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 Vă mulțumesc și doar rămâneți în picioare un moment în timp 

ce vorbim Tatălui nostru ceresc. 

Doamne, noi venim la Tine acum să-Ți mulțumim pentru ceea 

ce ai făcut Tu pentru noi, pentru măsura de har care a fost revărsată 

peste noi, că Tu ne-ai răscumpărat prin har și acum noi suntem fii și 

fiice ale lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Care ne-a iubit și Și-a dat 

propria Lui viață pentru noi. Noi, odată înstrăinați de Dumnezeu fără 

speranță, fără milă, morți în păcat și nelegiuiri, mergând spre un 

mormânt fără sfârșit în iadul diavolului, Cristos a murit în locul nostru 

să ne împace înapoi cu Tatăl Său ca fii și fiice. Inimile noastre sunt atât 

de recunoscătoare pentru aceasta în această seară. Și Tată, noi ne 

rugăm ca aceasta să fie seara mult timp amintită din cauza prezenței 

Lui. 

Noi ne rugăm această rugăciune pentru că noi știm că ea este 

la timp pentru că Tu ai spus: „Eu voi fi cu voi, chiar în voi până la 

sfârșitul lumii. Lucrările pe care le fac Eu, voi le veți face de asemenea, 

chiar mai mari pentru că merg la Tatăl Meu.” 

Și eu știu că noi ne rugăm corect, pentru că Tu ai dorit 

întotdeauna să împlinești Cuvântul Tău. Tu veghezi asupra Lui ca să-L 

confirmi. Și eu mă rog ca Tu să acorzi aceasta în seara aceasta prin 

Numele Fiului Tău, Isus. Amin. 
2
 Ce mai faceți? Bună seara prieteni. Este un privilegiu de-a fi 

aici din nou în seara asta să slujesc în Numele Celui mai scump Domn, 

Isus. Și eu doar m-am sculat un pic târziu, doar acum câteva momente, 

noi doar am ajuns la timp să auzim această cântare minunată a fratelui 

Ekberg, „Rugăciunea Domnului.” Eu vă spun, cântarea îmi face mie 

ceva, în special de felul acesta. Eu desigur mă rog ca Dumnezeu să 

binecuvânteze pe fratele nostru și să-l țină aici pe acest pământ, mulți, 

mulți ani până la venirea Domnului Isus să cânte aceste cântări 

minunate. El este un talent pentru biserică. 



2ORICE VĂ VA SPUNE, FACEȚI 

Eu apreciez toate lucrurile frumoase pe care fratele Joseph 

tocmai le-a spus. Eu nu sunt vrednic de acele lucruri pe care le-a spus 

el. Desigur, voi știți cum un prieten simte pentru altul. El mă iubește și 

el spune acele lucruri și ele vin din inima lui și eu le apreciez. 
3
 Eu văd alți cântăreți, acest frate scump de-aici care a cântat 

pentru noi în prima parte a adunării, mulți alți frați care stau aproape. Și 

fratele Bosworth, eu l-am observat stând cu noi iarăși în seara aceasta. 

Ai un cuvânt pentru noi în seara aceasta, frate Bosworth? 

Acela este creștinism, dând întâietate fratelui tău. Ei bine, noi îl 

vom avea să ne predice mâine seară atunci. Dacă se face un pic 

târziu, noi îl vom avea să predice pentru noi mâine seară. 
4
 Fratele Jack Moore, mulți dintre voi l-ați întâlnit, un frate care a 

stat lipit de mine ca un adevărat frate. Eu vă spun, fratele Moore nu 

este prea mult o persoană să se prezinte pe el însuși. El nu este…lui 

nu-i pasă să fie văzut. Este greu să-l prinzi chiar să predice într-una din 

adunări. Dar un învățat, un frate, un diplomat, un predicator, un frate 

adevărat este fratele nostru Jack Moore din Shreveport, Louisiana. Prin 

multe pericole, trudiri și capcane, noi am venit deja, fratele Jack și eu, 

umăr la umăr. Fie că mă simt bine, fie că sunt corect fie că sunt greșit, 

orice este, Jack Moore este încă prietenul meu. Acela este un prieten 

adevărat. Acela este unul care… 

Oricare poate merge cu tine când mulțimile merg, dar așteaptă 

până când rămâi singur. Aceea este când un frate adevărat stă lângă 

tine. Și fratele Jack a dovedit a fi astfel, prin multe bătălii el a venit cu 

mine. Eu îl iubesc pe fratele Jack, în seara aceasta, cu o dragoste 

creștină nemuritoare. Și într-o zi glorioasă, el cu toți restul, eu aștept să 

stau în cerul lui Dumnezeu. Când ultima bătălie este luptată, fumul s-a 

ridicat, brațele sunt încrucișate, bibliile închise, ultima rugăciune este 

spusă, mesele întinseși noi toți suntem acolo la cina nunții, voi știți, 

acela o să fie un timp minunat. Aștept cu nerăbdare aceea. Eu… 
5
 Unul din managerii mei a spus recent că în Canada, unde a fost 

el crescut, fratele nostru Baxter a spus: „Ei aveau acolo o bicicletă 

mică odată și ei urmau să dea fiecărui băiat sau băiatului care putea 

pedala pe o scândură de șase inci (aprox. 15 cm), o sută de iarzi (aprox. 91 

metri), sus în aer la patru picioare( 1,2 metri), va câștiga o bicicletă nouă 

Schwimm.” A spus: „Ei aveau un baiat mic acolo, firav, despre care ei 

au gândit că nu știa prea multe despre o bicicletă. Și toți ceilalți băieți 

s-au gândit…Ei bine, ei toți erau bicicliști deosebiți. Ei mergeau în oraș 
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și luau un coș cu alimente de la băcăniesau o sacoșă cu alimente, 

niciodată nu atingeau deloc mânerele, virau la colțuri și prin trafic și 

veneau acasă cu ele.` Ei au spus: „Vai, acel băiat avea întotdeauna 

mâinile pe mânere uitându-se.` Au spus: `Păi, noi putem să-l depășim 

pe acel ins.`” 

Ei erau toți în competiție. El s-a întâmplat să fie ultimul. Toți au 

căzut, cu excepția lui. El s-a dus drept până la capătul cursei. El a 

câștigat bicicleta. Toți băieții au venit în jurul lui să-l întrebe: „Păi, cum 

ai reușit?” 

El a spus: „Eu vă spun, amicilor”. A spus: „Voi sunteți mult mai 

buni bicicliști decât sunt eu, dar, a spus, voi ați făcut o greșeală.” A 

spus: „Voi v-ați uitat în jos, încercând să țineți bicicleta pe această 

cale.” A spus:„Eu mi-am pus ochii pe capăt și doar am continuat să mă 

uit la capăt și am ținut ferm asta.” 
6
 Dacă ar fi trebuit să mă uit la ce se întâmplă în jurul meu tot 

timpul și eu puteam devia de pe cale. Dar eu am privit la ceea ce era la 

capăt, mi-am ținut ochii acolo, să pot sta ferm. Fie că prietenii ne 

părăsesc și totul merge greșit și oamenii spun asta, aceea sau 

cealaltă, eu mă uit la capăt, acolo jos. Acolo este unde mi-am ațintit 

ochii, la această oră, când eu îl întâlnesc pe prietenul meu. Când 

bătălia este terminată și noi suntem acolo…Și doar imaginați-vă când 

ei au masa întinsă, toți veteranii de război vor sta de-a lungul acestei 

mese. Și eu privesc și-l văd pe Sfântul Pavel stând acolo și Petru, 

Iacov, Ioan, fratele Moore și fratele Boze, și fratele Bosworth, o, vai, 

ceilalți veterani și privesc în lungul acelei mese de-acolo, voi știți, eu 

doar…Voi doar vă întindeți peste masă și vă strângeți mâna unul 

altuia. Aceea o să fie minunat. Fără îndoială, că o lacrimă mică va 

curge în jos pe obrajii noștri, din când în când de bucurie, atunci 

Regele va ieși în toată frumusețea sa cu robele în jurul Lui, Cel ce ne-a 

răscumpărat. Apoi vom vorbi despre plâns, vom vorbi despre bucurie. 

Când noi stăm acolo gândindu-ne la marile bătălii prin care am fost 

împreună și El va veni și va șterge toate lacrimile din ochii noștri și va 

spune: „Nu mai plângeți; totul s-a sfârșit,pentru noi toți de-aici. Acum 

intrați în bucuriile Domnului.” 

Acela o să fie un timp minunat pentru mine.Eu doar---doar 

privesc---privesc înspre aceea toată ziua și toată noaptea. Tot timpul, 

aștept aceea. 
7
 Noi o să fim muritorinumai odată. Aceasta este ultima dată în 

toată eternitatea că noi vom fi vreodată muritori. Aceasta poate fi ultima 
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noapte că noi am fost cândva muritori. Mâine noi putem fi nemuritori. 

Prin urmare, să facem ce putem pentru ființele muritoare, în timp ce 

suntem muritori și-i putem ajuta. Să lucrăm în timp ce este ziuă, căci 

noaptea vine când niciun om nu poate lucra. Dumnezeu nu-i uită pe 

copiii Lui. 

 Și acum, timpul  nostru se duce repede. Seara trecută, când mi-

am revenit oarecum, mergeam în jos pe stradă și era aproape ora zece 

și eu m-am simțit foarte rău pentru că v-am ținut așa de mult. Eu nu 

intenționez să fac asta. 
8
 Acum, voi ați auzit multă evanghelie predicată în seara aceasta 

de slujitori. Și unii dintre voi ați stat aici acum pentru…de fiecare dată 

cam de la ora șase. Și eu nu vreau să vă țin deloc mai mult. Eu nu sunt 

deloc un vorbitor mare. Vreau să citesc o scriptură, să dau o mică 

mărturie, să încep o linie de rugăciune, în timp ce voi vă rugați. 

 Aș dori să spun asta. Astăzi, am avut privilegiul să fiu într-un loc, 

ceva casă drăguță aici în Chicago, doar conducând primprejur și am 

venit în acest loc. Am întâlnit un om pe care l-am cunoscut de ceva 

timp. El a fost convertit doar recent, a dus o viață de bețiv multă vreme, 

decăzut. Și el a venit, a pus mâna pe mine, mâna pe umărul meu, frate 

bun, a spus: „Iartă-mă că m-am îndoit de tine.” 

 Și eu am spus: „Ei bine, ce? Te-ai îndoit de mine”. 

 A spus: „Am fost întotdeauna sceptic un pic, frate Branham. Până 

alaltăieri seară.” A spus: „Tu ai venit la platformă și cineva a venit 

târziu.” 
9
 Acum, cel mai bine ce îmi pot aminti din istorisire, ei au venit la el 

să obțină un cartonaș de rugăciune. Cartonașele de rugăciune au fost 

distribuite. Ei aveau un copil bolnav; ei au spus…El a spus: „Ei bine, eu 

îți spun.” A spus: „Tu doar du-te înăuntru și stai jos.” El probabil a dat 

acestor oameni locul lui. Și a spus: „Tu doar intră înăuntru și stai jos și 

începe să te rogi; tu nu ai nevoie de cartonaș de rugăciune. Doar 

roagă-te.” Și a spus; „El însuși suferea.” Și el a pășit înapoi peste …Eu 

cred că era reumatism, artrită sau ceva, a spus el. El a pășit înapoi și 

și-a sprijinit capul de balustradă și a spus: „Dumnezeule, vorbește-i 

fratelui Branham pentru acel biet copilaș bolnav.” 

 Și chiar în acel moment, Duhul Sfânt a auzit rugăciunea lui, m-a 

mutat directla audiență și a spus oamenilor cine erau, de unde erau, ce 

era în neregulă cu copilașul lor, le-a spus că în douăzeci și patru de 

ore se va  schimbastareacopilașului. Și asta li s-a întâmplat in douăzeci 
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și patru de ore și tatăl a spus: „Copilașul chiar este bine…?...” Astfel el 

a spus… 
10

 Câteodată ar putea părea că, dacă voi vedeți ceva diferit. Noi 

avem o rutină, creștinismul are.„Noi doar trebuie să stăm drept în acea 

rutină sau noi nu suntem creștini. Noi trebuie să credem doar în acest 

fel sau noi nu suntem creștini”.  

 Aceea este---aceea este foarte rău că noi ajungem în acel fel. 

Înțelegeți? Noi trebuie să fim flexibili la Duhul. Să lăsăm Duhul lui 

Dumnezeu să ne conducă. Multe lucruri sunt ciudate. 
11

 Acum, când vedeți ceva întâmplându-se în tărâmurile 

fenomenale, pe care voi nu le puteți…?...găsi, voi încercați să le 

înțelegeți, voi nu puteți…Voi le-ați auzit citite din biblie; totuși voi doar 

nu le puteți pricepe.  

Mulți oameni câteodată, au spus: „Ei bine, este---este diavolul.” 

 Aceea este ceea ce au făcut fariseii. Ei L-au văzut pe Isus privind 

la oameni și dându-și seama de gândurile lor și spunând lucruri care s-

au întâmplat. Păi, lucrul ciudat era, când ei s-au gândit mai întâi: „O, 

aceea este doar psihic.” Dar când ei au aflat că ceea ce a spus El a 

venit la împlinire…Ceea ce a spus El, El era perfect, exact. Și un alt 

lucru, bolnavii s-au făcut bine. Păi, ei nu au putut înțelege aceea. Așa 

că apoi ei n-au putut…ei doar n-au încercat să înțeleagă asta, ei doar 

au spus: „Este diavolul, asta-i tot.” Și apoi, voi încercați să spuneți…Ei 

au văzut vindecările Lui și au spus: „O, El este doar…El este un 

diavol.” 

 Și Isus a spus: „Dacă diavolul poate vindeca pe diavol sau să-l 

scoată afară, nu este împărăția lui dezbinată?” Vedeți? 

 Ei doar nici măcar nu încearcă să stea jos și să o judececu 

Dumnezeu. Ei încearcă să raționeze asta prin ei înșiși și tu nu-L poți 

raționa pe Dumnezeu. Asta-i tot. Tu trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. 

Dumnezeu nu este cunoscut prin cunoștință. Nu contează cât de multe 

diplome aveți, prin câte seminarii ați trecut, nu se măsoară cu aceea. 

[Fratele Branham își pocnește degetele.]Asta-i adevărat. Voi Îl cunoașteți pe 

Dumnezeu prin credință, nu prin cunoștință. Vedeți? Voi nu-L puteți 

cunoaște pe Dumnezeu prin cunoștință.  
12

 În grădina Edenului, erau doi pomi: Unul a fost cunoștință și Unul 

a fost Viață. Atâta timp cât omul a mâncat din Pomul Vieții, el a avut 

Viață Eternă. Prima mușcătură pe care a luat-o din pomul cunoștinței, 

el și-a separat părtășia lui de Dumnezeu și de fiecare dată când ia o 

mușcătură, el se distruge pe sine. El a mușcat din praful de pușcă; 
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priviți ce face acela. El a mușcat automobilul din pomul cunoștinței; 

omoară mai mulți din tovarășii lui decât o fac toate războaiele. El are o 

mușcătură din bomba cu hidrogen acum. Mă întreb ce o să facă el cu 

aceea? Dumnezeu nu distruge nimic; omul se distruge pe el însuși prin 

cunoștință. Vedeți? 

 Eu sunt așa de bucuros că Pomul Vieții încă înflorește, Duhul 

Sfânt e aici, unde odată El ne-a îndepărtat de la acel pom până a 

fost…am putut fi împăcați cu Dumnezeu printr-o jertfă de Sânge și 

acum Duhul Sfânt ne conduce înapoi la acel Pom. Eu nu știu cum se 

face asta. Eu doar o cred; asta este tot. Aceasta este calea de urmat: 

doar credință simplă. 
13

 Uneori oamenii privesc și ei înțeleg greșit. Eu nu știu, fratele n-a 

explicat niciodată. El s-o fi gândit, „Ei bine, este…” Aici, în urmă cu 

câtva timp, o persoană care n-a…Voi puteți înțelege ceea ce 

intenționez să spun prin simțurile lui poate. Acum câtva timp, o 

persoană a spus…s-a dus la un serviciu de vindecare și s-a dus la 

adunarea fratelui Roberts, fratele Oral Roberts, un frate foarte minunat, 

om bun, care face o lucrare mare pentru Dumnezeu. Și el a trecut și s-

a rugat pentru bolnavi așa cum au trecut prin linie. Ei l-au întrebat pe 

acest slujitor: „Ce crezi tu despre asta?” 

 A spus: „O grămadă de psihologie”. 

Și ei s-au dus la un alt frate care se roagă pentru bolnavi. A spus: „Ce crezi tu despre asta?” 

 El a spus: „Doar o mulțime de emoție.” 

 Așa că ei l-au trimis la adunarea mea. A venit înapoi, a spus: „Ce 

crezi tu despre aceea?” 

 A spus: „Un ghicitor lustruit.” 

 Ei bine, el s-a născut să nu creadă. Așa că aceea este tot ce poți 

tu face. Asta-i tot. Tu nu poți obține sânge dintr-un nap pentru că el n-

are niciun sânge. Astfel aceea este calea cum este. Tu nu poți obține 

credință de unde nu este nimic din care să scoți credință. Aceea este 

exact corect. Prin urmare, trebuie să fie mai întâi Dumnezeu aici 

înăuntru să facă credință. Este aceea corect? Întocmai la fel cum 

trebuie să fie sânge într-un nap ca să scoți sânge. Așa că eu sunt atât 

de fericit în seara aceasta, că Dumnezeu a avut milă de mine, să mă 

facă un credincios în Fiul Său, Isus Cristos. 
14 Aș dori să citesc din El doar un moment. În al 2-leacapitol din 

Sfântul Ioan, începând cu versetul 1, aș dori să citesc primele cinci 

versete: 
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Și a treia zi a fost o căsătorie în Cana din Galileea și Isus…și 

mama lui Isus…(mai degrabă)…era acolo: Și deopotrivă au 

fost chemați, Isus și ucenicii Lui, la căsătorie. 

Și când ei au dorit vin, mama lui Isus I-a spus, Ei nu mai au 

deloc vin. 

Isus i-a spus: „Femeie, ce am Eu de-a face cu tine? Ceasul 

meu încă nu a venit.” 

 

Aici este la…ceea ce vreau să fie atentă gândirea voastră. 

 

Mama Lui a spus slugilor, Orice El vă spune, faceți. 

 
15

 Aceea încă este învățătură bună, în seara aceasta. Orice El vă 

spune, faceți-o. Dacă El vă spune, pregătește-te de moarte, tu 

pregătește-te. Dacă El îți spune că tu o să te faci bine, tu crede-o. 

Dacă El îți spune că tu ești vindecat, tu ești. Orice El spune, voi faceți. 

Să nu credeți este păcat. 

 Acum, ce minunat că noi Îl vedem! Ce răspuns acolo pentru 

mama lui! „Ce am eu de-a face cu tine? Timpul meu încă n-a sosit.” 

 Dar mama, imediat, știind că tu nu-I poți cere lui Isus ceva și El să 

te respingă, a spus: „Orice vă spune El, voi doar faceți întocmai așa 

cum El spune.” 

 Supunerea este mai bună decât jertfa, ascultarea, decât 

grăsimea berbecilor. 
16

 Îmi amintesc de o mică mărturie pe care eu i-o spuneam fratelui 

Joseph astăzi și el a spus: „Frate Branham, mi-ar place să am acea 

mărturie.” Ea vine la inima mea acum, doar scurt pentru cinci minute 

sau așaceva și eu voi încerca s-o dau. Ea va fi pe bandă. 

 Acum, eu urmăresc fiecare cuvânt pe care-L spun (eu trebuie), 

pentru că aici sunt, o! opt sau zece magnetofoane stând aici. Acolo 

este glasul tău. Vedeți? Tu trebuie să fii sigur că fiecare cuvânt este 

corect, pentru că odată spus, s-a terminat. 
17

 Eu doar presupun că mulți dintre voi credeți, că o viață de acest 

fel  este doar o mare fascinație și oamenii te bat pe umăr și mergi mai 

departe, „Păi, totul este doar trandafiri,” așa cum spunem noi, dar 

estechiar invers. Ea este cea mai grea, scoate afară viața pe care un 

om a trăit-o vreodată. Nu este doar persoana ta. O mulțime de fanatici 

care vin și care nu sunt de acord și care spun lucruri urâte. O cred că 

Domnul permite asta. Asta te ține smerit cu acel fel de oameni. 
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Doar spunându-ți că Domnul a spus: „Dacă tu nu faci aceasta, El te va 

pedepsi. Domnul a spus:`Aceasta și aceea.`” Dacă Domnul vroia să-mi 

vorbească, eu sunt în prietenie cu El. El mi-ar spune. 
18

 Și de multe ori ei stabilesc un auditoriu, fac publicitate în ziar că 

eu voi fi…Eu nici măcar nu știu nimic despre asta și apoi oamenii încep 

să-mi telefoneze și spun: „Ei bine, frate Branham, ți s-a făcut publicitate 

în ziar.” O, aceea mă doare. Dar aici, acum câteva zile, cineva a 

continuat să mă sune acasă și o adunare în Pennsylvania undeva, o 

doamnă având o adunare a spus: „Eu sunt o conlucrătoare cu fratele 

Branham; el va fi aici mâine seară.” Și oamenii s-au strâns și slujitorii 

și-au închis bisericile lor. Și a spus: „Ei bine, eu chiar l-am prins la 

telefon.” A spus: „El nu poate veni până mâine după masă la ora cinci.” 

Și apoi a continuat zi după zi, până s-a încheiat și eu nici măcar nuo 

cunosc…n-am auzit de ea în viața mea. Înțelegeți? Dar acesta este 

felul în care merge aceea. Astfel aceea doare, dar este în ordine. Este 

totul…Dumnezeu doar mă face să știu, să mă rog un pic mai din greu 

și să țin un pic mai aproape de El. Este o minunecă mi-au mai rămas 

prieteni, nu-i așa, sub un lucru ca acela? Dar prietenii mei înțeleg. 
19

 Eu vă spun acest singur lucru, oameni creștini, nu vă îngrijorați de 

nimic, atâta timp cât Dumnezeu merge cu voi, orice altceva doar va 

cădea doar drept în locul lui și doar…va---va fi dragoste. În inima 

voastrădoar, rugați-vă până când Îl iubiți pe Domnul Isus cu toată inima 

voastră și voi veți iubi pe fiecare din oamenii Lui cu totul și voi veți iubi 

fiecare păcătos cu toată inima voastră. Voi veți iubi pe fiecare și 

oamenii vor ști că voi îi iubiți. Nu contează cât de mult încercați voi s-o 

imitați, voi n-o puteți face. Oamenii știu mai bine decât asta, mai ales 

oamenii cu mintea spirituală. Ei știu mai bine decât aceea. Și doar 

iubiți, acela este lucrul principal. Dacă eu aș avea un lucru care să-l 

spun oamenilor în seara asta, vreo poruncă de ținut este: doar iubiți-vă 

unul pe celălalt; iubiți-L pe Domnul Isus și totul va fi în regulă. Doar 

rămâneți în dragoste. 
20

 Acum, viața interioară…Nu este nimeni decât Dumnezeu 

singur,care știe prin ce treceți voi. Toate orele nopții m-am rugat până 

când am fost atât de slăbit că de-abia puteam sta în picioare și 

inconștient și umblând pe podea cu o pernă în mâna mea, în timpul 

nopții, încercând să dorm, gândindu-mă că mă rog pentru bolnavi. Nu 

numai asta, dar înăuntrul acela, încât demonii cărora li s-a 

poruncit…Uneori, noi lovim locuri tari. 
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 Aici, acum câteva seri, pe platformă, după ce am luat-ode la 

managerul meu și de la băiatul meu și ei, care mi-au spus despre asta, 

a fost un om orb care a venit la platformă. Omul a păcătuit sau 

ceva…ceva a fost în neregulă și eu doar am avut rugăciune și el a 

pornit să plece. Ceva a spus: „Oprește omul.” Ei bine, eu cred că dacă 

voi cereți un miracol să fie înfăptuit, uneori în felul acela, aceea îți 

împiedică linia de rugăciune. Restul din ei așteaptă atunci, așa cum 

fratele Bosworth a numit asta „Autostopiști spirituali”. Este o…ei 

așteaptă…Vedeți? Voi trebuie să aveți propria voastră credință. Dar 

când acest om acționat greșit și tu vei observa foarte atent, că acolo 

înăuntru… 
21

 De exemplu, dacă eu aș fi un doctor și tu ai veni la mine și ai 

spune: „O, doctore, eu am o durere îngrozitoare de cap. Ea vine 

mereu, în fiecare zi și eu doar nu pot să scap de ea.” 

 Și dacă eu ți-aș da o mână plină cu aspirină, spun: „Du-te.” Sau îți 

dau o injecție doar să-ți iau durerea de cap, eu nu sunt un doctor bun. 

Nu, eu nu sunt. Ceea ce sunt, eu doar încerc să scap de tine, să te 

scot afară din cabinet sau ceva de acel fel. Un doctor adevărat, dacă tu 

ai merge la el și i-ai spune că ai încontinuu dureri de cap, el ar spune, 

„Vino înăuntru, dezbracă-te. Urcă pe masă.” El te va examina și va 

face totul. El nu-ți va da nimic până află pentru ce îți dă aceea. El 

diagnostichează cazul, un doctor adevărat, până când află unde este 

problema și apoi el începe de-acolo. El știe cum să lucreze cu ea 

atunci. Dacă el doar te perie, acela nu este un doctor bun. 
22

 Același lucru, de multe ori în rugăciunea pentru bolnavi, tu 

observi cazul care vine. Cea mai bună cale să faci asta ar fi la fiecare 

caz, nu în adunări mari ca aceasta; acasă la mine sau la birou undeva, 

unde eu aș putea lua pacientul și să aflu chiar unde stă necazul. Există 

ceva motiv pentru orice. Și voi veți…dacă voi veți urmări, este foarte 

rar că voi mă auziți cândva mustrând un duh rău. Tu îți dai seama că 

cudaruri, ca acesta, ar putea cauza ca tu să fii în pierderecu 

Dumnezeu? Moise a fost un profet și el…Dumnezeu i-a încredințat 

putere. Și El i-a spus să meargă să vorbească stâncii. Și în loc să 

vorbească stâncii, Moise s-a mâniat și a lovit stânca. Și aceea a rupt 

fiecare consemnare din biblie, chiar acolo. Vedeți? Pentru că acela era 

Cristos. Cristos nu a fost lovit de două ori. El a fost lovit numai o dată. 

Dar el a avut putere să aducă stânca…ei bine, apă din stâncă, mai 

degrabă, fie că era voia lui Dumnezeu sau nu, pentru că el era profet. 
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 Elisei, tânărul ins, el a chelit când era un bărbat tânăr. Copiii mici 

alergau după el și l-au numit „chelule bătrân.” Și aceea l-a înfuriat pe 

profet și el a pus blestem peste acei copii și două ursoaice au omorât 

patruzeci și doi de copii mici nevinovați pentru că acel profet a 

blestemat acei copii în Numele Domnului. Aceea nu este natura 

Duhului Sfânt. Vedeți? Dar Dumnezeu a lucrat cu el. 

 În același fel, noi trebuie să fim atenți ce facem. Când vine un 

pacient, fiți atenți. Uneori există păcat care zace acolo. Și dacă această 

persoană…Aici stă domnul John Doe. El a ieșit în oraș acum câteva 

luni; el nu a fost loial familiei sale. El a făcut ceva rău și Dumnezeu l-a 

lăsat pe satan să pună blestem peste el ca să-l aducă înapoi. Acum, 

iată că vine sus la platformă și eu stau aici și îl ung cu ulei: „Vino 

afarădin el, diavole.” Eu aș putea să strig până când răgușesc și acel 

diavol va sta acolo. Sigur vasta. Primul lucru care estechiar dacă tu ai 

avea putere de la tine însuți să scoți acel blestem afară din om și pe el 

din acea stare, dar Dumnezeu l-a pus acolo pentru ceva și tu vii pe-

acolo și-l scoți afară…Vedeți ce vreau să spun? Tu trebuie să fii atent. 

Altfel tu ești în necaz cu Dumnezeu, chiar atunci. 
24

 Primul lucru pe care ar trebui tu să-l faci, cu domnul Doe, dacă el 

este bolnav și ceva este greșit și el nu poate trăi decât puțin timp, este 

să afli care este cauza. Care este voia lui Dumnezeu. Apoi când 

viziunea produce și arată ce a făcut domnul Doe sau ce n-a făcut, 

atunci tu vezi unde este cauza și ceea ce apoi…Noi știm că vindecarea 

este Domnul Isus Cristos. Dar noi trebuie să știm cauza, apoi tu vezi că 

Domnul Isus îți permite să știi că dacă domnul Doe va îndrepta 

aceasta, vindecarea este acolo.  

 Atunci tu poți spune: „În Numele lui Isus Cristos, Fiul lui 

Dumnezeu…” Tu poți blestema acea boală care este peste el. Acea 

putere aparține bisericii și asta poate fi făcută. Dar, pe de altă parte, ai 

grijă ce faci. Acesta este motivul că atât de mulți au pierdut vindecarea 

în linie; tu trebuie să vii în linie făcând mărturisirea: „Dumnezeule, 

cercetează inima mea; dacă eu am păcătuit, iartă-mă.” Și dacă 

Tu…Dacă am eșuat în a face ceva, descoperă-mi aceea și eu o voi 

îndrepta. Mă voi duce să fac doar ceea ce Tu vrei să fac.” Pentru că 

este un motiv în legătură cu aceea. Credeți asta? Acela este exact 

adevărul. 
25

 Acum, doar îmi amintesc, cred că am fost cu fratele Bosworth, 

cred că a fost o adunare cu el. Eram în Dallas; zburam spre casă. Aici 
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este o micăistorisire personală. De multe, multe ori chiar ziarele au 

scris lucruri ciudate întâmplându-se și n-au știut ce urma să se 

întâmple. Eu eram chiar acolo când asta s-a întâmplat. El mă va trimite 

în anumitelocuri.  

 De exemplu, aici cu câtva timp în urmă, s-a spus, era chiar lângă 

Denver, Colorado unde a fost un om care stătea într-un scaun cu rotile. 

S-a spus…O afacere mistică a apărut în ziar. Eu mă rugam; El m-a 

trimis acolo să mă rog pentru un bebeluș. În aceeași zi, eu am văzut o 

viziune despre acest bebeluș, unde---micul---doctorul a venit de la un 

loc și ei aveau un Ford, un mic Ford gri. Și el avea aceasta…Și eu m-

am dus și așa cum am deschis poarta ca să intru, acolo era una din 

acele sape vechi stând lângă poartă. Și eu am intrat; doamna m-a 

întâmpinat la ușă și mi-a luat pălăria și a așezat-o pe pat și acolo a 

venit o doamnă care avea pe ea un jerseu roșu și a stat jos. Și copilul 

era pe moarte. Și apoi, o altă doamnă a intrat și a stat jos cu un palton 

maro pe ea și ele mi-au luat pălăria și au pus-o pe televizor. Și eu m-

am dus și mi-am pus mâinile peste copilaș și m-am uitat și aici stătea 

El lângă mine. Copilașul s-a făcut bine. 
26

 Nu mult după aceea, trei sau patru zile după vedenie, ei bine, am 

fost chemat la un loc din Colorado, la un bărbat care avea TBC. Și m-

am dus să mă rog pentru el. Ceva mi-a spus să mă duc și să mă rog 

pentru el. Și eu am luat avionul și m-am dus acolo. Și după ce m-am 

rugat pentru acel bărbat, eu nu știu ce i s-a întâmplat. Așteptam 

avionul și am spus: „Eu doar…El…Eu doar simt ca și cum aș vrea să 

mă plimb.” Și eu mă plimbam pe această stradă mergând de-a lungul 

și am văzut un doctor cu un costum gri pe el purtând un mic…M-am 

gândit: „Acel ins mi se parecunoscut”. Și m-am uitat stând aici, stătea 

un mic Ford gri. Mi-am zis: „Este o vedenie. Aceea este ceea ce a venit 

ziua trecută.” Vedeți? Și am văzut---am spus: „Dacă el este…eu îl voi 

urmări.” El a ieșit; am spus: „Bună ziua.” El a vorbit, a intrat în mașină, 

foarte politicos, și m-am uitat și stând în spatele porții acolo stătea 

acea sapă.  

 Mi-am zis: „Asta este.” 

 Și m-am dus la ușă, am bătut la ușă și o doamnă a venit la ușă cu 

un jerseu roșu pe ea. Am spus: „Bună ziua.” 

 Și ea a spus: „Bună ziua.” 

 Și eu am spus: „Eu sunt un slujitor al evangheliei. Aveți vreun 

bolnav?” 

 Ea a spus: „Un bebeluș.” 
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 Am spus: „El zace în pat la stânga cum intri pe ușă.” Am descris 

cum…” 

 Și ea a spus: „Unde este parohia dumneavoastră--- 

dumneavoastră?” 

 Și eu am spus: „Lumea este parohia mea.” Am spus: „Numele 

meu este Branham.” Ea n-a auzit niciodată de mine. Am spus: „Îmi dați 

voie să mă rog pentru copilașul dumneavoastră?” 

 Ea a spus: „Vă dau voie, domnule.” Ea a spus: „Noi suntem 

creștini aici.” Am pășit înăuntru. Ea mi-a luat pălăria și a așezat-o pe 

pat. Acum, cealaltă doamnă cu palton maro nu intrase. Așadar eu am 

așteptat o oră. Doamna se întreba ce tot așteptam. Așa că a fost o oră, 

doamna nu venise încă. Și după un timp, când ea a intrat, a stat jos pe 

locul unde doamna cu jerseu roșu trebuia să stea. Astfel aceea nu era 

exact, și pălăria mea era încă pe pat. Eu nu am putut să le spun lor, 

dar ele trebuiau s-o facă. Îngerul Domnului nu era încă acolo; acela era 

un semn pentru mine când să mă rog. Și ele lucrau cu copilașul; după 

o vreme, doamna a luat pălăria mea și a pus-o pe radio---pe televizor, 

atunci eu am pășit spre pat, am spus: „AȘA VORBEȘTE DOMNUL, 

copilașul va trăi.” A început să se întindă după mama lui și au luat 

păturile de pe el. Asta a fost. 

 În timp ce ele plângeau, m-am strecurat pe ușă afară. Elei n-au 

știut niciodată cine am fost eu sau nimic despre asta. 
27

 Mergeam pe stradă și credeam că am auzit ceva scârțâind și era 

un cărucior cu rotile. Mergea chiar în fața mea. Și era un bărbat într-

uncărucior cu rotile cu o biblie, plângând. Și eu l-am văzut mergând 

doar bucurându-se afară din scaunul cu rotile. M-am gândit: „Asta-i 

ciudat.” 

 Și m-am dus în jos și am stat unde este un magazin de zece 

cenți. O stradă venea în acest fel. Eu am fost acolo ziua trecută privind 

la loc, n-am spus nimic nimănui. Și am privit locul și acolo era…Și am 

văzut…M-am gândit: „Ei bine, aceasta este…” Stăteam acolo la colț și 

am auzit acel scârțâit. Acum, vedenia nu se terminase de douăzeci de 

minute și bărbatul a trecut prin apropiere, ținând o biblie, plângând. M-

am gândit: „Ei bine, iată-l!” Am spus: „Bună ziua, domnule.” 

Și doamna care-l împingea…Am spus: „Care este necazul, domnule?” 

 El a spus: „Eu sunt…” 

 Am spus: „Aveți o carte foarte minunată, acolo.” 

 Și el a spus: „Eu cred fiecare cuvânt din ea.” 

 Și eu am spus: „Credeți tot conținutul ei?” 
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 El a spus: „Cred, domnule, cu toată inima mea.”  

 Și am spus: „Ce s-a întâmplat?” 

A spus: „Doctorul tocmai m-a descurajat. Am fost olog cu artrită. El îmi spune, că nu voi mai merge niciodată.” 

 Am spus: „Conținutul acelei Cărți a spus că a fost un Om care a 

murit ca tu să poți umbla din nou.” 

 El a spus: „Domnul Isus?” 

 Și eu am spus: „Da, domnule. Credeți dumneavoastră asta?” 

 El a spus: „Eu cred.” 

 Am spus: „Ridică-te de-acolo. Căci AȘA VORBEȘTE DOMNUL, 

tu vei umbla.” Și omul a sărit în sus și ei au avut…au crezut că ei 

aveau „Armata Salvării”în colț. Am fugit prin magazinul de zece cenți, 

m-am dus afară pe alee și înapoi pe alt drum și am luat un taxi și m-am 

dus la avion. Ei nu știu nici astăzi ce s-a întâmplat vreodată. Vedeți? 

Asta-i în regulă. Ei nu știu nimic despre asta. Vedeți, aceasta nu este 

pentru gloria personală, este pentru Domnul Isus Cristos…?... 
28

 [O persoană din adunare vorbește în limbi.]Domnul Isus Cristos fie 

binecuvântat. Eu sunt---eu cred acum că voi începe linia de rugăciune 

doar într-un moment. Și eu mă încred că Dumnezeu va vindeca toți 

bolnavii și cei în  nevoie care sunt aici în seara asta. Fie ca 

binecuvântările Lui să vină peste toți. 

 Doar o clipă…Îmi pare rău că nu am terminat ceea ce spuneam 

despre fratele Bosworth. Fratele Joseph a vrut asta. Ei au fost….Eu 

veneam din Dallas, veneam acasă la Jeffersonville. Și poate am timp 

să ajung la asta. Eu am fost… 

 Și ei m-au pus în acel hotel jos acoloși un---acel hotel mare cred 

că se numea Peabody Hotel. Și eu nu-mi puteam permite să stau într-

un loc ca acela, dar Liniile Aeriene Americane m-au pus acolo 

înăuntru, astfel eu…În dimineața următoare, s-a spus că avionul va 

pleca. Ei ne-au chemat și au spus că el va pleca la ora opt. La șase 

treizeci, m-am sculat și am avut ceva mic dejun. Am avut ceva scrisori 

la care am răspuns, oameni bolnavi mi-au dat felicitări și mici oferte și 

așa mai departe și eu le-am răspuns înapoi în acea seară, cândm-am 

întors și urma să le pun înapoi în cutia poștală cu batistele peste care 

m-am rugat. Am pornit în jos pe stradă. Aceasta a fost cam cu opt ani 

în urmă, cred. Și eu mergeam în jos pe stradă, mergând spre locul 

unde m-am gândit că voi afla o cutie poștală. Și dintr-odată Duhul Sfânt 

mi-a spus: „Oprește-te!” 
29

    Și am observat că acolo era un magazin cu unelte de pescuit și 

obiecte de metal. Și mie doar îmi plac uneltele de pescuit. Și un prieten 



14ORICE VĂ VA SPUNE, FACEȚI 

de-al meu tocmai îmi făcuse cadou o pușcă și o, vai, cum acele 

lucruri…Eu doar m-am născut pentru natură și eu o iubesc! Și eu 

privind la acele unelte de pescuit, îmi place aceea, să văd că nimeninu 

se uită la mine și mi-am aplecat capul, am spus: „Tată, ce ai vrut Tu ca 

eu să fac?” 

 Am continuat să aștept, să aștept. Am auzit ceva să spună: 

„Întoarce-te și du-te înapoi pe cealaltă cale.” 

 Am trecut pe lângă hotel; am mers și am mers și am mers. M-am 

uitat la ceasul meu; a trecut timpul pentru limuzina de plecare la 

aeroport. M-am gândit: „Am întârziat.” 

 Dar ceva continua să-mi spună: „Umblă. Mergi mai departe. 

Continuă să mergi.” 

 Eram departe lângă râu. Departe în Memphis. Și umblam mai 

departepe-acolo, neștiind încotro mă duceam. Nu este treaba mea să 

știu unde mergi Tu. Este supunere. Eu doar am continuat să merg. 
30

    Tocmai venise o furtună știți,în acea seară și avioanele erau 

aterizate. Astfel, o, în acea dimineață…Era primăvara devreme și roua, 

știți, și așa mai departe, pe trandafiri, acel miros dulce de trandafir și 

caprifoi și lucruri aveau…doar aveau parfumul în aer, astfel eu mă 

bucuram mergând pe-acolo. Aveam mâna peste inima mea(nu pe 

biblie, n-o aveam cu mine). Mâna mea peste inimă cântând: „Sunt atât 

de bucuros că eu pot spune: Sunt unul din ei”. Doar cântând acea 

cântare mică penticostală, pe care tocmai o învățasem de la poporul 

penticostal chiar acolo, căci nu eram obișnuit cu ele decât doar de 

puțin timp. Și am continuat să merg mai departe; era o căsuță colorată 

acolo, ca o mică colibă. Și rezemată de poartă era o bătrână tipică 

Mătușă Jemima, o femeie mare, de culoare, grasă. Avea o cămașă de 

bărbat legată în jurul capului ei ca o batistă, atârnând în jos pe spatele 

ei și ea privea în acest fel așa cum eu coboram pe stradă. Eu eram de 

fapt la această distanță când eu am observat-o și eu doar am încetat 

să fredonez. Eu îmi cântam mie însumi. Tocmai pornisem să trec pe 

alături și am văzut lacrimile curgând în jos pe obrajii ei astfel. Și eu am 

trecut pe alături și ea a spus: „Bună dimineața, pastorule.” 

 Am spus: „Bună dimineața, mătușică.” 

 Și m-am gândit: „Pastorule?! Cum a știut ea că eram un 

predicator?” Așa că m-am întors în jur, am spus: „Mătușică, scuză-mă, 

dar cum ai știut că eram pastor?” 
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 Și ea a spus: „Ai citit vreodată în biblie de femeia sunamită, care 

a vrut copii și nu putea avea niciunul și profetul Elisei a binecuvântat-o 

și ea a avut un copilaș?” 

 Am spus: „Da, doamnă.” 

 A spus: „Eu sunt una din acele femei.” A spus: „Și Dumnezeu m-a 

binecuvântat și mi-a dat un băiat.” Și a zis: „L-am crescut cât am știut 

mai bine să-L slujească pe Domnul.” Și a spus: „Spre tristețea mea, 

ea----el a ajuns printre niște tovărășii rele și el a luat o boală oribilă, o 

boalăvenerică.” Și a spus: „Doctorii,(aceea a mers prea departe) ei n-

au putut face nimic pentru el. I-au dat penicilină și totul și injecții și ele 

nu i-au făcut nici un bine.” Și a spus: „El este inconștient acum de două 

zile, zăcând acolo înăuntru pe moarte, un decăzut.” A spus: „Eu m-am 

rugat Domnului.” A spus: „Pastorule, eu am spălathaine pe scândură. 

Am făcut totul ca să cresc acel băiat să-L iubească pe Domnul și mi se 

rupe inima să văd că el trebuie să moară ca un păcătos.” Și ea a zis: 

„Noaptea trecută, eu m-am rugat și am spus,` Doamne, n-ai vrea Tu, 

Te rog, să trimiți slujitorul Tău pe-aici sau pe cineva care mă va ajuta 

să se roage pentru acest băiat?` A spus: `Doctorulmeu spune că el nu 

se va mai trezi.`” Și a spus: „Eu m-am dus să dorm pe genunchii mei.” 

A spus: „Am visat că am văzut un om purtând o pălărie de culoare 

deschisă, cu un costum deschis pe el, chiar tu, exact, venind în jos pe 

stradă. Și Domnul a spus: `Iată el vine.` Și a spus: „M-am trezit cam pe 

la ora trei.” Și a spus: „Am ieșit aici afară și am stat la poartă de la ora 

trei.” Și spatele ei era încă umed. Ea a zis: „Am așteptat aici de la ora 

trei în această dimineață după tine ca să vii pe-aici. Și eu te-am văzut 

venind; Duhul Domnului mi-a spus: `Iată-l.`” 

 M-am gândit: „Păi, binecuvântat fie Domnul.” 

 Ea a deschis poarta; știa că eu voi intra. Ea a deschis poarta, a 

spus: „N-ai vrea să intri?” 

 Am spus: „Mulțumesc, mătușică.” Mi-am scos pălăria. 
31

    Ea a deschis ușa la mica colibă veche de-acolo, m-am uitat 

înăuntru. Era curat. Nici un covor pe podea, un micafiș vechi---afiș 

vechi  din fier, la partea dreaptă. Acolo atârna un afiș pe zid: 

„Dumnezeu să binecuvânteze casa noastră,” fără tablouri agățate, 

„Dumnezeu să binecuvânteze casa noastră.” Mai degrabă să ai aceea 

decât orice despre care știu eu, să atârne pe perete. 

 Am fost în palatele regilor; am fost în cele mai frumoase case pe 

care le are lumea. Niciodată n-am simțit aceea. Și m-am simțit 

binevenit și bine, dar eu într-adevăr n-am simțit vreun bunvenitcum am 
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simțit în acea căsuță colorată, unde acei oameni de culoare locuiau în 

acea dimineață. Am pășit înăuntru acolo, era un băiat slab mare de 

culoare zăcând acolo, cam în vârstă de optsprezece-nouăsprezece 

ani. El avea pătura în mâna lui, făcând „Mm-mm-mm.” 

 Am spus: „Ce s-a întâmplat cu el?” 

 Ea a spus: „De două zile, pastorule, el a spuscă, `El este 

pierdut.`” A spus: „El este afară pe o mare adâncă, mare și este 

întuneric și el nu poate vedea nimic, nicăieri.” A spus: „Asta este tot 

despre ce vorbește.” 

 Am spus: „Mi-ar place să vorbesc cu el.” 

 A spus: „El nu știe nimic.” A spus: „Asta este tot ce poți scoate de 

la el. El nu mă cunoaște nici măcar pe mine.” 

 Eu mi-am pus mâna pe picioarele lui, doar tot atât de reci cât 

puteau fi. Moartea lovise băiatul, eu cred cu adevărat. Am spus: 

„Doctorul a spus: `El…`” 

 A spus: „Da, domnule, el și-a ieșit din minți.” A spus: „Este în acel 

fel de două zile. Doctorul a spus: `El niciodată nu se va mai trezi.`” A 

spus: „Eu nu pot să-mi văd copilul că moare astfel.” Ea a pășit și l-a 

sărutat pe cap. 
32

    Și frate, ceva s-a întâmplat în inima mea. Nu conta în câtă 

dizgrație a ajuns el, cât de mare era, nimic cu asta. Acela era încă 

copilul acelei mame. Și m-am gândit: „Dacă dragostea unei mame va 

ajunge până acolo, dragostea lui Dumnezeu va merge dincolo de ea.” 

Corect și acesta este adevărat. Am spus: „Mătușică, să ne rugăm?” 

 Ea a zis: „Da, domnule.” Ea a îngenuncheat acolo. 

 Am spus: „Ai vrea să ne conduci în rugăciune?” Și o rugăciune, 

eu vă spun, eu încă o pot auzi. Acea sfântă bătrână a lui Dumnezeu pe 

genunchii ei, strigând către Dumnezeu să-i cruțe băiatul. Și ascultați, 

ea n-a spus nimic despre vindecare. 

 I-am spus care era numele meu. Ea nu auzise niciodată de mine. 

Și eu nu i-am spus ei deloc ceea ce am făcut, ce…despre rugăciunea 

pentru bolnavi. Eu doar i-am spus care era numele meu. Și ea…ea nu 

se ruga pentru el să se facă bine; ea se ruga lui Dumnezeu să salveze 

sufletul lui.Ea doar se ruga astfel: „Doamne, nu lăsa copilul meu să 

moară astfel. Lasă-mă, lasă-mă pe mine mama lui, să-l aud că spune o 

singură dată: `Mami, eu sunt salvat, eu merg acasă la Isus.`” Ea a 

continuat să se roage astfel. Când s-a oprit din rugăciune, noi amândoi 

plângeam. M-am ridicat, m-am așezat pe marginea patului. Ea doar a 

stat pe genunchi. A spus: „Pastorule, te rogi acum?” 
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 Am spus: „Da, doamnă.” M-am pus jos. Eu recunosc că nu m-am 

putut ruga o rugăciune ca a ei și am spus: „Doamne, Isuse, avionul 

meu s-a dus și Tu mi-ai spus să continui să merg. Și eu am mers până 

am ajuns atât de departe și acesta este singurul semn sau ceva ce eu 

știu că Tu ai vrut să mă opresc. Și dacă tu ai făcut această biată 

femeie să stea afară de la ora trei, cu siguranță acesta este locul unde 

tu ai vrut să mă opresc.” Și eu am prins picioarele băiatului. 

 Și l-am auzit pe el spunând: „Mami?!” 

 Ea a spus: „Da, scumpule.” 

 A spus: „Se face lumină în cameră.” După alte două sau trei 

minute el stătea pe marginea patului. 
33

   M-am grăbit afară din casă foarte repede. Am alergat să prind 

avionul meu. M-am gândit că voi afla cât de departe a trebuit să merg 

și am sărit într-un taxi, am pornit spre avion. Când am ajuns acolo, 

spuneau: „Ultima chemare.” Avionul a avut problemă cu motorul și 

stătea acolo și mă aștepta de două ore și ceva. Vedeți, vedeți? 

 Mă gândesc la harul suveran, dragostea lui Dumnezeu că 

credința acelei sărmane, poate analfabete femei de culoare a reținut 

acel avion două ore și jumătate, până când cineva a putut merge acolo 

pentru răspuns la rugăciunea acelei sărmane mame bătrâne, probabil 

nu-și putea citi numele în fața ei…Lui Dumnezeu nu-i pasă cât de 

multă educație ai tu; El vrea inima ta. 
34

    Cam după un an, am trecut pe-acolo cu trenul și m-am oprit. 

Dacă cineva din voi mergeți în Memphis, trenul merge în această 

direcție, mergând spre vest și acolo este un restaurant mic sus la 

capăt.  

 Și eu eram…am coborât și am pornit spre acel restaurant și acolo 

era un tânăr cu o șapcă roșie care a strigat: „Vă salut, pastore  

Branham.” 

 Am spus: „Bună ziua, domnule.” 

 El a venit direct acolo și mi-a luat mâna și tremurând cu lacrimile 

curgându-i jos din ochi a spus: „Nu vă amintiți de mine?” 

 Am spus: „Nu cred că îmi amintesc.” 

 A spus: „Vă amintiți că într-o dimineață ați venit la casa mea și v-

ați rugat pentru mine? Eu eram inconștient de două zile.” 

 Am spus: „Da, domnule. Tu ești băiatul?” 

 A spus: „Da, domnule, eu sunt nu numai vindecat. Ci eu sunt 

creștin acum.” El a spus: „Eu---eu sunt un creștin”. Acela este Domnul 

nostru Isus. 
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    Când totul s-a sfârșit, ultima rugăciune este făcută, eu predic 

ultima mea predică într-una din aceste zile, dacă Isus zăbovește și eu 

îmi încrucișez brațele să merg să-L întâlnesc, mă întreb ce va fi în 

dimineața învierii când eu ajung să stau jos cu acel fel de oameni pe 

malul celălalt și noi toți stăm și vorbim un timp împreună, nicio 

grabă.Dar acum este când suntem în grabă. Acum este când noi 

trebuie să lucrăm. Soarele apune, prieteni. Nu mai este decât puțin 

timp, până când totul o să se sfârșească. Atunci noi ne vom vedea unul 

pe celălalt și ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu de-a 

lungul eternității. Și nu va mai fi niciodată o altă rugăciune spusă pentru 

oamenii bolnavi. Nu va mai fi niciodată un păcătos. Nu va mai fi 

niciodată grabă. Nu va mai fi niciodată noapte. Va fi zi pentru 

totdeauna. Deci haideți să presăm înainte acum. Și fie ca Domnul Isus 

să se descopere pe El Însuși fiecăruia din voi aici în această seară într-

un asemenea fel ca voi să vă așezați afecțiunile voastre către Isus 

Cristos și niciodată să nu vă schimbați direcția, ci mergeți drept spre El 

tot timpul cât sunteți în această călătorie a vieții. Să ne rugăm. 
36

    Doamne, Care ai făcut cerurile și pământul, când biata mea 

inimă irlandeză merge înapoi să se gândească la lucrurile pe care le-

am văzutcă le faci cu mâna Ta minunată, prea departe de-a lungul 

drumului acum, Doamne, să mă gândesc la întoarcere, ajungând un 

bărbat în vârstă. Mă rog ca Tu să mă ții, Doamne, în voia Ta. Nu mă 

lăsa niciodată să rătăcesc; lasă-mă să stau aproape de Tine tot timpul. 

Și oriunde Tu vrei ca eu să merg, eu vreau să merg, Tată. Eu vreau să 

fac și să spun doar așa cum Tu ai vrea să mă ai să fac și să spun. Și 

pentru acest serviciu din seara aceasta, eu mă supun pe mine însumi 

Ție. Aici sunt bieții Tăi copii bolnavi care stau aici; ei sunt în nevoie, 

Doamne, unii din ei doar în stare muribundă așa ca băiatul despre care 

am povestit. Unii dintre ei sunt într-o formă îngrozitoare. Slujitorii 

Tăi...Doctorul a făcut tot ce putea face. Și ei sunt neajutorați, dar nu 

fără speranță, Doamne. Tu încă ești aici. Tu ești speranța noastră. Și 

eu mă rog ca Tu să binecuvântezi pe fiecare în seara asta; dă-ne din 

Duhul Tău. Mulți, Doamne, din această clădire în seara aceasta, când 

ei văd că Tu ești cu adevărat aici, că prezența Ta este aici, eu mă rog 

ca să nu fie niciunul slab printre noi la sfârșitul acestei adunări. Fie ca 

fiecare persoană bolnavă, oloagă, suferindă, oarbă sau orice poate fi, 

fie ca ei să fie vindecați. Eu o cer în Numele lui Isus. Amin. 
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 Aceștia sunt pentru a se face rugăciune?  [Fratele Branham vorbește cu 

cineva.]  Unde este băiatul? Care este numărul cartonașelor de 

rugăciune,Billy? T? Am ajuns confuz seara trecută, chemând doar unul 

o dată. Noi vom chema un grup în seara aceasta. Să chemăm de la…o 

sută? Să chemăm de la treizeci și cinci la cincizeci. Cine are T-35? Să 

încercăm de-acolo, să chemăm de la cincisprezece înainte: 35, 36, 37, 

38..T-uri până la cincizeci. Și în timp ce ei se aliniază, restul dintre noi 

să ne aplecăm doar capetele doar un moment. 
38

 Scumpule Salvator, în această cutie aici, în seara aceasta, care 

este plină aproape până în vârf cu scrisori. Bieți oameni, bolnavi, 

suferinzi…Mi Te pot imagina mergând pe străzi și văzând ce avea loc 

în Ierusalim. Inima Ta era mișcată. Când eu văd oameni aici în clădire 

și mă uit seară după seară, cutii de scrisori venind, acelea sunt pentru 

cineva acasă. Dumnezeule, lasă inima Ta să fie mișcată din nou, 

Doamne, cu milă. Și Fie ca mila Ta doar să străbată peste această 

cutie acum. Tu vezi fiecare scrisoare, fiecare batistă; Tu îi priveai când 

ei o scriau; Tu privești la ele acum. Și fie ca ele să fie duse cu grijă și 

Duhul Sfânt veghind, când sunt așezate peste bolnavi, fie ca ei să fie 

vindecați. Acordă aceasta, Doamne. 

 Noi poate niciodată n-o să-i vedem în această viață. Mii, noi nu-i 

vom vedea niciodată, dar totuși noi îi iubim, Doamne, pentru că Tu i-ai 

iubit și Ți-ai dat viața Ta pentru ei, când Tu ai fost despuiat de haine și 

ai stat la acel stâlp, în acea dimineață când acele mari lovituri de bici ți-

au despicat coastele. Aceea a fost pentru vindecarea lor. N-a fost în 

zadar, Doamne. Eu pot vedea carnea tremurândă așa cum acele bile 

de plumb au pătruns în coasta Ta. Aceea n-a fost în zadar. Doamne, 

lasă-mă să mor predicând aceasta. Prin rănile Tale noi suntem 

vindecați. Vânturi reci suflând și Petru încălzindu-se la foc și prețiosul 

Tău spate lipindu-se de crucea veche. Nu, aceea n-a fost în zadar. 

Fiecare picătură de Sânge a adus vindecare. Și eu mă rog, Doamne, 

ca diavolul să fie învins în fiecare caz de-aici. Fie ca Isus Cristos să fie 

onorat, căci noi trimitem acelea pentru acel scop. În Numele lui Isus. 

Amin. 
39

    Acum, cu foarte încet, dacă vreți, să cântăm, „Doamne, eu 

cred.” Doar o dată foarte încet acum. Fiecare, dacă vreți. 

Doamne, eu cred, Doamne, eu cred, 

Toate lucrurile sunt posibile, Doamne, eu cred; 

Doamne, eu cred, Doamne, eu cred; 
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 Băiatul meu îmi spune că este un cartonaș care lipsește din linie, 

cartonașul de rugăciune T-37. Este aceea corect, Billy? T-37, are 

cineva T-37? Poate fi o persoană surdă. Priviți în jur. Ei poate nici 

măcar nu aud numărul lor chemat. Priviți la cartonașul vecinilor voștri. 

Iată o doamnă, probabil, ea are ceva în care stă. Poate…Are ea un 

cartonaș de rugăciune, doamnă, care stai lângă ea? Ea…este acela 

numărul ei? Nu este. În regulă, cineva care…ar ști T-37?  Dacă este în 

clădire, păi, aduceți-i. Ei lipsesc de la locul lor din linie. În regulă. 
40

    Acum, fie ca Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, să fie îndurător și 

să binecuvânteze pe fiecare. Acum, în timp ce ei se aliniază, noi vom 

începe imediat dacă putem în linia de rugăciune. Și doamna… 

 Întreb pe cineva, poate care este străin de noi, ce crezi că Isus ar 

face dacă această doamnă ar sta înaintea Lui? El este același ieri, azi 

și-n veci. Dacă ea vine pentru vindecare, eu nu știu. Dar să zicem, ea 

are dureri de cap sau este ceva în neregulă cu ea. Să zicem, ea are 

cancer și ea o să moară imediat și Domnul Isus ar fi aici. Ea ar veni 

sus și Isus i-ar spune: „Acum, în ce privește vindecarea ta, eu am făcut 

asta când Eu am murit pentru tine. Crezi asta?” El ar spune.  

 Și ea ar spune. „Cred.” 

 El ar spune: „Crezi că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu?” Sau ceva de 

acel fel. 

 Ea ar spune: „Cred.” 

 Apoi poate, ar fi ceva în neregulă cu ea. Poate ea a făcut ceva ce 

tu n-ar fi trebuit să faci, atunci El ar spune: „Du-te, îndreaptă aceea și 

tu vei trăi.” Înțelegeți? Sau poate ar fi ceva despre care El ar vrea să-i 

spună, El i-ar spune. Dar în ce privește vindecarea ei, El a făcut-o deja. 

Corect. Sau pentru salvarea păcătosului de-aici, bărbat păcătos sau 

femeie păcătoasă, El deja v-a salvat. Voi trebuie s-o acceptați. Acum, 

Domnul să fie binecuvântat așa cum ne rugăm. 
41

 Eu vreau să vorbesc cu femeia. Câți de-aici suntpentru prima 

voastră dată, voi n-ați fost niciodată în una din adunările mele mai 

înainte? Să vă văd mâinile. Pretutindeni? Păi, sunt un număr destul de 

mare. Și eu vă apreciez că sunteți aici. Și voi ați auzit de asta, poate, 

cum este prin vedenie acum. Și eu o să vă cer un singur lucru, în timp 

ce aceasta se întâmplă, vreți să încercați să fiți reverenți? Doar aveți 

respect pentru Domnul Isus Cristos. Doar respect. Doar păstrați-vă 

locul. Ei nu mă vor lăsa să stau prea mult timp, pentru că asta este 

în…este o stare în subconștient. Voi înțelegeți? Și asta…eu nu pot sta 

prea mult. Managerul și ceilalți mă vor lua. Prin urmare fiți reverenți. 
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    Și acum, vă amintiți când Isus a vorbit cu o femeie, El a vrut să 

afle care era necazul ei? El a vorbit cu ea, femeia de la fântână. Și El a 

spus: „Dă-mi să beau,” să ducă conversația. 

 Și ea a spus: „Nu este obiceiul pentru iudei să ceară samaritenilor 

un astfel de lucru.” 

 A spus: „Dacă tu ai ști cu Cine vorbești, tu Mi-ai cere Mie de 

băut.” S-a dus mai departe și a purtat conversația până când El a aflat 

unde era necazul ei. El a spus: „Du-te adu-ți bărbatul tău.” 

 Ea a spus: „Nu am niciunul.”  

 A spus: „Tu ai avut cinci.” 

 Ea a spus: „Ei bine, eu îmi dau seama că Tu ești un profet.” A 

spus: „Noi știm că Mesia vine.” 

 El a spus: „Eu sunt Acela.” 

 Ea a alergat în cetate și a spus: „Veniți, vedeți un Bărbat care mi-

a spus tot ce am făcut vreodată.” Acum ea era impresionată. El nu i-a 

spus tot ce a făcut ea mereu. El i-a spus doar un singur lucru pe care 

ea îl făcea greșit. Dar dacă El i-a putut spune un singur lucru, el putea 

să-i spună totul. Nu credeți? Desigur. 

 El i-a spus lui Filip, el știa cine era el. Femeia care a atins poala 

hainei Lui, El a privit afară în audiență și a spus: „Credința ta te-a 

salvat de acea scurgere de sânge.” Acum, El este același Isus în seara 

aceasta, nu-i așa? Credeți voi asta? 
43

    Acum, așa cum vorbesc cu doamna, eu…numai pentru un 

singur scop, doar să aflu care este duhul ei. Apoi este ca o desfășurare 

în cer; noi o vom numi în acest fel; ea nu este așa. Dar ca în cer, este 

o desfășurare și în această desfășurare este tot ce ea a făcut 

vreodată.Stă chiar acolo înaintea lui Dumnezeu. Și ce…sfârșitul vieții ei 

stă chiar înaintea lui Dumnezeu. Ascultați, apoi Dumnezeu poate să-mi 

arate ce-a făcut ea și ea știe dacă aceea este adevărat sau nu. Apoi, 

El îmi poate arăta ce va veni și dacă El o face și dacă știe că este 

adevărat, ea va avea credință să creadă că ce se va spune va fi 

adevărat. Voi, înțelegeți? Și verificați, oricine, oricând, aceea este 

întotdeauna perfect. Vedeți? Pentru că, nu este acest biet om umil, 

ignorant de-aici; acesta este Domnul Isus Cristos. Corect. 
44    Acum, soră, eu presupun, necunoscându-te, noi suntem străini 

unul celuilalt. Eu nu te cunosc din câte știu eu. Noi suntem străini unul 

altuia, nu-i așa? Eu sunt aici ca frate al tău, să încerc să te ajut. Și 

Dumnezeu știe, eu aș face orice aș putea să te ajut. Dar acum, fiind 

doar un om, păi, este foarte puțin ce eu aș putea face, eu sunt numai 
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fratele tău în Domnul Isus. Și Dumnezeu a dat daruri în biserică astfel 

ca noi să ne putem ajuta unul pe altul. Crezi tu asta? Tu ești creștină. 

Pentru că duhul tău este binevenit. Tu ești creștină. Și crezi tu că 

Domnul Isus mă poate lăsa să știu care este necazul tău, dacă noi 

suntem străini? 

 Acum, tu ești conștientă că ceva se întâmplă. Acea---acea este 

acel Înger allui Dumnezeu a Cărui poză o au ei. Vezi? Aceea este 

exact. Tu n-ai venit niciodată în contact cu El mai înainte. Dar tu știi că 

ceva se întâmplă; asta nu este doar o ființă umană stând aici. 

 Și tu nu ești din acest ținut. Tu locuiești departe de-aici. Și tu ești 

dintr-un ținut care are o mulțime de lacuri: Wisconsin. Și doar s-a 

întâmplat ca eu să trec pe lângă unele locuri. Tu ai venit aici și eu am 

știutde unde ești tu. Tu ești…tu ai venit cu cineva. Este un bărbat. Are 

un fel de statură grea, într-un fel cu părul rar în față. Este un bărbat 

care are capul întors spre mine acum, se pare, că eu s-ar cuveni să-l 

cunosc. Și tu suferi cu o umflătură și ți-ai pierdut simțul mirosului. Tu nu 

poți mirosi. Vino aici. 
45

    O, Doamne, mă rog ca Tu să restabilești surorii noastre cu ceea 

ce satan a jefuit-o. Și fie ca îndurările Tale să fie cu ea acum, așa cum 

eu blestem dușmanul care i-a făcut acest lucru și fie ca ea să fie 

vindecată în această seară. Eu poruncesc ca satan să plece afară de-

aici, din trupul ei și ea să fie făcută liberă prin ordinele lui Isus Cristos, 

care a spus: „În Numele Meu ei vor scoate afară draci.” Așa că 

părăsește-o, satan. Amin. 

 Asta poate să-ți pară ciudat, de această dată, dar tu ești 

vindecată. Eu nu am nimic de văzut unde---să-ți dovedesc țiecă simțul 

mirosului este la tine. Dar tu știi că ceva s-a întâmplat în nasul tău. Tu 

te simți într-un fel neobișnuit. Este aceea corect? Mirosurile din aer și 

simțul tău de miros este aici și tu ești vindecată. Tu poți merge pe 

caleabucurându-te și să fii bine. Dumnezeu să te binecuvânteze. 

Acum, Domnul fie binecuvântat și preamărit este umila mea rugăciune. 
46

 Bună ziua, doamnă. Presupun că tu și eu suntem străini unul 

altuia. Numai Domnul Isus ne cunoaște, căci El ne-a hrănit, ne-a 

binecuvântat. Între tine și mine este Duhul Sfânt și de asemenea, chiar 

deasupra ta este o umbră de întuneric, un întuneric cu adevărat adânc. 

Atârnă lângă tine. Ce este asta? Este moarte. Tu ai fost la doctori, da, 

și ei au un…văd un doctor că se întoarce, un fel de ins scund și 

îndesat, așa cum dă din capul lui. Este cancer. Și el a renunțat la tine; 

acela a mâncat în întregime sistemul tău. Vino! 
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 Doamne, Isuse, eu condamn acest diavol, prin suferințele tale de 

la calvar a lui Isus Cristos trage moartea de la ea și fie ca viața să intre 

în trupul ei în seara aceasta și promisiunea Domnului Isus Cristos. Eu 

îmi pun mâinile peste ea să-i confirm acest Cuvânt pe care L-a spus El: 

„Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Dacă ei își pun mâinile peste 

bolnavi, ei se vor însănătoși.” 

 Doamne Isuse, eu cred Cuvântul Tău și condamn moartea care 

atârnă lângă ea și-i cer să plece prin Isus Cristos. Amin. Du-te drept cu 

mărturia ta, mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-L cu toată inima ta, 

du-te. Domnul fie binecuvântat și preamărit. Doar crede acum cu toată 

inima ta. Tu poți primi întocmai ceea ce ai cerut. 
47

 Tu ai o problemă cu nervii, care stai acolo, nu-i așa, doamnă? 

Doar ai crize de nervozitate care te fac să simți că îți pierzi mințile. 

Satan uneori îți spune că ai traversat linia. Tu ai fost de fapt agitată 

toată viața. Ai avut un fel de frică din aceea când ai fost un copil, doar 

o fetiță. Și acum, aici te văd că încerci să faci ceva care este---să faci 

paturile sau ceva, ajungi atăt de agitată încâttrebuie să stai jos. Dar tu 

te-ai rugat. Tu ai încercat să fii vindecată. Când s-a făcut rugăciune 

pentru această doamnă chiar acum, tu ai simțit ceva ciudat că a venit 

peste tine. Este acela adevărul? Dacă este, ridică-ți mâna. Dacă aceea 

este adevărat, eu ți-am spus adevărul, eu nu te-am văzut niciodată. Tu 

ești doar o doamnă care ai pășit sus acolo și te-ai așezat. Eu îți spun 

că, în Numele lui Isus Cristos, tu ești vindecată. Du-te acasă. Tu ești 

bine. Amin. Ai credință în Dumnezeu. Nu te îndoi. Crede. 
48

    În regulă, vreți să aduceți acest băiat? Credeți acum, nu vă 

îndoiți. Aveți credință în Dumnezeu. Și acum, fiecare să fie reverent. 

Esteun epileptic în încăpere în seara aceasta, eu nu-l pot găsi. Dar 

este un epileptic aici și acela întotdeauna hăituiește pentru că este un 

lucru teribil. Vedeți? Eu știu că Dumnezeu va vindeca asta, dacă noi 

doar Îl vom lăsa pe El să ne spună unde este. Vedeți? Și acesta este 

foarte nesupus. Și acum, fiecare să fie reverent, pentru că acele duhuri 

merg de la unul la altul. Voi știți aceea. Aceea este scriptura. Vedeți? 

Și prin urmare acum, fiți reverenți. 
49

    Și aduceți băiatul. Ce mai faci, tinere? Mă crezi a fi slujitorul lui 

Dumnezeu? Crezi tu pe Domnul Isus Cristos a fi Fiul lui Dumnezeu și 

că eu sunt slujitorul Lui? Este aceea corect? Și Dumnezeu L-a trimis 

pe Domnul Isus pe pământ, ca El să ne poată da dorința inimii noastre, 

aceea este a fi liber de păcat, liber de boală, liber de îngrijorare. Noi 

suntem străini unul de celălalt, tinere, presupun, nu-i așa? 
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Noi…aceasta este prima noastră întâlnire. Tu ești doar un flăcău, cam 

ca băiatul meu care stă acolo în spate. Tu ești în mare necaz, tinere. 

Mă crezi a fi profetul Lui? Tu ai o batistă în mâna ta să te duci la cel 

mai drag prieten pe care-l ai pe pământ, mama ta muribundă. Totul 

este în neregulă cu ea. Ea are împietrirea ficatului. Doctorul a anunțat 

că nu se mai poate face nimic. Ea are leucemie, cancer în circulația 

sângelui. Tu ai și un frate mic bolnav acasă, deasemenea. Și tu cauți 

botezul Duhului Sfânt, nu-i așa, tinere? Dă-mi batista ta și vino 

aproape, fratele meu. 

 O, Dumnezeule, mă rog pentru milă. Lasă Duhul Tău, o, 

Dumnezeule să vină așa cum acest bărbat tânăr stă aici în picioare 

pledând pentru milă. Eu țin această batistă în mâinile noastre. Mă rog 

ca ea să vindece pe aceia pentru care este destinată și fie ca fratele 

nostru să fie bucuros și fericit, să știe că Dumnezeu a promis. Și eu 

condamn duhul de moarte care atârnă peste mama lui și fie ca ea să 

se facă bine și cei dragi ai lui. Și fie ca fratele nostru să primească 

dorința inimii lui. Eu cer această binecuvântare în Numele lui Isus 

Cristos. Amin. 

 Nu te teme, tinere. Tu știi că aceea s-a întâmplat, așa că poți 

pleca acum, bucurându-te și mulțumind lui Dumnezeu. Dumnezeu să 

te binecuvânteze acum. În regulă. 
50

    O, ce minunat să te încrezi în Domnul Isus! Ce s-a întâmplat, 

mamă, care stai acolo, o doamnă de statură grea, care se uită la mine, 

ștergându-și lacrimile din ochi? Mă crezi a fi profetul Lui? Vrei să treci 

peste acel necaz la colon de care suferi? Ridică-te în picioare atunci! 

 Doamne Isuse, prin Numele măreței Tale Ființe, eu condamn 

acest diavol care chinuie această femeie. Fie ca el s-o părăsească; 

credința ei Te-a atins în vreun fel, Doamne. Tu m-ai întors spre ea și 

mi-ai arătat ce este greșit cu ea. Și eu mă rog, Dumnezeule, ca 

credința ei să nu eșueze. Dacă Tu ești în acel fel pentru ea, fie ca 

credința ei să se ridice sus chiar acumși să fie vindecată în Numele lui 

Isus Cristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, sorăDoar ai 

credință. Nu te îndoi, crede cu toată inima ta. 
51

    Bună ziua, doamnă. Mă crezi a fi slujitorul Lui? Și tu crezi în 

acea prezență a Lui și acum în a Cui stai, în acea putere de înviere a 

Domnului Isus Cristos? Acum, noi suntem străini unul altu ia. Nu ne-am 

întâlnit niciodată. Și eu nu te-am văzut niciodată, dar Dumnezeu știe 

totul despre tine, nu-i așa? El știe totul despre mine. Eu doar am o 

conversație cu tine, cum a făcut Domnul nostru cu femeia de la fântână 
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și așa mai departe. Și tu crezi că El te va face bine? Dacă eu îți spun 

adevărul, eu vorbesc din scriptură. Și dacă eu îți spun adevărul, atunci 

Dumnezeu va depune mărturie despre adevăr. Și dacă este personal, 

ceva ce te privește…Acum, acesta este Adevărul, biblia. Dar acum, 

poate fi ceva în viața ta, despre care biblia n-a spus nimic. 

 Ca Iosafat, când el s-a dus și a făcut o alianță cu Ahab, s-au dus 

în pustie și ei au ajuns în necaz, el a spus…Ei aveau chivotul 

legământului cu ei. Ei aveau toate scrierile profeților. Ei aveau toate 

legile cu ei, dar ei au spus: „Nu este un profet pe undeva pe care l-am 

putea consulta să aflăm ce se întâmplă?” 
52

    Acum, tu ești creștină și ești credincioasă. Și aceea este ce te 

face pe tine o creștină, ești o credincioasă. Acum, tu crezi acest 

Cuvânt, dar este ceva ce tu ai vrea,o ridicare spirituală să facă să 

crească credința ta. Tu ești…ai nevoie de o ridicare spirituală. Aceea-i 

corect. Acum, tu suferi, un lucru, de necaz la rinichi. Și următorul lucru 

pe care-l ai, tu ai un fel de umflătură. Este în piept și tu ai paralizați 

nervii de la față. Și aceea este cauzată de un accident, ca un taxi sau 

ceva, un taximetru. Da. Și asta este …și te doare în șira spinării. Tu ai 

acel nerv tăiat desprins aici. Este aceea adevărat? Tu nici măcar nu 

știai asta. Dar tu știai că tu ai avut accidentul. Corect. Iată, este---este,-

--nu este cancer, este doar o tumoare, mai jos de osul de la umăr pe 

acea parte, pe partea ta stângă. 

 Atotputernicul Dumnezeu, Care stă aici, Care știe starea ta. El 

știe ce este adevărat. Crezi că Dumnezeu va muta coloana aceea 

înapoi la locul ei și îți va da eliberareaacelui nerv prins? Este…Ce 

spui…? Vino aici, doar un minut. 

 Îndurătorule Tată, Care ai creat cerurile și pământul, ai adus toate 

lucrurile prin Isus Cristos, Fiul Tău, adu din nou sănătate acestei biete 

femei mici care stă aici, în nevoie disperată, trebuie să aibă ajutor.  

 Dumnezeule Atotputernic, mă rog ca Tu să acorzi această 

binecuvântare pentru ea. 

 Fie ca dușmanul să vină de la ea, ca ea să poată fi bine. Și eu 

slujitorul Tău, eu îmi pun mâinile peste ea; condamn acest dușman și 

fie ca el să plece afară din ea. În numele Domnului Isus Cristos, vino 

afară din ea, satan, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru împlinirea 

Cuvântului Domnului Isus care nu poate da greș. Tu ești învins tu nu ai 

nici un drept legal Isus Cristos te-a deposedat și tu nu ai nici un drept 

legalsă o mai ții deci, părăsește-o, în numele Celui Care a murit pentru 

ea, chiar Domnul nostru Isus. Amin.  
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 [Sora vorbește cu fratele Branham.] Desigur. Desigur. Eu n-am știut. Eu 

vreau ca tu…Că…Soră, acum, ceea ce tu…Eu nu-ți voi spune ce 

Dumnezeu vrea ca tu să faci. Lasă-L pe El să te împuternicească 

pentru ce să faci. Eu sunt doar aici văzând…Eu pot doar să spun ceea 

ce El mi-a spus. El mi-a spus ceea ce era pentru tine și aceea era 

adevărat. Tu te vei face bine. Eu știu asta. El îți va spune ce să faci 

după ce te întorci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Du-te bucurându-

te. 

 Eu nu știu când El îți va spune, soră. Aceea este ceva ce El nu 

mi-a spus deloc. El mi-a spus aceea și asta-i tot ce știu cum să fac. Eu 

desigur o voi face. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te 

binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc. Aceea 

este reciproc. 

 Laudă fie lui Dumnezeu. Eu…și…un lucru, eu cer…Vedeți, dacă 

eu i-aș spune femeii, eu am o idee, dar Dumnezeu îi va spune. El nu 

m-a lăsat să vorbesc asta, pentru că dacă eu îi spun, acela este un 

om. Dacă El îi spune ei, acela este Dumnezeu. Întotdeauna contează 

ce Dumnezeu spune. Dacă ea are o rudă aici și ea nu va face asta 

cunoscut. Voi mă vedeți pe mine și eu vă voi spune unde va fi ea 

chemată. Vedeți? Dar eu vreau ca Dumnezeu să-i facă aceasta 

cunoscut ei. În regulă. Aceasta este cel puțin ceea ce El a spus că El 

va face. În regulă. 
54

    Dacă tu îi vei cere Domnului Isus chiar acum, necazul cu 

spatele te va părăsi și mergi acasă și fii bine. Crezi asta? Să-I cerem 

Lui. 

 Tatăl nostru ceresc, mă rog ca Tu să vindeci pe sora noastră și 

fie ca ea să plece de-aici în seara aceasta bine, în numele lui Isus 

Cristos. Amin. Acum, du-te, crezând soră, tu vei fi bine. Dumnezeu să 

te binecuvânteze. Să spunem mulțumiri fie lui Dumnezeu. 
55

    Crezi tu, soră, cu toată inima ta? 

 Acea doamnă de culoare care stă chiar acolo, tu suferi cu artrită. 

Dar ea suferă de dureri de cap. Și tu crezi că Domnul Isus o să te facă 

bine de asemenea, doamnă, care stai acolo? Și tu crezi că Domnul 

Isus te face bine cu această artrită? Doamne Dumnezeule, în Numele 

lui Isus, Fiul Tău, eu condamn aceste boli și cer ca ele să părăsească 

oamenii în numele lui Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu. Amin. 

 Acum, în regulă, asta a plecat de la tine, soră. Acum, du-te, 

bucurându-te și spunând:  „Îți mulțumesc, Doamne Isuse. Corect. 
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Acum, tu îți dai seama că poți umbla mai bine? Acum vino înapoi pe-

aici din nou. Vino înapoi. Ridică-ți picioarele astfel, vezi. Astfel. 

Genunchii tăi, îndoaie genunchii. Vezi? Aceea-i unde era asta, în 

genunchii tăi. Nu-i așa? Vezi? În regulă. Tu ești vindecată. Vezi? Amin. 

Să spunem: „Laudă fie lui Dumnezeu.” 
56

    Mă crezi cași profet a lui Dumnezeu? Tu vrei să treci peste acel 

necaz femeiesc? Ridică-ți mâna, spune: „Eu Te accept, Doamne 

Isuse.” 

 Doamne Isuse, eu îmi pun mâinile peste ea să împlinesc 

Cuvântul Tău și cer ca acest demon s-o părăsească în Numele lui Isus 

Cristos. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, soră. Aș putea să 

vorbesc cu tine, la o parte de la microfon, doar un moment? Chiar aici. 
[Fratele Branham vorbește cu sora la o parte de la microfon.] 
57

    Nimic imoral, doar…ai vrea să aștepți un minut, doamnă? 

Că…Ea ar putea avea prieteni aici, care cred că este ceva ce eu nu 

am vrut să știe. Este doar ceva care a luat loc în timp, ce numai ea și 

singur Dumnezeu stătea acolo să vadă asta și este acesta adevărul, 

doamnă? Exact adevărul. Când aceasta stătea și eu n-am putut s-o 

spun în fața unei audiențe amestecate. Am văzut o viziune despre 

ceea ce a avut loc și am chemat-o chiar aici la o parte să-i spun. Și n-a 

fost nimeni, nicăieri prin jur; ea n-a spus nimănui sau nimic despre 

asta, chiar locul și când aceasta s-a întâmplat,aceea lua loc. Este 

aceea corect, doamnă? Dacă este corect, ridică-ți mâna astfel ca 

oamenii să vadă. Vedeți? Ea este în regulă. Ea este vindecată. Ea este 

normală. Dumnezeu este cu ea. 
58

    Te-ai simțit un pic mai bine astăzi, nu-i așa? Tu stăteai acolo jos 

seara trecută, crezând. Nu este aceea corect? Tu ai fost vindecată 

seara trecută, soră. Credința ta te-a vindecat de acea… 

 Crezi că Dumnezeu va scoate afară acea înțepenire din tine? 

Tu…El a făcut-o. Tu nu va trebui să te ridici din pat dimineața pe o 

parte. Tu ai fost vindecată acum de aceea. Mergi înainte, bucurându-

te. Amin. Să spunem: „Laudă fie lui Dumnezeu.” 
59

    Crezi tu că Domnul Isus o să te ajute în acest timp despre care 

te îngrijorezi? Tu te temi că acest bebeluș nu se va naște normal, 

pentru că ție ți-e teamă că o să-l pierzi. Nu este aceea așa? Eu nu-ți 

citesc mintea. Dar Dumnezeu este aici. El știe toate lucrurile. Ție ți-e 

teamă că vei pierde aceea. Dar să-I cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu 

va ține aceea și fie casă se nască un copil drăgălaș. Fie ca Domnul să 

te binecuvânteze, în timp ce eu te binecuvântez în Numele Lui. 
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 Doamne Isuse, fie ca toate lucrurile să fie în regulă pentru sora 

noastră, care are credință să pășească în fața acestei audiențe din 

seara aceasta, declarând credința ei în puterea Dumnezeului 

Atotputernic. Și fie ca el să fie normal și totul bine. Eu o binecuvântez 

pe ea pentru acest scop. În Numele lui Isus Cristos, Fiul Tău. Amin. 

Dumnezeu să te binecuvânteze soră. Amin. 

 Doamnei îi era frică de pierderea sarcinii și bebelușul a fost---nu 

s-a mișcat niciodată. Și când i-amluat mâna, chiar acum, ea a sărit și 

m-a apucat, a spus: „Bebelușul meu a sărit pentru prima dată, chiar 

acum…” aveți credință. 
60

 Doamne Isuse Cristoase, Domnul nostru, Care conduce și 

domnește suprem. Nu există nimic să-L poată împresura pe El. El este 

Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul, El care a fost, care este acum și 

va veni, Rădăcina și Vlăstarul lui David, Steaua Dimineții. Nu există 

nimic, niciun loc, niciun timp, defel, care poate vreodată să se ridice să 

stea înaintea Lui. 

 Vrei să treci peste acea eczemă, doamna care stă acolo, cu acea 

rochie de culoare închisă? Stând chiar acolo jos, cu acea eczemă care 

se extinde? Dacă tu crezi că Dumnezeu te va vindeca, El o va face. 

Crezi tu că El o va face? Tu crezi că El te va face bine? Dumnezeu să 

te binecuvânteze, sora mea. Ea te va părăsi. 
61

    Doamna care stă lângă tine este îngrijorată de băiatul ei. El va 

trece printr-o operație sâmbăta viitoare: Ridică-te în picioare doar un 

minut; vreau să mă rog pentru băiatul tău. 

 Doamne Isuse, eu condamn moartea care atârnă peste acel 

băiat. Condu mâna acelui doctor și fie ca băiatul să treacă cu bine prin 

aceea. În Numele lui Isus Cristos. 
62

     Câți de-aici dinăuntru la acest timp, doresc ca Dumnezeu să-i 

binecuvânteze și să-i vindece chiar acum, ați vrea să vă ridicați mâna? 

Țineți-vă mâinile sus spre Creator. Tăria mea s-a dus, prieteni; eu doar 

de-abia mai stau în picioare aici. Și eu simt mâna managerului meu 

atingându-mi spatele, care înseamnă că eu trebuie să plec. 

 Aplecați-vă capetele. O, Doamne, nicio boală, Tu ai spus, că nicio 

boală la niciun timp nu ar putea sta înaintea rugăciunii de credință. Și 

eu Îți cer, chiar acum, așa cum această tărie a tragerii din Duhul Sfânt 

făcută virtute și tărie pleacă, eu cer ca înviatul Domn Isus Cristos 

acum, în Numele Lui care a dat promisiunea, eu condamn fiecare 

boală din această clădire. Fiecare persoană cu boală, fiecare persoană 
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oarbă, fiecare persoană oloagă, fiecare persoană surdă, fiecare copil 

bolnav…Și satan, tu nu ai nici un drept să mai spui, tu ești expus chiar 

aici de la această platformă. Drepturile tale legale s-au dus. Ziua ta 

este  sfârșită. Biserica Viului Dumnezeu se mișcă în sus în tărâmurile 

credinței și tu știi că ești învins și ai fost. Tu ești doar un înșelător. Și tu 

ai înșelat oamenii destul de mult timp. Acum, ca biserică a Viului 

Dumnezeu, noi te acuzăm prin porunca Domnului nostru Isus Cristos și 

eu, ca slujitor al Lui, împreună cu biserica, te legăm prin viul 

Dumnezeu și Fiul Său, Isus, ca tu să vii afară din fiecare persoană de-

aici acum. Pleacă afară din ei! Tu ești învins și ai pierdut bătălia. În 

numele lui Isus Cristos. 

 


