citesc cartea prorocului Daniel, unde se vorbeşte despre patru 

împărăţii succesive. Apoi vorbeşte despre ultima împărăţie care va 

sfărâma întreg pământul. Noi vedem aceasta întâmplându-se acum. 

Sau dacă citiţi cartea Apocalipsei, lucrurile care au fost spuse atunci 

mai dinainte, se întâmplă acum. Şi în special în Matei 13, în Marcu şi 

în Luca 21, când Domnul nostru a vorbit despre timpul sfârşitului, 

despre războaie, cutremure şi toate lucrurile care se întâmplă acum, a 

vorbit despre poporul Israel care urma să se întoarce în ţara făgăduită. 

După al Doilea Război Mondial, din anul 1948 avem o ţară numită 

Israel, după două mii de ani. În această legătură Domnul nostru a spus 

în Luca 21 de la v. 31: „Când veţi vedea întâmplându-se aceste 

lucruri...”, nu când citiţi despre ele. Ci când le vedeţi întâmplându-se, 

atunci voi ştiţi. Nu visaţi, ci voi ştiţi că timpul este aproape şi 

revenirea lui Hristos este aproape. 

 

Reporter: Puteţi să prezentaţi celor ce vă urmăresc, prorocii despre 
evenimentele viitoare, dar din Cuvântul lui Dumnezeu? 

 

Ewald Frank: Da. Aşa cum am spus deja despre Israel... 

 

Reporter: Să spunem, cu privire la Israel, că ştirile sunt vechi, 
evenimentele s-au petrecut în 1948. Ne interesează ştiri de astăzi. 

 

Ewald Frank: Ce să spun…? Am fost în Israel de 24 de ori. 

Eu duc grupuri în Israel. Şi noi iubim Israelul. Nu pot intra în detalii. 

Dar acum sunt negocieri cu arabii şi palestinienii şi apoi cu Vaticanul 

în ce priveşte Muntele Sion. Vaticanul vrea să aibă o parte din 

Muntele Sionului. 

 

Reporter: Vaticanul vrea? 
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Ewald Frank: Da. Ei vor să aibă o mică capelă acolo pe 

Muntele Sion. Sunt douăzeci şi unu de locuri diferite care au aparţinut 

Iordaniei până în anul 1967 şi Vaticanul vrea dreptul asupra acestor 

locuri. Toate acestea arată spre faptul că se va încheia un legământ 

între lumea arabă, între palestinieni, între Israel şi Vatican. Dar nu 

cred că putem intra acum în toate aceste detalii. 

 

 Reporter: Eu nu sunt proroc, dar vă pot spune o ştire pe care am 
aflat-o luna trecută din sursele mele internaţionale. Se poartă discuţii nu chiar 

despre eliminarea ţării Israel, dar cineva mi-a spus că în câţiva ani Israelul 
poate dispărea ca ţară. Nu ştiu, eu nu sunt proroc. Eu nu pot să cred aceasta, 
dar... 

 

Ewald Frank: Acest lucru este total imposibil. Ierusalimul va 

fi luat pentru trei ani şi jumătate, după ce se va semna un legământ. 

Acest lucru se găseşte în prorocul Zaharia. Îl vor lua doar pentru trei 

ani şi jumătate şi apoi Domnul Însuşi va vorbi Cuvântul şi se vor 

întâmpla ultimele lucruri. Dumnezeu va avea ultimul Cuvânt. În 

prorocul Zaharia, capitolul 14 este scris... Se va întâmpla, dar Domnul 

Dumnezeu Se va întoarce la Israel, pentru că toate naţiunile vor veni 

să se închine lui Dumnezeu pe Muntele Sionului – aceasta este 

făgăduinţa în această Carte.  

Dar va fi un război, este adevărat, însă numai pentru trei ani şi 

jumătate şi apoi va veni sfârşitul. 

 

Reporter: Trăim într-o lume îngrozitoare. Credeţi că şi crizele 
economice se regăsesc în Biblie? Actuala criză economică… 

 

Ewald Frank: Este o parte a lucrurilor care se întâmplă acum. 

Şi aşa cum spune Biblia, nu va fi nicio soluţie pentru aceste probleme. 

Oamenii îşi vor pierde credinţa pentru că totul merge prost. Cine a mai 

auzit ca băncile să dea faliment? Sau guvernele, sau ţările sau oraşele 

să dea faliment? Nu s-a auzit mai înainte, dar este în timpul nostru. 

Dar nu vreau să intru mai mult în aceste detalii. 
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Reporter: Aţi amintit de câteva ori aceste lucruri... Credeţi că lucrurile 

pe care le ştiţi despre viitor sunt prea periculoase pentru oameni? 

 

Ewald Frank: Această Carte ne spune tot ce se va întâmpla, 

până la cerul cel nou şi pământul cel nou, ne spune ce se va întâmpla 

înainte de începerea Împărăţiei de o mie de ani; chiar în cartea 

prorocului Daniel capitolul 12, este scris despre ultimii trei ani şi 

jumătate şi apoi se spune despre judecata de la tronul mare şi alb şi 

apoi se vorbeşte despre pământul cel nou şi cerul cel nou. De fapt, 

totul este spus în această Carte. 

 

Reporter: Ar trebui ca de mâine să încep să recitesc Biblia. Voi fi un 
jurnalist mai bun...  

Dar, ce pot să înţeleg este că Duhul Sfânt în dvs. este ca o puternică 
legătură la internet, cu Dumnezeu. Adică, pe lângă Biblie, primiţi prin această 
comunicare directă mai multe detalii, pe care să le predicaţi oamenilor, de la 
Dumnezeu? 

 

Ewald Frank: Este adevărat... Orice spune Scriptura, dacă o 

vezi împlinită, o poţi predica cu atâta autoritate! Poţi spune: „Aici este 

scris şi acum s-a împlinit”. Atunci nu mai spui poveşti, ci spui ceea ce 

a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui şi întotdeauna este o siguranţă 

divină în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am nicio problemă să cred 

ceea ce a spus Dumnezeu. Eu trăiesc în acest Cuvânt. 

 

Reporter: Sunteţi sigur? 

 

Ewald Frank: [bucurându-se – n.ed.] Sunt sigur. 

 

Reporter: Nu L-aţi întrebat niciodată pe Dumnezeu: „Dumnezeule, 
putem negocia în punctul acesta?” 

  

Ewald Frank: Nu, nu. Eu respect Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Reporter: Sunt şi jurnalişti în Biblie? Sunt ei printre noii proroci 
mincinoşi? 
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Ewald Frank: Principalii patru jurnalişti sunt Matei, Marcu, 

Luca şi Ioan. Ei au relatat tot ce s-a întâmplat. Au fost cei mai buni 

jurnalişti din timpul lor. 

 

Reporter: Foarte buni reporteri. 

 

Ewald Frank: Da, foarte buni reporteri . 

 

Reporter: Dar sunt legende care spun că ei n-ar fi scris totul în Biblie. 
Dacă eu, ca jurnalist, aş spune aici toate lucrurile pe care le ştiu, cine ştie ce 
s-ar întâmpla mâine... Trăiesc mai mult dacă nu spun chiar totul. Unele 
informaţii trebuie să le păstrez. Mulţi îmi spun informaţii secrete. A spus Isus 

celor patru jurnalişti: „Băieţi, acum eu vă spun lucruri secrete, doar pentru 
voi”? Credeţi aceasta? 

 

Ewald Frank: Nu. Tot ceea ce a vrut Dumnezeu ca noi să 

ştim este scris aici [fratele Frank pune mâinile pe Biblie – n.tr.]. Dar 

ceea ce vreţi să spuneţi este următorul lucru: că sunt diferenţe între 

Evanghelia lui Matei şi Evanghelia lui Marcu, Evanghelia lui Luca, iar 

Evanghelia lui Ioan este total diferită de cele trei Evanghelii. Trebuie 

să citiţi ceea ce a spus acest „jurnalist” şi ceea ce a spus şi celălalt şi 

ceea ce a spus al treilea şi al patrulea şi atunci aveţi o informaţie 

completă de la Dumnezeu. 

 

Reporter: Nu confuză…? 

 

Ewald Frank: Fără confuzie, fără. O informaţie o 

completează pe cealaltă. Da… 

 

Reporter: Aş putea spune că Isus a fost Cel mai bun „Comunicator” 
din lume. Nu? Este foarte greu să-L ajungi. Poate că noi n-ar trebui să fim 

atât de duri cu cei care predică. Pentru mine, fiecare predicator care predică 
despre Dumnezeu din Biblie este în ordine. Nu sunt ei perfecţi, dar sunt în 
ordine. Uneori îmi păreţi foarte dur cu alţi predicatori. 
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Ewald Frank: Nu eu vreau să fiu astfel... Dar trebuie să 

înţelegem că aceasta este o perioadă de timp deosebită. Ne aflăm 

acum înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Astfel, noi nu putem 

să predicăm propriile noastre predici, ci trebuie să înţelegem 

făgăduinţele pentru acest timp.  

De exemplu, la prima venire a lui Hristos, evreii aveau o 

religie. Aduceau jertfele, cântau psalmii, ţineau Sabatul, dar n-au 

recunoscut ziua cercetării din partea lui Dumnezeu. Ei au făcut o 

religie, dar nu este suficient.  

La prima venire a lui Hristos, Ioan Botezătorul a fost un om 

trimis de Dumnezeu, Isaia 40.3: „Un glas strigă în pustie: «Pregătiţi 

calea Domnului»”; Maleahi 3.1: „Voi trimite pe solul Meu; el va 

pregăti calea înaintea Mea”. La împlinirea vremii, îngerul Gavril a 

venit la Zaharia în Templu şi i-a dat făgăduinţa naşterii lui Ioan 

Botezătorul. Dumnezeu n-a început o religie. Dumnezeu a împlinit ce 

a făgăduit în Cuvântul Lui şi acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi. Ceea 

ce a făgăduit Dumnezeu în această Carte se împlineşte acum. Aş putea 

intra în multe amănunte.  

Deci nu este vorba numai despre a predica şi a ţine slujbe 

religioase, ci despre a afla care sunt făgăduinţele pentru această zi, ce 

face Dumnezeu conform Cuvântului Său, care este timpul în care noi 

trăim acum… Acesta este lucrul important! 

 

Reporter: Dar astăzi suntem prea ocupaţi ca să mai citim Biblia din 
cauza telenovelelor, filmelor, discotecilor, vacanţelor. Suntem atât de ocupaţi, 

cum îi putem recunoaşte pe prorocii falşi? 

 

Ewald Frank: Dumneavoastră, prin programul dumneavoastră  

arătaţi făgăduinţele lui Dumnezeu, iar oamenii să decidă pentru ei 

înşişi. Aşa cum spune în Apocalipsa 2.2: „Ai pus la încercare pe cei 

ce zic că sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi”. Pentru că 

ceea ce învăţau ei nu era apostolic. „I-ai pus la încercare pe cei care 

zic: «Noi suntem proroci»”. Dar ceea ce au spus ei nu era în acord cu 

ceea ce spuseseră prorocii. 
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Reporter: Da, dar dacă eşti prea ocupat, poate că nu poţi face 

diferenţa. Prea ocupat să faci bani, prea ocupat să-ţi trăieşti viaţa. Poate nu 
putem face diferenţa dintre predicarea adevărată şi prorocii falşi. 

 

Ewald Frank: Domnul nostru a spus în Matei 24 că vor veni 

mulţi proroci mincinoşi. Şi în versetul 24 El chiar a spus: „Dacă va fi 

cu putinţă, să-i înşele chiar şi pe cei aleşi”. Dar aleşii nu pot fi înşelaţi 

pentru că ei îşi găsesc locul în Cuvântul lui Dumnezeu.  

Deci, eu trebuie să subliniez importanţa Cuvântului lui 

Dumnezeu în comparaţie cu interpretările. 

 

Reporter: Aici sunt total de acord cu dumneavoastră pentru că noi 
toţi, creştinii, ştim cu adevărat că Biblia este adevărul. Prorocii, unii sunt 
adevăraţi, unii nu...  

Dar înainte de toate, fiindcă ne apropiem de sfârşitul acestei prime 
emisiuni… Următoarea emisiune va fi în Chicago. Am auzit că mergeţi în 
Chicago, eu vin după dvs.   

Deci, mai întâi trebuie să crezi; apoi să fii informat, deci să citeşti 
Biblia; al treilea pas: aştepţi ca Duhul Sfânt să vină la tine. Nu ştii când vine, 
poate vine astăzi sau poate vine peste câţiva ani. Nu poţi să-L chemi pe 
Duhul Sfânt: „Duhul Sfânt, Te rog să vii la mine mâine”. Şi al treilea pas: să fii 

pecetluit. Dar cum poţi rămâne pe această cale? Pentru că eu cred că acesta 
este lucrul cel mai greu. 

 

Ewald Frank: Este numai harul lui Dumnezeu. Nu este ceea 

ce încerci sau ceea ce faci tu. Este numai harul lui Dumnezeu. Şi ca să 

fii mântuit, este harul lui Dumnezeu. Dar totul începe prin a fi mântuit 

prin harul lui Dumnezeu. Trebuie să fii născut din nou, trebuie să fii în 

Împărăţia lui Dumnezeu ca să înţelegi tainele Împărăţiei lui 

Dumnezeu. Altfel doar ţi se pare că [înţelegi]. Dar trebuie să fii o 

parte a Cuvântului lui Dumnezeu. Credinţa adevărată vine prin 

predicarea Cuvântului lui Dumnezeu – aceasta este foarte important. 

Mai întâi are loc predicarea Cuvântului. Apoi tu crezi, verifici cu 

Scriptura şi după aceea crezi din toată inima. 
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Reporter: Întrebarea finală este, poate, o întrebare ciudată. De ce 

ne-a lăsat Isus o Carte atât de groasă, cu atâtea pagini? De ce n-au fost 
numai zece pagini? 

 

Ewald Frank: Oh... 

 

Reporter: Moise a venit doar cu zece porunci. 

 

Ewald Frank: Moise a venit cu cinci cărţi: Geneza, Exodul, 

Leviticul, Numeri şi Deuteronomul! 

 

Reporter: Da, dar dacă întrebi pe cineva de Moise, va spune „Oh, 
Moise, zece porunci”. Va uita de celelalte cărţi. 

 

Ewald Frank: Dar Dumnezeu ne-a dorit binele. Astfel, avem 

cele patru evanghelii de la naşterea până la înălţarea la ceruri a lui Isus 

Hristos; apoi avem cartea Faptelor cu ceea ce s-a întâmplat când S-a 

coborât Duhul Sfânt şi a venit la existenţă Biserica; apoi avem 

epistolele către diferitele biserici, care se ocupă de cele mai 

importante probleme. Deci aceasta este Cartea lui Dumnezeu cu toate 

răspunsurile. 

 

Reporter: Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă citeşti Biblia, sunt 
atâtea relatări frumoase. Uneori mă întreb de ce Hollywoodul, sau alţii, nu a 
făcut serii de câte o mie de episoade din Biblie. Au făcut doar filme care, de 
cele mai multe ori, sunt departe de Biblie. Dar eu cred că este Cartea cea mai 

frumoasă din lume. [Fratele Frank ridică Biblia cu ambele mâini, cu bucurie – 
n.ed.]. Dar prietenii mei spun: „Sunt atât de ocupat… N-am timp să citesc o 
carte atât de groasă!” [Fratele Frank dezaprobă – n.ed.]. Poate că va veni 
timpul, pentru că atunci când eşti bolnav, când eşti sărac, când n-ai speranţă, 

atunci ai timp să citeşti Biblia, mult timp. Aş fi un predicator bun, nu-i aşa?  

Nu… eu am chemarea mea. Eu vreau doar să fiu un jurnalist bun. Vă 
mulţumesc foarte mult. Din nou, bun venit în România! Şi oricând vreţi să mă 
invitaţi pentru următorul episod al acestei discuţii, voi veni. 
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Ewald Frank: Vă mulţumesc că m-aţi invitat. Fie ca 

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dvs. şi programul dvs. şi pe toţi cei 

ce-l urmăresc. 

 

Reporter: Mulţumesc foarte mult. 

 

 


