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Interviu cu fratele Frank 

LUBUMBASHI - 9 iulie 2013 

 

 
Reporter: Avem onoarea să-l avem astăzi ca invitat la Lubumbashi pe 

slujitorul lui Dumnezeu, fratele Ewald Frank, care vine dintr-o țară îndepărtată. 
Vine în calitate de misionar internațional care a predicat în peste 150 de țări. 
Probabil că știți, el vestește evanghelia de peste 50 de ani. A scris mai multe 
lucrări. Pe unele dintre ele le vedeți acum pe ecran. Credem că clarificările pe 
care le va aduce în legătură cu semnele timpului și a doua venire a lui Isus 
Hristos îi voi întări pe credincioși  

Bună seara, frate Frank și bine ai venit în Lubumbashi! Știm că ați fost 
deja în RD Congo și în alte câteva țări. Ce împuternicire are această slujbă 
mondială pe care o aveți? Ce stă în spatele acestei împuterniciri? Este vorba 
despre o însărcinare biblică?  

 

Fratele Frank: Da... Slujba dată mie de Domnul, este în Împărăţia 

lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu. Şi Domnul nostru a spus 

în Matei 24:14, ca această Evanghelie originală a lui Hristos va fi 

predicată tuturor naţiunilor, apoi va veni sfârşitul. Acesta este Cuvântul 

lui Dumnezeu. Apoi Domnul nostru ne arată vremea în care trăim, în 

Matei 24, Marcu 13, Luca 21, vorbind despre lucrurile care se vor 

întâmpla înaintea revenirii lui Isus Hristos. Slujba mea este să fac ultima 

chemare prin ultimul mesaj, până la marginile pământului.  

Şi mă bucur foarte mult că mă aflu în acest oraş şi în această ţară. 

Dintre toate ţările africane, din ţara voastră am cele mai multe amintiri 

scumpe. Dumnezeu să binecuvânteze acest oraş şi această ţară.  

Reporter: Mai este o întrebare. Dumneavoastră sunteți predicator, dar 
există mulți alți predicatori. Ce vă deosebește pe dumneavoastră de alți 
predicatori, în special de prorocul William Branham, deoarece sunt oameni care 
susțin că dumneavoastră îl contraziceți sau corectați pe alocuri pe profet. Care e 
poziția dumneavoastră față de aceste afirmații? 
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Fratele Frank: Oricine lucrează în vreun fel în Împărăţia lui 

Dumnezeu, va fi criticat. Dar în ceea ce-l priveşte pe William Branham, 

eu sunt singura persoană care mai este în viaţă şi care l-a cunoscut 

personal vreme de zece ani. L-am cunoscut când a venit în Germania; 

am călătorit în S.U.A., am fost în adunările sale, astfel că sunt un martor 

ocular a ceea ce a făcut Dumnezeu. Am fost acasă la el, am călătorit în 

aceeaşi maşină cu el – el şofa iar eu stăteam lângă el. Astfel, am 

recunoscut slujba lui profetică.  

El a fost un proroc, un proroc autentic al lui Dumnezeu. Dar slujba 

mea este o slujbă de învăţătură, pentru a conduce poporul lui Dumnezeu 

în ceea ce a spus prorocul.  

Să vă dau un exemplu: fratele Branham a putut să folosească un 

singur verset pentru o temă. Eu pot să folosesc douăzeci de versete 

pentru aceeaşi temă, astfel încât oammenii să primească lumină asupra 

temei respective. Uneori, fraţi care nu înţeleg, spun că eu îl corectez pe 

proroc. Eu nu-l corectez niciodată pe proroc. Eu nu fac decât să duc 

toate lucrurile înapoi în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi numai dacă [un 

subiect] se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, îl predic şi-l învăţ. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

 

Reporter: Vedeți deci că nu este nicio contradicție între fratele Frank și 
fratele Branham și fratele Frank precizează că nu e vorba nici de corectură. 
Asupra acestui ultim aspect vom reveni cu o întrebare punctuală. Pe de altă 
parte, frate Frank, noi știm că tu pui un mare accent pe Cuvântul lui Dumnezeu, 
pe importanța lui. Care este importanța adevărată a Cuvântului lui Dumnezeu, 
mai ales că ați scris broșura „Oamenii întreabă, Dumnezeu răspunde prin 
Cuvântul Lui”? 

 

Fratele Frank: Cuvântul lui Dumnezeu în sine este Adevărul 

veşnic. Dar Biblia a fost tâlcuită de fiecare denominaţie. Există acum 

349 denominaţii creştine, însă avem un singur Dumnezeu, o singură 

Biblie, o singură Biserică a lui Isus Hristos, un Domn, o credinţă, un 

botez. Dar fiecare biserică, fiecare denominaţie dă propria explicaţie, 

Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să revenim la Biblie şi 

să spunem doar ceea ce a spus Dumnezeu în această Carte. Amin. 
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Reporter: Există făgăduințe biblice care se împlinesc în timpul nostru? 

 

Fratele Frank: Da, aceasta este partea principală a slujbei mele, 

de a arăta din Cuvântul lui Dumnezeu, cum s-au împlinit toate 

făgăduinţele din Vechiul Testament, la prima venire a lui Hristos şi să 

arăt cum, acum, înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos, se 

împlinesc făgăduinţele.  

Să vă dau două sau trei exemple, repede: în Isaia 40:3 este scris: 

„Un glas strigă: «Pregătiţi în pustie calea Domnului»”. În Maleahi 3:1 

este scris: „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea 

Mea”. Când s-a împlint vremea, îngerul Gavril a coborât din cer, i-a 

vorbit lui Zaharia, i-a dat făgăduinţa despre naşterea lui Ioan 

Botezătorul, apoi acesta din urmă şi-a desfăşurat slujba: a pregătit calea 

Domnului. Şi toţi aceia care au crezut mesajul său, au fost botezaţi în 

râul Iordan şi au fost conduşi la Hristos. Mesajul acestui ceas are scopul 

de a-i conduce pe oameni înapoi la Hristos.  

Deci, avem în Cuvântul lui Dumnezeu făgăduinţa (Maleahi 4): 

„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, 

ziua aceea mare şi înfricoşată” – când soarele se va preface în întuneric 

şi luna în sânge. Despre aceasta este scris în cartea prorocului Ioel, în 

cap. 3.  

Deci, prorociile din Vechiul Testament au fost puse laolaltă când s-

au împlinit. Acum, noi luăm laolaltă toate făgăduinţele care împlinesc în 

acest timp, spre a arăta că revenirea lui Hristos este aproape. În Ioan 14, 

Domnul nostru a promis că va reveni, apoi a spus ce se va întâmpla 

înainte ca El să revină – va fi ca în zilele lui Noe, în zilele lui Lot, va fi o 

vreme de necaz [cu probleme – n.tr.]... În timpul acesta trăim noi şi ne 

bucurăm că Domnul va veni în curând. 

 

Reporter: Se întâmplă multe lucruri șocante, au loc multe evenimente 
politice care conturează agenda politică mondială: primăvara arabă, conflictul 
palestiniano-israelian, care a început de mult și continuă până astăzi, căsătoriile 
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homosexuale. Cum interpretați dumneavoastră, ca om al lui Dumnezeu, toate 
aceste evenimente?  

 

Fratele Frank: Lumea întreagă – fie că este vorba de Ierusalim 

sau lumea arabă – trebuie să aibă legătură cu Daniel 2 şi Daniel 7, şi alte 

versete din Vechiul Testament, care vorbesc despre patru împărăţii 

mondiale. Iar ultima, va fi cea romană.  

Acum se petrec două lucruri deosebite, în Orientul Mijlociu. Am 

fost la Ierusalim de douăzeci şi cinci de ori. Am predicat în Cairo, în 

Damasc, în Liban, în Iordania, am predicat în toate aceste ţări islamice, 

dar nu mă implic niciodată în politică şi în religie. Eu nu fac decât să 

predic Cuvântul lui Dumnezeu.  

Dar punctul principal este acesta: acum au loc negocieri în ceea ce 

priveşte Muntele Templului. De asemenea, Muntele Sion. Muntele 

Templului aparţine musulmanilor, iar Muntele Sion aparţine evreilor. Şi 

acum au loc negocieri pentru cele douăzeci şi unu de locuri care au fost 

sub conducere iordaniană, ca acestea să fie aduse sub supervizare 

romano-catolică. Zi şi noapte au loc negocieri... Foarte curând se va 

împlini ceea ce a spus prorocul Daniel: va fi încheiat un contract între 

Vatican, arabi şi evrei. Dar noi ne bucurăm că vedem aceste lucruri. 

Lucrurile înaintează spre ţintă. 

 

Reporter: Nu ați comentat nimic despre căsătoriile homosexuale și 
chestiunea homosexualității, acest fenomen bulversant care ține prima pagină a 
actualității și la care aderă multe țări. 

 

Fratele Frank: De obicei evit să vorbesc despre acest subiect. Eu 

spun doar ceea ce a spus Dumnezeu la început: „Nu este bine ca omul să 

fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el”. Şi Eva a fost scoasă 

din Adam şi i-a fost adusă lui. În Geneza 1, Eva a fost în Adam, iar în 

Geneza 2, Eva a fost scoasă din Adam. Deci, aceasta este rânduiala 

divină în domeniul vieţii naturale. Familia face parte din ordinea lui 

Dumnezeu, iar omenirea trebuie să se găsească în această ordine divină. 

Închipuiţi-vă ce se va întâmpla dacă bărbaţii trăiesc cu bărbaţi, iar 



5 

 

femeile cu femei: unde se nasc copiii? Nu! Dar este un semn al vremii 

sfârşitului, va fi precum în Sodoma şi Gomora, iar Dumnezeu va trebui 

să nimicească... Dar aceasta nu este tema mea. Nu... 

 

Reporter: Ați scris multe cărți și ați vorbit despre multe subiecte. Care 
este poziția dvs. referitoare la Trinitate, zeciuială, subiecte pe care le-ați tratat în 
scrisorile circulare și în alte lucrări. Sunteți împotriva Trinității? Și de ce? 

 

Fratele Frank: De fapt, Biblia a fost răstălmăcită. De exemplu: la 

sinodul de la Niceea, s-a făcut prima mărturie de credinţă, care nu se 

regăseşte în Biblie. În mărturia de la Niceea, din anul 325, se spune că 

Tatăl L-a zămislit pe Fiul în veşnicie. Acest lucru este absolut 

neadevărat! În Vechiul Testament, în Biblia în limba ebraică, este scris 

de 6356 de ori „Elohim-Iahveh”, Domnul Dumnezeu. Niciodată nu se 

vorbeşte în Vechiul Testament despre „Tatăl” sau „Fiul”. În Biblie nu se 

găseşte niciodată termenul de „Dumnezeu Fiul”. Nici măcat o dată! Nici 

măcat o dată! Nici măcat o dată nu se găseşte în Biblie termenul de 

„Dumnezeu Duhul Sfânt”! Ci întotdeauna „Fiul lui Dumnezeu”, „Duhul 

lui Dumnezeu” şi apoi, „Dumnezeu Tatăl”.  

În Noul Testament, la patru mii de ani după Adam, Dumnezeu a 

dorit să-şi instaureze planul de mântuire, astfel că s-a descoperit ca Tată 

în cer... a umbrit-o pe Maria prin Duhul Sfânt şi, cum a spus îngerul 

Gavril în Evanghelia după Luca, „Sfântul care Se va naşte din tine, va fi 

chemat Fiul lui Dumnezeu”. Fiul lui Dumnezeu nu a fost născut în 

veşnicie, ci aici pe pământ, în Betleem. Dar de-a lungul Vechiului 

Testament El a fost Domnul. A fost Iahveh; dar apoi Cuvântul a trebuit 

să fie făcut trup, ca El să ne poată răscumpăra. Pentru că noi 

păcătuiserăm în trup de carne, Domnul slavei a trebuit să vină într-un 

trup de carne, ca să-Şi verse sângele, să plătească preţul şi să ne 

răscumpere. Amin! 

 

Reporter: Înainte de a trece la o altă întrebare... sunt multe biserici, mulți 
oameni ai lui Dumnezeu care vorbesc despre minuni care au loc în zilele 
noastre, despre prorocii, despre binecuvântări. Ei desfășoară chiar campanii de 
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evanghelizare în acest sens. Ca slujitor al lui Dumnezeu, ce părere aveți despre 
acești predicatori care folosesc aceste mijloace pentru a atrage mai mulți 
credincioși? 

 

Fratele Frank: Cunosc adunările carismatice... De fapt din 1949, 

am participat la toate adunările internaţionale: îl cunosc pe Billy 

Graham, pe Oral Roberts, Tommy Hicks, Cerullo, îi cunosc pe toţi 

aceştia, mai ales din 1950. Şi fiecare are o slujbă, iar în ultimii ani, 

aproximativ din 1980 încoace, sunt foarte mulţi specialişti în minuni, 

care chiar îi împing jos pe oameni şi spun că ar fi manifestarea Duhului 

Sfânt, a puterii lui Dumnezeu. Am fost în adunările lor de trei ori: în 

Atlanta, S.U.A., în Taipei şi în Filipine. Dar ei îi împingeau pe oameni, 

iar aceştia cădeau. Nu este puterea lui Dumnezeu, este doar o pretenţie.  

Pe scurt: nu-i judec pe acei oameni, dar fiecare din ei proroceşte... 

însă proroceşte din propria-i inimă, nu din partea lui Dumnezeu, nu prin 

inspiraţia Duhului Sfânt. De aceea ne-a avertizat Domnul nostru în 

Matei 7 şi a spus: „Multi Imi vor zice in ziua aceea: «Doamne, Doamne! 

N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în 

Numele Tau?»”. Iar Domnul va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut”. 

Deci noi trebuie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu 

este numai în Cuvântul Său. El are o singură Biserică: Biserica lui Isus 

Hristos.  

Dar cum am spus mai înainte, există atâţia evanghelişti şi 

personalităţi carismatice... Nu judec, dar fiecare din ei îşi face propria 

împărăţie, dar Isus Hristos îi cheamă pe ai Săi şi Îşi zideşte Biserica Lui. 

Da... Amin.  

 

Reporter: Din păcate, ne îndreptăm spre finalul emisiunii, și mai avem 
câteva întrebări. Să vorbim, totuși, despre Apocalipsa, care este cartea 
sfârșitului, o carte care produce teamă, o carte complexă și foarte complicată. 
Totuși, dumneavoastră ați abordat cartea Apocalipsei. Ați scris chiar o carte, 
APOCALIPSA, O CARTE CU ȘAPTE PECEȚI? Pe scurt, ce vreți să spuneți prin 
acest mare titlu? Subiectul despre cele șapte peceți e unul care deranjează. 
Anumite persoane spun că tocmai în acest subiect referitor la cele șapte peceți 
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și trâmbițe dumneavoastră îl contraziceți, îl corectați puțin pe prorocul Branham. 
Am revenit la acest subiect pentru a primi lămuriri suplimentare.  

 

Fratele Frank: De fapt este foarte simplu, dacă urmaţi ordinea 

divină. Aveţi cele şapte mesaje adresate celor şapte biserici, în cap. 2 şi 

3, apoi Ioan a fost transpus în Duhul în ziua Domnului şi a văzut toate 

lucrurile care vor avea loc până va fi cerul nou şi pământul cel nou. Şi 

este foarte uşor de înţeles, prin harul lui Dumnezeu, dacă nu aveţi păreri 

preconcepute, dacă nu aveţi niciun concept pe care să vreţi să-l citiţi în 

Cuvânt. Chiar şi termenul trâmbiţă... Dacă duceţi termenul acela în 

Vechiul Testament, când urma să aibă loc o sărbătoare mare, sunau 

trâmbiţele. Când a fost cucerit Ierihonul, au sunat trâmbiţele. Dar în 

Apocalipsa, aceste trâmbiţe anunţă judecăţi. Şi puteţi citi despre fiecare 

judecată care este în legătură cu prima, a doua, până la ultima trâmbiţă.  

Deci nu trebuie să ne punem aici propriile noastre tâlcuiri, ci 

trebuie să-I permitem lui Dumnezeu să ne vorbească. Acelaşi lucru este 

valabil şi în cazul celei de-a şaptea peceţi. Iertaţi-mă, dar până şi fratele 

Branham a citit un singur verset: Apocalipsa 8:1. Dar eu nu mă opresc la 

v. 1, pentru că acesta se referă la cer. În cer a fost o linişte de o jumătate 

de oră. Este minunat, dar eu sunt pe pământ, vreau să ştiu ce se întâmplă 

pe pământ. Astfel, trebuie să citesc de la v. 2, ca să ştiu ce conţine 

pecetea a şaptea.  

Acesta este harul dat mie de Dumnezeu: eu pot să citesc Scriptura, 

să înţeleg şi să aşez [textile] la locul potrivit. Fratele Branham a adus 

toate aceste lucruri într-un mod minunat, dar el nu a aşezat totul în 

ordinea divină. Noi luăm tot ceea ce a spus fratele Branham şi aşezăm în 

Scriptură.  

William Branham a fost cel mai mare proroc care a trăit vreodată 

pe faţa pământului. Dar engleza sa nu a fost suficientă; el a fost un om 

foarte umil, dar n-a putut să aşeze lucrurile cu exactitatea pe care aş fi 

dorit-o eu. Dar prin harul lui Dumnezeu, El ne-a dat prorocul, mesajul, 

iar dacă el ar fi făcut totul, eu n-aş mai avut nicio slujbă, iar fraţii noştri 

din ţara voastră n-ar mai avea nicio slujbă.  

Deci, Branham şi-a făcut partea lui, eu îmi fac partea mea, iar fraţii 

din ţara voastră îşi fac partea lor. Nu este sistemul „un singur om”, ci 
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este Trupul lui Hristos, cu diferite slujbe, pentru zidirea Bisericii lui Isus 

Hristos! Dumnezeu să vă binecuvânteze!  

 

Reporter: Înainte de a vă da ocazia să spuneți câteva lucruri în încheiere, 
aș dori să vă adresez o ultimă întrebare legată de Israel. Israel L-a respins pe 
Isus Hristos, dar pe de altă parte este posesorul făgăduinței lui Dumnezeu. Care 
va fi soarta Israelului?  

 

Fratele Frank: Făgăduinţele pentru Israel se află în Isaia, Ieremia, 

Ezechiel, în scrierile tuturor prorocilor; de asemenea, în Matei 24, în 

simbolul smochinului... În Vechiul Testament, Dumnezeu a numit 

Israelul, smochin. Deci, El a spus că-i va aduce înapoi din toate 

naţiunile, în ţara lor natală. În Ezechiel 36 şi 39 se vorbeşte foarte clar 

despre ce se petrece cu Israelul. Şi există anumite lucruri în legătură cu 

strângerea Israelului. Dumnezeu a spus că-i va aduce înapoi din toate 

naţiunile. Acelaşi Dumnezeu a spus: „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”.  

Un exemplu: lumea arabă din jurul Israelului este de 990 ori mai 

mare decât micul Israel. Dar în Ioel 3 spune: „împărţind între ele ţara 

Mea”. Deci, chiar şi în punctul acesta se împlineşte prorocia biblică. 

Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să preia controlul şi să-şi încheie 

lucrarea cu Biserica nou testamentară, apoi să-şi încheie lucrarea cu 

Israelul şi să-şi instaureze Împărăţia pe pământ. Se va întâmpla! Da!  

Domnul mi-a dăruit câteva încurajări de-a lungul vieţii mele. Eu 

am auzit glasul Lui cu aceste urechi, pe 2 aprilie 1962. Nu voi uita 

niciodată ziua aceea. Priveam spre fereastră, iar glasul Domnului s-a 

auzit de sus, dar din partea dreaptă: „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 zăceam pe podea, datorită 

impactului acelui glas.  

Astfel, eu merg de la o naţiune la alta... Anul acesta voi împlini 

optzeci de ani, deci timpul meu aproape că s-a încheiat, dar Domnul Îşi 
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va încheia lucrarea Sa cu poporul Său; de asemenea, în ţara voastră. 

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să fie cu voi! 

 

Reporter: Asta a fost totul. Vă mulțumim, frate Frank. Dacă mai aveți 
ceva de adăugat… 

 

Fratele Frank: cum am spus mai înainte, din ţara aceasta am 

amintiri deosebite. Avocatul John B. şi Dr. Nbie şi alţii de la început şi 

toţi fraţii pe care i-am întâlnit în acest oraş şi în altele. Se pare că este 

aşa cum a văzut fratele Branham în Zürich, Elveţia. El a văzut vulturul 

german survolând Africa, iar toţi fraţii care cred aceasta, cred în slujba 

mea şi noi suntem o inimă şi un suflet. Acesta este continentul care 

înseamnă cel mai mult pentru mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să 

fie cu voi!  


