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Vindecarea bolnavilor - I 
 Predica la Radio Luxemburg 

 

                                                                                          Fr. Frank 

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui Isus 

Hristos!  

În predica de astăzi doresc să mă refer la Filipeni 1:6 și versetele 

9 și 10. Aici, Pavel scrie: „Sunt încredințat că Acela care a început în voi 

această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos… Și mă 

rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice 

pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu 

vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos”. În aceste versete se face 

referire la ziua lui Isus Hristos; este ziua revenirii lui Isus Hristos, atunci 

când El va reveni pentru a-i lua Acasă pe ai Săi, în comparație cu ziua 

Domnului, care va arde ca un cuptor. Pavel a fost preocupat și 

rugăciunea lui pentru credincioși a fost ca lucrarea începută în ei să 

ajungă la desăvârșire până în ziua lui Isus Hristos. 

Ca un adevărat om al lui Dumnezeu, Pavel nu doar că a predicat, 

ci a făcut slujba preoțească, prin faptul că i-a adus pe cei deveniți 

credincioși înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Preocuparea lui a 

fost să înfățișeze înaintea Domnului o Biserică înzestrată cu roade și cu 

daruri duhovnicești. 

Cu cât timpul dura mai mult, dragostea credincioșilor trebuia să 

crească; de asemenea, cunoștința și priceperea, pentru a deosebi lucrurile 

alese. Toți credincioșii au nevoie de aceste lucruri în viața lor personală, 

în umblarea lor cu Dumnezeu. Noi nu putem generaliza ceea ce se 

potrivește doar unei singure persoane. Domnul dorește să conducă și să 

îndrume pe fiecare după credința lui. 

Există lucruri pe care noi, ca și copii ai lui Dumnezeu le avem în 

comun; și există călăuziri pe care fiecare le trăiește în mod diferit. Atunci 

când ne gândim la mântuire, este scris că este voia lui Dumnezeu ca toți 

oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului (1 Timotei 
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2:4). Toate binecuvântările pe care ni le-a făgăduit Dumnezeu în 

Cuvântul Său le avem în comun. Dar fiecare experiență necesară 

mântuirii trebuie trăită de fiecare persoană, individual. Cu toții trebuie să 

experimentăm pocăința, nașterea din nou, botezul în apă și botezul cu 

Duh Sfânt. Așa cum suntem născuți în viața naturală printr-o zămislire 

firească, așa suntem născuți duhovnicește printr-o zămislire 

duhovnicească. Numai atunci când putem spune că am fost născuți din 

nou, avem dreptul să-L numim pe Dumnezeu „Tatăl nostru”. 

Dar, în viața credincioșilor există situații care diferă una de 

cealaltă. Unul ajunge într-o situație, altul într-alta. Toți își cunosc 

propriile slăbiciuni și știu cu ce trebuie să vină, într-un mod deosebit, 

înaintea feței lui Dumnezeu. Dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu în 

viețile noastre, mai întâi trebuie să cercetăm voia lui Dumnezeu pentru a 

avea siguranța credinței. Dar nu este suficient să citim un anumit verset 

din Scriptură și apoi să ne referim la noi. 

De exemplu, să luăm tema: „Vindecarea bolnavilor”. Pentru 

aceasta, deschidem Biblia și vom găsi o serie de răspunsuri și diferite 

posibilități. Pentru a rămâne într-un echilibru divin, noi trebuie să fim 

foarte atenți cu părerile noastre. Există oameni cu o gândire extremă, 

care cred că un credincios nu are voie să se îmbolnăvească deloc. Dar 

atunci ce facem cu cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, care spune în 

Matei 25: „Am fost bolnav și ați venit să Mă vedeți…”? Mai departe, în 

acest context, El spune: „Ori de câori ați făcut aceste lucruri unuia din 

acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut”. 

Apoi, există credincioși care sunt de părere că nu au voie să 

meargă la medic și convingerea lor o impun altora. Dacă cineva are 

această încredințare pentru sine, atunci nu ne mai rămâne nimic altceva 

de făcut decât să-i dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar se poate 

întâmpla să ducem oamenii într-un necaz interior, atunci când le 

impunem convingerea noastră. Eu mă gândesc la cazul în care un bărbat, 

cu fiul lui, care era olog, a venit la fratele Branham, pentru rugăciune. 

Domnul i-a dat fratelui Branham o viziune în care i s-a arătat un medic 

de la țară, la care trebuia să meargă tatăl cu fiul lui. El urma să suporte o 

operație și i s-a spus: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL: «De azi în opt zile 

fiul tău va merge la școală.»” Acest lucru a fost absolut imposibil la 
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oameni. Și există credincioși care acum s-ar putea opune, zicând: „De ce 

Dumnezeu a permis mai întâi operația și doar după aceea a dăruit 

vindecarea, în loc s-o facă fără intervenție chirurgicală?”. Poate că nu 

vom înțelege întotdeauna căile lui Dumnezeu pe pământ. Important este 

ca fiecare să primească un răspuns din Cuvântul lui Dumnezeu, prin 

Duhul lui Dumnezeu. Numai cu o asemenea siguranță lucrată de 

Dumnezeu, va primi fiecare, personal, credința necesară, astfel încât 

Cuvântul lui Dumnezeu să fie confirmat. 

O altă posibilitate de vindecare a bolnavilor o găsim în Marcu 16. 

Oamenii vin sub răsunetul propovăduirii Evangheliei și credința care este 

necesară pentru vindecare este influențată de predica puternică, astfel 

încât, fără o rugăciune lungă, mâinile sunt puse peste bolnavi, în Numele 

lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și ei își primesc vindecarea. În cea 

mai mare parte, acest lucru are loc cu oameni nou veniți. Pentru cei care 

sunt deja credincioși, se aplică cuvântul din Iacov 5. Ei să cheme bătrânii 

bisericii, care se roagă cu credință pentru ei, ungându-i cu untdelemn. 

Dar, de asemenea, citim că Pavel îi scrie lui Timotei că ar trebui 

să bea câte puțin vin, din pricina stomacului său slab. 

Noi am putea continua cu exemplele biblice, care sunt atât de 

diferite unele de altele, dar prin fiecare din ele, Numele Domnului urma 

să fie proslăvit și bolnavii să fie ajutați. 

Orbului, i-a uns ochii cu tină și a trebuit să meargă să se spele în 

scăldătoarea Siloamului (Ioan 9:7). Sutașului, i-a zis: „«Du-te și facă-ți-

se după credința ta.» Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela”. 

(Matei 8:13). Femeii care s-a atins de colțul hainei Sale, i-a zis: 

„Credința ta te-a tămăduit!” (Marcu 5:34). Toate cazurile pe care le 

găsim în Biblie sunt diferite. Prin urmare, este imposibil să se facă o 

rețetă pentru vindecarea prin credință. 

Mai întâi, trebuie să știm că vindecarea aparține de lucrarea de 

răscumpărare. Pe cât de sigur sufletul nostru a fost răscumpărat prin 

răstignirea și moartea lui Isus Hristos, pe atât de sigur, trupul nostru a 

fost vindecat. Ambele le găsim în aceeași legătură, fie că citim în Isaia 

53, sau în Psalmul 103 sau în alte versete biblice. De asemenea, vedem 
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aceasta confirmată în întreaga Biserică Nou-testamentară și în slujba lui 

Isus Hristos, care este un exemplu direct pentru noi. 

În primul rând, trebuie să recunoaștem că vindecarea ne este 

dăruită prin har de la Dumnezeu, prin Isus Hristos. În al doilea rând, 

trebuie să primim siguranța credinței prin cunoștință divină – ceea ce 

dorește să facă Dumnezeu acum, în fiecare caz în parte. Astfel, Domnul 

vorbește fiecărui ascultător, prin Cuvântul Său. 

Atunci când Pavel intervine pentru credincioși și Îl roagă ca ei să 

fie înzestrați cu toată cunoștința și orice pricepere, ca să deosebească 

lucrurile alese, atunci aceasta este o rugăciune pe care trebuie s-o 

aducem înaintea feței lui Dumnezeu, unul pentru celălalt și pentru noi 

înșine. Nimeni nu are voie să condamne pe celălalt dacă nivelul lui de 

credință este diferit. Important este ca Domnul să-Și confirme Cuvântul 

și să-Și proslăvească Numele, prin vindecarea fiecăruia. 

Personal, eu am fost un martor ocular al unor vindecări minunate 

pe care oamenii le-au trăit cu o atitudine corectă, în care Duhul lui 

Dumnezeu a putut lucra prin propovăduirea credinței biblice. În orice 

caz, noi trebuie să avem atitudinea corectă față de Dumnezeu, față de 

Cuvântul Lui, față de felul cum cerem, în cazul acesta, vindecare prin 

credință, fiind convinși că Domnul Dumnezeu nu-Și poate tăgădui 

Cuvântul, ci fiecare făgăduință pe care El a dat-o trebuie să se 

împlinească. Credința noastră nu este o nădejde incertă, ci o încredere 

absolută și o siguranță divină că, tocmai acum, Domnul Își poate 

confirma Cuvântul cu noi. 

Fiecăruia să-i devină clar cum vrea să-l vindece Dumnezeu și că 

acum o poate primi prin credință! 

Să ne rugăm: 

Tată ceresc, Tu cunoști necazurile copiilor Tăi! Acum Tu îi vezi 

pe toți cei care ascultă această emisiune radio. Doamne, Te rog din toată 

inima, fii aproape de ei prin prezența Ta! Dăruiește-le siguranța credinței 

prin Duhul Sfânt, pentru ca ei să primească răscumpărarea, eliberarea și 

vindecarea, prin credință! Dovedește-te ca fiind Același ieri, azi și în 

veci! Îți mulțumesc pentru aceasta, în Numele lui Isus! Amin. 
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Vindecarea bolnavilor - II 
 Predica la Radio Luxemburg 

 

                                                                                          Fr. Frank 

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al 

Domnului nostru Isus Hristos!  

Predica noastră de duminica trecută a ajutat pe mulți. Dorim să 

continuăm cu aceeași temă și astăzi. 

Există atât de mulți oameni cu necazuri interioare care nu sunt 

înțeleși de clerici, dar totuși, ei se roagă lui Dumnezeu pentru a primi un 

răspuns! 

Rugăciunea mea este ca această predică să fie un răspuns din 

partea lui Dumnezeu pentru voi toți, cei care ascultați această emisiune. 

Dumnezeu mi-a dăruit harul să propovăduiesc Evanghelia lui Isus 

Hristos la multe mii de suflete din multe țări. Și în acest loc trebuie spus 

că propovăduirea Evangheliei lui Isus Hristos include mântuirea 

sufletului, eliberarea de orice legătură și vindecarea trupului. Trebuie să 

înțelegem că Isus Hristos a fost făcut păcat pentru noi, că El a luat asupra 

Lui durerile și bolile noastre, da! – că a luat blestemul care ne-a lovit și l-

a schimbat în binecuvântare. 

Deoarece sunt atât de mulți bolnavi, iar în suferința lor nu mai 

știu încotro să o ia, astăzi doresc să mai vorbesc o dată despre tema: 

„Vindecarea bolnavilor”.  

Isus Hristos este Același ieri, azi și în veci! Acesta este gândul 

principal pe care trebuie să-l primim în noi. Dacă știm că El este Același, 

prin aceasta recunoaștem că astăzi face aceleași lucrări ca atunci când El 

a umblat pe pământ. Cuvântul Său, făgăduințele și puterea Sa, toate 

rămân la fel pentru aceia care vin astăzi la El în același mod ca aceia care 

s-au dus atunci la El, crezând și punându-și nădejdea că le poate da ceea 

ce L-au rugat. Un lepros a venit la Isus, zicându-I: „Doamne, dacă vrei 

poți să mă cureți!”. Domnul i-a zis: „Da, vreau! Fii curățit!”. Bărbatul a 

fost vindecat pe loc. Depinde de atitudinea noastră interioară. Dacă 
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suntem convinși că trebuie să ne purtăm boala, atunci Domnul Isus ar 

putea sta în fața noastră și să ne spună aceleași cuvinte ca și leprosului, 

fără ca noi să ne trăim vindecarea. Domnul Isus a întrebat: „Ce vrei să-ți 

fac?”. În același mod, El stă astăzi în fața fiecăruia, cu brațele Lui 

deschise și zice: „Veniți la Mine, voi toți cei trudiți și împovărați și Eu 

vă voi da odihnă pentru sufletele voastre”.  

„Ce vrei să-ți fac?” Fiecare își cunoaște necazul și nevoia și știe 

ce dorește să-L roage pe Domnul. Nu este întotdeauna necesar să fie în 

apropiere mari apostoli, la care am putea fugi. Noi suntem recunoscători 

lui Dumnezeu pentru vindecările puternice care au loc în slujba robilor 

lui Dumnezeu. Un Petru a umblat pe străzile Ierusalimului, iar umbra lui 

a căzut peste bolnavi și au fost vindecați. Un Pavel a dat mărturie că și-a 

șters transpirația de pe trup, cu batiste, care apoi au fost puse peste 

posedați și bolnavi care, după aceea, și-au trăit eliberarea și vindecarea. 

Fiecare, individual, ar trebui să aibă o părtășie și o legătură cu 

Dumnezeu. Din această legătură interioară cu Dumnezeu, putem 

recunoaște voia lui Dumnezeu în cazul nostru personal. 

Există oameni care își fac gânduri deosebite despre faptul că 

boala a venit peste ei din cauza unui păcat sau a unui blestem. Există și 

această posibilitate. Ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus despre un om 

născut orb: „Învățătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinții 

lui?… Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci 

s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9). 

Prin aceasta, Domnul Isus nu a vrut să spună că acest bărbat și părinții 

lui au fost complet fără păcat. La întrebarea lor, El a evidențiat doar 

faptul că în acest caz, boala nu era o consecință a păcatului părinților sau 

a bărbatului. Bineînțeles că este scris că Dumnezeu pedepsește 

fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor, până la al treilea și 

al patrulea neam. De asemenea, este posibil ca o boală să poată veni 

peste un om, în urma păcatului neascultării, vrăjitoriei, magiei sau ceva 

asemănător. 

Există boli care au ca și cauză un demon și există boli la care nu 

este așa. Atunci când o boală este cauzată de un demon, atunci nu este 

suficientă doar o rugăciune, ci demonul trebuie scos afară în Numele lui 

Isus Hristos. În Marcu 9, un copil care avea un duh mut a fost adus la 
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Isus. Putem citi aceasta în versetul 17. În versetul 25, noi citim că Isus a 

poruncit duhului necurat, zicându-i: „Duh mut și surd, îți poruncesc să 

ieși afară din copilul acesta, și să nu mai intri în el”. Mai târziu, 

ucenicii L-au întrebat: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?” 

Isus le-a răspuns: „Acest soi de draci nu poate ieși decât prin 

rugăciune”. Bolnavul a fost vindecat și eliberat pe loc. 

În Matei 9:32, ni se relatează despre un mut îndrăcit. „După ce a 

fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: 

«Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!»” Desigur că și fariseii erau 

în apropiere. Ei ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El 

dracii!” Dar, „Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod 

în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, și vindecând orice fel 

de boală și orice fel de neputință, care era în norod.” Noi putem fi siguri 

că Domnul Isus nu se lasă oprit de criticile necredincioșilor, fariseilor și 

cărturarilor, în a face aceleași lucrări, în acest timp. Dacă trăim în oraș 

sau în mediul rural, oricare ar fi necazul nostru, Isus Hristos trece pe 

lângă noi pentru a elibera, salva și vindeca. 

Așadar, noi observăm că despre vindecarea bolnavilor nu se poate 

vorbi într-un mod unilateral. Există diferite tipuri de boli și diferite 

moduri de vindecare. Totul are loc prin credința în Isus Hristos și în 

făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu. Dar fiecare, în parte, trebuie să 

aibă siguranța și cunoștința de la Dumnezeu asupra a ceea ce se 

potrivește în fiecare caz. Aici nimeni nu poate da sfaturi sau acționa după 

experiența altcuiva. Taina credinței și umblarea cu Dumnezeu este un 

lucru personal între fiecare individ și Domnul. 

Pavel, ca om al lui Dumnezeu, s-a străduit să vadă Biserica lui 

Isus Hristos, împreună cu numeroasele mădulare, desăvârșită, fără pată și 

fără zbârcitură, înzestrată cu cunoștință divină și pricepere în orice 

situație, fiind capabilă să verifice, în orice caz, ceea ce este bun. 

Pavel scrie corintenilor despre diferitele daruri duhovnicești care 

sunt în lucrare în Biserica Nou-testamentară. Între cele 9 daruri 

duhovnicești care sunt enumerate în 1 Corinteni 12:4-11, se află și darul 

vindecărilor. Toate celelalte daruri sunt enumerate la singular, dar darul 

de vindecare este amintit la plural. Aceasta are o însemnătate. Nu există 

daruri de cunoștință, daruri de înțelepciune sau daruri de credință 
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ș.a.m.d. Dar există, așa cum este scris aici în versetul 9: „darul 

tămăduirilor, prin același Duh.”  

Noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că El S-a îngrijit de toți 

copiii Săi. Eu știu în ce situație ne aflăm. El dorește să ne ajute să 

recunoaștem ce este potrivit în cazul nostru. Dragi frați și surori, stimați 

prieteni, prin aceasta noi putem vedea dacă facem ceea ce au făcut și 

alții, sau dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. După cum am 

văzut, există diferite modalități de a trăi eliberarea și vindecarea noastră. 

Important este ca fiecare să afle voia lui Dumnezeu și să recunoască ce 

este potrivit pentru cazul său. Doar așa vom avea în noi credința 

personală, lucrată de Duhul lui Dumnezeu, în făgăduințele lui 

Dumnezeu, date în Isus Hristos și împlinite, văzându-le ca „Da” și 

„Amin”, primind din partea lui Dumnezeu ceea ce a pregătit pentru noi. 

Trebuie să ne despărțim de închipuirile proprii și de imitarea 

trăirilor altora și trebuie să ne aplecăm genunchii cu încredere înaintea 

lui Dumnezeu și să stăm liniștiți în fața Lui sfântă, pentru ca prin 

Cuvântul Său să ne poată arăta în ce fel vrea să ne ajute, lucrând în noi 

credința necesară, astfel încât Cuvântul Lui să poată fi confirmat. 

Vreau să vă spun tuturor celor care ascultați acum această 

predică, că totul depinde numai de credința voastră în făgăduințele lui 

Dumnezeu. Dacă puteți crede acum, în această clipă, că Isus Hristos este 

prezent ca să-Și confirme Cuvântul în viețile noastre, atunci trebuie să se 

întâmple. 

Dorim să ne rugăm. 

Tată ceresc, Cuvântul Tău nu se poate întoarce înapoi, gol! 

Trebuie să împlinească scopul pentru care L-ai trimis Tu! Prin Cuvântul 

Tău s-a făcut cerul și pământul, lucrurile vizibile și invizibile! Prin 

Cuvântul Tău, poruncesc acum ca toate puterile vrăjmașului să 

părăsească pe bolnavi și ei să primească vindecare, prin har! Îți 

mulțumesc că Tu ești Același, Îți confirmi Cuvântul și vindeci bolnavii și 

astăzi! Numai Ție, Dumnezeule, Ți se cuvine slava, în Numele lui Isus! 

Amin. 
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Un serviciu de vindecare 

 prin slujba fr. Branham - I 
Predica la Radio Luxemburg 

                                                                                          Fr. Frank 

Stimați ascultători, vă salut călduros, în Numele scump al lui 

Isus!  

Mai întâi, doresc să vă mulțumesc pentru numeroasele scrisori 

primite de la cei care sunt binecuvântați prin această propovăduire a 

mesajului de sfârșit. În continuu primim cereri de rugăciune de la 

bolnavi care cer mijlocire. De aceea, astăzi și în următoarea emisiune, 

doresc să traduc un serviciu de vindecare prin slujba fratelui Branham. 

Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca toți să cuprindă prin credință că 

Isus Hristos a murit atât pentru vindecarea trupului nostru, cât și pentru 

mântuirea sufletului nostru. Mulți au trăit o vindecare a trupului la 

ascultarea unui serviciu de vindecare. Fie ca prezența lui Dumnezeu să 

fie acum simțită de voi! Mulțumiți acum Domnului pentru vindecarea 

voastră! V-ați rugat destulă vreme pentru ea! Este un cadou din partea lui 

Dumnezeu, care trebuie primit prin credință. 

Traducerea serviciului: 

„Grăbiți-vă, creștinilor! Grăbiți-vă la izvorul deschis! Apa este 

aproape. Grăbiți-vă, repede! Beți, beți, beți, beți mai mult, până nu mai 

puteți bea! Dumnezeu vă va astâmpăra setea. Dumnezeu să vă 

binecuvânteze acum! Eu mă voi ruga pentru voi. 

Doamne, Dumnezeul meu, în pofida mesajului sacadat adus în 

această seară, s-au ridicat 150 până la 2oo de mâini cu dorința de a-Ți 

sluji Ție. Mulți decăzuți și mulți care trăiesc în păcate nu mai doresc să 

trăiască mai departe în acest fel. Ei vor să vină la izvor în această seară. 

Ei sunt mușcați de câinii iadului și bătuți de vânturile învățăturilor, dar în 

seara aceasta ei doresc să vină la Hristos, pentru a-și astâmpăra dorința 

cu ceea ce le dă Dumnezeu, în timp ce noi așteptăm ca Tu să Te 

descoperi. Vino, Doamne și permite acestei adunări să știe că ești aici și 

că ești dispus să ne ajuți. Mesajul a fost adus pentru ei, fără părtinire, din 
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curăția Scripturii și dintr-o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu și poporul 

Său. Ascultă, Doamne! Noi Ți-i predăm Ție, în Numele lui Isus. Amin. 

Acum, fiți respectuoși o clipă! Să nu vă supărați pe mine dacă 

predic clar și deschis. Poate voi o vedeți altfel, dar citiți o dată în Biblia 

voastră. Mesajul vindecării divine este minunat. Vindecarea divină vă 

face doar să fiți conștienți de ceva. Dacă ați fost vindecați, vă puteți 

îmbolnăvi din nou. Lazăr a fost înviat și a murit din nou. Un medic vă 

poate declara vindecat de pneumonie, tratându-vă cu penicilină și 

ucigând bacteriile și vă poate asigura că sunteți sănătoși. La scurt timp 

după aceea puteți muri de pneumonie. Desigur! Dar dacă sunteți mântuiți 

este altfel. Voi aveți viață veșnică. Viață veșnică! Voi nu aveți sănătate 

veșnică, dar voi aveți viață veșnică. Primiți-o în această seară, prieteni! 

Acum, haideți să fim respectuoși! Voi tineri creștini și voi care v-

ați întors la Hristos, să știți că Duhul Sfânt este aici! Înainte să facem 

chemarea la altar și să ne rugăm pentru bolnavi, fiți respectuoși! 

Eu nu o pot face. Este deja târziu. Câți sunt aici care doresc ca 

Dumnezeu să îi vindece? Vă rog, ridicați mâinile voastre. În regulă. Fiți 

respectuoși! 

Dacă Duhul Sfânt vă confirmă că eu v-am învățat adevărul, cu 

siguranță că El o va face. Atunci când Hristos era pe pământ, El S-a făcut 

de cunoscut prin faptul că i-a spus lui Petru numele. Iar iudeului 

Natanael, pe care l-a văzut cât încă mai era sub smochin, înainte de a 

veni la El… Iar femeii de la fântână i-a spus păcatele. Toți aceștia, au 

recunoscut de fiecare dată că El era Mesia. Câți dintre voi știu că acesta 

este adevărul? Dar voi nu găsiți nicăieri în Scriptură că El a făcut toate 

aceste lucruri înaintea neamurilor. EL le-a zis: „Să nu mergeți pe calea 

neamurilor!” Timpul lor încă nu sosise, căci măsura păcatelor nu era 

plină. Ei au acum ziua harului. Când El a făcut aceste lucruri înaintea lor, 

ei au zis că este un vrăjitor și o face cu ajutorul lui Beelzebul. Dar 

Domnul Isus le-a răspuns: „Cine vorbește împotriva Fiului omului…” 

Cine erau aceștia? Oamenii, liderii religioși, oamenii sfinți și renumiți. 

Isus le-a spus: „Voi aveți ca Tată pe diavolul! Dar iert ce ați spus 

împotriva Mea. Dar, când va veni Duhul Sfânt și va face aceleași lucrări 

și cine va vorbi împotriva Acestuia, nu va fi iertat nici în veacul acesta, 

nici în cel viitor”. Poate că nu vă voi mai revedea. Pot fi aici pentru 
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ultima dată. Suntem foarte aproape de sfârșit. Eu plec peste ocean. O 

singură minune prin darul deosebirii și am trăit cum peste 30.000 de 

păgâni L-au primit pe Hristos. O altă dată am trăit că au fost 25.000 care 

au fost vindecați: orbi, șchiopi și ologi. Iar a doua zi au fost încărcate 

șapte camioane cu cârje și alte obiecte și au circulat pe străzile orașului 

Durban din Africa de Sud, iar o mulțime de oameni au urmat camioanele 

cântând: „Numai să crezi, numai să crezi!” Nu că noi aparținem de o 

cutare biserică și știm totul mai bine. Mergeți numai mai departe așa și 

faceți în continuare. Dar Dumnezeu este obligat să v-o spună. Dar 

responsabilitatea este la voi. Ce faceți cu aceste lucruri atunci când 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care știu că este prezent acum aici, 

atunci când Duhul Lui se dovedește? 

Câți dintre voi au fost în adunările anterioare și au văzut ceea ce 

face El? Ridicați-vă mâinile! În toată clădirea, mâini ridicate. 

Mulțumesc! Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a dat făgăduința: „Lucrările 

pe care le fac Eu, le veți face și voi.” Femeia a atins colțul hainei Sale, 

iar El S-a întors, întrebând: „Cine M-a atins?” El nu a știut. Altfel nu ar 

fi întrebat. Ei i-au răspuns: „Mulțimea Te îmbulzește…!”  El S-a uitat de 

jur împrejur și a găsit-o, spunându-i: „Du-te în pace și fi vindecată de 

boala Ta!.” Câți dintre voi știu că este adevărul? Biblia zice că acum El 

este Marele Preot care are milă de slăbiciunile noastre. Acum El este 

prezent. Dacă această parte a Bibliei este adevărată, atunci toată Biblia 

este adevărată. 

Voi care nu aveți bilete de rugăciune… Pentru cei care au bilete 

ne vom ruga mâine. Pentru voi toți… Eu doresc să vorbesc cu aceia care 

nu au bilete de rugăciune și au credință. Câți știu că vă sunt străin și nu 

știu nimic despre voi? Ridicați-vă mâinile! Peste tot sunt mâini ridicate. 

Indiferent unde vă aflați, credeți acum! Eu sunt convins de aceasta. Noi 

vom chema trei, imediat. Eu stau la dispoziția Duhului Sfânt. Iar credința 

voastră Îl atinge pe Hristos și El vă răspunde, folosind glasul meu. Isus a 

zis: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele”. Voi știți acest lucru. Mlădițele 

poartă viața viței, căci viața viței este în mlădițe. Un dovleac produce 

dovleci; pepenele, după soiul lui. O viță de vie produce struguri. Iar dacă 

este Hristos, atunci Hristos este descoperit. Dacă este o teologie rigidă, 

împietrită, formală, așa cu era atunci, atunci va produce după soiul ei. 
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Dar dacă este Hristos, atunci Hristos este descoperit. Credeți din toată 

inima? 

Vă rog frumos să mă atenționați după ce vom chema trei 

persoane. Eu n-o pot face. Este credința voastră. Priviți în sus la Hristos, 

Marele Preot și ziceți așa: „Seară de seară am văzut aceste lucruri 

confirmate și le înțeleg!” Rugați-vă! „Bărbatul acesta nu mă cunoaște. 

Doar vorbește cu mine, Doamne! Eu sunt bolnav și am nevoie de Tine! 

Confirmă că ești aici! Eu cred din toată inima mea!” Vedeți dacă 

Dumnezeu n-o va face dacă credeți din toată inima voastră. 

Acolo șede o doamnă care se uită încoace. Acum ea și-a mișcat 

capul încoace și încolo. Da, femeie. Tu ești! Ai bilet de ordine pentru 

rugăciune, sau nu? Dacă Dumnezeu îmi va descoperi necazul tău, Îl vei 

crede pe Dumnezeu? Tu ești bolnavă și dorești rugăciune. Înainte ca să 

părăsești casa ta, te-ai rugat ca să ajungi în rândul de rugăciune. Atunci 

când am vorbit, înainte, tu ai zis în inima ta: „Dumnezeule, te rog fă-l să 

mă cheme!” Dacă este așa, ridică-ți mâna. Tu ai o durere de stomac. Așa 

este. Ridică-te în picioare! Tu nu ai bilet de ordine pentru rugăciune și 

noi nu ne-am întâlnit niciodată în viață. Noi nu ne cunoaștem. Dacă este 

așa, ridică-ți mâna! În regulă! Tu ești vindecată și poți pleca acasă”. 

Până aici, acest serviciu de vindecare. Duminica viitoare vom 

asculta continuarea. 

Dragi frați și surori, știu că voi toți sunteți mișcați și 

binecuvântați de Duhul lui Dumnezeu. Voi ați trăit cum slujba fratelui 

Branham a fost confirmată de Dumnezeu într-un mod supranatural, 

conform Sfintei Scripturi. 

Să ne rugăm: 

Tată ceresc, Îți mulțumesc că acum ai binecuvântat mii și mii de 

oameni. Îți mulțumesc pentru vindecările care au avut loc acum prin 

puterea Cuvântului lui Dumnezeu și a Numelui lui Isus Hristos. Noi îți 

mulțumim pentru lucrarea Ta supranaturală din timpul nostru. Ajută-ne 

pe toți, în Numele lui Isus! Amin. 
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Un serviciu de vindecare 

 prin slujba fr. Branham - II 
Predica la Radio Luxemburg 

                                                                                          Fr. Frank 

Stimați ascultători, vă salut călduros pe toți, în Numele scump al 

lui Isus! Astăzi vom asculta a doua parte a serviciului de vindecare, cu 

nădejdea că mulți vor experimenta puterea lui Dumnezeu și vor fi 

vindecați. Vindecarea bolilor face parte din propovăduirea Evangheliei, 

ca și mântuirea de păcate. Pentru vindecare este necesară aceeași 

credință, astfel încât miracolul lui Dumnezeu să poată avea loc. 

Și astăzi, vă rog pe toți, ca prin rugăciune să Îl atingeți pe 

Domnul Isus. Chiar și astăzi, mai este putere de la El. Este scris: „El i-a 

vindecat pe toți cei care au venit la El”. Astăzi veniți la El și primiți 

vindecarea și eliberarea voastră, prin puterea lui Dumnezeu, în Numele 

lui Isus Hristos din Nazaret! 

Acum, traducerea: 

Acum, vă rog să-L credeți pe Dumnezeu! Ce e cu restul de aici? 

Veți crede voi? Oh, de ați putea crede, totul este cu putință! Acolo, la 

capătul rândului, stă o doamnă mică. Tu suferi cu șira spinării. Tu de 

acolo, crezi? Ai bilet de ordine pentru rugăciune? Ai… Nu ai nevoie de 

el. Tu ești deja vindecată! Du-te în pace! Tu nu mai ai nevoie să vii în 

rândul de rugăciune. 

Mai este altcineva, undeva? Vreau să văd credința voastră. Am 

avut doi sau trei? „O, Dumnezeule, mai dăruiește-ne încă unul!” Trei 

sunt o confirmare. 

De ce arăți înspre tine, domnule, tu care șezi acolo? Ești bolnav? 

Tu de acolo, care ai un bilet de rugăciune. Noi suntem străini unul față de 

altul. Acum ne întâlnim pentru prima dată. Dumnezeu ne cunoaște pe 

amândoi. Dacă El îmi va descoperi necazul tău, crezi că sunt robul Lui? 

Bineînțeles! Tu suferi de diabet. Este corect? Tu nu ești din acest oraș, ci 

din Atlanta, Georgia. Numele tău este Adams. Așa este. Bine. Du-te 

acasă! Tu ești sănătos, prin credința ta. 
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Îl credeți pe Dumnezeu? Credeți că prezența Lui este aici? Voi 

care vreți să Îl trăiți pe Dumnezeu, veniți la altar! Dar înainte de a face 

aceasta, doresc să vă întreb ceva. Rugați-vă acum! Acum a sosit timpul 

să fiți vindecați. Indiferent ce este în neregulă cu voi, repetați după mine 

această rugăciune! Spuneți același lucru ca și mine! 

Atotputernicule Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, 

Dătătorul vieții veșnice și a fiecărui dar bun, ai milă de mine, prin Fiul 

Tău Isus! Eu cred acum, prin predica Cuvântului, prin lucrarea Duhului 

Sfânt. Eu cred că Hristos este prezent. Acum eu Îl primesc ca vindecător 

al meu. Doamne, începând de astăzi, eu Îți voi sluji toată viața mea. Eu 

accept vindecarea mea și tăgăduiesc toate lucrurile care sunt în opoziție 

cu ea, ca și cum nu ar fi, căci eu cred Cuvântul Tău. Ajută-mă, Doamne! 

În Numele lui Isus. 

Rămâneți cu El, închiși în interiorul vostru! Rugați-vă mai 

departe! Este rugăciunea voastră. Și dacă ați spus-o serios, atunci veți 

vedea că imediat se va întâmpla ceva ce nu ați mai văzut niciodată 

înainte. Prezența Lui este aici. Eu mă voi ruga pentru voi. Rugați-vă și 

voi mai departe și spuneți: „Doamne, vino și intră! Deja mă simt mai 

bine! Eu cred că Duhul Sfânt este aici! Acum se petrece ceva cu mine!” 

Acum mă voi ruga pentru voi. 

Doamne, Dumnezeul meu, în Cuvânt este scris: „aceste semne îi 

vor însoți pe cei ce vor crede”. Este scris și: „dacă veți zice muntelui 

acestuia: «ridică-te și aruncă-te în mare», și dacă nu vă veți îndoi în 

inima voastră, ci veți crede ceea ce ați exprimat, atunci se va întâmpla”. 

 Doamne, 27 de ani ți-am slujit de-a lungul acestei națiuni și în jurul 

lumii. Dacă am primit har de la Tine, Doamne, în fața acestor oameni, 

care au auzit o predică tare, cu mustrări și corecturi, iar ei se pocăiesc cu 

inimi smerite, arată acestor oameni prezența Ta, Doamne! Și lasă-i să 

știe, după ce Te-ai dovedit în mijlocul nostru, nu ca un Hristos mort pe 

cruce, ci ca Acela viu și înviat, care locuiești în noi și rămâi viu pentru 

totdeauna. Slăvit să fie Numele Tău cel sfânt! În prezența Ta divină, te 

rog să-i vindeci pe toți. 

Și acum, provoc diavolul, în Numele lui Isus, căci el nu poate 

opune rezistență Cuvântului lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu 

el este biruit. Iar tu, Satană, ai pierdut toate drepturile asupra celor care 
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au fost răscumpărați de Isus Hristos, la Golgota! El ne-a dat cheile 

Împărăției cerurilor, iar tu nu ai niciun drept pe trupurile lor. De aceea, eu 

îți poruncesc, în Numele lui Isus Hristos, să părăsești fiecare persoană 

bolnavă de aici: pe toți ologii, pe toți orbii, șchiopii și surzii! Să-i 

părăsești pe toți bolnavii! Părăsește-i, în Numele Domnului Isus Hristos! 

Eu îți poruncesc! Pleacă! 

Rămâneți cu El! Fiți sinceri! Nădăjduiesc că am primit trecere 

înaintea voastră. Țineți-vă capetele aplecate! Rugați-vă mai departe! Eu 

sunt fratele vostru și vă spun adevărul. Hristos, Fiul Dumnezeului Celui 

viu, este în această clădire. Acolo atârnă lumina. Foarte aproape. Sub ea 

este puțin întuneric. Este puțină neîncredere, superstiție. O, de v-ați putea 

întinde prin credință, atingând haina Lui! Este atât de aproape de voi! 

Faceți-o acum! Voi ați dat mărturie că o veți face. Credeți-o! Doresc ca 

prima persoană surdă, oarbă, mută sau oloagă, care nu și-a putut mișca 

mâna… Doresc ca voi să veniți acum și să faceți ceea ce nu ați putut face 

înainte. Dacă nu ați putut vedea înainte, vedeți acum! Voi puteți vedea! 

Dacă nu ați auzit cu o ureche, puneți degetul în urechea sănătoasă și 

auziți! Primul care simte că Dumnezeu l-a vindecat, să vină pe platformă 

și să dea mărturie celorlalți! Dacă a fost ceva în neregulă, dacă nu v-ați 

putut mișca mâna, faceți-o acum! În Numele Domnului Isus Hristos, 

încercați-vă credința! Iar dacă vă puteți mișca, ridicați-vă și veniți aici! 

Dacă nu ați putut auzi, iar acum puteți auzi, ridicați-vă și veniți aici! 

Veniți, ridicați-vă! Dacă ați avut dureri de cap, ele au trecut. Ridicați-vă 

și veniți! Dacă ați suferit cu stomacul, boala a plecat de la voi. . Ridicați-

vă și haideți aici! 

Aici vine o doamnă, pentru a depune mărturie. Așa este în ordine. 

Veniți și dați cinste lui Dumnezeu! Atingeți colțul hainei Sale! Ați înțeles 

voi? Ați crezut voi cu adevărat? Voi ați mărturisit acest lucru iar acum 

vedeți dacă este așa. Hristos se ține de Cuvântul Lui. 

Mai sunt alții care nu aud sau au avut altceva și doresc să vină? 

Ridicați-vă! Cine nu a putut vorbi, să vină! Vă rog, veniți! Veniți aici și 

dați mărturie că puteți auzi! Nu vă temeți! Vă temeți să-L luați pe Hristos 

pe Cuvânt? Atunci este ceva în neregulă cu voi. Dacă sunteți vindecați, 

atunci ridicați-vă mâinile și sculați-vă, dând mărturie despre aceasta spre 

cinstea lui Dumnezeu! Dați slavă lui Dumnezeu! Folosiți prilejul și 
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slăviți-L! Sculați-vă! Și să nu ziceți: „Eu nu pot!” Încercați! Așa este 

bine, femeie. Tu nu ți-ai putut ridica mâna. Ridic-o acum! Cine poate 

vorbi, să strige: „Aleluia!” Vedeți dacă credeți sau doar vă prefaceți! Pe 

Hristos nu-L puteți înșela. El trebuie să se țină de Cuvântul Lui. Cum aș 

putea să fac această chemare în această seară, stând în fața voastră, dacă 

El nu se ține de Cuvântul Lui?! Priviți încoace cum ei dau mărturie! Ei 

sunt aceia care au fost surzi, orbi, muți și șchiopi. Nu știu ce au avut ei 

sau care a fost necazul lor. Dați o șansă lui Dumnezeu și ridicați-vă, dând 

mărturie! Și nu vă temeți! Să nu vă fie rușine să dați mărturie! Să nu vă 

fie rușine! În timp ce ei vin ca să dea mărturie, vă rog pe voi care mai 

înainte v-ați ridicat mâna și doriți să vă pocăiți, dedicându-vă viața Lui, 

veniți aici și stați aici! Eu doresc să mă rog împreună cu voi. Veniți aici, 

voi care mai înainte v-ați ridicat mâinile, voi care doriți să veniți ca să-I 

mulțumiți lui Dumnezeu! Și toți cei care doresc să fie eliberați de mânie 

și de lumea din ei! Iar de acum încolo să vă îmbrăcați într-un mod 

conștiincios, rezonabil, acționând corect, trăind o altă viață! Bărbaților, 

haideți și voi! Stați toți în jurul acestui altar! Într-o bună zi, când eu voi 

pleca, veți plânge. Să știți că eu vorbesc în Numele lui Isus Hristos. Într-

o bună zi veți dori să auziți aceste lucruri și nu le veți putea auzi. Vă 

invit pe toți să veniți! 

Până aici, această traducere. 

Dragi frați și surori, sunt sigur că ați redevenit conștienți de felul 

în care fratele Branham a fost folosit de Dumnezeu, prin darul 

descoperirii și deosebirii, la propovăduirea Cuvântului și la rugăciunea 

pentru bolnavi. Sunt sigur că prezența lui Dumnezeu umple acum 

încăperea în care vă aflați. El e aproape de toți și vrea să vă vindece pe 

deplin. Nu vă mai rugați pentru aceasta, ci mulțumiți Lui că deja a făcut-

o. Spuneți așa: „O, Doamne, în rănile Tale sunt vindecat și eu!” 

Dorim să ne rugăm: 

Tată ceresc, te rog acum pentru miile de oameni care au ascultat 

Cuvântul Tău! Fii aproape de ei și confirmă-Ți Cuvântul prin semne și 

minuni puternice, căci Tu, Doamne ești Același și astăzi! Eu Îți 

mulțumesc pentru aceasta! În Numele lui Isus! Amin. 

 


