Interviu cu fratele Frank
Radio Vocea Evangheliei
17 iulie 1998
Reporterul: Stimaţi ascultători îl avem astăzi în studio pe dr. Ewald
Frank, al cărui nume este, probabil, cunoscut mai ales de pe afişele galbene
care au titlul „Alege Viaţa - o seară de evanghelizare în oraşul nostru”. Mai
întâi, domnule doctor Ewald Frank, v-aş ruga să ne spuneţi cine sunteţi
dumneavoastră şi ce biserică reprezentaţi?
Fratele Frank: Numele meu deja a fost menţionat, vin din
Germania, am 65 de ani şi călătoresc în toată lumea pentru a vesti
Evanghelia originală a lui Isus Hristos. Sunt în lucrare din 1953, am
fost în o sută douăzeci şi trei de ţări şi am predicat puţin peste şase mii
de predici. Mulţi ani am vorbit la Radio Luxemburg şi acum am o
transmisiune televizată în Berlin – Germania. În această călătorie am
mers în Sofia şi Varna în Bulgaria şi acum avem câteva adunări în
Bucureşti şi în Timişoara. Intenţia mea este să fac de cunoscut acestei
generaţii Cuvântul lui Dumnezeu.
Reporterul: Domnule doctor Ewald Frank, vorbeaţi despre faptul că
vreţi să transmiteţi Evanghelia originală. Ce înseamnă Evanghelia originală?
Este cumva o evanghelie diferită de ce ştiam până acum?
Fratele Frank: Adevărul este că Evanghelia originală a fost
schimbată de-a lungul anilor. Evanghelia originală este cea pe care o
avem în Sfânta Scriptură. La început nu a existat o „Biserică de stat”
sau un „Stat bisericesc”. Nu toate naţiunile au devenit în mod automat
creștine, dar în conformitate cu marea însărcinare pe care ne-a dat-o
Domnul nostru, Evanghelia lui Isus Hristos trebuie predicată, iar cei
ce cred în Isus Hristos ca Mântuitor personal, sunt apoi botezați.
Aceasta a fost calea originală a creștinismului. Romani 10 spune că
mai întâi are loc predicarea, apoi credința și în al treilea rând botezul și mai sunt multe alte versete în această legătură.
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Reporterul: Totuși, v-aș ruga să îmi răspundeți la prima întrebare.
Ce biserică reprezentați?
Fratele Frank: Eu nu reprezint o anumită biserică sau
confesiune religioasă. Fiecare om a lui Dumnezeu este trimis pe tot
pământul, în orice regiune. Am crescut în biserica luterană și apoi în
biserica baptistă, dar când Domnul m-a chemat în lucrarea Sa a trebuit
să încep un Centru de Misiune, astfel că în anul 1960 noi am început
această lucrare misonară şi avem exact un hectar de teren, avem o
biserică cu 550 de locuri, avem o tipografie și tipărim în unsprezece
limbi diferite. Dar eu nu reprezint o anumită confesiune religioasă.
Dacă merg într-un oraș, de obicei închiriem o sală neutră și invităm
oamenii din întregul oraș să vină, indiferent de biserica din care fac ei
parte.
Reporterul: Deci nu sunteți un credincios evanghelic, nu sunteți
baptist, nu sunteți penticostal, nu sunteți creștin după Evanghelie și nu sunteți
ortodox. Ce sunteți?
Fratele Frank: De fapt eu sunt toate acestea. Cuvântul
„ortodox” înseamnă să crezi corect ceea ce a spus Dumnezeu. A fi
baptist înseamnă să crezi în botezul prin scufundare. A fi penticostal
înseamnă să crezi în botezul Duhului Sfânt. Deci eu am toate acestea:
sunt un ortodox conform Cuvântului lui Dumnezeu, sunt baptist după
botez și sunt penticostal datorită faptului că am primit botezul
Duhului Sfânt, dar nu aparțin niciuneia dintre aceste confesiuni
religioase.
Reporterul: Drept urmare, domnule Ewald Frank nu sunteți
evanghelic, nu sunteți baptist, nu sunteți penticostal nu sunteți creștin după
Evanghelie. Îmi cer scuze că sunteți în studioul nostru şi sunt nevoit să vă
pun o întrebare delicată, dar cred că este importantă pentru locuitorii din
Timișoara care au văzut multe din afișele dumneavoastră prin care îi invitați la
evanghelizare - și anume întrebarea pe care vreau să v-o pun este că
învățătura promovată de dumneavoastră este o erezie contemporană având
ca trăsături: botezul în Numele lui Isus, credința într-un Dumnezeu unic, nu
trinitar, care este și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt şi, ştim de asemenea, din
Biblie, că botezul - noi toţi care suntem botezaţi (sau cei care sunt botezaţi)
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suntem botezați în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, deci nicăieri în
Biblie nu se separă Isus de Tatăl și de Duhul Sfânt. Deci având în vedere
aceste lucruri, învățătura promovată de dumneavoastră, doctor Ewald Frank,
prin afișele galben cu negru pe care le-ați afișat în oraș și evanghelizarea pe
care o faceți, noi considerăm că este o erezie contemporană. Ce părere aveți
despre aceasta?
Fratele Frank: Vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare,
această întrebare referitoare la Dumnezeire și la botezul în apă. Eu
cred foarte clar că Dumnezeu, în cer, este Tatăl nostru; și foarte clar
cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu; și foarte clar cred că, în
ziua Cincizecimii, s-a coborât Duhul Sfânt. Acestea sunt descoperiri
ale aceluiași Dumnezeu. În Vechiul Testament, acești termeni „Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt” nu au fost folosiți deloc. Exact de 6700 de ori,
expresia „Domnul Dumnezeu” a fost folosită în Vechiul Testament.
Trebuie să avem mare grijă când judecăm un om sau
învățăturile sale, căci fiecare judecă din punctul său de vedere
personal. Acest lucru, de fapt, nu este permis.
Noi trebuie să luăm Cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi și
fiecare trebuie să compare învățătura mea cu Cuvântul lui Dumnezeu,
nu cu învățătura lui. În prezent avem 332 de confesiuni creştine unite
în Consiliul Mondial al bisericilor. În aceste confesiuni creştine avem
multe învățături. Eu trebuie să mă întorc la Biblie și la ceea ce au
învățat și practicat profeții şi apostolii și Domnul.
Am studiat, de asemenea, istoria Bisericii: în anul 325, la
Consiliul de la Niceea a avut loc această mare dezbatere, dacă
Dumnezeu este unul sau trei. În ce priveşte Israelul, pentru acesta
există un singur Dumnezeu, în veci de veci, pentru că aceasta este
prima poruncă dată lui Moise: [în acest punct reporterul intervine întrun mod foarte nepoliticos spunând: „Da, dar ştim, ştim, mă scuzaţi...” n.ed] „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău... Să nu ai alți dumnezei
afară de Mine”.
Reporterul: Dar tocmai în Noul Testament, Domnul Isus Hristos a
venit și ni L-a revelat pe Tatăl și ne-a spus că ne va trimite Duhul Sfânt, deci
sunt trei persoane. Deci Domnul Isus Hristos a aruncat o lumină asupra
întregului Vechi Testament.
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Fratele Frank: Avem două începuturi: primul Adam și al doilea
Adam. Conform 1 Corinteni 15, apostolul Pavel face comparația între
cei doi Adam. Deci, în Hristos, Dumnezeu Însuși a fost manifestat.
Dumnezeu nu are început. Dumnezeu este Duhul Cel Veșnic. Nimeni
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu - nici chiar în Vechiul Testament dar la începutul timpului, Dumnezeu a pășit afară din această viaţă
veşnică într-un chip vizibil, numit IAHVEH: arătarea vizibilă a
Dumnezeului nevăzut - „EU SUNT”. Dar atunci încă nu era Fiul! El
era Logosul care a ieşit din plinătatea lui Dumnezeu. Numai în Noul
Testament a fost El născut, în Betleem. Crezul niceean - calcedonian
spune că Dumnezeu a dat naștere unui fiu în ceruri. Acesta este un
crez al bisericii, nu o învățătură biblică! Niciodată! Niciodată! Fiul nu
a fost născut în ceruri; Fiul s-a născut în Betheleem, aici jos pe
pământ.
Reporterul: Ce înseamna lucrul acesta? În momentul când Fiul Lui
Dumnezeu s-a născut pe pământ, în ceruri nu a mai fost niciun Dumnezeu?
Fratele Frank: Așa cum am încercat să spun, Același care s-a
născut în trup de carne în Bethleem a fost de-a lungul Vechiului
Testament DOMNUL, „EU SUNT”. Trebuie să folosesc două
cuvinte: ELOHIM - este Dumnezeu și IAHVEH este DOMNUL; nu
două personalități diferite, ci Unul este Duhul nevăzut, Veșnic, care
s-a manifestat, după cum am spus și a umblat în Gradina Edenului.
Reporterul: O precizare: Elohim înseamnă „pluritate de dumnezei”,
iar IEHOVA înseamnă „Eu Sunt Cel Ce Sunt”, deci a fost o exprimare
imprecisă din partea dumneavoastră.
Fratele Frank: Cuvântul Elohim este o pluralitate la singular,
pentru că Dumnezeu este multe lucruri: El este Creator, El este Cel
care ne susține, El este Păstorul, El este Împărat, El este Judecător; El
este multe lucruri și de aceea avem cuvântul Elohim. Nu este o
pluralitate de persoane, ci o pluralitate a ceea ce este El, de fapt.
Reporterul: Da... Creștinii evanghelici, baptiștii, penticostalii, creștinii
după Evanghelie, plus ortodocşii și catolicii, cred că Dumnezeu, de fapt, este
o pluralitate de persoane, deci nu așa cum spuneți dumneavoastră, ci trei
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persoane într-unul. Atunci când Isus Hristos a fost botezat și s-a coborat
Duhul Sfânt peste El, a vorbit Dumnezeu din ceruri și a spus „Acesta este Fiul
Meu preaiubit” - un exemplu. Al doilea exemplu: când Domnul nostru Isus
Hristos era pe cruce, spune că Tatăl și-a întors fața, nu mai putea să
privească scena aceea; deci erau două persoane diferite clar.
Fratele Frank: Trebuie să corectez aceasta. Dacă aţi fi mers, în
vechime, pe Muntele Sinai - și noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul
lui Dumnezeu, întodeauna - Biblia afirmă că Domnul Dumnezeu a
coborât pe munte și un glas s-a auzit din cer. Moise L-a văzut Față în
față, dar glasul Său a venit din cer. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a
fost botezat: El este Cel întâi născut între mai mulți frați. Nu a fost „un
Dumnezeu care-L părăsea pe celălalt Dumnezeu”. Dacă noi avem trei
Atotputernici și Omniprezenți, atunci ce fel de Dumnezeu ar fi acesta?
Există un singur Atotputernic! Dar Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu! Ca Fiu s-a rugat, a plâns, a dormit - nu ca a doua persoană
din Dumnezeire; El a devenit ceea ce suntem noi, ca noi, prin El, să
devenim ceea ce este El: fii și fiice ale lui Dumnezeu.
Deci, atunci când Duhul Sfânt s-a coborat, vocea lui
Dumnezeu s-a auzit din ceruri: „Acesta este Fiul Meu cel preaiubit”.
Da...
Reporterul: O ultimă întrebare. Deci dumneavostră practicați botezul
în Numele lui Isus. Credeți că după Isus Hristos a mai existat o altă revelație
a lui Dumnezeu, eventual într-o altă persoană?
Fratele Frank: Nu! Isus Hristos este unica descoperire
personală a lui Dumnezeu. În câteva cuvinte pot să vă spun
următoarele: în Matei 28:19, Domnul a dat marea însărcinare:
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele...”. „Tată” nu este un nume, Fiul nu este un nume. Eu sunt
un tată pentru că am patru copii, sunt un fiu pentru că am fost născut
și, am multe titluri și sunt multe lucruri; dar numele meu este Frank.
Deci, în Vechiul Testament, numele de legământ al lui
Dumnezeu este IAHVEH, „EU SUNT”. Celor trei titluri, Tată, Fiu și
Duh Sfânt le aparține un singur Nume, în care Dumnezeu s-a
descoperit pe Sine ca Tată în cer, în Fiul pe pământ (Emanuel –
„Dumnezeu cu noi”) și în Duhul Sfânt în Biserica Dumnezeului Celui
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Viu. Dar dacă întrebi care este Numele al Tatălui, al Fiului și al
Duhului Sfânt, trebuie să dai același răspuns care l-a dat și Petru în
ziua Cincizecimii, când a început Biserica nou testamentară; trebuie să
dai același răspuns dat de Filip în Samaria și același răspuns dat de
Pavel în Efes: „Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în
Numele lui Isus Hristos”.
Acesta este botezul apostolic, nu o nouă învățătură, nu o altă
descoperire. Timp de patruzeci de zile după învierea Sa, Isus a fost cu
ucenicii Săi și i-a învățat toate lucrurile referitoare la Împărăția lui
Dumnezeu. Deci Petru şi toți ceilalți apostoli aveau adevărata
descoperire despre Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. La
trei sute de ani, după aceasta, încă se mai practica botezul în Numele
lui Isus Hristos. Deci când spun „Evanghelie originală”, eu mă refer la
Evanghelia scrisă în Biblie. Este vorba, de asemenea, despre același
botez.
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