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1. Оваа неверојатна фотографија со огнен ореол над главата 
на Вилијам Бранхам ја сликал г-дин Maјeрс, фотограф кој 
фотографирал за еден непријателски проповедник кои се 
противел на службата на Брат Бранхам во Хјустон, Тексас. 
Кога тој ги развил негативите, фотографот беше толку 
изненаден што тој веднаш ги однел во хотелот каде што брат 
Бранхам остана. Џорџ Лејси, истражувач на сомнителни 
документи, во својата лабораторија внимателно го испита 
негативот и го прогласи за целосно автентичен. 

 
 



 

2. Фотокопија од изјавата на Џорџ Лејси на фотографијата со 
натприродната светлина. Копија од писмото на Џорџ Лејси 
која ја потврдува автентичноста на овој феномен. 
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4. Дрвена колиба во која на  6-ти Април 1909 година е роден 
брат Бранхам. Колибата се наоѓа во близина на Буркесвилл во 
Кентаки. На оваа место, мајката и синот скоро страдаа во 
ужасна снежна бура во доцна есен 1909. (Прочитај ја главата 
11). 

ДВЕ ИСТОРИСКИ ФОТОГРАФИИ ОД ЖИВОТОТ 
НА ВИЛЛИАМ БРАНХАМ 

 
5. Глетка на реката.Служба на крштевање, која се одржа во 
Јуни 1933. на бреговиоте на реката Охајо во Џеферсонвил во 
Индијана. Тој се спремаше да ја крсти седумнаесетата 
личност,и во тој момент над него се прикажа ѕвезда на што 
сведочеа и другите, а статија за оваа излезе тогаш во 
локалниот весник. 

 



 

 

6. Шатор во Орнсколдсвик. Не 
на собир на летниот камп во 
Америка- Бранхамова Кампања 
на исцелување недалеку од 
Арктички населби на Северна 
Шведска. Приметете ги 
Автобусите во заднина. 

  

 7. Mртвото дете дигнато 
во живот. Бранхамово 
друштво го зеде со себе 
ова мало дете по што 
еден автомобил го 
удрил и го убил. 

 
8. Оздравено девојче 
ослободено од протеза. На еден 
од неговите собири во Финска 
камерата забележи како брат 
Бранхам стои покрај едно дете 
едно од могуте по неговата 
молитва што добија исцеление. 
Оваа мало девојче Вера 
Ихалаинен, воено сираче 
чудесно ослободена од потреба 
за носење на тешка протеза и 
штаки. 

 



 

 
9. На гроб на Џон Весли во Лондон: Гордон Линдсај и Џек 
Мур стојат од десна страна од Брат Бранхам.. 

 
10. Вилиам Бранхам на гробот на Џон Александар Довие, 
Ф.Ф.Босворт стои на десна страна. 
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17. Публиката на голем митинг во Такома во држава 
Вашингтон, во април во 1948 година. 

18. Глетка на публиката во аудиториумот на Граѓаните во 
Сиетл во државата Вашингтон во ноември во 1948 година. 

 



 

19
. 

С
ве

тл
ин

а 
ок

ол
у 

Б
ра

т 
Б

ра
нх

ам
. 

В
о 

вр
ем

ет
о 

на
 ф

от
ог

ра
ф

ир
ањ

е 
св

ет
ло

се
н 

ор
ео

л 
е 

ок
ол

у 
гл

ав
ат

а 
на

 
П

ро
по

ве
дн

ик
от

 В
ил

иј
ам

 Б
ра

нх
ам

. 
Ф

от
ог

ра
ф

от
 в

ел
и 

де
ка

 п
ро

по
ве

дн
ик

 Б
ра

нх
ам

 о
д 

за
дн

ио
т 

де
л 

на
 

пу
бл

ик
ат

а 
не

м
аш

е 
ни

ед
на

 с
ве

тл
ин

а.
 

 



 

 

В И Л Л И А М  

В И Л Л И А М  
 

ЧОВЕК ПРАТЕН ОД БОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГордонГордонГордонГордон    ЛиндсајЛиндсајЛиндсајЛиндсај    

УРЕДНИК НА ВЕСНИКОТ "ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ" 

ВО СОРАБОТКА СО ВИЛЛИАМ БРАНХАМ 
 
 
 
 
 

www.biblijski-krscani.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.biblijski-krscani.com 

www.messagehub.info 

www.brotherBranham.com 

www.facebook.com/prorok20.stoljeca



 

СОДРЖИНА 

ВОВЕД ............................................................................................... I 
Поглавие: 
1. НЕОБИЧЕН ПРЕДИЗВИК ....................................................... 1 
2. ПОСЕБНО РАЃАЊЕ И ДЕТСТВО .......................................... 9 
3. ТЕШКОТИИ И СИРОМАШТИЈА ВО ДОМОТ НА 
БРАНХАМОВИ .............................................................................. 14 
4. ПРЕОБРАТУВАЊЕ НА ВИЛИЈАМ БРАНХАМ ................. 18 
5. СРЕЌЕН БРАК И ФАТАЛНА ОДЛУКА .............................. 25 
6. ГОЛЕМА ПОПЛАВА НА РЕКАTA ОХАЈО 1937. .............. 33 
7. ОЧАЈ НО ПОТОА СОН ЗА НЕБО ......................................... 38 
8. ВОНРЕДНИ НАСТАНИ ПРЕД ПОСЕТА НА АНГЕЛИ ..... 49 
9. АНЃЕЛОТ ОД БОЖЈАТА ПРИСУТНОСТ ........................... 53 
10. ПОЧЕТОК НА НОВА СЛУЖБА ........................................... 60 
11. НЕГОВА ПРВА ИСЦЕЛИТЕЛСКА АКТИВНОСТ ВО 
СТ.ЛУИС ВО МИСУРИ ................................................................ 66 
12. ДРАМАТИЧНИ НАСТАНИ ВО СЛУЖБА НА БРАТ 
БРАНХАМ ПО ПОЈАВАТА НА АНЃЕЛИТЕ ............................. 69 
13. OПИС ОД БРАНХАМОВИ СОБИРИ ................................... 76 
14. AВТОРОВ ВЛЕЗ ВО БРАНХАМОВАТА ПРИКАЗНА....... 90 
15. БРАНХАМ НА СЕВЕРОЗАПАД ........................................... 98 
16. РАЃАЊЕ НА ВЕСНИКОТ "ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ" 102 
17. БРАНХАМОВО ДРУШТВО ОДИ НА СЕВЕР ................... 112 
18. ЧУДЕСНА ФОТОГРАФИЈА ВО САЛАТА ВО ХЈУСТОН 
КОЛОСЕУМ ................................................................................. 120 
19. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АМЕРИКАНСКИОТ ПЕЧАТ ЗА 
СОБИРИТЕ НА БРАНХАМ ........................................................ 132 
20. ПОВЕЌЕ ОД ДАР ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ................................... 141 
21. ОПИС И ВИЗИИ КОИ ГИ ВИДЕЛ БРАТ БРАНХАМ ...... 153 
22. ПРЕКУМОРСКО ПАТУВАЊЕ ВО СКАНДИНАВИЈА ... 178 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.biblijski-krscani.com 

www.messagehub.info 

www.brotherBranham.com 

www.facebook.com/prorok20.stoljeca 



 I 

 

 

ВОВЕД 

Животна приказна на Виллиам Бранхам е толку 
единствена и чудесна да кога не би постоеле евидентни 
докази кои документирано ја потврдуваат автентичноста, со 
право би можело да се прости на оние кои би ја сметале за 
претерана и неверојатна. Но фактите се толку општопризнати 
и од таква се природа да секој еден искрен истражувач може 
многу лесно да провери дека сето ова е Божјо сведоштво. По 
неговата желба и намера за да повторно се открие на луѓето 
како што тоа некогаш го чинеше во деновите на пророците и 
апостолите. Приказна за животот на овој пророк, кој е 
навистина пророк иаку ние ретко го користиме тоа 
изразување - навистина ова е сведоштво дека Библиските 
денови се повторно тука. 

Писателот на оваа книга е свестен од недостаток на 
своето литературно изразување правилно да ја престави и 
прераскаже оваа голема служба. Меѓутоа многу му помогна 
што веќе еден дел е пераскажан со зборовите на самиот 
Виллиам Бранхам како и од другите поединци кои беа 
поврзани со оваа служба. Јасен и едноставен стил на 
Проповедникот Бранхам има одреден шарм, и ако тој не се 
истакнуваше со културни предности, тој стил некогаш беше 
многу прост но секогаш е драматичен и има свое 
одбележување. Познавајќи го Брат Бранхам тоа значи да го 
сакаш. Неговата природа е нежна и љубезна а неговата 
чувствителност длабоко одговара на страдание и болки на 
другите. Неговото сожалување према болните и према оние 
во незгода беше толку голема да го запостави своето лично 



II ВОВЕДa 

 

здравје како со часови се молеше за болните во бескрајни 
редови. 

Одредено е времето кое на некој начин ја носеше целата 
тежина на болните од светот на своите кревки рамења додека 
Бог не му Обзнани дека таа одговорност реба да се подели со 
другите. Откога се вратил на терен во согласност со барањата 
на оние кои работат со него за да ја зачува својата сила и да 
не оди подалеку од она што може да издржи. Божественото 
исцеление не го прават човекот бесмртен во овој живот; дури 
и Исус ја носеше тежината на заморот.  

Точно е дека брат Бранхам живее во еден поинаков свет 
од оној во кој живееше просечниот христијанин. Тој 
признава дека во светските работи е наивен и не е подготвен 
да им се спротистави на оние кои често сакаат себично и 
лукаво да го искористат. Од друга страна, во светот во кои 
тој навистина живее, неговите духовни сетила се зголемени 
на ниво на кое му е дозволено да продолжи понатаму со Бог 
и дека е охрабрен да стане посвесен за небесна реалност 
отколку можеби од секој друг човек на денешницата. Ова е 
неверојатно духовна чувствителност на неговата служба што 
ја направи револуционерна. Тој Навистина во црквата не 
донесува нова доктрина, но свежо откровение на реалноста 
Божјата сила и основната вистина за чудата во Светото 
Писмо.  

Со ова духовно расудување, постои уште една 
карактеристика на неговата служба, што го прави толку 
многу од мнозинството омилен и кога го слушаат и тоа е 
негова едноставна понизност. Никој не е љубоморен на 
успехот на малиот човек кој во животот многу години ја 
водеше битката која тој ја губеше, од кој голем дел од својот 
живот тој не знаеше за ништо друго освен за болка на 
сиромаштијата, тешкотии и тешка тага, човекот кого дури и 
она малку од живот било уништено од неговата рака, и 
неговата душа остана гола се чинеше дека самото небо беше 
против него. Ние му благодариме на Бога за награда која тој 
од тогаш ни ја даде Божјата промисла и да се радуваме со 
него во неговите победи. Смртта во овој живот толку силно е 
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симболизирана како во ниту една служба на ниту еден човек; 
Ова е, се разбира целта на Бог за. Неговиот народ да може да 
покаже нов или воскреснат живот.  

Брат Бранхам целосно ги признава ограничувања и често 
на своите слушатели се извинува за својот недостаток на 
културни квалификации. Радо зборува за неговото скромно 
потекло, и нивната долга борба со сиромаштијата. Не 
претенциозност. Само кога станува збор за неговата 
професија, не постои сомнеж, ниту двоумење. За тоа тој мора 
да говори за да го исполни посланието кое е му е дадено. 
Неговата порака и примена на неговиот Дар мораат да се 
обзнанат на светот. 

Тоа е сосема поинаку, кога станува збор за испитување 
на доктринарните прашања. Тој не се смета за теолог или 
судија над теолошките контроверзи. И покрај силното 
влијание што го имаше на многу луѓе, не го искористи тоа 
влијание за да ги истакне своите сопствени гледишни точки 
во врска со доктринарните прашања. Некои од нив без 
дозвола го користеа неговото име да се обидат да го користат 
како алатка за промовирање на своите лични ставови. Тој 
беше принудно љубезен но одлучно ги отфрли таквите 
обиди. Неговата мисија е да се обедини Божјиот народ, и 
понатаму да не се дели во доктринарното несогласување. 
"Знаењето надувува, но љубовта изградува."  

Оваа едноставна понизност ги привлече неговите 
слушатели каде и да беше. Иако исполнување на неговиот 
повик заповеда тој да служи на мноштво, неговата искрена 
желба е да ја зачува едноставноста на својот живот. Добро е 
познато дека има големи луѓе од Бога во минатото кои 
покажаа дека нивната сила со Бога и помазанието исчезна 
кога ја изгубија едноставноста на нивното христијанско 
искуство и духот на понизност кое го имаа.  

Причина да се повлече од мноштвото не е затоа што тој 
ги избегнуваше луѓето, туку затоа што тој веруваше дека тоа 
е единствениот можен начин да ја продолжи својата служба. 
Тој виде дека цело време, и повеќе од тоа,ќе беше 
преокупиран со безброј луѓе кои сакаат да го видат, да се 
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консултираат со него, да му дадат совет или да добијат совет 
од него. Не би останало слободното време да се чека на Бог, 
и знае дека, од сите луѓе, тој најмногу зависеше од помазание 
од Светиот Дух. Без ова помазание тој е беспомошен. Не 
постои природен талент кој може да прибегне кон 
најважниот елемент и да се загуби. Некои луѓе, се разбира, 
погрешно ова го толкуваа и се многу разочарани кога не им 
беше дозволен личен разговор. Готово да нема ден во кој 
некој веруваше дека постои итна порака за него и дека 
единствено тоа лице може да ја пренесе.  

Но, иако мора да живее во еден поинаков свет на 
инспирацијата и благослов може да ја пренесе на своите 
пријатели, Сепак никој не е толку пристапен и има многу 
разбирање како Брат Бранхам. Ватрено присакува да им 
угоди на сите и копнее да им ја направи секоја служба 
најдобра колку е неговата моќ. Навистина во тоа не може да 
се верува сам на себе, знаејќи дека неговата желба да им 
угоди ќе може да го повлече во обврски кои тој не би можел 
да ги исполни. Ништо не ќе може да го растажи повеќе од 
сознанието дека Не е во можност да го задржи својот збор. 
Затоа, своите деловни аранжмани ги предаде во рацете на 
неговите соработници, така што тие можеа на соодветен 
начин да ги спроведат овие договори кои се неопходни во 
вршењето на неговата кампања. 

За да се разбере брат Бранхам треба да се знае нешто за 
неговото потекло. Како што самиот вели, неговото семејство 
беше посиромашно од најсиромашните. Во времето на 
неговиот брак неговиот живот беше неизвесен. Долго време 
тој не можеше да си дозволи основна покуќнина. Еднаш едно 
финансиско друштво му го одзеде наслонувачот, бидејќи тој 
не можеше да го отплати редовно на рати. Во неговиот шатор 
проповедаше со години, и не прифаќаше било каква плата, 
верувајќи дека неговата заедница е премногу сиромашни за 
да ги сноси трошоците на црквата и на неговото семејство. 
Да ги плати трошоците, тој работел како лово чувар во. 
Индијана, но тој беше премногу добронамерен да наплаќа 
казни, дури и ако тоа му беше единствен извор на приход. 
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Ова е причината зошто (звучи фантастично, но тоа е вистина) 
мораше да работи на друго работно место: патролираше на 
далноводите - тоа е работа која што можеше да ја прави 
паралелно со работата на ловочувар во Индијана за да тој 
може да го издржува своето семејство. Во неговата борба 
дојде во близок контакт со човечкото страдание и тага. И на 
оваа чесна позиција на која Бог го повика, се уште можеше да 
сочувствува со оние кои мораат да одат по темна и пуста 
патека на животот како тој порано што беше. 

Постои уште една причина зошто Бог го избра Вилијам 
Бранхам за голема задача да го повика Својот народ во 
единството на духот. Господ знаел дека тој никогаш нема да 
се обиде да започне друга или лична организација. Тој 
можеше да го направи тоа, но ваквите предлози не беа дури и 
за момент тема за размислување. Неговата порака не беше на 
црквата да и донесе нешто ново, што ќе резултира да се 
создаде нова организација. Тоа не беше негова визија или 
желба - но тоа беше Божјиот народ, кој бил одвоен еден од 
друг, можеа да видат дека се од едно тело и по дух и треба да 
се обединат во пресрет на враќањето на Господ Исус 
Христос. Тој не бараше само исцелување на физичкото тело 
на верници, но, исто така, да се излечи таинствено.Телото 
Христово кое е Црквата. Да се потсетиме на апостол Павле, 
кој рече дека причина за многу болести и прераната смрт во 
црквата е нивното не-разликување на телото Господово. "Тоа 
е причината зошто многумина од вас се слаби и болни, и 
многу се во сон." Знаеме дека овој цитат од писмо се 
однесува првенствено на физичкото тело на Христос 
симболизирано со скршен леб на вечера Господова. Овој 
стих, сепак, мора да се однесува и на мистичното тело на 
Христос, бидејќи Павле веднаш почна да пишува за оваа 
тема, и оваа тема навистина преовладува во текот на 12 
поглавје од 1 Коринтјаните. Тој таа тема ја завршува 
истакнувајќи дека членовите на Христовото тело мора 
правилно да го утврдат местото на секој дел од телото. "И ако 
еден член страда и другите членови страдаат; ако еден член е 
почестен, сите се радуваат заедно. Вие сте тело Христово а 
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поединечни удови. "Црквата, или телото на Христос, е болна, 
бидејќи нејзините удови се усогласени едни со други. 

Значи кратко, што се однесува до службата на Вилијам 
Бранхам, тој не се обидува да се моли за сите кои доаѓаат на 
неговите собири, бидејќи сфати дека ограничувањето на 
неговата физичка сила тоа го оневозможува. Неговата служба 
треба да се ограничи на служба за голем број на луѓе секоја 
вечер. Ова, сепак, не значи дека на сите негови состаноци не 
можеше да се добие исцеление. Болни во публиката се 
охрабруваат да допрат во верата и да го примат своето 
исцеление, додека се уште на своите места. А бидејќи тоа е 
бројот по инструкциите добиени сведоштва на оние кои на 
овој начин се исцелија навистина неверојатен. Таквото 
исцеление не вклучува само мали болести, но се исто така е 
можно за ослободување на органски болести како рак, 
туберкулоза, и така натаму. Од време на време брат Бранхам 
со дејствието на својот дар ги проникнуваше и такви болести 
и прогласи ослободување иако лицето кое што го доби 
исцелението понекогаш седеше во публиката далеку од него. 

Втората големата цел на средбите на Бранхам е 
проповедниците на собирите да донесуваат инспирација: да 
ги охрабруваат и да се обидуваат да водат големи собири, но 
со нова инспирација да се вратат во црквите и да започнат 
вистинска служба на ослободување. Премногу има додатоци 
за привлекување на луѓето кон црквата, така што на 
славењата во многу од нашите заедници се сведува на многу 
човечко ниво, натприродниот елемент целосно исчезна. 
Служба на Исцеление е библиски начин на Бог да дојде до 
мноштвото. И какви се прекрасни служби се создадоа во 
животите на некои кои ги знаеме кои откако присуствуваа на 
собирите на Бранхам одеа дома, и ги заклучуваа вратите и 
одбиваа да се појават се додека не го слушнат гласот од 
небото! 

Што се однесува до христијаните, нивните животи се 
збогатени бидејќи тие пред нивните очи, за прв пат, ги видеа 
чудата! Скептицизмот и неверство беа предизвикани и 
избркани! Бог повеќе не е нејасен и далечен Бог, туку оној 
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кој е во близина и подготвен е да им се открие на синовите 
човечки. Кога модернизмот, со своите погубни неверувања го 
пречека тој предизвик, веднаш бил поразен до нозете. Јас не 
можам со празни зборови или ораторство вешто да измамам 
нормален човек кој го видел делото на Бога, со своите очи. 
Луѓето, како никогаш досега, ги донесе до сознание дека 
Библијата е точна, вистинска сила на Бога, и рајот и пеколот 
се вистински! 

Во друга смисла, овие големи собири се со мисионерски 
карактер. Бранхамовите кампањи стигнаа до големо мноштво 
народ во земјата во која ретко имаше собири на Целосното 
Евангелие. Многу од овие луѓе одговорија на повикот до 
олтарот. Иако тие не се враќаа во поголем број во локални 
цркви, сепак, се бесценети за зголемување на Царството 
Божјо. Разбирливо е, се разбира, дека голем број од луѓе во 
градови, исто така се пробрати и станаа кандидати за 
зголемување на заедницата претприемнички пастири кои 
имаат иницијатива да ги следат и да ги охрабрат овие ново 
обратени. Еден Пастор ни кажа дека веднаш по состанокот на 
Бранхам во неговиот град, во неговата црква тој доби стотина 
нови членови. Целата кампања, се разбира, целата заедница е 
голем сведок на вистината и реалноста на пораката на 
Целосното Евангелие. 

Лично сведоштво е од авторот на оваа книга дека 
службата на Виллиам Бранхам во голема мера влијаеше на 
неговата служба. Иако тој практикуваше служба на 
исцеление и неговата лична црква во голема мера ги 
користеше овие благодети и величанствените вистини. Тоа е 
само по гледањето на службата на Брат Бранхам тој ја доби 
верата да им служи на глуви, неми, слепи и видов и 
непосредни резултати. На овие собири,предводен беше и 
задоволен со значајни успеси штој тој ги искуси, и сега, без 
сомнение, е целосно зафатен со своите состаноци, како што 
постојат многу повици кон Божјата Промисла, како уредник 
на Гласот на исцелението, своето време и сила не се 
потребни во координација и поттикнување на оние кои беа 
поврзани со оваа голема посета, која дојде во земјата. Фактот 
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дека во извршувањето на оваа обврска е чест да се биде 
соработник на Вилијам Бранхам. Авторот тоа го смета за 
награда. 

Повикувајќи се на почетокот на оваа посета може да се 
потенцира на денот 7 мај 1946 година, кога ангелот Господов 
лично се обраќа кон Виллиам Бранхам и велеше дека ако 
остане верен, дека ова големо духовно движење ќе го потресе 
светот. Ние гледаме како тоа предвидување се исполнува. Јас 
зборувам во името на сите нас и во име на нашиот сакан брат 
Бранхам, и да гледајќи еден чекор понатаму од слабата 
човечка активност, можеме да ја видиме неодгатливата 
намера на Семоќниот, кој толку го возљуби светот, што Го 
даде Својот Единороден Син. Како се несфатливи Неговите 
судови и Неговите патишта! Нему нека е секоја слава. 

 
Гордон Линдсај  

февруари 1950 година. 
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ПОГЛАВИЕ 1 

НЕОБИЧЕН ПРЕДИЗВИК 

Вратата на големата урбана публика на градот Портланд, 
Орегон беше отворена уште во почетокот на вечерта во 
ноември 1947 година. Во 6 часот, имаше многу луѓе и беше 
долг застој во редот сите чекаа можност да дојдат и да го 
завземат местото по нивен избор. Кога надстојникот во 
договореното време отиде да ја отвори вратата, тој беше 
малку збунет кога виде дека чекаат многу луѓе. Тоа е нешто 
невообичаено, истакна тој, бидејќи немаше вообичаена 
реклама за Богослужба, дури и кога тие се огласуваа во 
голема мера, ретко се сеќаваше тие да привлекуваа доволно 
луѓе за да се пополни повеќе од еден дел од публиката. 

Надстојникот исто така можеше да забележи дека луѓето 
не ги следеа обичаите на црквената служба и дека не ги 
исполнуваа првите редови на средината и од зад, но брзаа 
напред да ги завземат местата најблиску до сцената. Но, овие 
места набргу се пополнија, а и тие од зад и балконите, исто 
така веќе беа зафатени. Надстојникот повторно имаше 
причина да обрне внимание, бидејќи еден пожарникар, на кој 
му е доделена рутинска задача да се грижи за почитување на 
градот и со прописи поврзани со јавната безбедност, објави 
дека градбата е полна и дека тој мора да ја затвори вратата за 
да биде сигурен дека никој друг нема да влезе. 

На овој собир можеше да има и повеќе од само една 
невобичаена карактеристика. Проповедниците од многуте 
деноминации зазедоа голем дел од седиштата на сцената. Ако 
тие се пребројуваа сите кои беа во публиката, не се сомневам 
дека ќе беа над неколку стотини. Таквото собирање на 
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локалните Проповедници и оние кои дојдоа од далеку на 
службата на "пробудување" беше ретко во овој град и без 
сомнение, никогаш порано не биле евидентирани во таков 
број. 

Која атракција заедно собра толкаво мноштво на луѓе? 
Тоа не беше пеење или посебна музика. Иако и двете се 
прилично добри и инспиративни, и покрај тоа што беше 
очигледно дека луѓето со ограничено нетрпение чекаа да 
заврши воведот и да го видат она што следува. 

Причината за овој голем собир може да се изнесе во 
неколку зборови. Во Градот се велеше дека еден човек по 
име Виллиам Бранхам ќе дојде и ќе се обрати на публиката 
на градот. За тој човек се збореше дека му се прикажал 
ангелот на посебен начин и дека во неговата служба се 
манифестира дар за исцеление. Затоа што, верувале или не, и 
покрај материјалистичкиот поглед на интелектуалците и 
училиштата на нашето време, очигледно е дека во 
длабочините на човекот е дека секогаш ќе има желба за 
манифестација на натприродни сили. Човекот живее кревок, 
минлив живот во свет кој целосно е означен со распаѓање и 
смрт. Материјалистичка и модерна теологија на човекот во 
времето на смртта и потоа нема ништо да понуди, не можат 
да одговорат на вроден копнеж на душата на човекот за да 
преживее. Во светот на збунети илјадници различни 
мислења, од кои секој тврди дека е авторитетен и бара 
признавање, не е неприродно дека човек копнее за некоја 
видлива манифестација на Божјата сила за да се потврди и 
биде сведок на вистината на пораката на оние кои зборуваат. 
Исус не одрече дека тоа е основната потреба и желба на 
човечката душа, бидејќи тој изјави: "Јас сум Божјиот 
Син‘?Ако Јас не го правам истото она што го прави и Мојот 
небесен Татко, тогаш немојте да Ми верувате.Но, ако го 
правам истото, тогаш, дури и да не Ми верувате Мене, 
верувајте им на делата, за да сфатите еднаш засекогаш дека 
Таткото е во Мене и Јас сум во Таткото!" (Јован 10, 36-38) 

Службите во први две вечери пробудија голем интерес и 
сега третата вечер, зградата беше полна со луѓе кои повторно 
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чекаа да се појави Говорникот. Авторот на оваа книга, која ја 
организира оваа кратка кампања, подготвувајќи се да ја 
предаде службата на Евангелистот побара од луѓето да станат 
и да го испеат рефренот: "Само верувај, само верувај, сите 
нешта се можни, само верувај. "Додека голем број на 
слушатели пееше, едно мало слабо човече со скромно 
држење со пријателска насмевка дојде, застана зад 
проповедалната. Пеењето престана и молк беше во 
публиката, и тие внимателно слушаа кога тој почна да 
говори. Додека зборуваше тој, беше очигледно дека 
публиката е импресионирана од благодатта на звучниците, 
како и неговата видлива искреност и понизност. 
Евангелистот, ја превзеде мислата на верата инспириран од 
рефренот што се пееше, ја започна својата порака. "Да", рече 
тој, "сите нешта се можни на оној што верува. Ништо не 
може да застане против вера во Бог и ако луѓето вечерва овде 
со мене ќе му веруваат на Бог, ќе видиме дека Бог ќе ја 
почитува таа вера и ќе ја потврди пред очите на целата 
публика." 

Додека публиката слушаше со побожно внимание една 
незнатна мала фигура на сцената, можеби само чекаше за 
неверојатна драма која требаше да се случи. Организатор 
навистина немаше таква интуиција, прекид што следеше не 
можеше да биде ни малку добредојден. Одеднаш, нашето 
внимание е фокусирано на човекот на крајот на зградата, што 
очигледно брзо одеше кон сцената. На прв поглед се 
претпоставуваше дека имаше итен случај; можеби некој беше 
донесен надвор или беше некој во публиката многу болен. 
Но, кога тој се доближи, со голема плашливост на лицето 
забележавме демонска насмевка, па како да се имплицира 
дека човекот беше избезумен и среќен и дека е очигледно 
избегал од оние кои го чувале. Подоцна дознавме а, и тогаш 
знаевме дека ќе биде дури и повеќе вознемирувачки, оти овој 
човек не бил луд во смисла дека тој не бил свесен за она што 
го прави тоа, но тој беше зол по природа и пред ова тој беше 
во судир со законот, бидејќи го одвлекуваше вниманието и ги 
прекинуваше богослужбите. Затворски казни не го вразумија 
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и сега ја забележа можноста да не вознемири и повторно да ја 
прекине служба и дојде со таква намера. 

Чекореше по скалите без запирање. Сега тој е на сцената 
претпоставувајќи дека заканувачкото однесување ќе го 
привлече вниманието на целата публика. Двајца големи 
полицајци кој стоеа на страна, стануваа свесни за тоа кој го 
привлекуваше вниманието и имаа намера да излезат и со 
рацете да го фатат Вознемирувачот, но можевме да видиме 
дека ова ќе резултира во криза и возбуда што навистина 
можеше да ја уништи службата. Покрај тоа, Евангелистот 
очигледно самиот се најде во небрано, бидејќи тој кажа дека 
сите нешта се можни на оној кој верува и дека Бог секогаш ќе 
ги поддржува своите слуги кои се потпираат на Него. 
Всушност, собирот достигна толку висок степен на 
очекувања дека потпирање на спроведувачи на законот дури 
и ако целосно беше оправдано во оваа случка, не изгледаше 
како божествен начин. Ние не знаеме што друго да се 
направи, но на полициските службеници им мавтавме да се 
вратат назад и да му укажеме на Евангелистот да внимава на 
она што се случува. Но, тој и сам веќе беше свесен дека 
нешто не е во ред. Тивко зборуваше на слушателите и побара 
од луѓето да му се придружат во тивка молитва, се сврте да 
се соочи со извонредниот предизвик од овој злобен 
противник. 

Кога го правеше тоа, човекот со зол сјај на неговото 
лице, потсетуваше на грозоморни кикоти гравирани на 
лицата на паганските идоли, почна да го обвинуваа дрско и 
да го проколнува Проповедникот. "Ти си од ѓаволот и мамиш 
народ", извикуваше тој, "измамник, змија во тревата, лажго и 
јас ќе им покажам на овие луѓе кој си ти!" Тоа беше смел 
предизвик и сите во публиката можеа да видат дека тоа не е 
празна закана. Додека натрапникот продолжи да го навредува 
Евангелистот подсвиркувајќи и плукајќи, крена да ги изврши 
своите закани. На присутните им се чинеше како чуден 
момент на малиот човек на сцената, и многу од нив веројатно 
го жалеа. Полицајците повторно се обидоа да дојдат да му 
помогнат, но тој им одмавна да се тргнат, одбивајќи да се 
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интервенира, говорникот намерно го прифати предизвикот на 
овој зол искушувач чија големина и жесток изглед ја убедија 
публиката дека е во состојба да ги изврши своите фалби. 
Критичарите, кои од љубопитност незабележано влегоа во 
публиката, не се сомневаа дека очекуваа брз и јаден 
завршеток на драмата која го достигна својот врв. Навистина, 
тие можеа да видат дека не постои можност за криење. 
Човекот на сцената мораше да има она што беше кажано, или 
да трпи последици. 

Во време на несигурност која следува, никој не можеше 
да избега од сеќавањето на приказната на древен предизвик 
кога дрскиот Голијат го проколнуваше малиот Давид во име 
на нивните богови, и се закани дека ќе го растргне на 
парчиња. Исплашени слушатели, како и израелската армија 
во своето време, со изненадување и чудење гледаа во 
состојба не знаејќи што да очекуваат но плашејќи се од 
најлошото. Една група на проповедници на сцената со 
немалку страв ја пратеше ситуација знаејќи дека ако Бог не 
направи необична работа и не го поддржи говорникот на 
натприроден начин, злиот натрапникот, кој во минатото 
успешно ги прекинуваше богослужбите, ќе го повтори истото 
сега. Некои беа многу вознемирени, бидејќи на полицијата не 
и беше дозволено да ги превземе работите во свои раце и тие 
веруваа дека е погрешната одлука на овој човек со зол дух да 
му се овозможи да го уништи собирот и со тоа да се фрли 
дамка на Христовото име, но можеше да резултира со 
телесна повреда на говорникот. 

Меѓутоа, неколку секунди поминаа без да дојде до 
очекувана завршница. Во тој момент се чинеше дека 
предизвикувачот нешто го спречи да ги изврши своите лоши 
намери. Поради некоја причина не успеа да ги спроведе 
своите закани и физички да го нападне говорникот, но само 
викаше и плукајќи се закануваше со изговарање на страшни 
клетви. Мирно, но цврсто, ние можевме да го слушнеме 
гласот на проповедникот да го укори злото и силата која 
владееше со овој човек. Неговите зборови, изговорени беа 
толку тивки што тие можеа да се слушнат само на кратко 
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растојание, тие биле: "Сатано, бидејќи го предизвика Божјиот 
слуга на оваа голема заедница, ќе мора да се поклониш пред 
мене во името на Исус Христос, ќе паднеш пред моите нозе." 
Тој ги повтори зборовите неколку пати. Предизвикувачот 
престана да зборува и тоа беше очигледно дека сега тој е оној 
кој се бореше под притисок. Без разлика колку што беше 
силен и зли сили кои владееа со него, засилен со секој зол 
дух во зградата, постепено подлегнаа на друга сила што е 
поголема од нив, сила која се отповика на тивко изговарање 
на името на Исус! Наскоро стана јасно дека човекот сфатил 
оти бил поразен, но тој не можеше да направи нешто што 
навидум ќе ја смени ситуацијата. А напната битка на 
духовните сили потоа бараше и малку на сила што ја имаше 
во себе. Капки пот се појавија на неговото лице додека тој го 
вложуваше и последниот очајнички обид да надвладее. Но се 
беше без успех. Оној кој неколку минути претходно, со 
неговите страшни закани и обвинувања дрско се 
спротивстави на Божјиот човек одеднаш пушти грозно ечење 
и падна на подот хистерично да плаче. За некое време тој 
лежеше и се превртуваше во прав, и Евангелистот смирено 
продолжи со служба, како ништо да не се случило. 

Непотребно е да се каже, дека големата публика се 
исполни со стравопочит, бидејќи настаните што се одржаа 
пред нив, каде што Бог толку извонредно го потврди својот 
слуга, силната благодарност кон Бога го исполни 
пространиот аудиториум. Полицајците, исто така се плашеа 
од она за што тие беа сведоци, отворено признаа дека Бог 
беше меѓу нив. Тоа подразбира дека во служба на исцеление 
следува еден бран на славата кој се манифестираше како кај 
оние кои беа таму присутни и кои никогаш нема да ги 
заборават и многу други чуда на исцеление кои се одржаа таа 
вечер, кога се молеше за многу луѓе во молитвениот ред. 

Кој беше овој мал човек кој зборуваше со такви зборови 
и власт и чија служба беше потврдена со така извонреден 
приказ на божествената моќ? Неговото име е Виллиам 
Бранхам од Џеферсонвил, Индијана, а таа служба потоа 
имаше поширок и поширок одек, а во времето на пишување, 
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неговиот ефект се слушаше низ целиот свет. Многумина во 
Портланд таа вечер го славеа Бога, бидејќи знаеја дека тој 
повторно го посети Својот народ. Многу проповедници, исто 
така, сфатија дека Бог со посебна сила пристигна во нивната 
средина. Тие верувале дека тоа што тие биле сведоци беше 
знак за поголеми нешта кои Бог ќе ги направи за нашиот 
народ. Некои служби навистина сосема се преокренаа. Меѓу 
нив беше и еден млад Проповедник чија сопруга беше сведок 
на храбар предизвик од демонот на опседнатиот човек. Таа го 
убедила својот сопруг да присуствува на последната вечера. 
Додека седеше и гледаше глувонемо дете чии уши беа 
отворени, па можеше да слушне и да ги повторува зборовите, 
Бог му зборуваше и рече: "Ова е работата за која јас те 
повикав и ти да ја правиш." Следниот ден сите црковните 
обврски ги префрли на одредени членови на заедницата и се 
заклучи во својата соба, одлучувајќи да остане таму се додека 
не е сигурен дека Божјата воља му е откриена. Од тоа време 
на сериозно преиспитување на себе си е создадена служба кој 
подоцна резултираше со спасението на илјадници души, а 
беше придружувана од страна на многу знаци и чуда. Овој 
млад човек беше евангелистот Т. Л. Озборн. 

Изненадувачки, кога кампањата заврши, слушнавме 
неколку сомневања. Зошто Бог би одбрал човек со толку 
скромна позадина, кој има такво ограничено знаење за 
мудроста на овој свет? Тие не го разбираат принципот на кој 
зборувал Павле во: 1.Коринтјаните 1, 26-29, каде што тој 
рече: "Погледнете се, драги мои, вие што сте од Бога 
одбрани: меѓу вас нема многумина што се мудри според 
човечки мерила, ни многу моќници или луѓе од 
благородничко потекло. Напротив, Бог ги одбра оние што 
овој свет ги смета за прости, за да ги посрамоти оние што се 
сметаат за мудри. Бог ги одбра оние што во овој свет се 
немоќни, за да ги посрамоти моќниците. Бог ги одбра оние 
што не се од благородничко потекло и оние што се презрени 
во овој свет, за да ги направи ништожни оние што овој свет 
ги смета за многу важни. Така ниеден човек не ќе може да се 
фали пред Бог." 
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Но огромното мнозинство поверува и се радуваше. Иако 
на Евангелистот му беше физички невозможно за илјадници 
болни тела кои бараа исцеление да служи малку подолго, 
иако бројот на прекрасни сведоштва, кои се појавија од тој 
собир беше значаен. И ако оние кои на сомнежот му дозволиа 
да се вовлече во нивните умови од тие собири немаа толку 
добит колку ли имаа останатите, многу оние кои навистина 
веруваа во овој ден на ова кратка кампања во Портланд го 
издвојуваа овој момент како час на посетата што никогаш 
нема да го заборават.  

Но, можеби е време да испитаме кој е овој човек - 
Виллиам Бранхам. Од каде доаѓа? Која е специјалната посета 
што ја имал од Бога и неговата мисија да ги исцелува 
болните? Вниманието на читателот сега ќе бидат 
пренасочено кон одговорот на овие прашања. 
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ПОГЛАВИЕ 2 

ПОСЕБНО РАЃАЊЕ И ДЕТСТВО 

Тоа беше почеток на едно прекрасно априлско утро, 1909 
година во ридовита земја на Кентаки, недалеку од местото 
каде што Абрахам Линколн е роден речиси точно пред сто 
години. Низ прозорецот во скромна куќичка почна да се 
наѕира светлина која паѓаше врз грозен кревет, кога се 
слушна гласот на малото дете. Две мали рачиња, две и пол 
килограми ги галеа образите на неговата петнаесет годишна 
мајка. Покрај креветот стоеше еден млад татко, Чарлс 
Бранхам, со скрстени раце вовлечени во нова работна облека 
во која беше облечен за Гораните за оваа посебна прилика. 
Како зората се приближуваше, птиците веќе го започнаа 
нивното пеење, но неговиот татко мислеше дека утринската 
ѕвезда блескаше малку посветло. Малото момче плачеше 
повторно, но неговите тенки рачиња повторно го допираа 
лицето на мајка му. 

"Ние ќе го наречеме Вилијам," Татко ми рече додека 
задоволно го гледаше својот новороден син. "Тоа ќе биде 
добро", рече мајката, "затоа што тогаш ќе го викаат Били." 
Мајката немаше поим дека рацете на ова мало дете, што ги 
допираше нејзините образи, Семоќниот Бог ќе го користи за 
ослободување на својот народ од болести и ропство. Никој во 
овој дел од земјата никогаш не би помислил дека оваа мала 
бебе, кој е родено во такви скромни услови во планините, ќе 
ја пренесе пораката на Евангелието низ целиот свет. Од сите 
жители во планинскиот регион семејството Бранхам беше 
најсиромашно од сиромашните. Но, Божјите патишта се 
мистериозни! Како овие луѓе можеа да веруваат да им било 
кажано дека Бог преку овие раце еден ден ќе изгонува зли 
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духови, на слепи ќе враќа вид, на глувите ќе им го врати 
слухот, ќе го одстранува ракот и ќе направи илјадници и 
илјадници да клекнат пред олтарот во солзи на покајание? Не 
би верувале и дека авионите, ќе преминуваат Континенти со 
голема брзина, да ги возат болните за да дојдат до него. Ниту 
возови и автобуси полни со пациенти ќе доаѓаат до него 
заради исцелување. Дека ќе дојдат од исток и запад, север и 
југ, со цел да го слушаат додека на едноставен, скромен 
начин ја раскажува приказната за Спасителот Исус Христос. 

Кога соседите дојдоа да го видат новороденчето, се 
зборуваше дека во собата тогаш се чувствуваше една чудна 
стравопочит. Кој можеше да каже дека тоа не беше 
присуството на ангелите кои по Божја заповед, го предводеa 
Вилијам Бранхам во многу настани од неговиот живот и кој 
подоцна лично разговараше со него? 

Само две недели подоцна мајката и таткото го однесоа 
бебето по поток на состанокот во куќата Усамена Ѕвезда- 
малку старомодна мисионерска баптистичката црква 
изградена од трупци и штици од преклопни даски со подот од 
кал и седишта направени од штици кои биле поставени на 
трупците. Тоа беше прв пат дека Вилијам Бранхам беше во 
црква! 

ДЕТЕТО И МАЈКАТА ПО ПРОВИДНОСТ ЈА ИЗБЕГНУВААТ 
СМРТА 

Бидејќи таткото бил работник во шума, многу од тоа 
време мораше да биде далеку од дома, особено во есен и 
зима, кога поради времето беше тешко да се патува. Во овој 
период, мајката и бебето останаа сами. Во една таква прилика 
околностите се заговорија против мајката и детето, така што 
скоро и да не умреа. 

Кога детето беше на шест месеци, имаше голема бура, и 
таткото беше отсатен од дома и целиот крај беше со денови 
во вејавица. Имаше малку храна во колиба, и мајката наскоро 
ја потроши храната и дрвјата ги снема. Таа ги свиткуваше 
нозете во вреќи, и отиде во шумата, да пресече некои млади 
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дрвца, и потоа таа ги влечеше до колиба и се обиде да одржи 
оган. Конечно, тој се зголеми но ослабна и послаб беше и 
мораше да се откаже. Без храна и оган мајката ги зеде сите 
ќебиња, се завитка себеси и детето на креветот и го чекаше 
крајот. Потоа, Бог Го испрати Својот ангел, чуварот и ги 
поштеди нивните животи. 

Еден сосед живеел во одредена далечина од нив со што 
тој можеше да ја види на колибата на Бранхам. Поради некоја 
причина имаше Необично претчувство со оглед на 
околностите во таа мала куќичка. Од време на време тој 
погледнуваше во насока на колибата и секој пат стануваше се 
повеќе вознемирен, особено затоа што не гледаше никаков 
чад од оџакот. Кога поминаа неколку дена, веруваше дека 
има нешто лошо во тоа толку се продлабочи дека решил да 
оди и да провери, иако минуваше низ наноси мораше да оди 
на голема оддалеченост. 

Кога стигна до вратата, неговите стравови се покажаа 
дека се оправдани бидејќи внатре немаше одговор, иако 
надворешните траги покажуваа дека никој не ја напуштил 
куќата, и вратата беше заклучена од внатре. Тој одлучи да се 
пробие во колибата, и кога го направи тоа, тој беше 
исплашен од глетката пред него. мајка и детето беа завиткани 
во постелнината и беа речиси мртви од глад и студ. 
Добродушен сосед брзо обезбеди дрвја и запали оган кој 
наскоро ја загреа колибата. Тој потоа се врати во својот дом 
за да ги снабди со храна. Неговото дело на милост дојде во 
вистинскиот час. Мајка и детето се извлекоа, а наскоро и се 
исцелија. 

Набргу по ова, семејството се пресели од Кентаки во 
Индијана, каде што нејзиниот татко бил вработен кај еден 
фармер во близина на Утика. Една година подоцна, тие се 
преселија во долината, во близина Џеферсонвил, Индијана, 
град со средна големина, што за Вилијам Бранхам стана како 
место на потекло. 
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ПРВА БОЖЈА ПОРАКА НА ДЕТЕТО 

Неколку години поминаа, а момчето беше на околу седум 
години, а само што тргна на училиште во селскиот крај 
неколку километри северно од Џеферсонвил.. Во тоа време 
Бог за прв пат му зборуваше на тоа момче. Ние ќе му 
дозволиме на брат Бранхам со сопствени зборови да ни ја 
раскаже приказната за таа посета: 

□ □ □ □ □ 

Едно попладне носев вода од штала во куќа, која се 
наоѓаше далеку колку должината на блок на куќа. Околу 
половина пат меѓу куќата и шталата се наоѓаше едно старо 
дрво. Непосредно пред тоа, јас се вратив дома од училиште, а 
другите момчиња отидоа на Рибник. Плачев и барав и јас да 
одам, но татко ми, ми кажа дека јас треба да носам вода. Јас 
застанав под ова дрво за да се одморам, кога одеднаш се 
слушнав звук како кога ветрот дува преку лисјата. Знаев дека 
не дува ни на кое друго место. Се чинеше многу тивко 
попладне. Направив чекор до дрвото и забележав дека на 
одредено место, со големина на бачва, се чинеше како да 
ветерот дува преку лисјата на дрвото. Потоа слушнав глас кој 
ми вели: "Никогаш немој да пиеш, или пушиш, или да го 
обесчестиш твоето тело на било кој начин, затоа што имам 
работа за тебе кога ќе бидеш постар." 

Тоа толку ме исплаши што се стрчав до дома, но за ова 
на никого ништо немам кажано. Да плачејќи и трчејќи до 
дома, паднав во рацете на својата мајка, која мислеше дека 
змијата ме касна. И 'реков дека сум бил само исплашен па ме 
стави на спиење и отиде да се консултира со доктор, 
мислејќи дека сум имал нервен шок. Повеќе никогаш не 
поминував покрај тоа дрво. Јас ќе одев по другата страна на 
градината Како би го избегнал. Верувам дека ангелот Божји 
беше во таа дрво, но во подоцнежните години се сретнав со 
него во четири очи и разговаравме. 
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Бидејќи Бог со мене работеше на невообичаен начин, 
никогаш не би можел да пијам или пушам. Еден ден со татко 
ми и уште еден човек отидов до реката. Тие ми понудија 
виски и затоа што сакав да му се допаднам на човекот како 
би ми дозволил да го користам неговиот чамец, тргнав да го 
пијам тој пијалак. Толку вистинито како што јас денес 
зборувам, го слушнав тој звук како проток на лисја. 
Погледнав наоколу и бидејќи јас не гледав никакви знаци на 
ветер, повторно ги допрев усните со шишето, а потоа го 
слушнав истиот звук, само погласен. Ме обзеде страв како 
порано. Јас го фрлив шишето и избегав додека татко ми ме 
нарече плачко. O, како тоа болеше! Подоцна и мојата млада 
девојка ме нарече плачко кога реков дека јас не пушам. 
Разлутен со нејзиниот потсмев ја зедов цигарата и имав 
намера да ја запалам и тогаш ме застана тој познат звук кој 
ме наведе да ја фрлам цигарата и да отидам од тоа место 
плачејќи затоа што не можев да бидам како другите додека 
потсмевот на друштвото одѕвонуваше во моите уши. 

Отсекогаш сум имал чудно чувство дека некој стои до 
мене, и се обидува да ми каже нешто, особено кога бев сам. 
Никој воопшто не можеше да ме разбере. Момчињата со кои 
бев другар не сакаа да имаат ништо со мене, бидејќи јас не 
пиев ниту пушев. Сите девојки одеа на игранки, што тоа јас 
не го правев, така се чинеше целиот мој живот дека јас сум 
црната овца немајќи никој кој би можел да ме разбере, па 
дури и јас самиот не се разбирав. 
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ПОГЛАВИЕ 3 

ТЕШКОТИИ И СИРОМАШТИЈА ВО 
ДОМОТ НА БРАНХАМОВИ 

Често се чини дека Промислата Божја за Неговите 
избрани садови одредена е уште од нивната младост да ја 
вкусат сиромаштијата. Понекогаш им е дозволено длабоко да 
ја вкусат и чашата на тага. Никој не знае како да сочувствува 
со другите во тага и болка ако не бил низ слични искушениа. 
Ретко се оние кои Бог ги повикува на необичен начин а биле 
израснати во домовите на богатите или во аристократско 
семејство. Спасителот беше положен во јасли. Осмиот ден од 
денот, кога тој беше обрезан, семејството принесе жртва но 
не можеше да си дозволи ништо освен гулаби, кои беа 
понудени само кога родителите се премногу сиромашни 
зошто не можеа да си дозволат јагне. (Левит 12, 8). 
Критичарите за време на Службата Христова се посомневаа 
во авторитетот на неговиот претходник Јован Крстител, 
бидејќи се појави во таква неугледна облека и неговата 
проповед беше обична, досадна и во стил на црквени 
училишта од тоа време. Но Исус за Јована вели дека никој 
роден од жена не е поголем од него. Но, отворено ги праша 
критичарите: "Но, што излеговте за да видите човек облечен 
во меки фустани Ете, тие кои носат меки облеки во кралските 
палати се" Со други зборови, Господ им покажа дека не треба 
да очекуваат пророците како Јован да се подигнат од средина 
заштитени од животни незгоди. Понизноста и цврстината на 
карактерот најдобро се развиваат во средината на груб живот 
кој доаѓа од тешкотии и понекогаш страдание и сиромаштија. 
Но, сега ние треба да му дозволиме на брат Бранхам да ни 



ТЕШКОТИИ И СИРОМАШТИЈА ВО ДОМОТ НА БРАНХАМОВИ 15 

 

каже нешто за својот дом, за деновите на неговото детство и 
борбата на неговиот татко против сиромаштијата.  

□ □ □ □ □ 

Бев помалку синот на тато - кога ги видов тие големи 
мускули, додека тој ги засука ракавите, јас реков: "О, тато ќе 
живее сто години". Татко ми имаше големи мускули, бидејќи 
стеблата ги тркалаше во шумата. Ми се чинеше дека тој 
никогаш нема да умре. Но, тој имаше само 52 години, тој се 
уште имаше виткана коса која не беше седа, кога неговата 
скапоцена глава беше положена на моето рамо и Бог го зеде 
кај себе.  

Го гледав татко ми кога излегуваше од шумата, толку 
беше изгорен од сонцето да мајка ми ќе земеше ножици и ќе 
му ја сечеше кошулата за да му ја свлече од грбот. Тој 
работеше напорно за седумдесет и пет центи на ден, со цел 
ние да би можеле да живееме. Го сакав татко ми, иако тој 
пиеше. Понекогаш ме тепаше но само кога тоа го заслужував. 
На ѕидот ги држеше Десетте заповеди, а над нив беше голема 
гранка од орев. Кога ќе згрешев ќе Добиев лекција во 
бараката за дрвја. Но јас го сакав татко ми. Години подоцна 
тој го даде своето срце кон Христа и стана спасен, само 
неколку часа пред да почине во моите раце. 

СИРОМАШТИЈАТА ВО ДОМОТ 

Се сеќавам колку татко ми работеше за да ги плати 
сметките. Не е срамота да се биде сиромашен. Но, тоа 
понекогаш е тешко. Се сеќавам дека немав пристојна облека 
за на училиште. Една цела година одев, дури и без кошула. 
Во близина живееше една богата жена, која ми даде палто со 
симболот на морнар на ракавот. Јас ќе ја закопчав јаката и 
тогаш ќе ми беше многу жешко. Учителката ќе ми речеше, 
"Вилијам." Јас би рекол: "Да, госпоѓо." "Па, зошто не го 
соблечеш палтото?" Но, јас не можев да го соблечам, бидејќи 
јас немав кошула. Јас ќе лажев и ќе и речев: "Ми студи." Таа 
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ќе речеше: "Во ред седи таму до оганот." И јас би седел таму 
додека потта не ме облиеше. Тогаш таа ќе речеше: "Зарем не 
тие жешко?" И морав да одговорам: "Не, госпоѓо" 

Значи, тоа е доста тешко. Прстите на нозете ми излегуваа 
од чевли како глави на желка. Потоа малку подоцна добив 
кошула. 

Јас ќе ви кажам каков вид на кошула беше. Тоа беше 
женски фустан кој првично припаѓаше на моја братучедка и 
тој беше со многу чипка. Јас го отсеков долниот дел, и 
требаше да ме видите како сум одел на училиште, пошто ја 
облеков. Потоа децата ми се смееа, а јас им реков: "Зошто ми 
се смеете." Тие рекоа: "Ти носиш женска облека." Повторно, 
јас требаше да измислувам, и реков: "Не носам, тоа е мојот 
Индијански костим." Но, тие не ми веруваа, и јас отидов 
плачејќи. 

Во близина на нас живееше едно момче кое продаваше 
едно мало списание "Патфиндер". Тоа е причината зошто тој 
ја доби наградата – униформа на извидувач. Како ми се 
допадна таа униформа. Тоа беше за време на војната, а потоа 
сите тие што биле важни биле во униформа. Отсекогаш сум 
сакал да бидам војник. Тогаш бев премногу мал. Дури и во 
оваа последна војна не бев доволно голем за да одам. Четири 
мои браќа отидоа. Но, Бог сепак ми даде униформа - Божјиот 
оклоп - кој би можел да излезе и да се бори против болести и 
оболенијата кои ги врзуваат луѓето. 

Но, јас навистина му се восхитував за извидничка 
униформа со капа и со чорапи до колено. Јас реков: "Лојд, 
кога ќе ја износиш таа униформа, ќе ми ја дадеш ли?" Тој 
рече: "Да, ќе ти ја дадам, Били." Но, ова униформа издржа 
подолго од било нешто што јас знам. Ми се чинеше дека 
никогаш нема да ја износи. Тогаш некое време не ја гледав, 
па отидов до него и му реков: "Лојд, што направи со таа 
извидничка униформа?" Тој рече: "Били, јас ќе ја побарам по 
куќата и да видам дали може да ја најдам." Но, кога тој 
погледна, тој дознал дека неговата мајка ја исекла да ја сошие 
на облеката неговиот татко. Тој дојде кај мене и ми рече: 
"Најдов само една ногавка." Јас му реков: "Донеси ми го тоа." 
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Па така јас ја зедов и ја облеков дома. Чорапот имаше јаже за 
затегнување, го повлеков нагоре и мислев дека сум 
вистински војник. Сакав да ја носам на училиште, но јас не 
знаев како да го направам тоа. Па јас се преправав дека сум 
повреден на ногата и се облеков како да ја заштитувам мојата 
повредена нога. Но, на училиште, Учителката ме испрати на 
табла. Се обидов да ја скријам ногата, која ја немаше 
ногавката и сите деца почнаа да се смеат. Почнав да плачам, 
а учителката ме прати дома. 

Се сеќавам кога со старата кочија два пати месечно 
одевме да ја платиме сметката за намирници. Продавачот ќе 
ни дадеше неколку слатки стапчиња. Сите ние мали момчиња 
седевме на ќебиња таму и ги гледавме слатките кога татко би 
ни ги донел и секое мало сино око внимателно ќе следеше 
дали сите стапови се сломени во еднакви делови како и дали 
сите ќе ја добиат истата количина. Јас би можел да излезам 
попладнево и да донесам една цела кутија чоколади, но нема 
да биде вкусно како што се и слатките. Овие беа вистински 
слатки. Понекогаш ќе лижев парче, а потоа ќе го завиткав во 
хартија и го ставав во џеб. Чекав некаде до околу понеделник 
и потоа повторно по малку ќе го лижев. Моите браќа до 
тогаш ќе ги изедеа нивните слатки и потоа ги сакаа моите. 
Понекогаш ќе се склучев договор со нив и би им дозволи да 
ги лизнат неколку пати ако ми ветат дека ќе ми помогнат во 
домаќинството. 
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ПОГЛАВИЕ 4 

ПРЕОБРАТУВАЊЕ НА ВИЛИЈАМ 
БРАНХАМ 

Иаку ја доби оваа извонредна манифестација на Божјата 
Промисла во неговиот живот, момчето Виллиам Бранхам се 
уште не беше преобратен. За некое време продолжуваше да 
се спротивставува на тој повик. Во четиринаесеттата година, 
во лов бил сериозно ранет и мораше да помине седум месеци 
во болница. Бог работел со него, но тој сепак се игнорираше. 
Но, тој стана свесен за итноста на повикот. Од неговите 
родители кои не беа христијани, тој не примил охрабрување, 
но како што растеше, непријателот се обидуваше да го 
задуши овој мал тивок глас кој постојано му зборуваше на 
неговото срце. 

ОДЕЊЕ НА ЗАПАД 

Кога момчето наполни 19 години, тој одлучи да оди на 
Запад, да работи на фарма. Едно утро септември во 1927 
година, тој и кажа на својата мајка дека оди на кампување во 
тунел Мил, кој се наоѓа 14 километри северно од 
Џеферсонвил. Тој го рече ова бидејќи тој бил свесен дека ако 
мајка му знаеше за неговите планови дека оди на Запад, таа 
ќе го молеше да не оди. Но,кога следниот пат и се јави на 
мајката, наместо од тунел Мил, беше далеку во Феникс, 
Аризона. Всушност, длабоко во своето срце тој знаеше дека 
бега од Бога. За некое време, тој уживаше во животот на 
ранчот и необичноста на Западот, но како и сите други 
задоволства на овој свет, наскоро му беше здодевно. 
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За своето искуство на Запад и на повикот на Бога, кој 
беше постојано во неговото срце, тој велеше: 

"Многу пати сум слушнал ветер меѓу високи борови. Ми 
се чинеше како да го слушам Неговиот глас далеку во 
шумата како ме повикува: 'Адам, каде си?' Ѕвездите се чинеа 
толку блиску, да со рака можеше да се достигнат. Се чинеше 
како Бог да е многу блиску. 

"Она што јас се сеќавам многу добро е за патиштата во 
пустината. Кога некој надвор од патот, лесно ќе се загубеше. 
Понекогаш туристите ако видат малку во пустина цвеќе и ќе 
свртат од главниот пат Како би го набрале. Ќе заталкаат во 
пустината и ќе се загубат, а понекогаш и умираа од жед. 
Така, тоа е христијанскиот начин - Бог има повишен пат. За 
тоа зборува 35-то поглавие од Исаија. Именуван "покачен пат 
на светоста". Често мали задоволства на овој свет ќе го 
привлечат поединецот од повишен пат. Потоа тој го губи 
своето искуство со Бога. Кога некој се загуби во пустината, 
понекогаш се појавува привидение. За оние кои умираат од 
жед,Привидение ќе биде река или езеро. Луѓето трчаат кон 
неа и ќе се фрлат внатре и ќе увидат дека се капат само во 
врелиот песок. Понекогаш ѓаволот покажува нешто што вели 
дека е забавно. Ова е само илузија, нешто што не е вистина. 
Ако слушате, ќе завршите додавајќи ви беда и мизерија. Не 
обрнувајте внимание на тоа, драги пријатели. Верувам дека 
Исус дава жива вода на оние кои се гладни и жедни." 

ТАЖНА ПОРАКА 

Еден ден ова момче доби писмо од дома со кое го 
информирале дека еден од неговите браќа се чувствува многу 
лошо. Тоа беше Едвард, кој е на возраст првиот по него. Тоа 
не значеше дека болеста е сериозна и се веруваше дека сè ќе 
биде во ред. Сепак, една вечер, неколку дена подоцна од 
градот се врати на ранчот и како што помина крај трпезарија 
доби порака во која пишуваше: "Били излези на северно 
пасиште. Тоа е многу важно." Тој веднаш излезе на пасиште 
и првиот човек кој го сретна беше еден стар Лоне Стар 
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ренџер што го нарекувале Поп. Тој имаше тажен поглед на 
неговото лице и рече: "Били, момче, имам тажни вести за 
тебе." Во тоа време дојде надзорникот. Тие му рекоа дека 
неговиот брат, Едвард починал. 

Можете да замислите каков шок ова беше за еден млад 
човек, кога тој сфатил дека никогаш во овој свет, нема да го 
види својот брат жив. 

Од тогаш понатаму настаните почнаа да се одвиваат 
брзо. Секој пат кога ќе се спротивставеше на Бог ќе го 
погодеше некоја трагедија или тага. Кога тој ќе се предадеше 
и беше послушен на Бог, Господ ќе го благословеше и му 
успеваше. Истата лекција, без сомнение, мораше да ја научи 
секој жив човек. Само ако сите ние би можеле да научиме од 
туѓите проблеми, а не од своето горчливо искуство. 

Повторно го оставаме зборот на братот Бранхам да ни го 
опише ефектот на вестите на него, неговото тажно враќање 
дома и настаните што следеа, кое на крајот резултираше со 
неговото преобратување кон Христа. 

□ □ □ □ □ 

Кога ја слушнав веста за смртта на мојот брат, во 
моментот не можев да се движам. Тоа беше првата смрт во 
нашето семејство. Но, сакам да кажам дека првото нешто што 
ми текна е дали тој беше подготвен да умре. Кога се свртев и 
фокусирав со поглед на жолтата преријата, солзите ми течеа 
по образите. Се сеќавам како сме се бореле заедно, кога 
бевме мали момчиња и за нас тоа беше тешко. Одевме на 
училиште без разлика што немавме доволно да јадеме. 
Ножните прсти излегува од нашите чевли и мораше да се 
носат стари палта закопчени на вратот, бидејќи немавме 
маица. Како што, исто така, се сетив дека еден ден мајка ми 
имаше некои пуканки во мала кантичка за ручек. Јадевме со 
другите деца. Ние не можевме да си дозволиме она храна што 
тие ја имале. Ние секогаш одевме на другата страна на ридот, 
за да јадеме. Се сеќавам на тој ден, кога имавме пуканки да 
јадеме тоа беше за нас вистински настан. Затоа, ќе бидете 
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сигурни за да се добие својот дел на пуканки, пред пладне 
излегов и зедов неколку од нив пред брат ми да го добие 
својот дел. 

Стоејќи таму и гледајќи на исушената преријата мислев 
на сите тие работи и се прашував дали Бог го однесе во 
подобро место за живеење.Потоа повторно ми се јави Бог, но 
како и обично, јас се обидував да се одтргнам. 

Се спремив за да се вратам дома за погребот. Кога 
проповедникот MкКинеј од црквата Порт Фултон, човек кој 
ми беше како татко ми, ми проповедаше на погребот, тој 
спомна: "Можеби има некој кој не го познава Бога; Ако е 
така, нека го прифати сега." О, како се држев за своето 
столче, Бог повторно работел. Почитувани читатели, кога Тој 
ќе Ве повика, одговорете му. 

Никогаш нема да заборавам како жално мама и тато 
плачеа на погребот. Сакав да се вратам на Запад, но мајка ми 
искрено ме молеше да останам што конечно се согласив со 
услов да најдам работа. Наскоро најдов работа во друштво на 
јавните услуги на Индијана. 

БОЛЕСТ 

За околу две години, додека ги тестирав броилата во 
просторија со броила во плинара во Њу Албани гасот ме 
зашемети и за неколку недели страдав од последиците. Јас ги 
посетив сите лекари кои ги знаев. И не се чувствував 
подобро. Во желудникот имав многу киселина од ефектот на 
гас. Со текот на времето, тоа се влошуваше. Бев кај 
специјалист во Луисвил, Кентаки. На крајот, тие рекоа дека 
проблемот е во моето слепото црево и дека ми е потребна 
хируршка интервенција. Не можев да верувам во тоа, бидејќи 
никогаш не почувствував болка во бокот. Лекарите ми кажаа 
дека повеќе не можат да ми помогнат додека не се направи 
операција. Јас конечно се согласив на тоа, но инсистирав на 
локална анестезија, за да можам да ја надгледувам 
операцијата. 
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Сакав да застане до мене некој кој знае за Бог. Верував во 
молитва, но не можев да се молам. Така еден Проповедник од 
Првата баптистичката црква дојде со мене во операционата 
сала. Кога ме преместија од стол во кревет, се чувствував 
послабо и послабо. Моето срце едвај чукаше. На мене ја 
чувствував смртта. Мојот здив беше се поплиток. Знаев дека 
сум дошол до крајот на својот пат. Ах, пријателе, почекај 
додека не дојдеш до тоа место, ќе се сеќаваш на многу работи 
што ти ги правеше. Знаев дека никогаш не пушел, ниту сум 
се напил, ниту пак имав нечисти навики, но знаев дека не сум 
подготвен да се соочам со својот Бог. 

Ако сте само ладно, формален член на Црквата, кога ќе 
дојде крајот, ќе знаеш дека не си подготвен. Затоа, ако ова е 
се што знаеме за Бог, токму тука и побарав од вас да паднете 
на колена и да побарате од Исус да ви даде искуство на ново 
раѓање, како она на кое тој зборуваше на Никодим во третата 
глава од Евангелието според Јован, о како ќе заѕвонат 
камбаните на радоста - слава на Неговото име. 

БОГ ГОВОРИ ВО БОЛНИЧКА СОБА 

Во Болничката соба стануваше се потемно, како да е во 
соба голема шума. Можев да го слушнам ветерот како дува 
низ листовите, но сепак тоа се чинеше како да е многу далеку 
во шумата. Веројатно сте слушнале за налетот на ветрот што 
се движи на листовите и се приближува се поблиску и 
поблиску. Си помислив: "Па, тоа е смртта, која доаѓа по 
мене." О, мојата душа ќе има средба со Бог - Се обидов да се 
молам, но не можев. 

Ветерот се доближуваше, беше се погласен и погласен. 
Листовите шушкаа и одеднаш исчезнав. Ми се чинеше дека 
повторно сум мал и бос што стои на оваа патека во 
подножјето на истото дрво. Го слушнав истиот глас кој ми 
рече: "Никогаш немој да пиеш ниту да пушиш." И лисјето 
што го слушав, тоа е истото она што се наоѓаа на тоа стебло. 
Но овој пат гласот рече: "Јас те повикав но ти не сакаше да 
дојдеш." 
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Зборовите се повторија по трет пат. Потоа кажав: 
"Господи, ако тоа си ти, дозволи ми да се вратам назад на 
Земјата и ќе го проповедам Твоето Евангелие од покривите 
на куќите и на аглите на улиците. На сите ќе зборувам за 
Тебе! " 

Кога оваа визија помина, се чувствував подобро. Мојот 
хирург сè уште беше во зградата. Тој дојде и ме прегледа и 
беше изненаден. Тој изгледаше како тој да мислеше дека ќе 
бидам мртов, а потоа рече: "Не одам во црква, јас сум толку 
преокупиран со работата, но јас знам дека Бог го посети ова 
момче." Јас не знам зошто тој го рече тоа. Никој не рече 
ништо околу тоа. Ако знаев тогаш што можам да направам 
сега, станав од креветот, славејќи Го неговото име. По 
неколку дена тие ми допустија да одам дома, но јас се уште 
бев болен и морав да носам очила, поради астигматизам. Ако 
на момент ќе се здогледав во било што, мојата глава ќе 
почнеше да се тресе. 

ОБРАТУВАЊЕ И ПОВИК 

Почнав да го барам и да го пронаоѓам Бога. Од црквата 
до црква се обидував да најдам некое место каде што може да 
се најде старомоден повик до олтарот. Тажната страна е тоа 
што јас не можев да најдам такво место. 

Една ноќ станав толку гладен за Бог и барав вистинско 
искуство што излегов до стара штала зад куќата и се обидев 
да се молам. Не знаев како да се молам, па јас само почнав да 
зборувам на начин на кој јас би зборувал со некој друг. 
Одеднаш тој дојде со светлина во бараката и формира крст и 
глас од крстот зборуваше на јазик што не можев да го 
разберам. Потоа отиде. Бев вџашен. Кога се вратив при себе, 
јас се молев: "Господи, ако си тоа Ти те молам да дојдеш и да 
зборуваш со мене повторно." Сум ја читал Библијата, кога се 
вратив дома од болница и во 1 Јован 4 Прочитав: 
"Возљубени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте 
ги духовите: дали се од Бога." 
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Знаев дека имаше нешто што беше покренато и додека 
јас се молев, повторно се појави. Тогаш почувствував како од 
мојата душа да е подигнатато илјада килограми. Јас скокнав 
и се стрчав во куќата и ми се чинеше како да сум трчал низ 
воздухот. Ме праша мајка ми, "Вели Били, што ти се случи?" 
Одговорив: "Не знам, но јас навистина се чувствувам добро и 
полетно." Јас веќе не можев да останам во куќата. Морав да 
излезам и да трчам. 

Знаев дека мојот Бог, ако тој сака да проповедам, ќе ме 
исцели, па отидов во црква, која веруваше во помазанието со 
масло и бев веднаш исцелен. Потоа видов дека учениците 
имаа нешто што повеќето проповедници немаа денес. 
Учениците беа крстени со Светиот Дух и затоа беа во 
можност да ги исцелуваат болните и направија големи чуда 
во Неговото име. Така почнав да се молам за крштевањето со 
Светиот Дух. Еден ден, шест месеци подоцна, Бог ја исполни 
желбата на моето срце. Тој зборуваше со мене од голема 
светлина, и тој ми кажа да проповедам и да се молам за 
болните, и дека тој ќе исцелува без разлика на болеста што ја 
имале. Потоа почнав да проповедам и го направив она што 
тој ми кажуваше да се направи. 

Одвреме, навреме се случуваше некој да ме праша дали 
јас го примив крштевањето со Светиот Дух. Ова е прашањето 
што секогаш ми изгледаше необично. Поради тоа што е 
невозможно дека секој дар од Светиот Дух слободно 
дејствува. Ако личноста која го поседува овој подарок не го 
прими и Даривателот. 
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ПОГЛАВИЕ 5 

СРЕЌЕН БРАК И ФАТАЛНА ОДЛУКА 

По обратувањето и повикот во служба започна среќен 
период во неговиот живот кога Божјите благослови остануваа 
наовој млад човек, и се чинеше дека се врви на добро. Ги 
започна собирите во шатор во неговиот град Џеферсонвил и 
кампањата имаше голем успех за млад дваесет и четри 
годишен проповедник на кој штотуку ја започна службата. Се 
проценува дека околу три илјади луѓе присуствувале на само 
една служба и голем број од нив се обратија. На Крштевната 
служба, која следеше по "пробудувањето" околу 130 луѓе беа 
крстени во вода. Во тоа време, небесната светлина се појави 
над него додека тој се спремаше да го крсти седумнаесетиот; 
Ова го потврдува и голема заедница која стоеше на брегот на 
реката Охајо и гледаше. 

Таа есен жителите на Џеферсонвил кои присуствуваа на 
неговиот собир му ја изградија црквата, која до ден денес го 
носи името "Шаторот на Бранхам." Следните неколку години 
беа плодни и време во кое Божјите благослови почиваа врз 
него и тој имаше добиено и неколку виденија за работи кои 
не целосно ги имаше разбрано, неколку години подоцна кога 
му се објави поцелосно откровението на Божјата волја за 
неговиот живот. 

БРАКОТ 

Во текот на овие години тој се сретна со една прекрасна 
христијанка со име Хопе Брумбах. По неколку месеци на 
додворување на младата дама, таа ја прифати просидбата на 
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Вилијам Бранхам и тие двајцата се венчаа. Ние ќе му 
дозволиме едноставно, но секогаш со драматичен стил, во кој 
ја користи говорницата, да ни ја раскаже приказната за 
неговата срамежливост, запросување со писмо, неговата 
венчавка и на настаните кои што следуваа: 

□ □ □ □ □ 

Јас бев само мало момче од село и јас бев многу 
срамежлив. Со оглед на тоа како срамежлив бев, може да се 
прашате како јас некогаш и се оженив. 

Се запознав со прекрасна христијанка. Мислев дека е 
прекрасна. Моите потребните критериуми бараа една жена, 
која не пиеше ниту пушеше цигари. Тогаш Тоа беше тешко 
да се најде таква девојка, а сега тоа е уште полошо од било 
кога. Ја сакав таа прекрасна девојка и сакав да се оженам со 
неа, но никогаш не сум имал храброст да ја прашам. Но, 
знаев дека наскоро ќе треба да ја прашам - беше премногу 
добра жена за да губи време со мене нејзиниот татко 
заработуваше неколку стотици долари месечно. Секоја вечер 
кога ќе ја видев, јас би рекол: "Вечерва ќе одам да ја 
прашам." И тогаш во моето грло имаше една голема грутка и 
едноставно не можев да го направам тоа. Не знаев што да 
правам. Дали знаете што конечно направив? Јас и напишав 
писмо и ја прашав. 

Па, тоа писмо беше малку повеќе романтично од 
"Почитувана Г-ѓице." Јас го дадов најдоброто од себе да 
напишам убаво писмо, иако сигурен сум дека тоа беше лошо. 
Па јас наутро се подготвував да го ставам во поштенското 
сандаче. Но, тогаш се сетив што ќе се случи ако тоа писмо го 
добие нејзината мајка. Но се плашев јас да и го предадам 
писмото лично. Јас конечно најдов храброст да го оставам во 
поштенско сандаче во понеделникот наутро. Во средата 
вечерта требаше да се сретнам со неа и да ја земам во црква. 
Цела оваа недела пред средата бев навистина нервозен. Во 
средата вечер отидов до неа. На начинот на кој јас мислев за 
тоа што ќе се случи ако нејзината мајка излезе и рече: 



СРЕЌЕН БРАК И ФАТАЛНА ОДЛУКА 27 

 

"Вилијам Бранхам!"- Знаев дека може да се справам со една 
девојка, но не бев сигурен за нејзината мајка. 

Конечно, отидов до вратата и ја повикав Хопе, така се 
викаше девојката. Таа дојде до вратата и рече: "Ќе одиме?" и 
реков Јас: "Ако не ти пречи, јас само ќе седам на тремот." Јас 
се грижев да не се најдам внатре. Таа рече: "Добро, ќе бидам 
подготвена за неколку минути." 

Јас имав стар Форд Модел Т, но таа рече: "Црквата не е 
далеку ајде да се прошетаме. "Тоа ме вознемири и бев 
сигурен дека нешто се случило. Отидовме во црква, но таа не 
рече ништо. Таа вечер јас бев толку нервозен што јас дури и 
не го слушав ни она што го зборуваше проповедникот. 
Знаете, жените можат да ве држат во неизвесност. 

Откако ја напуштивме црквата, почнавме да одиме по 
улица - тоа беше ноќта на полна месечина. Но таа се уште 
немаше кажано ништо. Конечно, заклучив дека не го добила 
писмото. Затоа, почнав да се чувствувам подобро. Мислев 
дека тоа е поштарот го загубил писмото и јас наскоро се 
разведрив. Потоа таа се сврте кон мене и ми рече, "Били, го 
добив твоето писмо." "О, што да правам?" Јас конечно реков: 
"с-си го читала?" Таа рече: "Аха." Сега беме на скалите. Се 
прашував дали ќе ме внесе во внатрешноста, каде што е 
нејзината мајка. Јас брзо кажав: "Дали ти се допаѓа?" Таа 
рече: "Беше во ред." 

Па, не ја прашав мајка и, но знаев дека ќе треба да 
прашам еден од нејзините родители. Значи имав намера да ја 
побарам од нејзиниот татко, бидејќи ние многу добро се 
согласувавме. Една вечер, отидов до каде што седеше во 
неговиот Буик. Се сеќавам дека имав Форд Модел Т па му 
реков: "Па, имате убав автомобил." Тој одговорил: "Да, и вие 
имате прекрасен Форд." Јас одговорив: "Па, добар е." Тој ме 
погледна и рече: "Да, Били, можеш да ја имаш." Па, тоа е 
олеснување, а јас реков: "Но, знаете, јас не можам да 
заработам колку што можете вие да си дозволите да знаеш 
дека јас заработувам дваесет центи на час со копање. Но, јас 
за неа ќе направам се што можам: јас ќе и бидам верен на неа 
и ќе ја сакам со целото мое срце." А тој ја положи својата 
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рака на мојата глава и рече: "Били, Претпочитам да ја имаш 
ти од било кој што го познавам, бидејќи знам дека ќе бидеш 
добар кон неа и дека ќе ја сакаш." 

Ние се венчавме и јас не верував дека на земјата 
постоеше посреќно место од нашиот мал дом. Тоа беше 
прекрасно. Во оваа куќа немавме многу мебел освен - 
преклопен кревет, стар тепих и сет за појадок, стариот 
шпорет кого го купив од дилер со ѓубре, а јас му прикачив 
нова порта. Но, пријатели, тоа е дом, а јас повеќе би сакал да 
живеам во брвнара и и би имал милост пред Бога отколку да 
живеам во најдобра куќа што постои. 

Се беше прекрасно. Мојата сопруга штедеше пари за да 
купи кариран фустан. Се чувствував навистина добро кога 
можев да направам нешто за неа. Две години подоцна, едно 
мало момче дојде во нашиот дом - малиот Бил Паул. Кога јас 
прв пат го слушнав неговиот плач во болница, некако знаев 
дека е момче и му го предадов на Бога пред и да го видам. 

ПРИСУСТВО НА СОБИРОТ НА ЦЕЛОСНОТО ЕВАНГЕЛИЕ 

Малку подоцна заштедев доволно пари за костим за 
риболов и отидов до езерото Пав Пав во Мичиген на неколку 
дена. Наскоро се трошеа парите и мораше да се вратат. На 
патот назад Јас ја преминав реката Mишавака и видов голем 
број на луѓе кои се собраа на средба. Се прашував каков вид 
на луѓе се и одлучив да свратам на собирот. Таму се запознав 
со Пентакостализмот. 

Сознав дека луѓето се собраа на конвенцијата. Тие беа 
сосема демонстративни и сето тоа е малку ново за мене. Но, 
тие почнаа да пеат: "Јас знам дека тоа беше крв, јас знам тоа 
беше крв." Сите почнаа да ракоплескаат, и реков кои се овие 
луѓе, тогаш наскоро стана еден претпоставен и почна да 
проповеда на тема крштевањето со Светиот Духот. Се додека 
проповедаше се повеќе и повеќе бев убеден дека можеби 
овде има нешто. Решив да останам до следниот ден. Немав 
пари за хотелска соба таа вечер, па отидов далеку од градот и 
се паркирав во поле со пченка, и ја поминав ноќта. Следното 
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утро Станав рано, и отидов во црква. Купив печиво и млеко, 
како би имал доволно пари. Кога се вратив во црквата, таму 
беше прилично голем број на луѓе се собраа на утринско 
Богослужење. 

Таа вечер на сцената седеа многу проповедници. 
Водителот рече: "Ние немаме време сите да ве слушнеме 
како проповедате и ние ќе побараме секој од вас да стане 
само нагоре и да ни го кажете вашето име." Кога дојде до 
мене, јас станав и реков: "Евангелист Вилијам Бранхам" и 
седнав. 

Следното попладне, еден стар црнец стана и 
проповедаше. Тој беше доста слаб и јас бев изненаден да 
видам дека тие избраа едно такво момче да проповеда пред 
таква голема заедница. Тој проповедаше од текстот: "Каде ти 
беше кога ги удрив темелите на земјата, додека утринските 
ѕвезди пееја заедно?" Па, тој стариот човек започна од пред 
десет милиони години, пред да светот беше создаден. Тој 
одеше во сите небеса, се спушти во хоризонтална дуга и 
проповедаше за сè што е н а земјата, до второто доаѓање на 
Исус Христос. Кога тој заврши, тој беше воодушевен како 
момче. Всушност, како што тој се спушташе од сцената, тој 
рече: "Јас немам простор тука да проповедам." Сфатив дека 
Бог за овој човек направил нешто што го немаше направено 
за мене. Кога тој почна да проповеда, јас го жалев него, но 
кога тој заврши, јас се жалев самиот себе си. Овие луѓе имале 
нешто јас никогаш не сум го имал и јас го сакав тоа. 

Таа вечер повторно отидов на полето со пченка и таму ја 
поминав ноќта. Во утринските часови, бидејќи јас 
претпоставував дека никој не ме знае, решив дека ќе ги носам 
старите ширвакар панталони. Моите други панталони беа 
доста стуткани затоа што ги користев за перница. Тоа беше 
мојот последен ден, бидејќи морав да одам, бидејќи имав 
толку доволно пари само за гориво за да се вратам дома. Се 
вратив во црква, а и кога пристигнав, луѓето пееа и викаа. Го 
Сакав крштевањето со Светиот Дух, ако, Бог беше подготвен 
да ми го даде. 
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ПОКАНА ДА ПРОПОВЕДА НА КОНВЕНЦИЈАТА 

Главниот проповедник стана и рече: "Ние само имавме 
служба и сведоштво предводено од најмладите проповедници 
тука. Вториот најмлад проповедник е Вилијам Бранхам од 
Џеферсонвил." Тој рече: "Излези, проповеднику Бранхам, ако 
сте во зградата." Бидете сигурни дека ова ме исплаши. 
Погледнав надолу и ги видов моите ширвакар панталони. 
Седев многу мирно всушност јас никогаш немав обраќање 
кон јавноста и навистина не сакав таму да се качам и да 
проповедам пред сите оние големи проповедници тие 
повторно повикаа: "Дали некој знае каде е проповедникот 
Бранхам?" Но, јас уште повеќе и пониско се повлеков во 
свото столче. Повикот се повтори уште еднаш. Црнецот кој 
седеше до мене, се сврте и рече: "Знаеш ли кој е тој." Јас не 
можев да лажам па реков: "Да, господине, јас го знам." Тој 
рече: "Оди по него." Јас реков: "Слушај, јас сум брат 
Бранхам, но на себе ги имам овие ширвакар панталони и не 
можам да се качам на таа бина." Но, црнецот рече: "На овие 
луѓе не им е грижа како си облечен. Тие се грижат што ти е 
во срцето." Јас му реков: "Те молам не вели ништо за ова." 
Но, црнецот веќе не чекаше. Извика: "Еве го! Еве го!" Моето 
срце потона, не знаев што да правам. Но, претходната ноќ во 
нивата со пченка се молев: "Господи, ако тоа се луѓето што 
од секогаш сум сакал да ги најдам, кои се чинат толку среќни 
и слободни, нека најдам милост во нивните очи." Па, Господ 
ми овозможи да најдам милост во нив, но јас не сакав да одам 
до пред публиката во ширвакар панталони. Но, сите тие 
гледаа во мене и морав да направам нешто. Па отидов на 
сцената. Моето лице беше црвено, а кога се свртев видов 
микрофони и помислив: "Што е ова?" Се молев: "Господи, 
ако некогаш си помогнал некој, помогни ми на мене сега." 

Ја отворив Библијата и моите очи падна на стихот: 
"Богатите ги креваат очите во пеколот." И проповедав на таа 
тема: "Па извика тој таму немаше христијани, тој повика. 
Таму немаше црква, тој повика: Таму немаше цвеќиња, и 
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повика. Таму немаше Бог, и повика." Бев прилично формален 
проповедник, но како што проповедав, нешто ме фати и 
Божјата сила се спушти на заедницата. 

ПОКАНА ОД БРАЌАТА ДА ГИ ВОДАМ ПРОБУДУВАЊАТА 

По завршувањето на службата, која траеше околу два 
часа, излегов надвор. До мене дојде еден проповедник. Тој 
беше голем човек со каубојски чизми - дојде и се претстави 
пред мене. Тој рече: "Јас сум од Тексас и таму имаме добра 
црква. А да ми држиш таму собири две недели." Уште еден 
Проповедник од Флорида дојде до мене и рече: "А ти да 
дојдеш до мене и да одржиш собир." Зедов парче хартија и ги 
запишував имињата и адресите и јас за неколку минути имав 
доволно за пробудување за една година, јас бев среќен и 
скокнав во мојот мал Форд Модел Т и тргнав кроз Индијана 
кога влегов дома, жена ми, ми истрча во пресрет и ме 
прегрна, и кога ме погледна, ме праша: "Зошто си толку 
среќен?" Јас реков: "Ја запознав најсретната група на луѓе 
која досега ја имам видено во мојот живот. Тие се навистина 
среќни и не се срамат од својата вера. всушност, од тогаш, 
нешто ми се случи. Тие луѓе сакаа да проповедам на нивните 
конвенцији, а освен тоа, добив неколку покани да 
проповедам во нивните цркви." Тогаш и реков: "Ќе дојдеш ли 
со мене?" Таа одговори: "Мил мој, ти ветив дека ќе дојдам со 
тебе каде и да било се додека смртта не, не растави." Нека 
Господ Бог го благослови нејзиното лојално срце. 

Па решив да одам горе и да и кажам на мајка ми. Кога 
стигнав таму, јас реков: "Мајко, јас имам нешто да ти кажам." 
Тогаш јас и 'реков за повиците. Таа ме праша: "Како ќе 
заработуваш?" Имавме само седумнаесет долари, но ние се 
чувствувавме дека Господ ќе се погрижи за нас. Ме гушна и 
ме благослови. Се 'уште се моли за мене. Таа рече: "Сине мој, 
пред неколку години имавме таква вера во нашата црква и 
знам дека таа е вистинска." 
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ВЕРНА ОДЛУКА 

Пријатели, нека ова сега што на вас ви го говорам ви 
биде лекција. Нека моите грешки вродат со ваш благослов. 
Пријатели и роднини ме предупредија да не одговарам на она 
што јас знаев дека тоа е Божјиот повик. Некои велеа дека 
луѓето со кои се сретнав на Конвенцијата се ѓубре. Подоцна 
дознав и ова го велам со почит, тоа е она што се нарекува 
ѓубре е всушност крем. Ми беше кажано дека жена ми ќе 
нема што да јаде: дека еден ден ќе јаде, а следниот ќе 
гладува. Други, пак, ми рекоа дека моја должност е да 
останам таму и да се погрижам за бизнисот во Џеферсонвил. 
Ги слушав нив и конечно одлучив да не одам. Ниту јас ниту 
моите пријатели не знаевме дека за осум месеци подоцна 
реката Охајо ќе ги поплави своите обали и дека моето 
семејство ќе се најде во трагедија на страшна поплава. 

Тогаш Божјето помазание, кој беше спуштено врз мене 
ме остави. Всушност, не се врати пет години. Мојата Црква 
до тоа време беше успешна црква се зголеми, но тогаш почна 
да се намалува. Се тргна во лош правец. Додека мојата црква 
се намалуваше, не знаев што да правам. Потоа почна еден 
темен период во мојот живот кога имаше поплава на реката 
Охајо и носеше толку многу животи и ја предизвика смртта 
на двете мои најмили во целиот свет. 
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ПОГЛАВИЕ 6 

ГОЛЕМА ПОПЛАВА НА РЕКАTA ОХАЈО 
1937. 

Зима 1937 беше особено сурова низ целата земја. 
Невообичаен снег падна во северозападниот дел, и многу 
денови ја покриваше земјата. Но, Истокот беше оној кој 
навистина беше погоден од трагедија. Обилните дождови 
продолжија со недели постојано да паѓаат зајакнувајќи ги 
многу притоките на големата река Охајо, која се снабдуваше 
со вода од голема област западно од Апалачките Планини. 
Постепено, нивото на реката ја достигна висината за поплава. 
Голем број од жителите од брегот на реката Охајо 
забележително со малку страв и возбуда, бидејќи тие не 
гледаа знаци на ублажување на водата што течеше низ 
долината и бараше проток. Од ден на ден, водата 
продолжуваше да се зголемува. Ги зајакнуваа браните и 
насипите, но луѓето знаеa дека водата треба да навлезат во 
само едно место и да се пршири и да поплави големи 
површини обработливо земјиште, па дури и градови 
изградени по должината на реката. 

На северниот брег на реката Охајо, спроти Луисвил, 
Кентаки, се наоѓа Џеферсонвил, главниот град на државата 
Индијана. Од сите жители на тој град оваа застрашувачка 
закана од поплави на никој не дојде во толку лошо време 
како на Вилијам Бранхам. Неговата жена страдаше од тешка 
пневмонија, додека таа беше на купување од друга страна на 
реката во Луисвил. Заради тоа, сето негово внимание и 
интерес е фокусирано на нејзиното опоравување. Но, за нив и 
за сите жители на градот кога ја дознаа веста дека врвот од 
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поплавите полека се движи низводно и дека ослабените 
насипи, најверојатно, нема да истраат многу долго. Се 
чинеше дека Џеферсонвил беше осуден на пропаст, но сепак 
многу луѓе останаа. 

Кога мракот падна, Виллиам Бранхам беше на должност 
со помагање на спасувачките служби во патролирање по 
бујните води на се побујната река. На полноќ се исполни онаа 
од што тие најмногу се плашеа. Се огласи тревога, 
предупредувајќи ги сите да го напуштат градот. Сирени на 
против пожарните станици завиваа во текот на ноќта 
Бранхамовото семејство и илјадници други беа принудени да 
бегаат, со цел да ја спасат живата глава. Неговата сопруга, 
која беше сериозно болна и не беше во можност да излезе во 
бура, мораше да биде преместена во привремената болница 
формирана од страна на владата, која се наоѓаше на еден рид. 
Изложеноста резултираше со силна пневмонија кај неговите 
деца.Таткото ги однесе во болницата, каде што беа збринати 
набрзина од импровизиран персонал.Тоа беше ужасно лошо 
место за болницата, како и да бидат работите уште полоши, 
вратите постојано се отвараа, а луѓето трчеа внатре –надвор 
хистерично и плачејќи бидејќи силните струи им ги носеа 
нивните домови. 

Колку и да сакаше тој да остане со своите сакани, 
младиот проповедник сфати дека има одговорност да се 
врати и да им помогне на спасувачките служби кои работеле 
деноноќно и во паника. Трагедиите се случуваа на многу 
места додека водата немилосрдно го поплави градот и целата 
средина.Тие му кажаа да оди во одредена улица каде што 
водата ги подигаше куќите од нивните темели. Додека 
управуваше со чамец низ бесната вода во таа област, 
вниманието на младиот проповедник беше фокусиран врз 
сожалива глетка. Една мајка и нејзините деца стоеа на врвот 
на тремот на куќата, френетично мавтајќи и повикувајќи го 
да им помогне. Во овој драматичен момент на приказната ќе 
му овозможиме на Брат Бранхам со свои зборови да ни 
опише што се случи: 
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Слушнав некој како вреска и погледнав нагоре; Видов 
една мајка со свои деца стои на врвот на тремот на 
разнишаната куќа и големи бранови ја удираа. Живеев на 
реката речиси сиот мој живот и јас мислев дека можеби би 
можел да ја спасам оваа жена, дури ако тоа и значеше да го 
ризикувам својот живот за неа и нејзините деца, па тргнав 
кон куќата. Кога конечно сите ги качив на чамец, госпоѓата 
речиси се онесвести...таа постојано плачеше нешто за своето 
бебе и јас мислев дека таа можеби го остави бебето во куќата. 
Затоа оставајќи ги на безбедно на ридот, јас се обидов да се 
вратам. Но беше премногу доцна, а потоа водата беше 
премногу брза и ме фати струја. О, јас никогаш нема да 
заборавам како се чувствував тогаш. Толку работи ми доаѓаа 
на ум: како се обидував да живеам добар христијански живот 
да го проповедам словото, да правам најдобро што можам, но 
се чинеше дека во тој момент се беше против мене. 

Кога конечно ја стекнав контролата на чамецот и го 
засукав, јас се обидував да дојдам до болницата од владата 
(бидејќи откога ме немаше, пројдоа четири часа), но кога 
стигнав дознав дека водата допре позади и дека сите луѓе 
мораше да бидат евакуирани. Не знаев каде е жена ми и никој 
таму не можеше да ми каже. Уф, колку тогаш бев тажен. Јас 
постојано се распрашував и конечно, еден од полицајците ми 
рече дека тие се качија на воз што требаше да оди во 
Чарлстаун, градот кој беше лоциран на 20 милји над 
Џеферсонвил. Јас брзо побрзав да стигнам до нив. Една мала 
река над нас се излеа од своето корито и така водата поплави 
околу пет милји од тоа место во Чарлстаун ги носеше 
домовите на земјоделците и знаев дека возот мора да оди 
директно низ таа област. Не можев да кажам дали помина 
пред да се поплави областа или возот излетал од шините. 

Долго време не можев ништо да сознам, но тогаш 
слушнав дека возот помина. Зедов еден глисер и се обидов да 
одам низводно, но струјата беше премногу силна. Вода ме 
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стисна и бев изолиран на местото наречено Форт Фултон со 
неколку пријатели речиси две недели. Ни снемуваше храна, а 
јас се уште, што се однесува до мојата жена и децата талкав 
во темнината. 

Штом водата се смали доволно ниско за да поминам со 
камион, појдов да ги барам. Јас не знаев дали мојата сопруга, 
децата, мајката и брат ми се живи или мртви. Овдека Бог 
постојано зборуваше во моето срце и јас само можев да 
замислам како е на оние кои немаат надеж во таков момент. 
Следниот ден ја преминав водата и ја започнав својата 
потрага во Чарлстаун. Таму, никој не знаеше ништо за 
пристигнат воз ниту некој чул за некој кој има презиме 
Бранхам. Кога бев во депресија се шетав по улици, и се 
сретнав со еден стар пријател, г-дин Хај. Тој ме прегрна и 
рече: "Били, ќе ги најдеме некаде!" Отидов до канцеларијата 
на испраќачот и прашав кога возот помина и каде отиде, но 
дури ни тоа не ми беше од корист. Тоа беше пред две недели 
и беше се повеќе лизгање на земјиштето и тој мислеше дека 
возот отиде Некаде подалеку во Индијана. Машиновозачот, 
кој стоеше блиску до нас, рече: "О, јас се сеќавам на случајот. 
Мајка со две болни деца. Ние ги одведовме до Колумбус. 
"Тој рече:" Момче, не постои начин да одиш таму, бидејќи 
водата ги отсече сите возови." Тоа беше уште една тажна 
вест. 

Но, сеедно јас намеравав да ги најдам. Јас само плачејќи 
почнав да одам по улиците со шапка в раце. О! Сеќавања 
доаѓаат и кога ќе се сетам на тоа. Веднаш до мене застана 
еден автомобил и гласот на еден добар пријател повика: 
"Били Бранхам! Ајде! Јас знам кого бараш, својата сопруга и 
децата", реков, "Да." Тој рече: "Во Колумбус се во болница. 
Твојата жена е речиси мртва." "Дали постои начин да одиме 
таму?" го прашав френетично. Тој одговори: "Јас можам да те 
однесам таму, најдов таен премин низ некои улици кои ја 
заобиколуваа водата." Вечерта дојдовме до Колумбус. 
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ДОКТОР БЕЗ НАДЕЖ 

Извикувајќи го нејзиното име, јас се стрчав кон 
баптистичката црква, која тогаш се користеше како болница. 
Јас ја најдов. О! Таа беше речиси мртва! Прашав за децата, 
тие беа многу лошо и ги чуваше мојата ташта. Јас клекнав 
покрај креветот каде што лежеше Хопе. Темните очи, кои 
изразуваа големо страдание, погледнаа во мене кога ја допрев 
за бледи, тенки раце и се молев како најдобро што можев. Но 
без ефект, одговорот некако не дојде. Нејзината состојба се 
влоши. Интернистот ме праша: "Не сте вие пријател на 
доктор Сем Aдаир?" "Да." "Проповедниче, морам да ви 
кажам дека вашата сопруга е на умирање." Преколнував: "Не 
може да биде." "Да," тој одговори сериозно и се сврте. 
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ПОГЛАВИЕ 7 

ОЧАЈ НО ПОТОА СОН ЗА НЕБО 

Се вратив во куќата и се обидов да ја исчистам од 
поплавата колку што можев. Доктор Aдаир рече дека 
сопругата и децата можам да ги земам дома па се обидов да 
направам да биде повеќе удобно за нив. Јас силно се борев да 
ги спасам, повикав еден специјалист од Луисвил... Тоа беше 
залудно, болеста беше премногу напред. Но, сигурен сум 
дека жена ми во тоа време не знаеше. По целиот пат беше 
храбра. Се вративме во болницата да може да добие 
соодветна грижа. Ништо не помогна. Таа беше и на 
рендгенско снимање и видоа дека туберкулозата се вовлекува 
подлабоко во белите дробови. 

ПОКАНА ДО КРЕВЕТ НА СОПРУГАТА ШТО УМИРА 

Еден ден ме повикаа од работа... (Јас работев се обидував 
да се извлечам од долгови морав да позајмам неколку 
стотици долари.)… Ми беше кажано: "Ако сакаш да ја видиш 
својата сопруга, додека е жива, веднаш мора да дојдеш!" 
Влегов во автомобилот и се упатив кон градот. Истрчав горе 
и долу по ходникот, а првиот човек што го видов беше мојот 
мал пријател, д-р Aдаир. Целиот живот сме како браќа. Кога 
погледнав во него, знаев дека има лоши вести. Тој рече, "Се 
плашам дека отиде." Го покри своето лице и влезе во малото 
предсобје. Се обидов да ја повратам присебноста и го 
прашав: "Ајде, ајде со мене, Док." "Не можам", одговори тој, 
"Таа ми беше како сестра. Не можам да вратам таму внатре, 
Били." 
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Отидов сам и ја повикав медицинската сестра да дојде со 
мене. Кога ја видов, мислев дека таа починала. Лицето и 
беше покриено со чаршав. Од нејзе остана само скелет; беше 
толку слаба и бледа... О! Јас ја зедов во рацете и почнав да ја 
тресам. Викнав: "Драга, одговори ми! Боже, Те молам, нека 
повторно разговара со мене." Таа веќе ја преминуваше 
границата... Но, одеднаш таа се сврте накај мене. Таа ги 
отвори оние големи, убави, меки кафеави очи. Таа почна да 
ги подига своите раце за да ме прими, но таа беше премногу 
слаба, па дојдов поблиску до неа. Знаев дека сакаше да ми 
каже нешто. Пријатели, еве што таа ми кажа (дел од тоа). Тоа 
ќе остане во моето сеќавање на денот кога ќе ја сретнам 
повторно. 

ХОП ГО ОПИШУВА НЕБОТО 

Таа рече: "Уште малку и јас ќе бев дома. Зошто ме 
повика?" Реков јас не знаев дека прекинав нешто. Таа почна 
да ми кажува за небото од кое јас ја повикав, како изгледаше: 
убави дрвја и цвеќиња, птици пеат, без болки во телото. За 
момент помислив дека можеби јас не требаше да ја повикам... 
(Но блажено нејзиното срце, таа веќе сега уживаше долго 
време во тоа место.) Оживеа на неколку моменти и ми рече 
дека некои ангелски суштества ја водеа до дома. И таа ме 
слушна од далеку како ја викам. Пријатели, постои земја на 
другата страна на реката, некаде во далечината. Можеби 
милиони светлосни години од нас, но постои и ние патуваме 
во таа насока. 

СЕЌАВАЊА НА ПОМАЛИТЕ СЛУЧКИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 
ЧАСОВИ 

Таа опиша како беше прекрасно. Таа рече: "Драги мој, ти 
проповедаше за тоа, и зборуваше за тоа, но не можеш да 
знаеш колку е тоа славно." Таа сакаше да се врати. Таа 
гледаше за миг, а потоа рече: "Постојат две или три работи 
што сакам да ги знам." Ја прашав: "Кои?" 
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"Се сеќаваш, Бил," започна таа, "еднаш кога те пратив по 
пар најлонки?" (Се сетив.Се облекуваше да одиш на служба 
во Форт Вејн на служба таа вечер и ти требаше пар чорапи. 
Таа ми рече да купам "полна големина" или "полна на назад" 
хулахопка од "вештачка свила" или "Шифон" или нешто 
слично. Јас никогаш не можев ништо да запомнам поврзано 
со женска облека, па одев по улица, говорејќи: "Шифон, 
шифон, шифон." Некој рече: "Еј, Бил..." реков, "Здраво, 
шифон, шифон, шифон." Потоа се сретнав со некој кој почна 
да ми зборува како рибите добро гризеа и јас заборавив која 
врста требаше да ја набавам. Требаше да ги купам во 
продавницата Пеннеј, но знаев дека една девојка која работи 
во мала стоковна куќа, дека таа би можела да ми помогне ако 
и ја реков мојата ситуација. Побрзав таму... (Нејзиното име е 
Телма Форд, таа е сега моја сосетка.) Јас реков, "Телма, сакам 
за Хопе да купам еден пар чорапи." Таа се смееше, "О, Хопе 
не носи чорапи, носи најлонки." "Па, тогаш пар најлонки" 
праша: Какви сака?" "Какви имаш"? Ја прашав, надевајќи се 
дека таа ќе го изговари името кое требаше да го запаметам. 
Таа рече: "Од вештачка свила, шифон и така натаму." За жал, 
таа прво го изговори името на оние другите, но на мене тоа 
ми звучеше познато, па реков: "Тоа се тие." 

"Дали сакаш да кажеш дека Хопе сака хулахопки од 
вискоза?"  

"Така, таа рече," Јас одговорив, и таа почна да ги 
свиткува. Но, кога отидов да ги платам, дознав дека цената е 
само за 39 центи па купив два пара.  

Кога стигнав дома и ги дадов на неа, и почнав да ја 
закачам. (Знаете како мажи сакаат да се закачаат со своите 
жени дека се ловци на попусти.) Реков дека јас бев овој пат 
што ја најдов поволната цена и, и ги дадов најлонките. Таа не 
рече ништо, но мислев дека таа изгледаше малку разочарана, 
но кога дојде во Форт Вејн, јас забележав дека таа купи уште 
неколку. Таа беше доволно внимателна што тогаш не сакаше 
да ми каже за грешката, но таа на умирање размислуваше за 
такви мали нешта. 
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ШТЕДЕЊЕ НА ПАРИТЕ ЗА ПУШКА НА СВОЈОТ СОПРУГ 

Нејзиниот живот помалку паѓаше, но продолжи. "Дали се 
сеќаваш на пушката, која сакаше да ја купиш во Луисвил, а 
ние не можевме да си го дозволиме тоа?" (Како добро се 
сеќавам. Јас секогаш сум бил ловец и кога ја видов пушката, 
си помислив колку би сакал да ја имам.) 

"Да." Се обидував да не плачам пред неа. 
"Штедев ситни пари за да ти ја купам. За мене е готово, 

но кога ќе се вратиш дома, ќе најдеш пари пoд еден стар 
папир на врвот на стариот куjински шкаф." 

Никогаш нема да знаете како се чувствував кога ги 
најдов овие шест или седум долари што цело време таа ги 
штедеше за таа пушка. Јас ја купив и се уште ја имаам и јас 
имам намера да ја задржам онолку колку што можам а потоа 
да му ја дадам на мојот мал син. 

НЕЈЗИНИ ПОСЛЕДНИ ЗБОРОВИ 

Се сеќавам дека тогаш ме молеше да не живеам како 
самец, туку да се оженам со добра христијанка исполнета со 
Светиот Дух, Која ќе се грижи за децата. Јас не сакав тоа да и 
го ветам, но јас конечно го направив тоа, со цел да ја 
задоволам. Неколку моменти подоцна, рече тивко: "Па, сега 
јас ќе одам преку." 

"Не го зборувај ова", ја молев. 
"Сега немам грижа што одам", рече таа, "затоа што видов 

како таму беше прекрасно." 
"Одиш ли сега навистина драга?", Ја прашав со солзи во 

очите. 
"Да." Ме погледна во очи и рече: "Ќе ми ветиш дека 

секогаш ќе го проповедаш ова прекрасно Евангелие?", Ти 
ветувам. 

Таа рече: "Бил, Бог ќе те користи." (Нека и е 
благословено срцето... Често се прашував ако и дозволи Бог 
да погледне долу на нас како одиме наоколу од место до 
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место во наша служба обидувајќи се да бидеме послушни на 
повикот за кој она сметаше дека Бог ќе го прати.)  

Таа продолжи да говори: "Ти беше добар сопруг." Една 
мала сестра стоеше од страна, а таа и рече: "Се надевам дека 
ќе имаш вака добар сопруг како мене." Тоа, се разбира, 
речиси ми го растргна срцето, но знаев дека морам да се 
воздржувам поради неа. Се обидов да се насмевнам и реков: 
"Драга, ако одиш, ќе те погребаме во Валнут Ридџе додека 
Исус не дојде. И ако заспијам пред тоа и јас веројатно ќе 
бидам до тебе." Јас така кажав: "Ако не, ќе бидам на бојно 
поле некаде." Додека овие благи кафени очи стануваа 
потемни, продолжив: "Кога ќе дојдеш горе во Новиот 
Ерусалим, потражи ја источната врата и почни да ме 
повикуваш... Кога ќе го видиш Авраам, Исак, Јаков, Павле и 
Стефан и сите нив како доаѓаат горе, ќе бидам таму, мила. 
"Таа ме повлече надолу кон себе и со бакнеж се поздрави. 
Потоа отиде да биде со Господа. 

Еве ме,тука сум, уште се борам, јас, упорно се обидувам 
да го задржам ветувањето. 

СООПШТЕНИЕ ДЕКА УМИРА ДЕТЕТО 

Од како почина, отидов дома да проверам како се децата. 
Како очајнички барав малку душевен мир. Отидов кај мајка 
ми. Отидов во нашата куќа, на Хоп, насекаде, ништо не ме 
исполни. Не можев да се одморам. Многу од вас знаат на што 
мислам. Таа вечер јас конечно отидов во кревет и се обидов 
да спијам. Некој тропаше на вратата. Си помислив, "Што сега 
може да биде?" Гласот повика: "Били, твоето дете сега 
умира." 

Никогаш нема да ја заборавам таа вечер кога дојде да ми 
каже. Си помислив, "Ах! Што е тоа?" Кога тој тропна на 
вратата. Како да не беше доволно, што ја изгубив својата 
сопруга, пријателот ми дојде со веста дека ќерка ми е на 
умирање. Кога влеговме во неговиот мал пикап камионет да 
одиме до детето,помислев дека мојот живот е на самиот крај. 
Како може да биде тоа! Кога стигнавме, детето беше многу 
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блиску до смртта. д-р Сем Адаир беше дошол и ја 
прегледуваше. Тој ми кажа дека ништо може да направи, но 
ние сеедно брзо ја однесовме во болница. има еден 
специјалист од Луисвил исто така тој ни рече дека нема 
многу надеж. Ме одведоа во болничка лабораторија и ми ја 
покажаа бактеријата од 'рбетот на детето. Таа имаше 
менингитис таа се зарази од својата мајка. Немаше ни малку 
надеж дека некогаш ќе оздраве. Наскоро таа мораше да умре. 
Човечката уста не може да се изрази како тоа ме растргна. Сè 
друго одеше по криво, а потоа и тоа се случи. Тоа само 
докажува дека никогаш не знаеш што носи иднината. 

Потоа отидов да го видам своето дете во подрумот каде 
што пациентите се чуваат во изолација. Ја видов малата 
слаткица како лежи таму. Сега и самото размислување за тоа 
ми го крши срцето. Беше лето и персоналот на болницата 
беше многу зафатен и не обезбедуваше соодветна грижа. 
Влегов,и ја погледнав, и таа се обиде да гледа во мене. Таа 
беше сосема доволно голема за да биде буцмаста и слатка. 
Малата јадна имаше грчеви предизвикани од менингитис 
никогаш не ја напуштија. Една нога и беше згрчена, а една 
рака почна да се згрчува. Малата нога се движеше нагоре и 
надолу. О. толку сожалива глетка. 

Клекнав покрај креветот и почнав да се молам. Викнав: 
"Боже, Те молам, не го земај моето дете." Знаев дека ужасно 
згрешив кога не напуштив се и не тргнав по евангелскиот 
повик. Верувам дека дарот беше подготвен, но јас пропуштив 
да одам. Се фрлив на подот и почнав да се молам и да плачам 
и да го молам Бога да ја поштеди. Се чинеше како да е темна 
завеса меѓу нас и дека таа тоне. Станав да погледнам во неа и 
реков: "Шарон, зарем не го препознаваш татко ти?" Јас 
верувам дека таа знаеше дека јас бев таму. Се чинеше како да 
се обидува да мавне со нејзината мала рака, а нејзините усни 
се тресеа како да сакаше да плаче. Трагично е - агонијата 
беше толку голема да нејзините мали очи се вкрстија А. Кога 
ќе видам дете со вкрстени очи, ќе се сетам на тој момент - 
како очите на моето дете беа вкрстени од многу страданиа. 
Оние кои имаат деца знаат како се чувствував. 
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ЗАЕДНИЧКИ ПОГРЕБ НА МАЈКА И ДЕТЕТО 

Се молев и ги положив рацете врз неа. Но, неколку 
моменти подоцна дојдоа ангелите и ја зедоа малата слатка да 
биде со својата мајка. Се вратив дома сам и исцрпен. Два 
дена подоцна ја погребавме во прегратките на својата мајка. 
Се сеќавам како згрозен и со скршено срце стоев веднаш до 
гробот. Брат Смит, проповедникот на методистичката црква 
во тој град, проповедаше и за двете. О. Како се чувствував? 
Тоа беше неподносливо. Лисјето на дрвјата некако ме 
потсети на една стара песна: 

Постои земјиште надвор од реката што го нарекуваат 
слатка вечност, до тој брег ние доаѓаме само со одредба на 
вера. 

Еден по еден, доаѓаме пред вратата да престојуваме со 
Бесмртници, Кога златни камбани ќе се огласат за тебе и 
мене. 

Знам дека еден ден гробот ширум ќе се отвори, затоа што 
во Ерусалим се наоѓа еден празен гроб. Знам дека еден ден ќе 
биде отворен и бидејќи тие веруваа во Исус Христос, својот 
воскреснат Откупител. 

Се вратив на работа, давајќи се најдобро од себе да ги 
отплатам големите сметки и долгови кои ги имав. Никогаш 
нема да заборавам, едно утро кога очитував едно броило на 
столб на автопатот 150 во близина на Нов Албани. Јас пеев 
во себе: "На далечински рид стоеше стар суров крст, симбол 
на страдањата и срам." Сонцето ова утро светлеше сјајно, 
столбот фрлаше сенка на ридот пред мене. 

Тоа беше под таков агол што поминува а пречка беше 
Моето тело, кое се закачи на сигурносен појас,и исто така, 
фрли сенка. 

Таму повторно беше крст! 
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МАЛОДУШНОСТ И ОЧАЈ ПОРАДИ СМРТТА НА  
СВОИТЕ САКАНИ 

Сакав да одам и да бидам со моето семејство. Животот на 
земјата за мене веќе ништо не ми нудеше. Се за што имав да 
живеам се наоѓаше во следниот свет; без нив, моето срце не 
можеше да најде храброст да издржи борба. Но, ова е, 
претпоставувам, Божјата волја во држењето на Неговиот 
Дар... Тој имаше план и тој мораше да бидат пополнет. Јас 
сум сигурен дека е потребно секоја трагедија и длабока болка 
преку кои морав да ги поминам за да ме донесат до местото 
каде што Бог може да ме користи. Бог знае што е најдобро. 

Слегов од столбот, пот ме прекри целиот, јас се тресев. Ја 
ги симнав стегите, се откажав и отидов дома. Отидов во 
куќата очајно надевајќи се дека нешто ќе ми го одвлече 
вниманието од тага. Но што празната куќа можеше да 
направи? Тоа беше една куќа средена токму онака како што 
таа ја остави. Сè што гледав ме потсеќаше на неа. Како 
жалосно одев по куќата, погледот ми падна на пошта која 
пристигна. На едно плико ги прочитав овие зборови: "Г-ѓица 
Шарон Роуз Бранхам." Моето срце повторно се скрши тоа 
беше писмо од банката и чек испратен до моето мало девојче 
Тие се вратија како мала Божиќна заштеда - Мислам дека тоа 
беше околу $ 1,80... О! почнав да плачам и да клекнав на 
подот. бев многу тажен, сето тоа изгледаше премногу тешко 
да се поднесе. Додека Клечев таму, си помислив: "Господи, 
ако не ми помогнеш, јас не знам што ќе направам!" 

ДЛАБОК СОН ЗА НЕБОТО 

Исцрпен, јас одеднаш паднав во сон. Тоа беше 
добредојдено олеснување. Додека спиев, сонував дека сум на 
Запад (Јас секогаш го сакав Западот). Одев со еден пар на 
чизми и еден од оние големи западни шешири. Јас поминав 
покрај една стара кочија, едно тркало беше скршено и ја 
свиркав онаа песна "Тркалото на кочијата е скршено." ме 
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препадна една прекрасна млада девојка од околу 17 или 18 
години. Таа изгледаше како ангел додека стоеше таму, 
облечена во бело, таа е убава русокоса со развиорена коса и 
сини очи кои блескаа. 

Јас реков: "Добро утро, Г-ѓице", и имав намера да 
продолжам понатаму, но таа рече: "Здраво, тато." Се свртев 
изненаден и збунет, и таа повтори: "Здраво, тато." Јас реков, 
"Молам... Жал ми е, но јас не разбирам. Како би можел јас да 
ти бидам татко? Па, ти си речиси на иста возраст како мене. 
Вие мора да сте во забуна." 

"Ти само не знаеш каде се наоѓаш тато," рече таа. "Долу 
на Земјата јас бев твојата мала Шарон." 

Јас реков, "Но ти беше само мало дете." 
Потоа ме потсети: "Тато, зарем не се сеќаваш на твоите 

предавања за бесмртноста?" 
Јас реков, "Да, се сеќавам на моите предавања. Затоа си 

ти тука таква?" "Тато, каде е Били Пол?" Праша таа. (Тоа е 
мојот син.) И 'реков дека тој беше со мене пред некое време. 

Таа рече: "Мајката те бара,тато, па јас ќе останам тука да 
го чекам Били Пол да дојде." 

"Каде е мајка ти?", Прашав. 
Таа рече: "Погледни не десно, тато", и се свртев на своја 

десна страна. Ох, тоа изгледаше како да зраците на 
светлината ги преплавија планините, и убави куќи беа на 
зелени ридови, цвеќиња и дрвја. Јазикот никогаш не би 
можел да го опише она што го видов во тој призор. Шарон 
ми покажа една од големите куќи и ми рече да одам таму; 
Тоа беше мојот дом и мајка ми ме чекаше таму. 

"Моја куќа?", Прашав, збунето. "Па, јас никогаш не сум 
имал дом." "Па, тато, сега го имаш. Оди сега, и јас ќе го 
чекам тука својот брат." 

ПОВТОРНА СРЕДБА СО СОПРУГАТА 

Тргнав по мала патека која водеше до куќата и кога 
дојдов на оваа прекрасна место, јас ја здогледав жена ми 
излезе да се сретне со мене. Таа беше прекрасно облечена во 
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бело, нејзината долга темна коса паѓаше на нејзиниот грб. 
Зборовите не можат да изразат како се чувствував кога 
повторно ја сретнав. Ја молев да ми го објасни сето ова мене - 
јас не можев да разберам како тоа е можно. Заедно 
разговаравме како и обично. Јас коментирав дека нашата 
мала ќерка прерасна во една убава млада девојка и таа се 
согласи. Но јас едноставно не можев да разберам. 

Таа рече: "Знам дека не можеш да го разбереш ова, 
бидејќи земните работи не се како оние овде Ова е небото." 

"Јас не разбирам овој прекрасен дом. Дали е твој?" 
"Да", одговори таа, "тоа е нашиот вечен дом." 
"Но, јас не разбирам зошто можам да бидам во место 

како ова." 
Љубезно ми одговори: "По сите многу задачи и напори и 

тешкотии низ кои си поминал на земјата, сега се врати дома 
на починка. Седни." 

Се свртев па седнав и имаше зад мене едно големо столче 
– Морис Столче. Гледав во столот и Хоп се насмевна и рече: 
"Јас знам што размислуваш." 

Еве што беше, Веднаш само по венчавката ние немавме 
мебел или што било друго во нашата мала куќа со исклучок 
на еден стар преклопен кревет кој некој ни го подарил, Јас 
купив шпорет за еден долар и дваесет и пет центи, и за што 
потоа мораше да се купат врата, и еден стар кожен двосед 
што беше целосно истрошен и во себе имаше неколку дупки 
и еден линолеум на на подот од предсобје... Но, на нас се 
допааѓаше и бевме среќни заедно, бидејќи имавме вистинска 
љубов. 

Но, едно нешто што од секогаш сум сакал, тоа беше 
столчето Морис. Целиот ден Работев напорно, а во вечерните 
часови проповедав и доаѓав дома доцна и мислев како би 
сакал да имам големо столче Морис, да се вратам дома и да 
се одморам во неа. Еден ден одлучивме дека може да ја 
купиме, ние слеговме во градот низ реката и гледавме некои 
столчиња. Таа што ја купивме беше зелена. Никогаш нема да 
ја заборавам.Чинеше петнаесет долари: Морав да платам три 
долари веднаш и еден долар секоја недела. Па, јас редовно ги 
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исплаќав ратите се додека не исплативме околу осум или 
десет долари, а потоа не можевме. Јас пропуштив две или три 
недели, едноставно зошто не можеше да заштедиме. Сите 
знаете како е кога не можете да врзете крај со крај. Еден ден 
и реков: "Мила, ќе мора да им се јавиш за да дојдат по 
столчето, бидејќи рокот веќе помина за две или три рати. Тие 
ни испратија предупредување, но моментално не можев да 
уплатам уште една рата. Знаеш дека ние мора даги платиме 
другите сметки, па така едноставно ќе останеме без неа. "Таа 
рече:" Па, јас не сакам да го направам тоа. "Значи, ние ја 
задржавме уште ден или два. Се сеќавам на вечерта кога се 
враќав од работа и столчето го немаше. Таа беше толку добра 
со мене и испече пита од цреша и направи се што можеше да 
ми го одвлече вниманието од тоа и да ми го подигне 
расположението. Се сеќавам кога отидов во собата да седнам, 
но таа не беше таму, и двајцата мораше помалку да плачеме. 
Таа беше толку мила. 

Така, додека стоев таму во својот сон, таа рече: 
"Претпоставувам дека се сеќаваш се за тое столче... Па, ова 
никој нема да ја одземе... платена е. Седни и почини." 

Не е потребно ниту да се каже дека Бог ми даде потребна 
сила да продолжам понатаму. Проповедав и работев на 
различни работни места, а на крајот станав ловочувар во 
државата Индијана, работата која ја работев, додека во 1946 
година ми дојде Дарот. Бог милостиво ме благослови и ме 
награди за тоа понизно му се заблагодарувам.Неколку години 
на својот син јас му бев и мајка и татко, но подоцна Господ 
ми даде мила и понизна сопруга и сега имаме мало девојче.  
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ПОГЛАВИЕ 8 

ВОНРЕДНИ НАСТАНИ ПРЕД ПОСЕТА НА 
АНГЕЛИ 

Во тоа време, се приближуваше моментот кога Бог 
имаше намера да му се открие на Виллиам Бранхам на начин 
кој не само што длабоко ќе влијае на неговата служба, но 
неговите последици ќе имаат огромно влијание врз целиот 
христијански свет. Имаше да биде знак кој никој не го 
прифаќаа, но на илјадници други беше повод за славење и за 
благодарност кон Бога, а на некои тој знак им пружи 
инспирација што предизвика зголемување стократно во 
нивната служба. 

Ние веќе споменавме неколку настани кои и претходеа 
на Ангелска посета на Виллиам Бранхам, и таму се оние кои 
посебно треба да се споменат и покрај тоа што нашето време 
и простор ни овозможуваат да ги спомнеме само неколку. 
Некои други се поврзани со визији што се наведени подоцна 
во оваа книга. Сепак, еден настан што се случи толку е од 
необична природа, бидејќи и брат Бранхам понекогаш го 
споменуваше, ние сега ќе го опишеме. Тоа е познат фактот во 
Библијата дека додека црковните лидери доцна се 
идентификуваат оние на кои Бог им дал посебна мисија, 
демоните изненадувачки веднаш го признаваат и тоа често во 
истиот момент. На прво чудо во службата на Христос, според 
Евангелието според Марко, вклучува необични сведоци на 
зол дух. Исус се врати во Назарет да го проповеда 
Евангелието на жителите на градот. Жителите на овој град, 
сепак, не го познаа идентитетот и значајноста на личноста 
која беше меѓу нив, и тие, исто така, го критикуваа за 
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промена на повик од столар во пророк. Но, признавањето кое 
тие не го дадоа веднаш дојде од злодух кој го опседна 
човекот во нивната синагога, а кој во присуство на Христос 
извика: "Знам кој си: Божји Светец." Слично на тоа, легијата 
на демоните во опседнатиот на Гадара додека тој се 
приближуваше гласно извика: "Што имам јас со тебе, Исусе, 
Сине на Севишниот Бог?" 

Исто така, додека апостол Павле во Европа ја започна 
својата мисионерска работа во градот Филипи, а не го 
поздравија како пророк со Добредојдовте, со груби раце го 
фатија и го фрлија во длабок затвор. Но, духот на гатарство 
во едно мало девојче брзо ги препозна Павле и Сила и 
извика: "Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог и тие ни го 
навестуваат патот на спасението." 

Не е изненадувачки, што дарбата за служба на Виллиам 
Бранхам првин го признаа гатарските духови дури и пред 
целосно да се разбере намерата на оваа дарба. Во една 
прилика тој помина покрај една астрологиња. Кога го 
здогледа, со рака го повика да и пријде бидејќи таа сакаше да 
разговара со него. Кога се приближуваше, таа рече: "Па, 
знаеш ли дека си роден под знакот и имаш дар од Господ?" 
Некое време се случуваа вакви настани и го вознемируваа, но 
подоцна сфати. како што ни Христос ни Павле не го 
прифатија ниту пак го ценеа сведочењето на демоните, но тие 
им наредуваа да молчат, па се разбира, ниту брат Бранхам на 
било кој начин не ја подржува ова т.н. псевдо-наука, 
астрологијата или претскажување од било кој вид, иако 
понекогаш нивното сведоштво го потврдуваше дарот од Бога. 
Господ на многу начини може да ја поткрепи и потврди 
службата на својот слуга и не зависи од доказите обезбедени 
од страна на демоните. Писмото, се разбира, строго се 
противи да Божјите деца, се советуваат од такви извори. (Из. 
47, 13 - 14) 

Веќе спомнавме дека брат Бранхам по обратување, д-р 
Рој Дејвис од Џеферсонвил го одредил, да стане Баптистички 
проповедник и да ја почне активната служба во градот. По 
завршувањето на голем собир во шаторот, пред толпа од луѓе 
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кои се собраа на брегот да гледаат, крстеше многу луѓе во 
реката Охајо. Требаше да бидат крстени околу 130 луѓе и тоа 
беше топол ден во јуни. Кога брат Бранхам се подготвуваше 
да го крсти седумнаесеттиот, го слушна тивкиот шепот кој 
рече: "Погледни нагоре." Овие зборови се повторува три 
пати. Тој погледна нагоре на небото се појави сјајна ѕвезда. 
По неколку секунди, и многу луѓе исто така ја видоа ѕвездата. 
Некои се онесвестија Едни викаа, додека другите избегаа. 
Тогаш ѕвездата, на очиглед на сите, Се повлече во небото. 
Овој настан привлече толку многу интерес да статија за тоа 
се појави во локален весник. 

Во една друга прилика, брат Бранхам во еден голем град 
Одржуваше служба три вечери. Првата личност за која 
требаше да се моли беше мало дете чии нозе се вовлекоа 
поради детска парализа, која е причината зошто тој мораше 
да оди на прсти. Одеднаш се чинеше како да е над него 
вклучено многу светлина. Прашувајќи се зошто надстојникот 
над него вклучил рефлектор, ги отвори очите и ја погледна 
ѕвездата пред себе. Присекајќи се на овој настан, вели: 
"Малото момче ми искочи од моите раце или искочи од 
мојата прегратка... Јас не знам што се случи, бидејќи тоа се 
чинеше како да секој нерв во моето тело е парализиран. Кога 
тој падна на подот, нозете му станаа нормални, а за прв пат 
во животот природно чекореше по бината. И други 
неверојатни нешта се случија и многу луѓе таа вечер го 
предадоа своето срце на Христос." 

Од време на време слични настани ќе се случат во 
животот на Виллиам Бранхам. За некое време тој не го 
испочитува Божјиот повик да пристапи во службата на 
избавение. Потоа, тука е мрачниот период на неговиот живот, 
што го опишавме, кога ја загуби неговата сопруга и детето и 
се здоби со неверојатна тага. На крајот, сепак, дојде до 
местото каде што тој одлучи дека неговиот живот ќе биде 
целосно посветен на Бога и ќе го направи она што Бог сака да 
се направи. Тогаш дојде до најголемата посета во неговиот 
живот кога тој лично бил посетен од страна на Ангелот и му 
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даде важна мисија од Семоќниот. Во следното поглавие брат 
Бранхам самиот го раскажува ова врвното искуство. 
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ПОГЛАВИЕ 9 

АНЃЕЛОТ ОД БОЖЈАТА ПРИСУТНОСТ 

Совршена Ангелска посета на брат Бранхам 
импресионира многу од Божјиот народ и неспасените. 
Додека неколку, како и многуте во времето на Христос, ја 
отфрлаа службата на натприродното, огромното мнозинство 
од присутните на Собирите на Бранхам потполно беа уверени 
во вистинитоста на Ангелска посета. 

Изненадувачки, Бог избира различни и понекогаш многу 
мистериозни начини на кои сака да ни се открие на Своите 
слуги, кои се специјално се поканети на важна служба. На 
Мојсеј, избавител на Израел, се појави во грмушката што 
гори.На децата на Израел, се наоѓаше во столб од оган ноќе и 
во облакот дење. Самоил го слушна како гласот кој го 
повикуваше во ноќта. На Илија со мек шепот. На Авраам се 
појави во Богојавление, или човечки облик, а Павле го видел 
во Неговото воскресение како и саканиот Јован. Можеби, 
сепак, најчестата посета во библиските времиња, беше над 
ангелски посетители. Така ангели се појавија на Авраам, 
Мојсеј, Исус Навин, Гедеон, Давид, пророците, Захарија, 
Марија, овчари, апостолите и другите. Најчесто, 
натприродните посети не се само визија, но вистинската 
појава на ангелски суштества. Затоа приказната за појавата на 
ангелот на Виллиам Бранхам е поддржана од многу слични 
случаи во Библијата. 

Вистината за ангелска служба на смртниците навистина 
се согласува со Божјото Слово. Тоа е широко прифатено дека 
барем до одреден степен, се обновени даровите на Светиот 
Дух во Црквата. Но, што е со дарот на препознавање на 
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духови? Многу од нив претпоставуваат дека овој подарок 
вклучува само препознавање на злите духови. Иако овој 
подарок сигурно мора да вклучува и откривање на злите 
сили, НИЕ МОРАМЕ ДА ЗАПАМЕТИМЕ ДЕКА ПОСТОЈАТ 
ПОВЕЌЕ ДОБРИ ДУХОВИ ОТКОЛКУ ЗЛИ. Што е со 
Ангелите? Во који области тие служат? Одговорот е даден во 
Евреите. 1, 14: "Нели се сите тие службени духови, пратени 
да им служат на оние кои ќе го наследат спасението?" 

СЛУЖЕЊЕТО НА АНГЕЛИТЕ БОЖЈИ КОН ЛУЃЕТО 

Иаку ние не можеме да ги видиме Ангелите, од Светото 
Писмо е јасно дека речиси цело време тие ги пратат Божјите 
деца. Без сомнение, кога би биле целосно свесни дека блиску 
до нас се небесните суштества, кој секојдневно ни го пратат 
нашето однесување и можеби нашите мисли, тоа ќе имаше 
големо влијание врз нашите животи. Сепак, тоа мора да биде 
така (Матеј 18, 10); и Пс. 34, 7: "Ангелот Господов табор 
подига околу неговите обожаватели да ги спаси." Ние би 
можеле да цитираме многу стихови од Библијата во врска со 
земната служба на ангелите, но тоа е непотребно. Факт е дека 
скоро сите Учители на Библијата веруваат и учат дека постои 
таква служба. Зошто, тогаш, ангелите не се гледаат често? 
Очигледно, на нас ни треба дејство од горе наведен дар да 
наши ослабени човечки сетила ги потикнат да погледнат 
позади завесата и да ги видат така совршени суштества како 
што се ангелите. Елисеј очигледно го имал овој дар и ние 
имаме запис на неговата молитва, во која тој се молеше да 
очите на неговиот слуга се отвараат како и тој би можел да ја 
види Господовата Небеска Војска. 

"А Елисеј вака се молеше: 'Господи, отвори му ги очите 
да види!' И Господ му ги отвори очите на момчето, и тој ја 
виде планината околу Елисеј беше цела прекриена со огнени 
коњи и коли." (2 Цареви 6, 17) 

Забележани се многу случаи каде што луѓе пред да го 
Напуштат овој свет сведочеа за присуство на ангели. Според 
зборовите на Исус е една од обврските на ангелски суштества 
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е да се пренесе човечкиот дух на небото кога ќе го напушти 
својот рушевен стан од глина (Лука 16, 22). Се чини дека 
кога заглушените човечки сетила окажат, заживувааат 
духовните сетила и тогаш може да посведочат за она што 
обичните смртници не можат. 

АНГЕЛСКА ПОРАКА НА БРАТ БРАНХАМ 

Ангелот со брат Бранхам при прва посета разговараше 
половина час, Повторно влегуваме во библиски денови и без 
сомнеж, како што поминува времето, ќе има многу повеќе 
вакви натприродни откровенија. Еден е клучен елемент во 
врска со ваквата посета. Ангел Господов никогаш не ќе 
открие нешто што не се согласува со Светото Писмо. 
Всушност, ние сме должни да го поставиме Словото Божјо 
над откровение на ангелите, бидејќи сатаната се појавува и 
како ангел на светлината. Оние кои размислуваат духовно, 
сепак брзо го откриваат лажниот дух. Сатаната е татко на 
лагата, лажго од навика и не може да трае долго време да не 
лаже или да изјави нешто што превртува, искривува или го 
негира Писмото или му одзима или додава. неговиот прв 
разговор со еден член на човечката раса, Ева, вклучуваше 
директна лага. Сепак, ефектот на евангелскита посета на 
Вилијам Бранхам постоеше прилив на пробудување кое 
одекна низ целиот свет, а сепак нема крај. Сега на брат 
Бранхам ќе му дозволиме со свои зборови да ни ја раскаже 
средбата со ангелот, како разговараше со него и му кажа 
некои работи поврзани со работата за која Бог го повика: 

□ □ □ □ □ 

Морам да ви кажам за еден ангел и за примање на дарот. 
Никогаш нема да го заборавам денот: Мај 7, 1946 година во 
Индијана е прекрасен период од годината, а јас се уште 
работев како лово чувар. Се вратив дома за ручек, и проааѓав 
поткрај куќата и го вадев пиштолот кога ми пријде многу дар 
пријател Прод Висеман, братот на клавиристот од мојата 
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црква и ме замоли тоа попладне со него да одам во Мадисон.. 
Му реков дека е невозможно, бидејќи морав да одам на 
патрола и како што одев околу куќата под јавор дрво, се 
чинеше дека целиот врв на дрвото е одвоен. Се чинеше дека 
нешто слезе од тоа дрво како голем силен ветер... тие се 
стрчаа кон мене... Мојата жена се исплаши од куќата и ме 
праша што е проблемот. Обидувајќи се да дојдам при себе, 
седнав и реков дека, по сите овие дваесет и необични години 
сум бил свесен за тоа чудно чувство, и дека постоеше време 
кога треба да дознам што е тоа тука. Дојде до криза! Реков 
збогум на неа и на своето дете, и ја предупредив дека ако не 
се вратам за неколку дена, да можеби никогаш нема да се 
вратам. 

Тоа попладне отидов на едно затскриено место да се 
молам и да ја читам Библијата. Отидов длабоко во молитва и 
се чинеше како дека Целата моја душа ќе се искорени од 
мене. Плачев пред Бога... јас бев долу на земјата... Гледав 
горе до Бога и возвикнав: "Ако ми простиш за она што го 
направив, јас ќе се обидам да направам подобро... Жал ми е 
што сите овие години имав небрежен однос за работата што 
Ти сакаше да ја направам... Дали на некој начин ќе ми 
говориш, Господи? Ако не ми помогнеш, јас не можам да 
одам понатаму." 

Потоа, уште во ноќта, Околу единаесет часот престанав 
да се молам и јас седев кога забележав дека во собата трепка 
една светлина. Мислејќи дека некој доаѓа со факел гледав низ 
прозорецот, но никој не беше таму и кога погледнав назад, 
светлината се ширеше на подот за и стануваше се поголема и 
поголема. Сега, знам дека тоа е малку чудно како што мене 
тогаш ми се чинеше. Како што светлината се ширеше, јас 
природно станав возбуден и почнав да станувам возбуденн и 
тргнав да ги преместам столчињата, но кога погледнав 
нагоре, имаше една голема ѕвезда. Сепак, немаше пет крака 
како ѕвезда; повеќе личеше на огнена или светлинска кугла 
која блескаше на подот. Слушнав некое чекорење по подот, 
што ме преплаши повторно, бидејќи Јас не знаев да никој 
освен мене доаѓа таму. Па, ги видов нозете на еден човек кој 
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ми се приближуваше доаѓајќи преку светлината така 
природно како што вие би ми дошле поблиску. Тоа беше 
човек кој што се однесува до човечка тежина, беше околу 
деведесет килограми и беше облечен во бели облеки. Тој 
имаше мазно лице без брада, темна коса да рамениците, 
прилично темна кожа и беше многу привлечен - како што тој 
се приближуваше, неговите очи се сретнаа со со моите. 
Гледајќи колку бев исплашен, почна да зборува: "Не плаши 
се бев испратен од присуството на Семоќниот Бог да ти 
кажам дека твојот живот е чудно неразбран и постапките 
несфатени за да се покаже тоа дека Бог те испрати да го 
однесеш дарот од божественото исцелување на народите на 
светот. АКО БИДЕШ ИСКРЕН И АКО УСПЕЕШ ЛУЃЕТО 
ДА ТИ ВЕРУВААТ, НИШТО НЕМА ДА ОСТАНЕ ПРЕД 
ТВОЈАТА МОЛИТВА, ДУРИ НИ РАК. "Зборовите не можат 
да изразат како се чувствував. Тој тука ми кажа многу работи 
кои тука не можам да ги наведам оти нема доволно простор. 
Тој ми рече дека јас ќе бидам во можност да ги детектирам 
болестите од вибрациите на мојата рака. Тој отиде, но Го 
видов неколку пати од тогаш. Тој ми се покажа можеби 
еднаш или два пати во период од шест месеци и зборуваше со 
мене. Неколку пати видливо се прикажа во присуство на 
другите. Не знам кој е тој. Знам само дека тој е Божји гласник 
за мене. 

Се разбира, јас почнав да се молам за болните. Јас не 
тврдам дека завземам место на лекар. Знам дека лекарите 
може да и помогнат на природата, но и тие се само луѓе... Бог 
е семоќен. Големите нешта што се случија во текот на 
изминатите неколку месеци, постојат толку многу кои 
никогаш нема да можат да се забележат, но Бог одново и 
одново ги потврдуваше зборовите на Ангелот. Глуви, неми, 
слепи, сите видови на болести беа исцелени и досега има 
забележано илјадници сведоштва. Да, јас немам моќ да го 
сторам тоа... Јас сум само беспомошен човек додека не го 
почувствувам Неговото присуство. Многу луѓе кои 
присуствувале на овие состаноци знаат дека нивните болести 
и нивните гревови им се речени директно од бината. 
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Почитуван читателу, те молам да не го разбереш погрешно 
моетно едноставно знаење, на начинот на кој сето тоа се 
обидував да го пренесам. Ова го велам со цел да имаат 
појасна слика за тоа како треба да ги искористат предностите 
на Божјиот дар. Тој ми рече да бидам искрен и да се натераат 
луѓето да веруваат, и тоа е она што јас се обидувам да го 
направам. Бог секогаш има нешто или некого, преку кого 
работи, а јас сум само инструмент кој тој го користи. Ниту 
еден смртник не може да добие заслуга за чудо, и јас сум 
само обичен смртник. Не знам до кога ќе ми овозможи Бог да 
го правам тоа, но од Неговата благодат, јас имам намера да 
Му служам најдобро што можам, да служам на неговиот 
народ се додека тој ми дозволува да живеам. 

□ □ □ □ □ 

Ангелот во текот на оваа неверојатна посета на Вилијам 
Бранхам му рече, и некои други работи кои тој понекогаш ги 
спомнуваше во своите проповеди. Една од тие работи е 
поврзана со два знака, која требаше да му се дадат. Како што 
веќе рековме, првиот знак е подарок во левата рака. Сила на 
Бога, подарок кој ќе ги познае и разоткрие болестите кои ги 
имаа луѓето. Овој натприроден знак ќе резултираше со 
зголемување на верата кај целото слушателство. Потоа го 
имаше вториот знак, така да ако не поверуваа на првиот ќе 
му веруваа на вториот знак. Тоа не потсетува на приказната 
за Мојсеј, на кој исто така му беа дадени два знака, така што 
ако луѓето не веруваат во првиот, ќе веруваат во вториот 
знак. (Излез 4, 1 - 8) 

Затоа, Ангелот му кажа дека вториот знак ќе биде дар 
што на Брат Бранхам ќе му овозможи да ги расудува мислите 
и делата од минатиот живот на поединците. Понекогаш тој 
дојде до откровение на една епизода во животот на еден 
човек за кој знаеше само тој, но дека откривањето во голема 
мера ќе ја зајакне верата на тоа лице. Ние би можеле да 
додадеме дека гревот што е под крвта на Христос никогаш не 
се открива, но кога тој грев е покриен и неисповедуван, тој со 
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тој дар ќе го изнесеше на светло и тоа нормално лице веднаш 
ќе го доведе до покајание. Ние ги гледаме ефектите од овие 
два подароци, и со голема сигурност може да се каже дека е 
манифестација на овие дарови поточно од било кој дар кај 
секое човечко суштество откриен. Првиот знак беше ден 
веднаш по посетата. Друг знак во служба на брат Бранхам 
беше откриен неодамна. 

Во врска со тој знак, Ангелот ја изнесе оваа значајна 
изјава: дека човечките мисли во небото се погласни од 
нивните зборови на земјата. Ова е многу сериозно 
предупредување и неопходно е за сите нас да биде целосно 
искрени пред Бога и да живееме совестен и чесен живот во 
страв од Бога.  

Друга работа е што ангелот ми рече беше дека Исус ќе 
дојде многу брзо и дека оваа мисија е еден од знаците на 
близината на Неговото доаѓање. Тој рече дека ако брат 
Бранхам биде верен на тој повик, дека последиците од тој 
повик ќе стигнат до целиот свет и ќе се потресат нациите. На 
крајот, Ангелот, истакна дека со овие знаци Бог го собира 
сиот Свој народ во единството на Духот, дека тие треба да 
бидат едно срце и обединети.  

Следниов дел содржи повеќе факти за ангелска посета и 
нејзините последици, од страна на луѓе од заедницата на Брат 
Бранхам додека ги раскажуваат нивните сведоштва. 
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ПОГЛАВИЕ 10 

ПОЧЕТОК НА НОВА СЛУЖБА 

По посетата на ангелот, брат Бранхам се врати во својот 
дом. Во неделата навечер, тој зборуваше во неговата црква во 
Џеферсонвил. Луѓето од црквата му веруваа и го сакаа. Сега 
тие ќе продолжат со приказната за развојот на настаните, кои 
потоа се случуваа бргу и брат Бранхам го вовлекоа во служба 
на светски размери. 

□ □ □ □ □ 

Минатата година, кога тој беше со нас, брат Бранхам 
имаше многу виденија, и сите од нив се покажаа како 
вистинити пред нашите очи. Но, посебниот дар за исцеление, 
кој го прими по посетата на ангелот го објави само неколку 
дена пред да не остави и да отиде во Сент Луис. Ние во 
Џеферсонвил верувавме дека Виллиам Бранхам е пророк 
пратен од Бога. Една од прекрасни карактеристики на нашиот 
брат е тоа што е понизен. Ние го знаеме, откога беше ученик, 
а вистината е дека тој отсекогаш живееше чист, морален и 
мирен живот и тој секогаш изгледаше малку поразличен. 
Многумина тука ги гледаа овие призори во кои Бог ги 
открива своите тајни од кои некои се помалку или повеќе 
скриени од времето на апостолите. 

По неговото обраќање, кога тој почна да проповеда тука, 
ние му кренавме голем шатор за него и дојдоа луѓето од 
околината, и од далечина. Три илјади луѓе присуствуваа на 
неговата прва кампања да ја слушнат приказната која беше 
објавена за Исус од Назарет. 
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Тогаш сфативме дека Бог му дал посебен феномен, но не 
знаевме точно она што ќе биде. Многу од знаци и чуда, кои 
би можеле да ги разберат само продуховени лица, по што во 
почетокот на деновите на неговата служба. Се уште се 
прашувавме што ќе бидат последици поради влијанието на 
овие работи што се шират низ светот, растеше се повеќе и 
повеќе како одат деновите. 

Тоа беше вечер на Меморијалниот ден 1946 година, 
додека тој зборуваше во црквата, раскажуваше за неговата 
средба со ангелот, и како ангелот му кажал за дарот на 
исцелението кој требаше да го однесе до сите луѓе ; дека ќе 
му доаѓаат илјадници поради исцелението и дека ќе стојат 
илјадници пред него и дека тој ќе застане пред илјадници во 
преполни сали. 

Така, за телесен човек тоа изгледаше сосема невозможно, 
бидејќи момчето беше понизен работник, многу сиромашен, 
припросто и необразувано лице. Но видовме други негови 
визији како се исполнија, а за ова тој зборуваше со таква 
сигурност и толку отворено, и ние бевме сигурни дека тоа ќе 
се исполни. Тој рече, исто така, дека ангелот му рече дека со 
натприродна сила е во можност да навлезе во болеста, а 
потоа, ако тој остане понизен, ќе биде во можност да навлезе 
во срцата и умовитеи ќе им раскажува за минатото во 
нивните животи и дека многу ќе биде неразбран. Ангелот 
понатаму му велеше дека преку тоа дејствува Духот на 
Христос, и дека за оваа намена е повикан од раѓањето и дека 
последните денови се тука, тоа е знак на последните денови и 
дека овој дар од Бога ги поканува сите негови луѓе заедно во 
единството на Духот. 

Знаевме дека овие знаци се во согласност со Светото 
Писмо, и се сеќавам дека Исус Христос, кога Светиот Дух 
беше над него, му рече на Натанаил дека го виде под 
смоквата пред Филип да го повика и ова е знак на Натанаил 
да знае дека Исус е синот Божји, Месијата на Израел. Исто 
така, кога Христос на Самарјанка и рече за нејзините пет 
мажи, таа истрча во градот, велејќи: "Дојдете да видите еден 
човек кој ми кажа се што сум направила! Зар не е тоа 
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Христос?" А Мојсеј, исто така, големиот избавител на 
Израел, Бог го предодреди и е роден во необични околности. 
Сатаната се обидуваше да го уништи, а подоцна му беа 
дадени два знака пред ослободувањето, па луѓето можеа да го 
препознаат како Божји претставник за ова ослободување. 
Значи, повторно, ангелот му рече дека неговите знаци се 
даваат за луѓе да веруваат во Исус Христос, во оној што ги 
сака. Деновите се, исто така, за обединување на целата црква 
дека луѓето веќе не ќе бидат одвоени поради црквени 
верувања и религии. Брат Бранхам сигурно сочувствува со 
сите наши браќа кои меѓусебно се разделија. Тој веруваше 
дека Бог ќе ги обедини сите оние кои се во Неговата црква во 
единството на Духот, а потоа Исус ќе дојде по својата црква. 

Ние веруваме дека животот на нашиот брат може да се 
спореди со Мојсеј, од дамнешни времиња. нашиот брат е 
многу смирен и не тврди дека е голем човек. На себе си не ја 
припишува славата, но целата заслуга ја припишува на Исус 
Христос, кој го спаси и го повика. 

ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА ЗА ВРЕМЕ НА 
СЛУЖБА 

Таа недела вечер, по појавата на ангелот на Брат 
Бранхам, како што тој зборуваше во црквата во Џеферсонвил, 
некој дојде и му подаде телеграма. Телеграмата беше од Сент 
Луис и го повикаа да дојде и да се моли за мало девојче по 
име Бети Доерти која умираше. Вести за тоа што се 
случуваше дојдоа дури до Сент Луис, а потоа го молеа да 
одговори на повикот. Секој ден работеше за да го прехрани 
своето семејство и немаше пари да оди, па ние дадовме 
доброволен прилог за таа намена. Ние собравме доволно 
пари да се плати за патувањето со воз таму и назад. Тој 
позајми одело од еден од неговите браќа и мантил од еден 
брат и околу полноќ го качивме на воз за Луисвил, Кентаки, 
од таму тргна за Сент Луис. 
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ИСЦЕЛЕНИЕ НА БЕТИ ДОЕРТИ 

На патот према таму беше многу смирен, знаејќи дека 
Бог нема да го изневери. Кога тој пристигна на станицата во 
Сент Луис, тој беше пречекан од проповедник Доерти, еден 
од пасторите во тој град, кој го повика да и служи на 
неговата ќерка, која лежеше умирајќи како резултат на некоја 
непозната болест. Беше поканет најдобар лекар во градот, па 
дури и тој не можеше да го дијагностицира нејзиниот случај. 
Брат Доерти уморно рече: "Ние направивме се што знаевме и 
тоа го направија и нашите лекари, исто така. Ние се молевме 
и се молевме многу, и многу проповедници и заедницата 
постеше и се молеше, но без успех." Тогаш брат Бранхам со 
нејзиниот татко отидоа во неговата куќа каде што лежеше 
дете на умирање. Мајката на детето и дедото го поздравија. 
Во тоа време, многу пријатели беа во куќата и се молеа. 
Погледна во таа жална глетка, заморни родители го 
погледнаа сериозно, како да сакаа да кажат: "Зарем не можеш 
да ни помогнеш?" Додека полека се приближуваше до 
креветот, по образите на нашиот брат паѓаа солзи. Како е тоа 
тажна глетка да гледате кадрава девојка, што се чинеше дека 
е само коска и кожа, а како на животно си го гребеше малото 
лице. Таа врескаше со сиот глас, но нејзиниот глас промукна 
бидејќи сето ова траеше веќе три месеци. Брат Бранхам беше 
во собата клекна и се молеше со другите. Но, по молитвата се 
чинеше дека на детето не е подобро. 

Брат Бранхам потоа ме праша да оди на тивко место за да 
се моли, така што ќе може да види што Исус Христос сака, 
тој да направи. Тој сфатил дека само по себе не може да 
направи ништо. Се сеќавам дека Исус во петтата глава од 
Евангелието според Јован, кога во базен на Бетсеида, исцели 
еден сакат човек, но мноштво на сакати и слепи и хромите 
беа неисцелени,на евреите им рече: "Вистина, вистина ви 
велам: Синот самиот од себе не може ништо да стори, туку 
гледа она што го прави Таткото; бидејќи она што Тој го 
прави, тоа го прави и Синот, исто така." Тоа е во служба на 
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нашиот брат вистинито. Често тој ја гледа работата преку 
визија. Прво, Бог му покажува, а потоа тој само игра улога во 
глетката што ја виделл. 

ПРИСТИГНА ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Тие го зедоа во црква. Пастор Доерти, неговиот татко и 
брат Бранхам се молеа околу три часа. Тие потоа се вратија 
дома и ја видоа истата сцена како порано. Брат Бранхам 
потоа влезе во собата за да се завземе за детето. Потоа одеше 
нагоре и надолу по улица, и, конечно, седна во автомобилот 
на пасторот кој бил паркиран во близина. По некое време, од 
автомобилот вратата се отвори и брат Бранхам чекореше кон 
куќата, овој пат со утврден изглед. Нешто се случи! Таткото 
и дедото го сретнаа на вратата и по еден поглед на лицето, 
тие знаеле дека нешто се случило. Тој ги праша: "Дали 
верувате дека Јас сум слуга на Бог?" "Да", беше извикот на 
семејството. "Тогаш се како што ви велам правете и ништо да 
не се сомневате." На мајката и рече: "Донеси ми една чаша 
чиста вода и бела крпа. Вашето дете ќе живее заради тоа што 
Бог ми го испрати Својот ангел, и тој ми кажа дека вашето 
дете ќе живее." 

Додека мајката отиде по вода, на таткото и дедото им 
било кажано да клекнат, еден од десна, а другиот на левата 
страна од брат Бранхам на дното на креветот. Кога мајката се 
врати, и беше кажано со влажна крпа да и го брише лицето на 
нејзината ќерка, а потоа рацете, па нозете, додека брат 
Бранхам се молеше. Тогаш тој рече: "Татко, како ми ги 
покажа овие работи, така сторив по визијата што ми ја даде. 
Во името на Исус Христос, Твојот Син, го прогласувам ова 
дете за исцелено." Демонот веднаш го напушти девојчето. 
Она денес е нормално, здраво дете кое живее на истото 
место. Жителите на градот се собраа околу Брат Бранхам, но 
тој се повлече ветувајќи дека ќе се врати подоцна како што 
направи за неколку недели. 
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СВЕДОЧЕЊЕТО НА ТАТКОТО ПРОПОВЕДНИК РОБЕРТ 
ДОЕРТИ 

"Нашето мало девојче, Бети, три месеци беше болна. Ние 
донесовме двајца многу познати лекари на нашиот град, но 
очигледно не можеше да се најде причината за нејзината 
болест. Исто така, голем број познати проповедници на 
градот и околните места се молеа за неа. Нејзината состојба 
постојано се влошуваше. Тогаш од Џеферсонвил, Индијана 
повикавме човек со име Виллиам Бранхам кој го има дарот 
на божественото исцелување. Бил брат, како што се нарекува, 
веднаш дојде. По неколку часа на молитва дојде и ни кажа 
дека Господ во визија му покажа што да се направи за нашата 
мала Бети да оздраве. Таа беше само коска и кожа и цело 
време се тресеше како да страда од парализа. Бил брат не 
праша дали ќе веруваме и ќе слушаме што тој ни кажува да 
се направи. Кога се молеше над неа и го повика името на 
Исуса Христа, и нашето девојчето оздраве веднаш. Ова беше 
пред 10 месеци. Нашата мала Бети сега е сосема здрава и 
доста се поправи.Спремен сум да пишувам за нејзиното 
исцеление или за било кое исцеление што се случија во текот 
на собирите на Пробудувањето што Брат Бранхам ги одржа 
во Сент Луис во 1946 година." 

 
Проповедник Роберт Доерти 

Авенија Гано 2009 
Сент Луис, Мисури 
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ПОГЛАВИЕ 11 

НЕГОВА ПРВА ИСЦЕЛИТЕЛСКА 
АКТИВНОСТ ВО СТ.ЛУИС ВО МИСУРИ 

На 14-от ден од јуни 1946 година, брат Бранхам, неговото 
семејство и две сестри од неговата црква тргнаа од 
Џеферсонвил во Сент Луис, каде што тој ја започнуваше 
својата прва исцелителска кампања. Тоа беше убаво утро и 
тие пееја христијански песни додека патуваа. 

Во четири часот дојдоа во Сент Луис, каде што 
претходно се договориле да се сретнат со проповедникот 
Доерти на завршетокот на големиот мост на МкАртур што ја 
премостува реката Мисисипи. Неговиот автомобил,беше 
покриен со плакати за претстојното пробудување, беше таму. 
Брат Доерти ги пресретна и ги однесе во својот дом. 
Друштвото го поздрави семејството и малата Бети кој беше 
исцелена неколку дена порано. Таа ноќ, тие отидоа во голем 
шатор каде требаше да проповеда Брат Бранхам. Додека на 
публиката и објаснуваше она што Бог го направи за него, 
луѓето внимателно го слушаа со очигледен интерес. Таа ноќ 
тој се молеше за осумнаесет лица. Меѓу нив беше и еден 
човек кој со години е хром. По молитвата во името на Исус 
стана и танцуваше и одеше без помош. Еден слеп човек е 
исцелен, а на неколку глуви ушите им се отворија. 

Следното утро, тие побараа од Брат Бранхам да дојде во 
Психијатриската болница во Сент Луис. На умоболна жена се 
врати здрав разум, а подоцна таа беше отпуштена. Отидоа во 
Гранит град во Илиноис и се најдоа со една жена, која имаше 
околу 38 килограми, а страдаше од рак. По молитва Бог ја 
допре и од тогаш од неа беше побарано да се облече и да си 
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оди дома. Во следната куќа што ја посетија живееше една 
жена на која десната страна на телото и беше парализирана 
околу една година. Брат Бранхам се молеше за неа, а потоа и 
наредил да стане во името на Исус Христос. Таа го слушна и 
веднаш ја крена десната рака над главата и стана сама. Потоа 
танцуваше одеше напред и назад низ собата. Нејзиниот глас, 
кој што беше изгубен, се врати и таа можеше да зборува. 

Кога друштвото таа вечер се врати во шаторот, беше 
полн. Многу стоеа надвор на дожд, додека другите биле во 
автомобили паркирани во близина. Службата повторно беше 
благословена и имаше неколку прекрасни исцеленија. 

Како средбите продолжуваа, секоја ноќ, се случуваа уште 
извонредни чуда. Паѓањето на обилните дождови, кои не беа 
карактеристични за овој период од годината, но не ги 
одвратија луѓето да присуствуваат на состаноците. Тие носеа 
со нив стари весници и ги користеа како подметачи за 
влажни столици. Се додаваше уште столчиња, но тие веднаш 
беа зафатени и многу од нив и понатаму останаа да стојат. 

Во неделата вечер за молитва излезе еден црн човек, 
проповедник кој беше целосно слеп на двете очи, а 
многумина во Публиката го знаеа. По молитвата Брат 
Бранхам ја подигна раката, а црнецот викна: "Проповеднику, 
ja гледам Вашата рака." Потоа тој погледна нагоре и ги виде 
светлата и извика: "Слава на Господ, јас можам да ги 
пребројам светлата во ова место и да ги видам полугите на 
кој што висат." Луѓето го прославуваа Бога за ова чудо, 
бидејќи многу од нив го знаеа тој црномурест проповедник и 
знаеа дека тој беше слеп дваесет години. 

Една жена, таа вечер го отфрли повикот на Светиот Дух 
и го напушти собирот, но таа направи само неколку чекори, 
кога таа доживеа срцев напад и се урна на тротоарот до една 
гостилница. Брат Бранхам излезе и се молеше за неа, по што 
таа застана и призна дека таа го одби Божјиот повик во 
своето срце. 

Службите беа закажани за неколку дена, но потоа 
неколку проповедници на градот дојдоа во собата каде што 
тој беше и почнаа да го убедуваат да продолжи со 
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состаноците подолго од планираното. Клекнат и барајќи од 
Бога за божествено водство, брат Бранхам рече дека ќе 
продолжи доколку тоа е волјата на Господ. Од Вечер по 
вечер се зголемуваше и интересот за состаноците и се појави 
и полицијата за да провери дали е сè во ред. 

Тогаш почнаа да пристигнуваат изјави за исцелувања. 
Една од првите за кој се молеше во оваа кампања беше мала 
дама на околу седумдесет години и се гледаше дека на носот 
имаше рак на големина на мало јајце. Тогаш, дури и една 
недела подоцна, таа се врати да каже дека ракот исчезна. Со 
оглед на многу други сведоштва. Сведоштво на малата Бети 
Доерти, која покажа дека е со одлично здравје, тоа е, се 
разбира, многу импресивно. Се молеше за еден проповедник 
кој не можеше да ги крева рацете. Тој потоа ги крена рацете и 
Му се поклони на Бога. Многу глуви и неми се исцелија и на 
публиката ги повторуваа зборовите да слушаат. Една жена се 
заблагодари на Господ што можеше да оди без протези. 
Друга жена, која страдаше од артритис и тризмус беше 
веднаш исцелена. Лесно можеше да ја отвори и ја затвори 
устата. И така исцеленијата се множеа и станаа безброј. 

Бидејќи голем број од оние кои имаа потреба од молитва 
е зголемен од вечер во вечер, брат Бранхам често се молеше 
до два часот наутро. Тоа за него на овие средби који траеа со 
месеци беше готово вообичаено. Неговото сочувство за 
болните беше толку големо што тешко му беше да ги остави 
луѓето. 

Кампањата продолжи до 25-ти јуни. Следното утро се 
врати во Џеферсонвил, Индијана. Од родителите на една 
млада девојка доби телеграма во која му порачуваат дека 
нивната ќерка е во сериозна состојба. Кога брат Бранхам се 
појави во болничка соба, се молеше за неа и Исус го допре 
нејзиното тело. тогаш таа се облече и си отиде дома здрава 
како дрен. 

По некое време брат Бранхам се врати во Сент Луис за 
една вечер во аудиториумот одржа собир во Киел. Тогаш во 
таа голема зграда дојде околу 12 000 луѓе. 
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ПОГЛАВИЕ 12 

ДРАМАТИЧНИ НАСТАНИ ВО СЛУЖБА 
НА БРАТ БРАНХАМ ПО ПОЈАВАТА НА 

АНЃЕЛИТЕ 

Веднаш по настаните од претходното поглавие големи 
знаци и моќните дела на Бог почнаа да ја следат службата на 
Брат Бранхам. Во време од три месеци се случија толку 
одлични работи така да нивно прераскажување можеше да 
исполни во неколку книги. Тоа се уште е тешко да се разбере 
како тоа се прошири за толку кратко време. За помалку од 
шест месеци луѓето доаѓаа и пишуваа од странство. Некои го 
видоа во видение и дојдоа во Џеферсонвил за да дознаат дали 
има некој со такво име. Жителите на градот ги испраќаа во 
црква. Тогаш верниците од црквата радосно би им ја 
раскажеле приказната. Ќе погледнеме на неколку од овие 
необични настани кои се случија во следните неколку 
месеци. 

ОЖИВУВАЊЕ НА МРТВИТЕ 

Во текот на летото, брат Бранхам беше поканет во 
Џонсборо, Арканзас во црквата на библиски час каде што 
проповедник е Ричард Рид. Луѓето во дваесет и осум држави 
и од Мексико се собраа во овој мал град и се проценува дека 
околу 25.000 луѓе присуствуваа на состаноците. Тие живееле 
во шатори, приколки и каравани, а некои спиеа во своите 
автомобили. Во 80 километри околу градот немаше хотелско 
сместување. На последната вечер на овие служби штом 
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евангелистот дојде на сцената, со илјадници луѓе во и околу 
црквата, еден возач на брза помош, кој стоеше од десната 
страна, тој викаше и мавташе да го сврти вниманието   на 
себе. Тој рече: "Брате Бранхам, мојата пациентка умре, 
можеш ли да дојдеш до неа?" Некој рече: "Помеѓу него и ред 
резервиран за брза помош стојат околу 2.000 луѓе, не може да 
тргне." Тогаш дојдоа четворица силни мажи додека го 
изведуваа, тоа беше впечатливо да се одбележи како луѓето 
се обидуваат да му се приближат. 

Евангелистот го одведоа до редот за колата на брзата 
помош, и во автомобилот на прва помош виде еден стар 
човек клекнат,со комбинезон кој беше скинат на скоро многу 
места. Во рацете цврсто ја држеше старата искината шапка 
зашиена и извртена со конец и рече: "Брате Бранхам, мајка 
ми умре." Човекот Божји се приближи до неподвижното тело 
и ја грабна за рака. Нејзините очи беа неподвижни, и лежеше 
мирно и без здив. Додека ја читаше дијагнозата, брат 
Бранхам погледна наназад во нејзиниот сопруг и му рече: 
"Таа има рак." Човекот одговорил: "Тоа е точно," Клекнат на 
подот почнал да вика: "О, Боже, врати ми ја мајка ми." Тогаш 
во автомобил за итни случаи завладеа молк на неколку 
моменти. 

Потоа го слушнав гласот на брат Бранхам да се моли: 
"Семоќен Боже,Ти си Авторот на вечниот живот, дарител на 
сите добри дарови, те молиме во името на Твојот возљубен 
Син, Исус Христос, да и го вратиш на оваа жена, нејзиниот 
живот." Одеднаш опуштената рака кај брат Бранхам се собра, 
и тесна кожата на челото почна да се наборува. Со малку 
помош од брат Бранхам таа седна. Восхитен сопруг виде што 
се случи и ја прегрна и извика: "Мајко, фала му на Бога, ти си 
повторно со мене." Брат Бранхам се провлече до вратата на 
брза помош за да се врати на бината.Возачот на Брза помош 
рече: "Господине, толку многу луѓе стојат на другата страна 
на вратата што не ќе може да се отвори." Потоа го зеде по 
друг пат додека го држеше палтото на прозорецот никој да не 
го види како си оди. 
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СЛЕПО ДЕВОЈЧЕ КОЕ ОСТАНА БЕЗ ТАТКО СИ 

Кога дојде на местото на одржување, имаше многу луѓе, 
кои стоеа во ред и на дожд. Тој почна да се движи низ 
толпата. Никој од нив не обрна внимание на него, бидејќи 
никогаш порано не го виделе. Деноноќно црквата беше полна 
и само неколкумина би ја напуштиле зградата, освен за 
сендвичи или за некои други потреби. Наеднаш се слушна 
жален повик: "Тато, тато," некој извика. Гледајќи надвор, тој 
го виде слепото црно девојче кое се туркаше во толпата. Таа 
го изгубила својот татко, и никој не се обиде да и помогне да 
го најде. Ова е жална глетка и допре до срцето на 
евангелистот и застана пред неа, така што таа мораше да го 
допре. "Извинете, ве молам", рече црнкињата сфати дека таа 
дојде до некого. "Јас сум слепа и Го изгубив татко ми и не 
можам да се вратам во автобус." "Од каде сте?" Ја праша брат 
Бранхам. "Од Мемфис", рече таа. "Што правиш ти тука?" Тој 
праша. "Јас дојдов за да го видам исцелителот", рече таа. 
"Како си слушнала за него?" "Ова утро јас слушав на радио и 
луѓе кои се родени глуви и неми да зборуваат. Слушнав за 
еден човек кој рече дека е од Мисури; рече дека дванаесет 
години добивал надомест за слепи, но сега тој може да ја 
чита Библијата. Господине, јас сум слепа од раното детство, 
катаракта ме заслепува. Лекарот вели дека е обвиткана околу 
оптичкиот нерв на моето око. Да се обиде да ме оперира, тоа 
би било уште полошо и мојата единствена надеж е да се дојде 
до исцелител и тогаш мојот Господ ќе ме исцели. Слушнав 
дека ова е последната ноќ тука. И тие велат дека дури и не 
може да се дојде во близина на зградата. И сега во толпата го 
изгубив својот татко, господине, ќе ве ве замолам да ми 
помогнете да дојдам до автобусот?" 

Бидејќи таа беше слепа, девојката се разбира не можеше 
да види со кого разговара, а и другите луѓе околу него 
никогаш порано не го виделе и сега тие се прашуваа кој е 
човекот кој и обрнува внимание на таа мала црнкиња. Брат 
Бранхам, го привлече нејзината вера па рече: "Дали веруваш 
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во овие работи за који слушна, особено откако денес имаме 
толку многу лекари?" Таа одговори: "Да, господине, лекарите 
за мене не направија ништо. Верувам дека приказната на 
ангелот, кој го посети брат Бранхам е вистина. Кога вие само 
би ми помогнале да дојдам до тој човек, тогаш би можела да 
го пронајдам татко ми." 

Тоа за Брат Бранхам беше премногу. Тој ја наведна 
главата додека солзите му се тркалаа на образите. Потоа, ја 
подигна главата и рече: "Госпоѓице, можеби и јас сум оној 
што го бараш." Таа тогаш го зграпчи реверите на палтото. 
"Дали сте вие исцелителот?" Извика со солзи кои и течеа по 
нејзиното лице, таа преколнуваше: "Не поминувај од мене, 
господине. Смилувај се на мене, слепа жена."  

Потсетуваше на слепа Фани Крозби, која напиша: "Не 
бегај од мене, нежен Спасителу, слушни го мојот скромен 
крик, додека други ги покануваш, не бегај од мене." Имаше 
чуено, се разбира, за тоа од другите дека исцели слепи и 
почна да верува таа ако дојде до брат Бранхам ќе го прими 
видот. Но, евангелистот рече: "Јас не сум лекар, јас сум брат 
Бранхам, Исус Христос е твојот исцелител." Потоа ја праша 
слепата девојка да ја наведне главата за да се моли. 

"Господи, пред некои 1900 години еден стар крст беше 
влечен по улиците на Ерусалим со себе, оставајќи крвави 
траги од Оној Кој го носеше. На патот кон Голгота неговото 
слабо тело падна под тежината на крстот. Потоа тој дојде 
Симон од Кирена и му помогна да го носи. Сега, Господе, 
едно дете на Симон е тука оди во темнина. Сигурен сум дека 
ме разбираш." 

Во тој момент девојката врисна. "Јас бев слепа, а сега 
гледам." Луѓето кои дојдоа по брат Бранхам сега се 
приближуваа. Сите луѓе беа под рефлекторите, тогаш тие 
сфатија дека овој млад брат е Бранхам. Како што се собираа 
до него, се случи уште една работа што ме трогна. Еден стар 
човек со извртени нозе, потпирајќи се на патерица ги 
гледаше сиве овие настани и повика "Брате Бранхам, јас те 
препознавам, осум часа сум на овој дожд, смилувај ми се!" 
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"Дали веруваш и ме прифаќаш како Божји слуга?" Го 
прашав. "Да." Му рече: "Во името на Исус Христос, Синот 
Божји,ти си исцелен! Можеш да ги фрлиш патериците." И 
веднаш негова извртена нога беше израмнета. Неговото 
поскакување и славење го привлече вниманието на целиот 
народ, и тие почнаа да се туркат за да ја допрат неговата 
облека. 

Во тоа време брат Бранхам добивал многу мал надомест. 
Ретко во неговата црква донациите ги земал за себе. Тој 
работеше како ловочувар за да го издржува семејството. 
Стариот костум што го носеше таа ноќ беше изгребан и скоро 
искинат. Тој виде дека еден од џебовите е искинат а неговиот 
обид да го пришие беше лош.. Затоа, со десната рака го 
прекриваше џебот пружајќи ја својата лева страна за време на 
средбите со проповедниците. Но, луѓето таа вечер не 
забележаа излитено палто. Тие викаа и се туркаа и се 
обидуваа да го допрат неговото износено одело, а кога го 
допреа беа исцелени. Тоа го потсети на деновите на Исус 
кога верата беше силна, и секој кој што ќе ја допреше 
облеката на Спасителот оздравуваше. 

НЕОБИЧНА СЛУЧКА ВО КАМДЕН ВО АРКАНЗАС 

Неколку дена по средбата Братот Бранхам отиде во 
Камден во Арканзас како би одржал собир во градскиот 
аудиториумот. Додека на луѓето им објаснуваше за неговиот 
повик и служба, една голема и силна светлина влезе во 
зградата и застана над главата. Фотограф кој се најде таму го 
фотографираше и светлината се покажа во сликата! Некои 
може да си помислија дека фотографијата е корегирана но 
повеќе од стотици луѓе беа присутни и сведочеа за овој чуден 
феномен. На тој состанок, имаше многу исцеленија изведени 
пред лицето на Христос. (Оваа слика е прикажана во оваа 
книга.) 

Следното утро, додека една група на луѓе, предводена од 
зградата до неговиот автомобил, бидејќи стотици се туркаа 
само да го допрат, се слушна повик: "Смилувај ми се, о 
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човеку Божји." Далеку од толпата застана слеп и белокос црн 
човек со неговата сопруга. Од почит ја држеше шапката в 
раце. Брат Бранхам застана. "Одведете ме кон него", рече тој. 
Еден од мажите, рече: "Брате Бранхам, на југ да не ги 
оставаш белците да одат кон црнец." Брат Бранхам му рече 
дека Светиот Дух му рекол да оди кај човекот. Како што се 
приближуваше на местото каде што беше црнецот, мажите го 
опкружуваа,држејќи се за раце со цел да бидат во можност да 
се пробијат. Сопругата на човекот велеше: "Проповедникот 
доаѓа до тебе, биди тивок." 

Црнецот ги подигна двете слаби раце кои се тресеа, го 
допираше лицето на брат Бранхам и рече: "Дали сте вие тоа, 
Проповеднику Бранхам? Никогаш во мојот живот не сум 
слушнал за вас, додека минатата ноќ. Имав стара добра мајка 
која е покојна многу години. Таа имаше искрена вера. Таа во 
мојот живот никогаш не ме лажела, Проповеднику. Сега сум 
слеп многу години, но минатата ноќ се чинеше како да е до 
мојот кревет и рече: 'Драго дете, оди во Камден, Арканзас, и 
таму го ќе најдеш слугата на Господ, Неговото име е Бранхам 
и ќе го добиеш твојот вид. Проповеднику, јас веднаш станав 
и се облеков, го фатив автобусот и јас и жена ми поминавме 
стотици километри." 

Брат Бранхам ја слушна приказната, тој ги крена очите 
кои сега беа полни со солзи и рече: "Татко, Ти благодарам за 
милост за слепи." Потоа со рацете ги допре очите на слепиот, 
велејќи: "Отвори ги очите, Исус Христос те исцели." И ете, 
црнецот можеше да гледа!  

И многу други слични работи се случија. Некогаш 
Светиот Дух ќе му прозборуваше за некој болен човек кој со 
години беше во кревет поради болест. Секој пат кога тоа ќе 
се случи, кога тој отидеше до него, тој ќе беше ослободен. 
Многу од овие луѓе се појавуваат на неговите собири сега, и 
сведочат дека тие се здрави и силни. 

Во една прилика, додека тој бил во Санта Роса, 
Калифорнија, еден човек влегол во зградата и го најде брат 
Бранхам и го замоли да му го спелува името слово по слово 
кога овој тоа го направи додека тој го напиша неговото име 
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буква по буква. Кога ова го направи, човекот во својата рака 
имаше жолто парче хартија, рече: "Тоа е тоа, мајко." Тој рече 
дека доаѓа од Пентекостална црква и тврдеше дека пред 22 
години Светиот Дух зборуваше преку него додека тој и 
неговата сопруга се молеа и им рече: "Мојот слуга Виллиам 
Бранхам ќе оди по западниот брег да носи подарок на 
божествено исцелување во последните времиња." Тие 
веруваат дека ова е пророштво. И кога го чуја името на брат 
Бранхам го најдоа ова старо пророштво напишано на лист 
хартија. 

Со ова се заклучува извештајот на настаните, според 
информациите дадени од страна на оние кои припаѓаат на 
заедницата на брат Бранхам во Џеферсонвил. Ние, исто така 
може додадеме дека двајца млади момчиња по име О. Л. 
Џегерс и Гејл Џексон присуствуваа неколку состаноци во 
текот на овие први месеци. Неодамна, на есенска посебна 
конференција во Далас овие двајца млади момчиња го 
прашаа Брат Бранхам дали се сеќава на нив. Тој се сети, но 
тој беше многу изненаден дека овие браќа, кои од тогаш се 
благословен со неверојатен успех и чии служби достигнаа 
десетици илјади на Христос и кој се манифестираше во многу 
големи знаци и чуда, истите момчиња луѓе ги посетувале 
неговите средби во почетокот на кампања. 

Следното Поглавие кое го напиша проповедникот Џек 
Мур, помошен уредник на списанието ГЛАСОТ НА 
ИСЦЕЛЕНИЕТО, поучен е приказ на најзначајните собири на 
Брат Бранхам во следните неколку месеци на оваа приказна.
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ПОГЛАВИЕ 13 

OПИС ОД БРАНХАМОВИ СОБИРИ 

Напишал Џек Мур 

"Бог дејствува на мистериозни начини извршувајќи ги своите 

чуда, Нозете свои ги утврди на морето и плови на невреме." 

Купер 

На оваа прекрасна Луизијанска почва каде што некогаш 
се воздигаа бескрајни шуми на високи, величествени борови, 
веројатно неспоредливи во светот, еден од првите пионери 
Пентекосталниот Евангелист напишал книга под наслов 
"доаѓањето на Исус и пресудата на бел престол." Во оваа 
книга, авторот опишува како ритмичко пулсирање на оние 
занишан зимзелени гиганти звучат како сребрени жици во 
ушите на слушателите и пеат псалми и рече дека само оние 
кои имале привилегија да слушнат тоа е како музика 
навистина може да се разбере дека се чинеше како да пеат: 
"Тој наскоро доаѓа... Тој наскоро доаѓа. " 

Тоj војник сега, со многу војници од едно друго време, го 
положи својот оклоп. Нека Господ Бог своите храбри души 
ги одмори. И дрвјата исто така речиси исчезнаа,, нивните 
гласови замолкнаа сите. Но, пораката на нивната песна 
продолжува. Неговото доаѓање е поблиску отколку што беше 
кога поверуваа. Еден друг ветер дува по оваа земја... 

"Постои ветер кој дува со полна сила и спасение, како во 
Битие, најубавото време, Кога Бог му дувна нежно на лицето 
во прав, И првиот човек заживеа по Божјиот Дух." 
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Ветер е симбол на Светиот Дух. На денот на Педесетница 
дојде како силен ветар. (Овие луѓе се обновија преку Духот 
на Бога). Исто денес многу се будат од дремка на смртта по 
ова освежување на Светиот Дух. 

"Што е човекот,за да го спомнуваш?" Вели авторот на 
Псалмите. Во определеното време заради гревот човекот е 
сведен на ограничена состојба на духовна сиромаштија, 
надвор од сите надежи за откуп додека Исус не дојде. И сега 
тој е надеж на неговиот народ и сила на Израел. Во своја 
целосна обнова човекот ќе биде над ангелите и архангелите. 
Дури и сега по Светиот Дух, некои на посебен начин се 
употребени да ги разбудат опиените градови на нашата 
развиена Америка за да станат свесни за Бога. Ова ни 
овозможува да се концентрираме на човекот кого Бог го сака 
и прекрасно искористува, братот Вилијам Бранхам. 

ПРВА СРЕДБА НА БРАТОТ МУР СО ПРОПОВЕДНИКОТ 
БРАНХАМ 

Додека ние се сеќаваме на моментот пред речиси три 
години, кога се сретнавме за прв пат со нашиот прекрасен 
брат не можеме да најдеме зборови за да се опише овој 
настан. Иако ние сме сонувале дека еден ден ќе можеме да 
видиме такво нешто, се чинеше како уште да дремеме и дека 
ние не сме свесни за возбудлива Библиска мелодрама, што се 
одржа во земјата северно од нас како што некои од нашите 
браќа присуствуваа на собирите на Бранхам во Арканзас и 
донесоа неверојатен опис за тоа што тие го видоа. Тоа звучи 
добро, но и половината не можеа да го слушнат; ние требаше 
да доживееме некои од најпознатите скапоцени искуства од 
нашите животи. По Божја Промисла дека евангелистот беше 
испратен со кратка презентација пренесувањето на службата. 

Во воздухот, можеше да се чувствува неверојатната 
приказна за тој мал човек и неговата дарба. Како ние бевме 
во можност да го сфатиме? Еден од нив воодушевено 
зборуваше за вибрации на неговата рака, раката со која на 
секое лице можеше да каже од која болест боледува која е 
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предизвикана од страна на некои микроорганизми и која е таа 
болест, други зборуваа за инспиративни проповеди кои 
знаеше да ги проповеда а сепак тврдеше дека тој не е 
проповедник. Некои дури тврдат дека виделе случаи каде 
ракот отиде од заболеното тело по неколку часа по 
молитвата, додека други го опишуваа неверојатни 
глетки,глуви и неми деца да зборуваат на микрофон, хромите 
како вокликнуваат и танцуваат, бескрајни редови на молитва 
што застануваа само кога уморниот евангелист ќе паднеше 
поради исцрпеност и кога тој ќе беше однесен од бучната 
голема публика, која со часови од почит и страв беше со 
главата надолу додека во воздух не се слушаше ниту еден 
глас, освен придушен писок на страдалниците, нежен и 
сериозен глас на евангелиститот во молитва, со лесни тонови 
на песната "Само верувај" и чести ерупции на славење за 
време на исцелениа. Една жена која од стотици километри ги 
следела собирите, обидувајќи се да ја опише понизноста, 
сочувство и скромноста на овој неверојатен карактер со солзи 
во очите вели дека кога таа го виде, таа не можеше да го види 
човекот, но само Исус. Сите се согласија дека откако ќе го 
видите, никогаш не може да останете исти. Но, бевме 
целосно неподготвени за она што ни се случи. Нели сето тоа 
изгледаше премногу добро за да биде вистина? Но, како што 
бргу видовме беше вистинито - и многу повеќе од тоа. 

Изненаденост и збунетост беа само неколку од нашите 
емоции таа прва неделна вечер, кога не посети Брат Бранхам 
за време на нашето рано пристигнување во нашата голема 
црква кога зградата беше толку преполна да ние едвај 
влеговме. Ова никогаш порано не се случи на првата вечер на 
некој собир. Но, ова беше собир на брат Бранхам! Серија на 
патнички возила тој ден го најдоа својот пат низ ридовите на 
Арканзас и Луизијана во долините, со почит ги следеа 
чекорите на пророкот на 20 век, чии молитви можеа да 
предизвикаат болест да биде проколната, повторно 
обединување на семејствата, пијани татковци доаѓаа до 
покајание, блудни синови се вратија, скарани цркви се 
смирија и млаки христијани повторно беа запалени со огин 
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на својата прва љубов. Ние успеавме да обезбедиме голем 
аудиториум во средно училиште, но по само две ноќи бевме 
принудени да се вратиме во црква поради катастрофалниот 
напад на толпата, кои дојдоа на училиште дури и за време на 
часовите. Имавме привилегија да одржиме пет прекрасни 
денови и ноќи на оваа небесно бдение, но ефектот на оние 
незаборавни денови постои и денес. Луѓето останаа 
понижени и допрени, бидејќи знаеја дека Исус од Назарет ги 
посети во својот слуга. Во тие свети моменти се чинеше како 
да ги вративме назад страниците на времето и се 
приклучивме на восхитувавачко мноштво на следбеници, 
који чекореа по правливите патишта на Галилеја во Доверба 
кон скромниот дрводелец   кој тврдеше дека е Месија на 
Израел. Во процесијата на нашата имагинација Минавме на 
места со гробови од која се појави гол опседнат човек 
врескаше и подсвиркуваше во присуство на Христос, но во 
еден миг подоцна седеше пред неговите нозе облечен и со 
здрав ум. Бевме во толпата што беше притисната околу Исус 
кога одеднаш постави прашање: "Кој ме допре?" и видов една 
мала жена Му се тресеше под неговите нозе и се фрли пред 
сите да признае од кој разлог го откина работ од неговата 
облека и тоа беше веднаш откако се исцели и продолживме 
кон куќата на Јаир и видовме како ја оживеа неговата ќерка. 
Слушнавме едноставни зборови на глуви и неми деца откако 
Раката на Господ им го ослободи јазикот се смееа кога гледаа 
како хромите скокаат од радост. Бевме во потрага по место 
на брегот со пет илјади други луѓе кои ја напуштија 
наковалната и чеканот, и ги затворија вратите на своите 
продавници да поминат неколку часа внимателно слушајќи 
ги прекрасните учења на овој Божествен Наук. Со жените, 
ние плачевме, кога зјапавме во неговото убаво лице и во него 
ја препознавме тагата и болката, која зборуваше за скршено 
срце и ние се чувствувавме пријатно, со топло чувство, 
краток поглед на неговите очи носеше спокој на душата. Да, 
Библиските денови повторно беа тука. Тука беше еден човек 
кој живеел она што ние го проповедавме. 
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Ова го велам не за да воздигнам било кој човек, но само 
да нагласам дека ние го цениме нашиот брат поради фактот 
дека неговата Служба не донесе поблиску до нашиот 
возљубен Господ и подобро не запозна со Неговите живи 
дела, Неговата личност и Неговото божество повеќе од 
ништо пред тоа. Што подобро би можело да се каже за некое 
човечко суштество? 

НОВОТО ИСКУСТВО 

Чувството за светост кое не преплави додека ги гледавме 
прекрасните победи на верата во нас предизвикаа желба да 
помогнеме на било кој можен начин. (Кој некогаш видел 
мало парализирано или болно дете донесено во молитвен ред, 
но тој беше подготвен да си замине на крајот на светот за да 
им помогне на малите ако може?) 

Затоа, ние ја напуштивме црквата, пријателите, 
најблиските и својот дом да дадеме придонес за да и 
помогнеме на ова спектакуларна служба, а Првата 
дестинација беше Сан Антонио, Тексас. Стотици дојдоа до 
линијата за молитва и беа ослободени во тие големите денови 
во театарот Сан Педро, светите се разбудија и грешниците се 
обратија. Ние никогаш нема да заборавиме некои од тие 
трогателни глетки. Брат Бранхам без двоумење ги освои 
срцата на луѓето каде и да одеше, а тие трогателни сцени на 
збогувања, кои подоцна ги доживеавме, итн постојано се 
случуваа пред нашите очи. Не не можеме да ги заборавиме 
студентите на Факултетот на Интернационална Библијата, 
кои со својот водител, брат Котеом, и помогнаа на пасторот 
кој беше покровител,на нашиот драг брат Стриблинг. Сите 
станаа многу блиски со евангелистот. Тоа беше болно да ги 
гледате како се збогуваа. Ова е еден од многуте тажни 
настани кои ни на небото никогаш нема да се случат: 
Заминување и збогување. 
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ВАЖНА ПОРАКА ДАДЕНА ВО ДУХОТ 

Додека ние се сеќаваме на настанот, се истакнуваат два 
настана. Неизбришлива слика во мојот ум одразува еден 
средовечен човек како го опипува својот пат низ линијата за 
молитва, бидејќи 30 години беше слеп. Додека се 
приближуваше до евангелистот, слушам како вика: "Се 
чувствувам како моите очи да се топли!" После молитвата, 
му било кажано да погледне нагоре и за прв пат откако беше 
дете, рече: "Гледам светлина!" Нема да го заборавам изразот 
на неговото лице како тој застана на неколку минути да гледа 
во животната средина, со задоволна насмевка на лицето. 

Вториот настан беше возбудлив порака на денот во 
Духот и толкувана, речиси идентично со две други, кои 
подоцна биле дадени на друг состанок на Бранхам во други 
места; сигурно сведоштво на автентичноста на помазанието 
на службата. Таа беше изговорена со таква воспалителна моќ 
што се чинеше како да не е од овој свет, а тоа е суштината на 
пораката: како Јован Крстител беше испратен како 
претходник на прво доаѓање на Господ, па Тој испрати 
евангелист и други како него да започнат луѓето да ги 
подготвуваат за Неговото второ доаѓање. Неколку месеци 
подоцна имавме исто за оваа порака слушнато во голема маса 
на луѓе кои присуствуваа на состанокот на Бранхам во Тулса, 
Оклахома, и го изнесе нашата сестра Ана Шредер која 
подоцна добро ја запознавме и која силно ја цениме. Тие 
зборови навистина навлегоа во нашите срца. 

ЗАМИНУВАЊЕ НА ЕВАНГЕЛИСТОТ НА ЗАПАДЕН БРЕГ 

Следниот настан, каде што присуствуваше беше во 
Феникс, Аризона. Таму прв пат се сретнавме со нашиот 
пријател и брат, кој подоцна стана дел од тимот на нашиот 
евангелист Џон Шаритом, прекрасен брат и познат 
бизнисмен. Собирот во Феникс беше добро посетен и се 
направиа многу знаци и чуда во името на Исус. На патот 
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назад кон брегот повторно сме со Латино Американски браќа 
застанавме во Феникс, каде што на молитвата како да немаше 
крај. Уф, колку овие умови се навикнати на католицизмот 
реагираа многу на служба на нашиот брат! Тој се молеше за 
нив околу осум часа без престанок. 

Од главниот град на Аризона, отидовме на запад во Лос 
Анџелес и Лонг Бич. Сужбите започнаа во Монтереј парк со 
прекрасна црква, која од почетокот беше преполна. Од таму 
се упативме кон Лонг Бич во Општинскиот аудиториум. 
Службата беше закажана за 7 часот вечер, но доцна 
попладнето, во средината на служба од едно друго друштво, 
почнаа да доаѓаат болните, хромите, умоболните (некои во 
лудачки кошули). Говорникот на часот на старомодно 
пробудување го почувствува тоа и му беше мило, како се 
чинеше на авторот дека некоја друга вера беше предизвикана 
а не неговата. Многу од нив биле ослободени и спасени. 

Краток престој во Оукленд беше проследен и со 
прекрасен митинг во главниот град на голема држава 
Калифорнија, Сакраменто, и тука треба да почне ново 
поглавие на оваа приказна, бидејќи додека останатото 
семејството отиде од Оукланд во Сакраменто, јас имам 
отпатувано со авион во Aшланд, Орегон, како би го посетил 
мојот долгогодишен пријател, Гордон Линдсај, и му реков 
она што Бог го прави. Тој беше во актуелно пробудување во 
неговата црква во Aшланд. Но, она што може да се 
претпостави? Тој поверува во вистинската порака и 
привремено го затвори собирот и со својата сопруга и со 
своето Евангелско друштво, ме возеше низ сурова северна 
Калифорнија во Сакраменто со цел да присуствуваме на 
собирот на Бранхам. Без двоумење изјавувам дека ова беше 
првиот чекор од процесот кој го променија неговиот живот, а 
потоа можеби и животот на многу други, бидејќи тој сега е 
уредник на ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ, кое го читаат 
десетици илјади, а некогаш влијаеше на членовите на само 
една заедница. 

Прекрасен град Санта Роса беше нашата следна станица, 
каде што ни покажаа многу гостопримството. Нека Господ 
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Бог ги благослови сите тие пријатни и понизни светии чии 
имиња се во книгата на животот. 

Прераскажување за собирот во Фресно може да ни 
завземе неколку страници. Како би можеле да заборавиме на 
големо мноштво на луѓе кои седат по цел ден и го чекаат 
доаѓањето на брат Бранхам. Ние требаше да останеме таму 
само една ноќ, но службата беше најавена неколку дена 
однапред. Кога конечно дојде денот, луѓето почнаа да одат во 
црква за вечерна служба. Зградата се исполни до пред 
пладне, а до почетокот на службата таа ноќ се подигнаа два 
шатора и луѓето беа насекаде. Изгледаше како читање на 
Евангелието на Марко и на Лука, каде што луѓето, поради 
толпата газеа едни на други. Конечно, тој се молеше за 
болните и ние околу три наутро бевме дома со некои 
прекрасни пријатели кои ни биле подготвиле вечера - само 
ние за неа малку задоцнивме. 

Од Фресно, патувавме на исток назад во Феникс во 
Индискиот резерват. Индискиот резерват... Самото 
спомнување на овие зборови протекуваат сеќавања на 
драматичните сцени и настани кои вклучуваа суеверни 
домородци од различни племиња, со кои би можеле да се 
пополни една цела книга. Им посакувам на сите моите 
читатели да би можеле да стојат со мене пред таа бучна 
публика таа ноќ и да ја видат општа трансформација на 
шаренило на море од кафеави и црвеникави лица со 
сомнителни изрази на љубопитност и збунетост до ведро 
расположение. Бог да ги благослови. Впрочем, тие беа 
оригинални Американци, кои се запоставувани и се стават 
настрана, а сега се во сиромаштија, болест и 
безбожништвото. 

Кралското гостопримството на една прекрасна мала 
мисионерка е незаборавно. Таа е навистина храбар војник и 
докажа со еден храбар обид да ги разбие традиционалните 
суеверија на ѓаволски практики и племенскиот шаман и 
укажуваше на живиот Христос, голем лекар кој сака и лечи 
многу болести на луѓе кои имаат потреба. Тоа беше радост да 
и се помогне со тоа што еден човек чија вера животворна во 
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Бог може да донесе чуда кои Индијанците може да ги видат, 
бидејќи тие мора да видат за да веруваат и тоа е токму она 
што се случи. 

Црквата беше преполна и многу стоеа надвор, па 
Евангелистот со помош на преведувач, проповедаше од 
црквени скали кон публиката која ги имаше своите сомнежи, 
но наскоро беше формирана линија за молитва и Божјата 
исцелителна моќ беше присутна. 

Тогаш ние, и тие исто така, имавме привилегија да ја 
видиме вистинската манифестација на верата, чудо за чудо се 
одржуваше пред нашите очи. Демонстрација на Само 
неколку од овие чуда беа потребни за да ги убеди 
Индијанците. Ние веднаш забележавме малку збунетост кога 
луѓето одеднаш почнаа да стануваат и да си одат. 
Образложение беше проследено малку подоцна, кога почнаа 
да се враќаат носејќи ги другите со нив. Гледај на црвениот 
човекот значеше да се верува и тие ги напуштиле чудесата за 
да одат и да ги донесат своите болни и изнемоштени лица, 
кои останаа во колибата. 

Сакам да се спомене една постара жена која куцаше и се 
упати преку линијата на патерици направени од метла рачки. 
Кога таа дојде до евангелистот, не чекаше нашиот брат да се 
помоли за неа, но само му ги даде патериците, се исправи и 
си отиде. Што е едноставена, детска вера! 

ПОСЕТА НА КАНАДА 

По неколку недели дома нашиот следен собир беше во 
Саскатун во Саскачеван, каде што уживавме во заедништво 
со нашите Канадски браќа од иста вера. 

Преку Принц Алберта, каде што застанавме за една 
служба, отидовме во Едмонтон во Алберта, големиот град на 
јужниот крај на автопатот Aлкан автопат. Таму бевме 
неколку дена резервиравме арена со мраз, која имаше пет или 
шест илјади седишта. Само вечноста ќе открие она што е 
направено. Потоа отидовме во Калгари преку Националниот 
парк Банф Џаспер, каде што видовме некои од 
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најимпресивните пејзажи, како што знаеме, никаде на друго 
место ги нема освен на овој континент. Господ го благослови 
собирот во Калгари. Таму, сè беше подготвено за гол емиот 
настан. Зградата беше една од најголемите во градот и на 
секоја Служба за исцеление беше преполна. Се направија 
многу знаци и чуда во името на Исус. 

Се сеќавам на еден случај кога евангелистот се молеше за 
молитвен ред од неколку стотици луѓе. Јас забележав една 
жена со силно вкрстени очи. Ги положи рацете врз неа и се 
молеше, нашиот брат со уште затворени очи и рече на 
публикатата да ги кренат главите и да ја погледнат жената, за 
која знаел дека нејзините очи беа исправени дури и пред да 
ги видел. Нели Ап.Јаков изјави дека молитвата со вера, ќе го 
спаси немоќниот, а не само молитва. 

ДО БРЕГОТ НА ФЛОРИДА 

Во јануари 1948 година, ги оставивме своите родни места 
замрзнати и отидовме на патување на југ, во зимскиот рај на 
Мајами, Флорида. Сепак, нашиот мотив не беше зимскиот 
одмор, за разлика од разулавена толпа што ги фрлаше парите 
на тркачки коњи, трки со кучиња, плажа и грешна 
расипничка прослава во целина, но не да им служат на 
сиромашните кои ги имаше дури и во овој прекрасен рај на 
природата. Масовно доаѓаа претставувајќи навистина 
разновидна публика со претставници од речиси секоја држава 
во САД, како и од некои странски земји, со некои од 
најсожаливи примери на човечкото страдание што сме го 
виделе. Се разбира дека не сите, но многу од нив отидоа 
исцелени. 

Таму имавме привилегија да го запознаеме Aвак, млад 
Ерменски Христијанин, кој во неговата родна земја беше 
повикан и помазан со слично искуство како и брат Бранхам. 
Една вечер во текот на оваа кампања небото ни се насмевна 
кога добивме привилегија да го запознаеме Ф. Ф. Босворт, 
ветеран во исцелителска служба во раните денови, за кого 
сме слушале и читале многу години. За Брат Босворт и брат 
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Бранхам, како и за остатокот од нас, тоа е "љубов на прв 
поглед", а потоа добивме задоволство што тој стана наш 
партнер во евангелскиот тим. 

Панорама на убави глетки се отвора додека размислувам 
за овој незаборавен период: не само на природните убавини 
во кои уживавме во тоа живописно место, поубаво време ние 
поминавме во патување по брегот и патот Тамајами траил во 
друштво на нашиот пријатен брат Бранхам, мојата сопруга и 
ќерките, Ана и Жан и нејзината сакана пријателка, Хуанита. 
Пред да го вкусиме небото! Се гостевме со Словото, додека 
нашиот брат ја разложуваше нејзината добрина: сестрите 
плачеа како тој ги споредуваше тајните и борбите на земниот 
живот со небесна слава, а потоа тој плачеше додека ги пееја 
своите убави песни за Исус и небото. Со нас беше еден човек 
кој живеел на земјата и на небото. Тој имаше стока од друга 
страна, кои често се повикуваше на своите мисли далеку од 
сиромашната домашна средина во совршено небесно поле и 
се чинеше дека неговите зборови можеа да се пренесат на 
слушателите во повисоките места со него. Небото никогаш 
не било толку поблиску од тогаш кога пееја низ солзи: 

"Таму ме чека радосно утре, каде се отвараат 
бисерните врати, И кога ќе ја пројдам оваа 
долина на тага, Јас ќе престојувам на другата 
страна. 

Еднаш надвор од дофатот на смртен поглед, 
еднаш, само Бог знае каде и кога, Тркалата на 
смртен живот сите ќе застанат, И јас ќе одам да 
живеам на гората Сион. Еднаш моите напори ќе 
се одморат, И сите моите скитања ќе завршат; И 
сите земни прекинати врски ќе се обноват, и веќе 
нема да воздишувам ниту да плачам."...  

Љубовта на Бога, не можевме посилно да ја 
почувствуваме од кога сте со ритмичко отчукување на 
големите Атлантски бранови ја слушате песната на 
мелодијата: 

"Кога со мастило би можеле да го пополниме 
океанот, И небото да е направено од пергамент, и 
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секоје стебленце на земјата да е перо, И секој 
човек да е по занаетот писател; Кога би се 
испишала љубовта кон Бога одозгора, океанот би 
се исушил, Ниту, свиток би можел да содржи се, 
и да се растегне од небо до небо. 

О, љубов на Бога! Како богата и чиста, Како 
немерлива и силна; Ќе остане засекогаш Песната 
на светци и ангели." 

Како можевме да знаеме дека многу наскоро нашиот брат 
ќе биде далеку од нас, со цел да си помине низ темната 
долина на смртната сенка, и тој веќе нема да биде во можност 
да го носи товарот на кој ќе ги осиромаши неговите физички 
способности и дека само спомените од овие денови на 
удобност за време на овие долгите месеци на борбата со 
уморни нерви и депресија. Оваа доцна вечер, кога во текот на 
еден широк простор на пенливи бранови и гледање на 
последните зраци на зајдисонце додека вечерен ветер ја врши 
прекрасната хармонија на гласовите на девојките и зборува: 

"Гледајќи зајдисонце, животот се чини како 
да исчезнува, Сенки на ноќта зад мене чекаат да 
се стави крај на денот. Некаде зад постојано 
синило, Надеж најде начин да се пробие, Верата 
гледа по зајдисонце, каде што веќе започна вечен 
ден." 

... Дали тој можеше да почувствува дека доаѓа време кога 
неговите најблиски и многубројни пријатели ќе ги стигне 
веста дека сонцето со негов краток живот брзо се заоѓа? 
Мислам дека тој сигурно знаел поради тоа што често 
зборувал за заминување. 

ГОЛЕМ СОБИР ВО ПЕНСАКОЛА 

Пролетта 1948 година донесе некои од најголемите 
собири до тогаш, а меѓу нив беше и пробудување во 
Пенсакола, Флорида. Ние сакавме да се сеќаваме на тоа 
време. Многу сме се подготвувале. Неколку групи обединети 
за оваа кампања, вклучувајќи ги и сите целосни 
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Евангелистички цркви, кој ги знаеме во оваа област, под 
раководство на нашиот сакан брат Велч. На право место 
кренаа огромен шатор; мноштво на луѓе собрани од околните 
заедници и земјата, некои дури и од Мичиген. И покрај 
невремето во кое шаторот се сруши, во големо мноштво 
надвладеа пријатен дух, што резултираше со небесна 
атмосфера која траеше пет дена. 

Една спектакуларна глетка дојде во неделата попладне. 
Имавме најави дека тоа ќе биде посветена служба за 
неспасените. Кога евангелистот ја раскажа својата животна 
приказна, неколку стотици луѓе, најмалку 1500, со омекнати 
срца и солзи на лицата одговорија на повикот на сите оние 
кои сакаат да станат Христијани. Само Ангелот записничар 
знае дали нешто како оваа некогаш се случило повторно. 
Многу од луѓето кои никогаш не дојдоа лично до 
евангелистот на тој собир примија исцеление. Верата беше на 
високо ниво и дури и по долго време откако беше изнесен 
уморен евангелистот, од редот на 20 или 25 локални 
проповедници, кој заборавија на своите разлики и 
предрасуди, се молеа за бескрајна листа на чекање на стотици 
луѓе на кои Требаше исцеление. Голем ден! 

Пред да завршам со митинг во Пенсакола и со сите убави 
спомени, ќе спомнам уште еден настан, за утрото пред 
нашето заминување. Се сретнав со еден човек на кој беше 
потребна помош за неговата ќерка. (Многу месеци беше 
очигледно дека евангелистот ќе биде принуден да се одмори 
и да ја обнови својата сила и да се избегне напор со слушање 
на проблемите на секој поединец.)... Но, ние сметавме дека 
оваа потреба беше последна, и ние го донесовме до нашиот 
брат. Ние никогаш нема да ја заборавиме приказната... Со 
солзи на образите раскажуваше како ја посвојил својата 
прекрасна седум годишна ќерка уште кога таа беше бебе и 
дека нејзиниот ум не се развил целосно и дека не е совршен. 
Кога го видов тоа сажаление на татко и љубов кон своето 
посвоено дете, мислев на друга глетка. Како ние сме 
посвоени во семејството кај нашиот небесен Татко, и исто 
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така немаме совршен ум (во духовна смисла). Затоа, тој има 
бесконечно сочувство и милост за нас. 

По некое време, се собравме во градот Канзас, Држава 
Канзас да поради кампања во градскиот аудиториум. Таму 
ние за прв пат се сретнавме со братот Орал Робертс, кој сега е 
многу активен и интензивно се користи во молитва за 
болните. 

Од град Канзас за неколку дена отидовме во Седал, 
Мисури. И покрај фактот дека евангелистот речиси се сруши, 
Господ Бог ги благослови мноштво на болните и 
сиромашните. 

Планиран собир беше во салата на Масонски 
Аудиториум во Елгин, Илиноис траеше неколку дена ги 
узбурка водите во долината на реката Фокс како што можеби 
никогаш порано. На крајот на собирот видовме дека напорот 
е превисок и дека ние треба да завршиме или евангелистот 
наскоро ќе стане жртва во борбата за Исус. Се поздравивме 
со друштвото во Елгин и се свртовме кон топлиот, пријатен 
југ и не бевме свесни дека ние нема да го видиме саканиот 
евангелист многу месеци за време на кој неговиот живот и 
важната служба, ќе бидат речиси загушени. 

Но, фала му на Бога, ние сме среќни што можеме да 
кажеме дека во времето на пишување на овој текст што туку 
го завршивме најголемото пробудување во историјата на 
нашата црква, а евангелистот Виллиам Бранхам е подобар, 
поздрав, посилен, и повеќе надарен евангелист од било кога, 
со уште поголема вера и помазание за проповедање на 
Евангелието. Нека Господ Бог го задржи силен и полн со 
вера се додека неговото смртно сонце не зајде или додека 
Сонцето на правдата не излезе на Америка која се разбуди од 
своето поспано дремење и сон. 
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ПОГЛАВИЕ 14 

AВТОРОВ ВЛЕЗ ВО БРАНХАМОВАТА 
ПРИКАЗНА 

Тука е се работи за непрекинатост и неопходно е да се 
објасни начинот на кој авторот влезе во приказната за 
Бранхам. Пред неколку години се запознавме со брат Џек 
Мур (кој го пишуваше претходното поглавие), додека ние 
одржувавме Пробудувања за таткото на неговата сопруга, 
проповедникот Г. Ц. Лоут кој беше пастор на црква во 
Шревепорт, Луизијана. Тогаш ние високо го ценевме 
пријателството со братот Мур. Во годините што следеа 
градежна фирма Мур напредуваше сè додека таа не стана 
една од најуспешните во оваа област. Меѓутоа, со 
просперитет тој не беше зафатен за големите духовни 
потреби на својот град. (За време на Големата економска 
криза црквата во која тој одеше ја изгуби својата зграда, 
заедницата се растури.) На крајот, тој и неговите колеги 
одлучија да започнат самостојна црква во предградието на 
овој град. На таа нова црква и дадоа благозвучно име: 
"Шатор на животот." Во наредните години, оваа црква 
неверојатно се ширеше и неодамна изгради прекрасна нова 
зграда на Црквата на животот во близина на центарот на 
градот, а ја посвети никој друг туку братот Бранхам. 

Во меѓувреме јас во Aшланд, Орегон станав пастор на 
една Црква, која на наше задоволство прерасна во напредна и 
успешна заедница. Додека ова го пишувавме се наоѓавме 
сред Пробудување со евангелистот Џ.Е.Стилс во кој педесет 
луѓе примиле крштевањето со Светиот Дух. Во тоа време 
бевме под чуден впечаток дека Бог на црквата наскоро ќе 
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открие (ние не знаеме кога) нова силна служба во која ќе се 
случуваат големи знаци и чуда и чудеса. Всушност, Бог по 
духот на пророштва во претходните години, ни покажа дека 
тоа ќе се случи. 

Затоа, ние по Божја Промисла, 24 март 1947 година, кога 
собирот на Стилс се приближуваше кон крајот крајот, 
примивме писмо од брат Џек Мур, кое следува: 

 
Драг брат Гордон,  
Знам дека ќе бидеш изненаден од тоа што ти се јавувам 

тука од Оукланд, Калифорнија, но еве тука што се случило. 
Се запознав со брат Бранхам од Џеферсонвил, Индијана, 
Баптистички проповедник кој го примил Светиот Дух и има 
голем успех во молитви за болните какви никогаш не сум 
видел порано. Ние одржавме собир во Шревепорт каков што 
никогаш не се одржа. Па поради тоа братот Јанг Браун и ја 
дојдовме заедно со него за да ги исполнам некој обврски што 
ги имаше. Не можевме да најдеме доволно голема зграда за 
толку многу луѓе. Синоќа беше нашата прва ноќ тука, а 
зградата беше преполна и целиот простор за стоење беше 
полн. Овде ние ќе бидеме до 25-ти, а потоа ќе одиме во 
Сакраменто на три ноќи. Така ние ќе бидеме во оваа држава 
неколку дена и навистина би сакал да те видам и јас би сакал 
да го видиш она што овој брат го прави... 

 
Со почит,  
Џек Мур  

 
Полека го прочитавме писмото неколку пати со 

измешани чувства, и на крајот го зедовме и му го прочитавме 
на брат Стилс. Неговиот личен дух со нас ни сведочеше за 
тоа, и ние и одлучивме да патуваме долу до Сакраменто и да 
видиме една необична служба што евангелистот за кој 
пријателот ми напиша. Во текот на следните неколку дена 
Брат Џек Мур со авионот долетал во Aшланд да не посети, а 
следниот ден сите ние отиде со автомобил во Сакраменто кој 
е далеку од нас на околу 500 километри. Кога стигнавме, ние 
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ја пронајдовме црквата каде што ќе се одржи собирот. И 
покрај тоа што беше на работ на градот, таа беше полна со 
луѓе. 

Службата што сме ја виделе таа вечер, засигурно беше 
поинаква од било која друга што некогаш сме присуствовале. 
Никогаш не сме слушнале ниеден проповедник глувонемите 
и слепите да ги повика на молитва, и тие веднаш да бидат 
исцелени. Последниот за кого таа ноќ се молеше беше дете со 
вкрстени очи. Ги видов мајката и девојчето како седат 
пострана - беше толку многу луѓе на кои им требаше 
молитва, и се чинеше дека евангелистот никогаш нема да 
стигне до нив. Дојде време за завршување на службата, а 
многу од нив сакаа молитва. Евангелистот се подготвуваше 
да замине, и случајно се сврте и го виде тоа дете. Веднаш се 
сожали над неа и ја зеде, и ги положи рацете над очите и 
кратко време се молеше. Кога детето погледна нагоре, ете, 
очите беа сосема во ред! 

СРЕДБА СО ВИЛИЈАМ БРАНХАМ 

Утредента имавме привилегија да се сретнеме со брат 
Бранхам. Она што сме го виделе и слушнале и ноќта пред, 
добивме впечаток кога се сретнавме и убедени бевме дека тој 
е човекот кој е, иаку понизен и скромен, достигна до Бога и ја 
прими службата што беше повеќе од нешто што некогаш сум 
го видел. Тоа беше едноставна вера, која донесе резултати и 
се чинеше да биде огледало на она што веќе долго време се 
верува дека е потребно да се доведе до пробудување, бевме 
убедени дека Бог имал намера да се случи ова пред Христово 
доаѓање. Со запознавање на нашиот брат, сознавме дека брат 
Мур со проповедник Бранхам веќе разговарале за мене и дека 
тој се радувал на нашата средба. Сведочејќи за необичната 
сила на службата на тој евангелист, брат Мур навистина ги 
предвиде сите бенефиции и можности со кои оваа служба 
може да е достапна за сите Божји луѓе. Предајќи му ја на брат 
Бранхам должноста, ангелот всушност, директно му рече 
дека неговата служба ќе биде за сите луѓе. Бидејќи нашите 
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здруженија беа пошироко во потполноевангелски кругови, на 
брат Бранхам и брат Мур се чинеше дека можеби би можел 
да бидам јас кој би го представил пред проповедниците на 
тие собири. Брат Бранхам веднаш се согласи да ја разгледа 
нашата покана да дојде на север и оваа есен да одржи 
неколку кампањи во Орегон и во соседните држави. 

Се вративме во Aшланд убедени дека Бог беше присутен 
на нашето патување и дека ова беше служба која ќе стигне до 
мнозинство. Почнавме со радост да ја исчекуваме можноста 
за организирање на неколку кратки кампањи за Брат Бранхам 
во северозападниот дел на земјата. 

Меѓутоа, сакавме да присуствуваме на неколку 
дополнителни собири со брат Бранхам пред кампањата на 
северо-запад. Нашата црква ни овозможи да ја посетиме 
престојната кампања во Тулса, Oклахома. Согласноста на 
заедницата беше едногласна, но тоа утро беа многу сериозни 
како да почувствуваа дека нема за долго да им бидам нивен 
пастор. Во јуни 1947 година се тргнавме во Шревепорт во 
Луизијана. Кога стигнавме, брат Мур беше подготвен и со 
неколку други браќа отпатувавме на север во Тулса. Вечерва 
повторно имавме можност да ја набљудуваме службата на тој 
човек. Голем црковен простор за публиката беше преполн 
скроз до вратата, и таа вечер се случија многу прекрасни 
работи. Имаше многу кои беа во потреба за да се моли, и 
службата траеше до два часот наутро. Така беше целата 
претходната година. Штета, мислевме дека со милиони болни 
луѓе, само неколку од нив, всушност, применуваат моќ над 
демоните и болеста, затоа овој мал брат мораше да се моли за 
болните до физичка исцрпеност. 

До тогаш се одржаа неколку кампањи на Сеопфатно 
Евангелие. Доктринарните разлики и други причини 
предизвикаа некои групи да се сомневаат во други. Со цел 
сите да имаат корист од овие големи служби, ние сметавме 
дека е неопходно да се организираат кампањи на 
интереванѓелска основа и дека сите учесници ќе се согласат 
дека нема да се поттикне дебата за контроверзни прашања, но 
да се приклучат во заедничките напори за да се пренесе оваа 
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порака за ослободување на сите луѓе. Се случи тоа? 
Мислевме дека. Брат Бранхам беше ентузијаст во врска со 
тоа, бидејќи соединување на верниците навистина беше товар 
на неговото срце, бидејќи тој беше посетен од страна на 
ангел. Пред да заминеме во Тулса, тие се согласија на 
посебните планови за серија состаноци на Запад за оваа есен. 

Два месеци подоцна, додека бевме во посета на 
Генералниот совет во Гранд Рапидс, Мичиген, застанавме во 
Калгари, Канада, каде брат Бранхам одржа собир од седум 
дена. Ние Имавме можност да му помогнеме во молитвен 
ред, а исто така добивме глетка одблиску во службата на 
нашиот брат. Во еден случај го набљудувавме додека 
зборувше со еден човек кој лежеше на кревет на 
раклопување. На прв поглед, немаше знаци на интелигентен 
одговор од овој човек. Тогаш жената, која стоеше на страна, 
објасни дека овој човек не само што умираше од рак, но бил 
глув и не можеше да слушне она што му се зборува. Братот 
Бранхам рече дека е потребно да го чуе, така што ќе се 
отвори патот во врска со исцеление на ракот. Тој се молеше 
за момент. Одеднаш човекот може да слуша! Големи големи 
солзи се стркалаа надолу по образите на човекот чие лице 
цела вечер до тогаш беше рамнодушно и безизразно. Многу 
внимателно слушаше за своето исцеление од рак. 

Уште еден случај е исцелување на глувонемото дете. По 
молитвата, беше очигледно дека момчето може да слуша. 
Збунет израз на лицето, откако го слушна звукот на сите 
покажа дека духот на тишината беше исклучен. Следната 
вечер ја видов неговата мајка и весело ни кажа дека момчето, 
веќе научи неколку зборови. (Во оваа книга се наоѓа 
новинарски извештај од средбата во Калгари.) 

БОЖЈАТА ЦЕЛ НА ПОДИГАЊЕ НА ВИЛИЈАМ БРАНХАМ 

Ние го напуштивме Калгари со неколку пријатели кои 
патувале со нас и го продолживме своето патување кон 
исток. Неколку дена подоцна, запревме во Оберлин, Охајо, 
каде што на колеџ Оберлин основан од страна на Чарлс Е. 
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Фини. Овој голем човек Божји е погребан на гробиштата во 
близина на Оберлин, каде што тој починал пред околу 75 
години по плодната служба каде што малку такви служби во 
историјата на евангелизирањето може да и парира. Фини сега 
едвај би го признал Оберлин. Всушност, убави 
универзитетските згради го одразуваа материјалниот 
просперитет, но евангелието што Фини толку жестоко го 
прогласавуше пред две генерации, сега таму имаше само 
неколку следбеници. Катастрофалното уверувањето на 
модернизмот и социјалното Евангелието надвладеа. Немаше 
да има радост во Оберлин кога би се вратил Фини и и би ги 
проповедал своите динамични проповеди во просториите на 
кои сега е ултра-модерен универзитет. 

Се прашувавме што се случува. Зошто во временскиот 
распон од само две генерации дојде до потполно распаѓање. 
тогаш ние се сетивме на деновите на Јошуа.. Израел му 
служеше на Бога во текот на животот на Јошуа и за време на 
животот на оние кои го надживеа Јошуа, и: "Народот Му 
служеше на Господа преку сите денови на Исуса и преку сите 
денови на старешините, чиј живот продолжи по Исуса, и кога 
ги беа виделе сите големи дела на Господа, какви што Он му 
направи на Израилот. И настана по нив друг род, кој не Го 
знаеше Господа и делата Негови, какви што му беше 
направил на Израилот, – тогаш Израелските синови почнаа 
да прават зло пред Господа и да му служат на Ваал." (Судии 
2, 7-11) 

НЕГОВАТА СЛУЖБА СЕ СПОРЕДУВА СО ГИДЕОН 

Така беше тоа. Очигледно беше дека верата во Бога не 
може да се пренесува од една генерација на друга без нови 
манифестации на Божјата сила. Генерацијата која следуваше 
по Јошуа, се 'уште ги имаше своите свештеници, но тие не 
знаеа ништо за Божјата сила. Главниот резултат на нивната 
служба без сила, беше дека "сите би го правеле она што ќе 
беше исправно во нивните очи." Но, тогаш, како и сега, таму 
секогаш биле оние, како што беше Гидеон, кои ја отфрлаат 
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веродостојноста на објаснување на ѓаволот дека деновите на 
чудата се минато. И му се јави Ангелот Господов и му рече: 
"Со тебе е Господ, мажу силен!" Гидеон му одговори: 
"Господару мој, ако е Господ со нас, зошто нè снајде сета 
оваа мака? И каде се сите Негови чудеса, за кои ни 
раскажуваа нашите татковци, велејќи: "Господ нè изведе од 
Египет?" Сега Господ нè о стави и нè предаде во рацете на 
Мадијамците." (Судии 6, 12-13) Гидеон не беше како 
религиозните луѓе на нашето време, кои целосно беа 
задоволни со Евангелието без чуда, кои вешто објаснуваа 
дека отсуството на чудата во нивните службите, е дека 
"деновите на чудата се минато," и дека сега Божјата волја е 
христијаните да се угнетени со болести. Гидеон одби да 
лаже; се соочи со фактите. Ако е Бог со нас, каде се чудата, 
тој сакаше да знае. Имајте на ум дека ангелот не кажа: 
"Гидеоне деновите на чуда се минато." Ја почитуваше верата 
на Гидеон така што тука направи чудо. Кога ја допре жртва 
што Гидеон ја подготви "оган излезе од карпа и го запали 
месото и бесквасните лебови." 

Ангел Господов навистина му рече на Гидеон: "Оди со 
таа сила во себе, и ќе ги спасиш Израелците од рацете на 
Мадијанците. Не те испраќам ли јас? "Кога Духот Божји 
дојде на овој човек од вера, тој стана поинаков човек и 
целиот Израел наскоро беше сведок на моќно ослободување 
направено со натприродна сила. 

Интересно е да се напомене дека иако Гидеон веруваше 
дека ако Бог навистина беше со нив, деновите на чудата не се 
пројдени, сепак, беше прилично изненаден кога ангелот го 
постави за израелски водач. Тој не можеше да разбере дека 
ова е мудар избор. Не само тоа, неговото семејство беше 
сиромашно, но и тој беше најмал во куќата на неговиот татко. 
Сепак, се чини дека Божјиот пат е често, првиот станува 
последен, а последниот прв. Кога Бог го благослови со 
победа, тој се уште остана смирен и одби да ја прифати 
понудата да биде владетел над Израел. Тој му рече на 
народот: "Господ ќе ви биде владетел." Тој ја врати слогата 
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меѓу своите љубоморни браќа, и во текот на годините што 
следеа, земјата беше во мир. 

Паралелата е приказна на Гидеон и евидентна во животот 
на Виллиам Бранхам. Двајцата се родени во многу 
сиромашни семејства и дека немаа амбиција да станат 
големи. Господов ангел двајцата ги посети и ги испрати. Тие 
двајца веруваа дека ако Бог е со Својот народ, тогаш 
деновите на чудата не може да се завршат. И двајца од овие 
луѓе добија посебен подарок од Светиот Дух. И двајцата биле 
презрени станаа владетели над Божјето наследство, и двата 
направија напор да донесат слога помеѓу Божјиот народ. Со 
многу мала армија Бог му дал на Гидеон победа над 
непријателската војска. Без поддршка на човечка 
организација и заедно со неколку природни квалификации, 
Виллиам Бранхам го слушнал повикот да служи на дарот што 
Бог му го даде и мнозинство се нафрлија да го слушнат и 
многу беа ослободени од сраданиа што им ги наметна 
нивниот непријател. Гидеон ја трпеше опозицијата од 
љубоморните браќа и телесни луѓе. Таков беше случајот со 
Виллиам Бранхам. И двајцата на оние кои зборуваа против 
им одговорале со мисловност и трпение, и Бог во Своето 
време ги потврди. 

Сличноста на денешните услови и во тоа време на 
Гидеон и оние во нашето време е исто така очигледен. 
Движење на целото евангелие потекнува во текот на 
претходната генерација, и беше придружено со многу знаци 
и чуда. Но, сега доаѓаат нови генерации, и многу млади луѓе, 
иако слушнале за дела извршени во старите денови, никогаш 
не виделе чудо. Во многу цркви, тенденцијата е да се бара 
замена на Божјата сила и склоност кон прослава на чисто 
човечко ниво. 

За време на неговото враќање во Орегон, бевме под 
силен впечаток дека манифестација на Божјата сила е 
одговор на прашањето: "Како можеме со пораката на 
Евангелието да допреме до оваа генерација во ова кратко 
време што преостана пред доаѓањето на Исус Христос?"
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ПОГЛАВИЕ 15 

БРАНХАМ НА СЕВЕРОЗАПАД 

Набргу дојде време да ги започнеме средбите во 
северозападниот дел. Сепак се уште ја имав задачата на 
пасторство во Aшлад. За среќа, Евангелско друштво Лорн 
Фокс дојде во нашата црква на време и службите се покажаа 
како едни од најзабележителните кои Ашланд никогаш не ги 
доживеал. А малку време на располагање се користеше за да 
се организира кампањата на Бранхам која требаше да започне 
најнапред во Ванкувер, Б. Ц., а потоа отидовме на југ на 
САД. Тројца пастори од големи цркви во градот кои ги 
финансираа собирите беа проповедници Валтер МекАлистер, 
В. Ј. Ерн Бакстер и Кларенс Хол. За голем дел од успехот на 
овој настан се одговорни одлична подготовка од страна на 
локалните одбори. Проповедникот Бакстер, кој подоцна 
стана дел од друштвото на Бранхам, го опиша собирот со 
следниве зборови: 

"Глетката на неопишана слава се одржа за време на 
премногу кратка четиридневна кампања со проповедник 
Виллиам Бранхам што се одржа низ градот. Како и во 
другите градови, а во Ванкувер најголемите достапни сали 
беа недоволни за да се приспособат на огромна маса што ја 
чекаше службата на нашиот брат. Се чинеше дека околните 
градови и села буквално се слеа во Ванкувер, додека целиот 
град не стана свесен за духовниот удар на илјадници луѓе кои 
се молеа и веруваа. Проповеднички делегации од различни 
градови учествуваа со намера да ја донесат службата на Брат 
Бранхам на слични собири во свои различни области на 
активност. Илјадници луѓе не беа во можност да пристапат 
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до собирот поради штрајкот на превозниците во кои беа 
вклучени сите трамваи и автобуси. 

"На Ванкуверски служби и претходеа три масовни 
собири и трите припремни служби ден пред службите да 
почнат. Уште од самиот почеток од преговорите за доаѓањето 
на брат Бранхам во Ванкувер, здрав дух на единство и 
соработка преовладеа помеѓу проповедниците во Ванкувер. 
Овој Љубезен дух и преку служби се засили и се 'уште е 
многу реален се изразува во собири и на состаноци во 
заедништво. Ние забележавме дека ова е една од 
исклучителни карактеристики на службата на Брат Бранхам и 
во другите градови. Како се очајно потребни. 

"Голем број сведоштва на исцеленија продолжува да го 
привлекува вниманието на локалните пастори и многу 
прекрасни дела се направени бргу со дејство на Светиот Дух 
во време на молитва. Да се прифати било каков вид на 
известување за исцеленија ќе биде невозможна задача, без 
оглед на тоа дали е збор за исправање на вкрстени очи, за 
неподвижни инвалиди кои станаа, или за глувите како 
слушаат, или за немите како зборуваат или за обид да се 
раскажуваат возбудливи сведоштва на оние кои беа 
ослободени од рак, тумори и гуша. Задачата е премногу 
голема, кога би личела дека е завршена, тоа значи ќе беше 
само започната. Конечни записи ќе се читаат тогаш само кога 
ќе застанеме пред даривателот на секој добар и совршен дар." 

И покрај тешкотиите со транспортот голем аудиториум 
со неколку илјади места беше пополнет секоја вечер; 
Навистина, на последниот ден вратата беше затворена во 5 
часот. Очигледно беше дека малку луѓе некогаш биле во 
можност да направат толку многу за четири дена колку 
братот Бранхам што го направи во Ванкувер. Многу 
проповедници присуствуваа и со ентузијазам се вратија во 
своите цркви инспирирани од извонредна демонстрација на 
Божјата сила која ја сведочеа. 

Следниот собир беше во Портланд, Орегон, а почна на 
Денот на примирјето. Службите се одржуваа во различни 
сали, но не можеше да се најде објект кој можеше потполно 
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да го прими мнозинството. За последните три дена беше 
резервиран Градскиот Аудиториум, но последната вечер 
дури и тоа големо место беше исполнето. На настанот 
присуствуваа стотици проповедници и верските служби 
престанаа во круговите на целото евангелие, освен во 
аудиториум каде што службите се одржуваа. Опис на 
драматичен предизвик со опседнат човек, кој се случи на 
собирот наведен во првата глава на оваа книга. 

Од Портланд отидовме во Салем. Голема сала на 
Националната гарда беше преполна и сите нејзини одделни 
долни соби каде што беа поставени звучници. Валтер 
Фредерик, претседател на месниот комитет, вели:  

"Од Салем, Орегон, ние исто така сакаме да ја изразиме 
нашата благодарност на Бог за силна посета за време на 
собирот на Бранхам, луѓето доаѓаа од САД и Канада. 
Никогаш во историјата на овој град немаше толку голема 
маса на луѓе кои се упатиле кон едно место за богослужба. 
Салем се разбуди и стана свесен за Бога. Имало многу чуда 
на исцелување и се уште се раскажува како сведоштво за 
ослободување." 

Од Салем брат Бранхам отиде во нашиот град Aшланд, 
каде што локалната сала за обука на Националната гарда со 
1.200 места беше пополнета. Следната недела, друштвото 
отпатува во Боисе, каде силната три- дневната кампања ја 
исполни најголемата сала во градот. Во двонеделна кампања 
со релативно малку рекламирање во весници на околу 70.000 
луѓе слушнале за евангелието на исцелување, а најмалку 
1.000 од нив беа проповедници. 

Ние можеме да забележиме дека силата на брат Бранхам 
на овие собири е многу помала од вообичаеното. Во недела 
требаше да оди во Феникс, Аризона, и таму да одржи служби 
во попладневните часови во аудиториум Шрине. Понекогаш 
тој мораше да биде буден цела ноќ. Еднаш неговиот авион 
кружеше со часови во потрага по место за спуштање додека 
полето го криеше магла со непробојна густина. Резултатите 
од овие средби уште повеќе се извонредни со оглед дека 
евангелистот служеше надвор од границите на неговата моќ 
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и со така напорни телесни пречки. Подоцна ние внимававме 
да не учествува во повеќе служби отколку што може да се 
справи. Но, дури и за нас, и тогаш беше очигледно дека брат 
Бранхам ги исцрпи своите сопствени сили, и дека на него 
навистина му е потребен долг одмор. 
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ПОГЛАВИЕ 16 

РАЃАЊЕ НА ВЕСНИКОТ "ГЛАСОТ НА 
ИСЦЕЛЕНИЕ" 

На крајот на кампањата во Боисе Брат Бранхам рече дека 
е многу среќен од резултатите од собирите одржани на 
Северозапад и дека почувствува дека Божјата волја е и во 
иднина неговите служби да продолжат да се одржуваат на 
иста меѓуевангеличка основа. Тој ме праша дали јас би 
отишол во Шревепорт, Луизијана, како би се консултирал со 
мојот брат Мур во врска со можноста за организирање на 
уште една кампања на таа основа. Јас се согласив да одам 
бидејќи јас не се осмелував да дадам друг одговор освен 
потврден. Мојата црква повторно беше многу љубезна да ми 
дозволи да одам. Заедницата имаше среќа што доби шанса да 
договори служби на евангелистот Велмер Гарднер во текот 
на моето отсуство и ја искористи. Всушност, брат Гарднер 
добил голема инспирација за кампањата, која подоцна ќе се 
одржува во Јуџин. Кратко потоа, нова служба на исцелување 
и чуда почнаа да ги прати кампањите, кои ги одржувал овој 
евангелист. 

Дилемата дали требам или не целосно да ја напуштам 
црквата и да го следам делото што се чинеше како 
провидение стана прашање кое се повеќе ме замислуваше. 
Тоа не беше лесна одлука да се напуштат сите оние што ги 
сакам, особено не црквата што ја гледав како расте од мало 
друштво во една голема и силна заедница. Ми се чинеше дека 
Бог ме води, а јас се уште се двоумев. Конечно, Бог во 
молитвата директно ми зборуваше и рече да не се сомневам и 
да одам и Тој ќе се погрижи да бидам воден чекор по чекор 



РАЃАЊЕ НА ВЕСНИКОТ “ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ“ 103 

 

во својот голем дел кој започнуваше во земјата. Ја еднаш 
одлучив, ниту еден момент немав причина да се сомневам 
дека Бог не ме водеше во одлучувањето. 

Кратко време по Нова Година пристигнав во Шревепорт 
во Луизијана и разговарав со својот пријател, братот Џек 
Мур, за целата ситуација. Заедно со Јанг Браун отидовме во 
Џеферсонвил, Индијана, каде брат Бранхам неколку дена 
одмараше дома. Тој изгледаше среќен да не види нас и 
уживавме во поттикот за единство. Имаше некои прашања 
кои требаше да се решат. До тогаш, службата на Брат 
Бранхам беше презентирана во списанието што го уредуваше 
добар христијански брат во Тексас. Проблемот што се појави 
е како што следува: Брат Бранхам покажа дека во времето на 
настаните на Северозападните средби достигнаа толкава мера 
што на тие присуствуваа верниците од различни групи. Секој 
весник кој ќе се употребеше на собирите ќе завршеше во 
домовите на сите овие групи. Ако ќе се организира кампања 
на меѓуевангелистичка основа, тоа беше очигледно дека 
весникот исто така, мора да биде од ист карактер. Поради тоа 
било решено да на веќе споменатиот брат да му се испрати 
порака и го прашавме дали тој се чувствува слободен темелот 
на своето списание да биде на една меѓуевангелистичка 
основа и, ако е така, брат Бранхам ќе продолжи да го користи 
весникот како негово официјално преставување. 

Таа Вечер се разделивме и сите прашање неотповикливо 
се положија во рацете на Господ. Во утринските часови 
повторно го сретнавме брат Бранхам и се чинеше дека тој 
добил смирувачка гаранција. Тој ни кажа дека таа ноќ доби 
одговор од небото. Ние внимателно го слушавме она што ни 
го кажа и во наредните месеци ние всушност бевме сведоци 
на целосно исполнување на овие зборови. 

Настаните потоа брзо ширеа. Споменатиот брат не 
извести дека чувствува дека не е во состојба да се промени 
весникот во меѓуевангелистички како што му беше 
предложено. Така бил создаден ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ, 
писателот сакаше да стане уредник. На почетокот се 
договоривме да магазинот на страницата ќе содржи 
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Дискусија за средно научни прашања кои не би можеле да да 
доведат до расправии и конфузија меѓу луѓето од целото 
евангелие, но тоа ќе ја објави пораката на големата служба, 
одѕвонува последниот Божјиот повик за необратени луѓе, 
исцелување на Божјиот Народ со цел да се обединат во духот 
и да се подготват за Христово доаѓање. Оваа политика 
требаше и треба да се одржи засекогаш додека Исус не дојде. 

Во тоа време ГЛАСОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ се сметааше 
само како Еден инструмент на собирите на брат Бранхам. 
Подоцна, поради своето ослабено здравје, беше принуден да 
го напушти теренот за долго време, но во Божјата промисла и 
со согласност на весникот на брат Бранхам потоа стана 
официјален весник на големите американски исцелителски 
служби, вклучувајќи ја се разбира и службата на брат 
Бранхам. Интересно е да се напомене дека многу од драгите 
браќа, кои сега се презентирани во списанието сведочат за 
фактот дека нивната инспирација и покана за ваквата служба 
започна додека тие присуствуваа на некои од кампањите на 
Бранхам. Сета слава нека е на Бог. 

КАМПАЊАТА ВО ФЛОРИДА 

Беше договорено членовите на тимот на Бранхам да се 
приклучат во Мајами, Флорида на шестдневните служби во 
почетокот на 1948 година. Во меѓувреме, почнаа да кружат 
гласини дека брат Бранхам умре. Оваа гласина почнаа да 
кружи веднаш по Нова Година и не бледнееше. Низ целата 
земја, оваа приказна е раскажувана и прераскажувана. Ние 
направивме големи напори да ги убедиме луѓето дека оваа 
гласина е лажна. Возбудени поединци, сèедно ни пишуваа и 
ни испраќаа телеграми за потврда. Ширење гласини 
продолжи (и денот на наводната смрт на евангелистот 
постепено се премести) додека не излезе првото издание на 
Гласот на исцеление во април 1948 година беше одличен 
пример за моќта на пропагандата невистина, а ние дури и не 
можевме да го најдеме нејзин извор. Гласините, како и многу 
други, во неговиот карактер не беа малициозни. Нејзиниот 
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извор несомнено произлегуваше од фактот дека 
континуирано работење на нашите браќа низ долги часови на 
ноќна молитва за болните ја исцрпи неговата сила до точка 
да и публиката тоа можеше да го забележи. Сепак, Бог се 
уште не заврши со својата служба. Иако е точно дека брат 
Бранхам имаше месеци да оди по патеки на големо физичко 
тешко искушение, таа беше неговата судбина да излезе како 
победник со службата поголема од било кога. 

Шаторот во Мајами беше поставен далеку во 
предградијата. Заедничка поддршка на цркви не беше 
организирана бидејќи службата беше закажана за толку 
кратко време. Повеќето други собири под овие околности, 
беа осудени на пропаст. Сепак, веста брзо се ширеше и 
шаторот за неколку дена беше завршен. Голем број на 
прекрасни чуда се случија и повикот до олтарот во неделата 
попладне беше сведок на стотици мажи и жени кои излегоа 
да го предадат својот живот на Христа. 

Додека бевме во Мајами, брат Бранхам се сретна со 
познатиот евангелист Ф. Ф. Босворт. Брат Босворт уште во 
20-тите одржуваше големи исцелителски кампањи на кои 
присуствуваше голема публика. Најголем број на луѓе се 
собраа во Отава, Канада каде присуствуваа на Босвортови 
собири околу 12 000 бараше спасение од Господ. Многу 
слична кампања е организирана околу САД и Канада, и 
весниците од време на време пишуваа за прекрасните чуда, 
кои се случиле на нив. Средба со брат Босворт, се разбира, 
беше интересен настан за целата група. Тие беа особено 
импресионирани од нежен и побожен дух на овој брат кого 
Господ го користеше на таков посебен начин. 
Присуствувајќи на неколку служби на брат Босворт, изјави 
дека иако Бог му ги даде собирите со големи размери, 
никогаш не видел толку многу чуда да се случуваат 
постојано, во почетокот на кампањата. Додека тој често 
морал да работи за неколку недели додека верата не требаше 
да се искачи високо доволно за да се случат необични чуда, 
во службите на брат Бранхам чудата се случуваа од првата 
вечер. Брат Босворт беше поканет да зборува во една од 
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вечерните служби во Мајами, а подоцна ја видел можноста да 
оди со групата во Пенсакола и други северни градови каде 
брат Бранхам планираше да оди. 

Со успехот на кампањата брат Бранхам навистина 
уживаше во својот престој во Мајами, каде што во зимски 
временски услови беше суптропска клима многу пријатна. А 
богатство, раскош и луксуз беа насекаде очигледни, иако тоа 
е тажна приказна за болест и страдание на присутните во 
домовите на богатите и домовите на сиромашните беше иста 
и во тој град, како и во секој друг. Оставајќи го Мајами се 
возевме северозападно. Смирувачката топлината на Јужна 
Флорида постепено паѓаше зад нас и повторно не 
пречекуваше "Зимската кралица", која тогаш владееше со 
полна сила во најголемиот дел од пространата Америка. 

ПЕНСАКОЛА 

Ние се спремивме да ја одржиме следната кампања во 
Пенсакола. Различни цркви денес се согласија да 
соработуваат во оваа кампања, која беше планирана да 
започне до крајот на март. Во меѓувреме брат Бранхам 
требаше да земе неколку недели одмор во кој беше вклучено 
и патување во Феникс, Аризона. Остатокот од друштвото 
требаше да ги исполни различни обврски кои бараа малку 
време. На назначениот ден, за еден месец подоцна, 
Друштвото пристигна во Пенсакола со брат Бранхам да 
започне собир. Оваа кампања се покажа како најинтересна. 
Не е без несреќа, бидејќи силниот ветер, кој дуваше од 
заливот го сруши шаторот и предизвика некои штети. Една 
служба требаше да се одржи во локалната арена додека 
поправки не свршија. Сепак, под стручно водство на 
проповедникот Д. Л. Велч, еден од пастори соработници, 
шаторот беше поправен и кампањата без понатамошни 
пречки продолжи во "Платнена катедрала". 
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СЛУЖБА ЗА СЕЌАВАЊЕ 

Врв на кампањата и служба за сеќавање се одржа во 
неделата попладне. Голем шатор не само што беше исполнет, 
но многу се стоеше надвор како брат Бранхам почна да ја 
изнесува неговата животна приказна. Кога нашиот брат ја 
раскажуваше таа приказна, не само да ја кажува, но тој 
повторно ја доживуваше. И не само тој, туку и оние во 
публиката, доживуваа со него. Еден час и половина и големо 
мноштво луѓе беа воодушевени, така да се каже, како што 
слушав, со голем интерес приказната за почетоците на 
неговата кариера на сиромаштијата и бедата, неговата 
реализација, и како Бог работел со него, тогаш за трагедијата 
на неговиот живот и на крајот конечниот триумф. 
Говорникот никогаш приказната не ја кажал на таков 
трогателен начин како тоа попладне. Додека ние гледавме на 
публиката, видовме силни мажи како без срам го бришат 
лицето со марамче додека нивните солзи им течеа низ 
образите. Писателот никогаш не видел подопрена публика. 
Конечно, кога евангелистот ја заврши својата порака Ги 
повика грешниците на олтарот, се одржа многу необична 
сцена. Речиси секој грешник во голема заедница стана на 
нозе барајќи молитва да биде спасен. Различни проценки за 
бројот колку луѓе одговориле на еден ваков повик за олтар 
изнесуваа од 1.500 до 2.000 луѓе. Тоа беше најголемиот одѕив 
на служба која ние некогаш сме ја виделе и без сомнение 
може да се спореди со само неколку случаи во историјата на 
евангелизација. Наскоро стана очигледно дека нема простор 
во кој би се сместиле толку голем број на оние кои го бараа 
спасението и не бевме во можност да направиме нешто друго 
освен да им се каже да се молат таму каде што стојат. Може 
ли некој кој бил присутен тоа попладне да ја заборави таа 
сцена? Луѓето плачеа додека ги признаваа своите гревови и 
го повикуваа Бог да им биде милостив на нивните души. 
Како минути поминуваа, тука и таму солзите на покајанието 
преминуваа во солзи на радост, а наскоро и во шаторот 
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одекнуваа многу извици на победа. Само ангелите на небото 
знаат колку имиња попладнево се запишани во книгата на 
животот на Јагнето, и мора да има многу. 

Доказ за големото дело во толку кратка кампања ги дадоа 
последователните резултати на тој собир. Еден од пастори 
соработници Една година подоцна тој ни кажа дека неговата 
црква пожнеа огромна жетва од кампањата и другите 
помесни цркви се зголемија. Сметавме дека една од 
позначајните функции и карактеристики за кои сме сигурни 
дека во голема мерка придонесоа за нејзиниот успех, е 
подготвеноста на различни цркви за соработка и 
занемарување на доктринарни разлики, кои навистина се 
мали во споредба со големите вистини за кои сите тие 
целосно се согласуваа. 

Многу неверојатни чуда се случија во текот на оваа 
кратка кампања, но нема простор за да се опишат. Сепак, 
околностите кои се однесуваат на ослободување на тешко 
умоболен човек се толку вонредни дека ние треба да 
издвоиме неколку редови за неколку детали. Како што 
споменавме погоре, од силен ветер еден шатор мораше да 
биде спустен, една служба на кампањата беше одржана во 
локалната арена. Тоа умоболно момче е донесено таа вечер 
од државните институции на служба за да се молат за него. 
На крајот на службата оние кои го доведоа се обидоа да го 
изнесат надвор од зградата, но тој одби да оди. Кога тоа ни го 
јавија, ние повикавме шесторица мажи со сила да го изнесат 
од зградата. Сили кои го окупираа беа толку моќни што бараа 
голем напор, но на крајот безбедно го седнавме во колата, 
или барем само мислевме така, и го оставивме таму и под 
претпоставка дека нема да има понатамошни проблеми. 
Замислете колку бевме шокирани кога неколку минути 
подоцна слушнавме крик и се свртевме го видовме него како 
трча кон група на жени и деца кои стоеа и да разговараат во 
близина на вратата на арената. 

Неговото ненадејно брзање се случи така ненадејно и 
неочекувано што ние не знаевме што да правиме. За среќа, 
луѓето покрај вратата се разбегаа во сите правци, пред да 
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дојде до нив. Тогаш жестоко мавташе со рацете наоколу и 
навали кон еден од членовите на тимот на Бранхам кој 
стоеше во близина. Демоните имаат сила да ги раскинаат 
оковите и да направат други натчовечки дела, но се за среќа 
се беспомошни пред името на Исус! Иако тој постојано го 
удираше братот од ниту еден удар не беше повреден дури и 
не го ни допре. Нешто натприродно го одбиваше секој удир 
на опседнатиот човек. Тешко е да се каже колку долго 
можеше ова да продолжи, но во тој момент двајца полицајци 
кои биле во близина, слушнале плач и врисоци на жените, и 
се упатиле и да видат онаа зашто тие препоставуваа дека 
беше обична борба и тие почнаа двајцата да ги испрашуваат. 
Во тој момент умоболниот човек со жестоки клетви ги 
нападнаа полицајци и тие наскоро сфатија дека тие имаат 
повеќе од полни раце работа. Се превртуваа и се бореа на 
тревата и на крајот полицијата мораше да примени сериозни 
мерки за надминување на постојните и на напаѓачот му 
ставија лисици. На покана на полицијата пристигна 
полициска патрола, конечно, човекот беше совладан и 
однесен во станица, каде што беше сместен во посебна ќелија 
во на една ноќ. 

Кога отидоа, ние никогаш нема да ги заборавиме солзите 
на несреќна сестра на болниот човек кој беше донесен на 
собирот. Таа дојде со болка во душата и се молеше брат 
Бранхам да се моли за него. Се разбира, на брат Бранхам, 
беше невозможно да одговори на голем број на повици кои 
доаѓаат секој ден од оние кои сакаа да ги посети болните и 
затворените лица. Но, оваа сестра беше толку тажна и упорна 
да братот Џек Мур конечно се согласи на Братот Бранхам 
изутрина да му каже во врска со случајот. 

Следното утро, брат Мур, на брат Бранхам почна да му ја 
изнесува приказна за еден настан што се одржа претходната 
вечер. Потоа се случи прекрасна манифестација на дарот на 
Духот со кои нашиот брат често сведочеше на настаните што 
се случуваа од далечина дури и пред да се случи. Всушност, 
ние се сеќаваме на делата на службата на Елисеј кога ги виде 
плановите на царот на Сирија пред и да се случат. Или 
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самиот Христос, кога со натприродна визија оддалеку го виде 
Натанаел. Во овој случај, Бог веќе умоболниот човек веќе го 
покажа на Брат Бранхам и дека во текот на денот ќе се моли 
за него, и тој човек ќе биде исцелен. Во визијата тој го 
препозна местото на ослободување по црвеникавиот 
автомобил и по облеката на човекот кој имаше да биде 
ослободен. 

Тогаш ние се обидовме да преговараме со полицијата во 
Пенсакола за ослободување на овој млад човек. Сепак, тие не 
сакаа да го ослободат, освен ако не биде однесен надвор од 
границите на градот и никогаш да не се враќа, а со тоа ќе му 
биде простено доколку се присетиме на проблемот кои тие го 
имаа претходната вечер. Конечно, ние се согласивме сите да 
се состанеме на плажата наречена Голф. Но, кога брат 
Бранхам пристигна и внимателно ги погледна автомобилите, 
тој истакна дека не е сè како што гледаше во визијата. Додека 
тој се двоумеше, брат Мур одлучи да го однесе неговиот нов 
Де Сото малку подалеку од местото каде што беше 
умоболниот човек, бидејќи неговата ќерка и уште една сестра 
беа во неговиот автомобил. Брат Бранхам тогаш излезе и 
одеше кон овој млад човек. Тој веднаш забележа дека 
неговата облека е идентична со она што ја виде во визија, и 
тој рече да се вратам со автомобилот и да причекам. Потоа се 
случи необична работа. Како брат Бранхам подоцна изјави: 
"Јас погледнав назад кон автомобилот на брат Џек, 
поголемиот дел од плажа беше од бел песок Но каде што 
автомобилот бил паркиран беше слој на црвена глина 
Бидејќи зраци на сонцето што се одбиваа од црвена глина на 
многу полиран автомобил, овој автомобил изгледаше црвен 
јас знаев дека тоа е токму она што сум го видел во визијата. 
Потоа отидов и на момчето му ги изговорив зборовите: 'Вака 
вели Господ, зол дух ќе те остави сега, и ќе бидеш исцелен.' 
Младиот човек веднаш беше пуштен на слобода и почна да 
зборува нормално." 

Тоа беше импресивно сведоштво за полициските 
службеници на Пенсакола, бидејќи сфатија дека Бог има 
направено нешто прекрасно во нивната средина. Многу 
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благодарам на Бога за оваа манифестација на Неговата 
милост за човекот што сатаната толку сурово го врза. 

Неколку месеци подоцна, момчето кое беше ослободено 
ни го прати своето сведоштво и тоа се појави во едно од 
изданија на Гласот на исцеление. (Јули 1948 година) 
Неговото сведоштво гласеше:  

"Кога имав две години, јас страдав од детска парализа. 
Моите родители ме носеа на различни медицински третмани. 
Некое време поминав во болница за деца со посебни потреби. 
Никој од нив не ми помогна. Цело време се влошуваше. На 
крајот, мојата состојба се влоши толку многу што станав 
умоболен. Јас речиси седум месеци бев во државна 
институција и кога слушнаа моите за исцелителска служба на 
брат Бранхам во Пенсакола. Тие ме донесоа таму, а вечерта 
завршив во затвор, бидејќи Господ не завршил со мене. Тој 
ме користеше како пример за да покаже на луѓето дека има 
сила над ѓаволот. Кога следното утро ме посети сестра ми, јас 
бев целосно задоволен, бидејќи Бог, на Брат Бранхам му 
покажа дека го исцели моето тело. Сега имам 25 години и 
имам добра работа. Фала му на Бога за Неговата моќ на 
исцелување." 

 
Т-Ц-Сопчоппи, Флорида. 
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ПОГЛАВИЕ 17 

БРАНХАМОВО ДРУШТВО ОДИ НА СЕВЕР 

Следниот собир беше планиран да се одржи во Канзас во 
државата Канзас. Во спомен сала во почетокот на април. Брат 
У.С.Грант беше претседател на месниот комитет и е добро 
подготвен за било кој собир. Стигнавме околу 8 часот и 
веднаш се упативме во куќата на брат Грант. Тој беше среќен 
што не гледа нас, но искажа загриженост бидејќи брат 
Бранхам за кој тој велеше дека се уште не пристигнал, иако 
тој добил известување дека тој ќе биде таму уште 
претходниот ден. Проповедник Грант изјави дека знаел дека 
тој се 'уште не пристигнал, бидејќи само тој ја знаеше 
локацијата на хотелот, каде што требаше да остане - тоа 
секогаш беше потребно да биде добро чувана тајна. (Во една 
прилика кога јавноста дозна каде во хотелот престојувал брат 
Бранхам, формираа долга редица на болни на неговата 
капија, и сериозно го нарушија бизнисот на хотелот.) 

И ние бевме дури и малку нервозни зашто знаевме дека 
брат Бранхам веќе требаше да пристигне. На, нас ништо не 
остана друго освен да чекаме за дополнителни информации и 
отидовме во хотелот. Бевме прилично изненадени кога ни 
рече рецепционерот дека тој пристигнал и веќе се повлекол 
во собата. Кога подоцна го прашавме зошто најнапред не 
отиде кај брат Грант, одговори дека тој беше многу уморен и 
мислеше дека тоа би можело да биде најдобро да оди рано на 
спиење и што повеќе да одмори. Ние рековме: "Како знаеше 
дека треба да дојдеш во овој хотел?" "Па," рече тој, 
"едноставно се чинеше дека знам." Тоа беше се што можевме 
да добиеме од него, а можеби и единственото нешто што тој 
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можеше да ни каже. Ние не бевме премногу изненадени, 
бидејќи ние повторно и повторно сме имале вакви слични 
искуства. Неговата перцепција досегна врв а тој ги знаеше 
работите кои не му дојдоа преку неговите пет сетила. Ние 
никогаш нема да заборавиме како беше збунет брат Грант 
кога ни кажа што се случило. Ние не сакавме, сепак, да се 
добие впечаток дека брат Бранхам има способност да го 
користи овој дар, како сакате, но само во оние моменти кога 
Божјиот Дух посебно беше покренат над него за подарокот да 
се манифестира. 

На првата вечер на митинг во Спомен салата, 
присуствуваа околу 1500 лица. Во неделата вечер беше 
извонредна служба. Третата вечер, Духот на Бог се 
манифестираше во необичен сила. Некои новинари беа 
присутни таа вечер. Својата статија ја објавија во 
Конзервативно списание Канзас Сити тајмс април 13, 1948, 
кое излезе следното утро. И покрај тоа што е напишано во 
"новинарски стил" ние сметавме дека описите се добри и 
пофалба за таа служба. Еве неколку извадоци од статијата: 

"Во средината на" aминот "се собраа проповедник 
Виллиам Бранхам од Џеферсонвил, Индијана кој ја 
предводеше третата во низа од пет исцелителски собири во 
Спомен сала во град Канзас Држава Канзас. 

"Што и да побарате од Бога да направи, Тој ќе го направи 
тоа," рече г- дин Бранхам. "Не е важно колку сте поради 
болест на работ на смртта, тој може да ве исцели ако само го 
прифатете Бог и Неговото Слово." 

"Дваесетина болни луѓе имаат пројдено по бината 
минатата ноќ и рекоа дека тие беа исцелени од разни болести 
откако Г-дин Бранхам кратко се молеше со нив. 
Слушателството беше трогнато. Во очите на многумина беа 
солзи во очите, усните им се помрднуваа како во молитва. 
Некои мајки се расплакаа додека во своите раце, ги лулкаа 
немирните бебиња. Една девојка од Мобил, Алабама, изјави 
дека нејзините очи беа вкрстени кога излезе на бина минатата 
ноќ, но по молитвата на брат Бранхам, станаа нормални и 
јасни. Друга жена ја крена раката и рече дека гушавоста 
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самата исчезна од вратот. Таа рече дека имаше гушавост со 
години и дека нејзиниот лекар и рече пред една година и пол, 
дека тоа може да се отстрани само со хируршка 
интервенција." 

На следната служба публиката беше избуткана до вратата 
како и последната вечер од ова кампања. 

Некои интересни настани се случија за време на 
кампањата во Канзас. Една жена дојде и на писателот му рече 
дека таа боледува од тешка болест, но не можеше да стигне 
до молитвата, бидејќи имаше голем број на луѓе. Сепак, 
нејзината вера беше голема и ноќта во хотелот го разбуди 
нејзиниот сопруг и рече дека верува ако само сега бидат во 
можност да дојдат до молитвата ќе биде исцелена. Сопругот 
малку се тргна и на крајот, заклучи дека таа сонуваше, и'рече 
ќе биде. Сепак, во утринските часови, кога жена ми стана, таа 
беше целосно здрава! Се сети на својот сон како и нејзиниот 
сопруг. Следната вечер, побрзаа да не известат што се 
случило. Г-ѓа посегна со вера, и тоа беше сè што е потребно 
за да добие свое исцеление. 

Лекарите често присуствува на собирите на Бранхам. 
Еден ден по завршувањето на кампањата, еден од водечките 
лекари во областа во оваа метропола влезе во собата каде 
што бевме. Тој беше Христијанин и господин и ние никогаш 
нема да го заборавиме тоа како тој ја стави раката на рамото 
на брат Бранхам и побара благослов врз него. Пред да 
замине, тој побара молитва за одредени болести од кои 
страдаше, и дека медицината не може да го излечи. Брат 
Бранхам со задоволство се молеше за него. 

СЕДАЛИА ВО МИСУРИ 

Потоа отидовме во Седалиа во Мисури, каде што 
одржувавме служби три дена. Брат Ерн Бакстер од Ванкувер 
од Британска Колумбија ни се придружи тука и тој беше едно 
попладне говорник со брат Ф. Ф. Босворт, кој говореше на 
претпладневните служби. Проповедникот Бирд Кембел, еден 
претприемнички пастор, беше претседател на месниот 
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комитет и ја вршеше работата многу ефикасно. Локалното 
обучувалиште на Националната гарда со 1600 седишта, каде 
што се одржуваа службите, се покажа како премногу мало и 
огромна маса на народ не можеше да влезе. Луѓето седеа 
насекаде: на прозорци, врати,на премини, а многумина кои не 
можеа да влезат стоеа надвор гледајќи внатре. 

EЛГИН ВО ИЛИНОИС 

Последната кампања на Исток, се одржа во Eлгин, познат 
по производство на часовници, кој се наоѓаше во близината 
на Чикаго. Аудиториумот со околу 2.000 седишта не беше 
доволен за да се приготви место за народот што дојде. 
Навистина, по првиот ден од масата која пристигнуваше во 
попладневните часови, целосно беше пополнета сала. Ќе му 
го дадеме зборот на проповедникот Мерил Џонсон, 
претседател на месниот комитет, за да ни ја раскаже 
приказната за кампањата во Eлгин: 

"Тоа беше втор пат да присуствувам на собирите на 
Бранхам. Силно верувам дека на многу начини, овој собир го 
надмина моето прво искуство. "Од времето на големиот 
пожар во Чикаго", како што некој го опиша тоа вешто, 
"Елгин и околните градови не беа толку многу разнишани." 
Сите зборуваа за таа тема со денови по завршувањето на 
собирите. Христијаните станаа свесни за потреба од повеќе 
луѓе како брат Бранхам. Извештаи, сепак, укажуваат на тоа 
дека Бог во овие последни денови во црквата на Исус 
Христос зголемува се повеќе и повеќе луѓе во служба на 
исцеление. Духот Божји не се сомневам многу бргу и 
подготвува на црквата нејзино големо патување во слава. Тоа 
мора да биде навистина наскоро." 

"Никој не може да присуствува на собирот на Бранхам а 
да нема осет како да живее во времето на апостолите. Со 
зборовите не може да се опише неочекувана појава на восхит 
и стравопочит, неописливо што ги привлече луѓето кои по 
прв пат ќе ја вкусат силата на Бог исцелувања и чуда. Кое 
зборовите не можат да го опишат ова искуството на гледање 
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како се отвараат очите на слепите, глуви уши слушаат, 
немите го изговоруваат нивниот прв збор, хромите одат, 
вкрстени очи се исправаат и многу други величествени 
нешта." 

"Нежен скромен и шармантен карактер на брат Бранхам 
толку сликовито го доловува духот на Христос, кој доминира 
во неговиот живот. Да се гледа големата љубов на брат 
Бранхамна кон децата кое ќе ги допре и најтврдите луѓе. 
Ретко кое дете со вкрстени очи, слепо, глуво или неподвижно 
ќе поминеше покрај братот Бранхам без тој да не го 
прегрнеше и го преколнуваше Бога да направи чудо во 
нивните мали тела и колку што сум видел, во секој случај Бог 
на нашиот брат чудесно ја исполнуваше молитвата." 

"Се чини дека собирите во Елгин стана како многу 
големи собири обединети во една. Мноштвото кое дојде од 
целиот САД и Канада буквално го потресе овој град. Ова 
потсетува на библиските стихови кои зборуваат за масите 
кои се туркаат до Христос во деновите на неговата служба." 

"Друга важна карактеристика на средби на Бранхам во 
Елгин беше пеењето на публиката и специјалните песни. 
Верата достигна нови височини и Божјите благослови се 
спуштија врз луѓето, додека тие со песната го прославуваа 
Христос. Многу го примија исцелението во места каде што 
седеа и утврдени по нивните молитвени картички без да се 
пренесува преку молитвени линии. Некои од нив беа 
прекрасни. Специјални песни од студентите од Теолошкиот 
Факултет "Големото езеро Библијски Институт на Сион" и 
други евангелски групи навистина ги пополниа собирите. 
Соработката на сите кои вложија труд службите да ги 
направат успешни беше каректеристика на овој голем 
духовен собир. На сите членови на Комитетот беше убаво да 
работат со Бранхамовото друштво. Ретко е некој собир со 
таков интензитет да беше управуван толку лесно и со такво 
одобрение." 
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ТАКОМА ВО ВАШИНГТОН, 12-17 АПРИЛ, 1948 ГОДИНА 

Следниот закажан собир беше во Такома Вашингтон. 
Поради една снежна бура на Карпестите Планини, брат 
Бранхам во Такома не дојде на време за прва служба. Сепак, 
таму многу го очекуваа и следната вечер беше дури и повеќе 
луѓе. 

Голем проблем се појави на почетокот на собирот. Тоа 
беше почетокот на пролетта и арена за лизгање немаше уред 
за греење. Да се употреби незагреана зграда за верски служби 
е речиси незамисливо за овој период од годината во оваа 
област. Единствено решение за проблемот би можело да биде 
дека многу луѓе ќе присуствува, и арена би можела да се 
загрее со топлина на нивните тела. Ова е навистина она што 
всушност се случило! Околу 6.000 луѓе ја исполнија зградата 
и температурата беше многу пријатна. 

Една од главните карактеристики на собирите во Такома, 
беше фактот што токму проповедниците од многу цркви се 
обединија во Заедништво на целосното Евангелието. Тоа 
беше прекрасно и славно. Во некои градови, црквите беа 
склони кон скептицизмот кон другите цркви и таму не беше 
вистинскиот дух на заедништво. Браќата во Такома покажаа 
подготвеност за соработка, така што сите беа благословени. 
Како резултат на тоа беше веројатно во ниту било кој друг 
град во САД немаше такви моќни сведоштва за пораката на 
целото евангелие колку во таа средина. 

За време на ручекот брат Бранхам на проповедниците им 
говореше за некои работи што му беа во срцето. Тоа беше 
сериозно и импресивно време и многу солзи протекоа низ 
лицата на оние кои слушаа. Случајно слушнав коментар меѓу 
браќата кои седеа таму за ручек, за кој ние мислевме дека е 
типична реакција на многумина кои присуствуваа на 
Бранхамови собири. Еден на друг му зборуваа велејќи: "Кога 
овој собир ќе заврши и додека овие работи уште се свежи во 
мојот ум, сакам да се повлечам на неколку дена и да бидам 
сам со Бога." 
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Несомнено е дека градот станал свесен за Бог на 
извонреден начин. 

Лидерот на заедницата "Младите за Христос" даде 
прекрасно сведоштво на тоа како влијаеше на него овој 
собир. Некои високи полициски службеници ги споделија 
своите сведоштва за тоа како собирот ги благослови. 

СОБИРОТ ВО ЈУЏИН, ОРЕГОН 

Од Такома друштвото отпатува на југ до Јуџин, каде што 
се одржа последната кампања на Бранхамовото друштво по 
што стана неопходно да братот Бранхам се врати во својот 
дом за подолг одмор. Следи дел од една статија за настанот, 
која се појави во јули 1948 година во Гласот на исцеление 
напишан од страна на проповедникот Артур Хајленд. 

"Пет дена проповедникот Виллиам Бранхам одржуваше 
исцелителски служби во Јуџин, Орегон. Првата служба се 
одржа во саботата во црквата храмот на светилникот. Други, 
одржани собири беа во зградата на спортска сала на 
Националната гарда. Огромни маси ги пополнија двете 
локации. Во кампањата исто така соработуваа проповедници 
и цркви од широки области. Една од големите 
карактеристики на настанот беше фактот дека во текот на 
кампањата, луѓе од многу цркви станаа едно." 

"Извонредните чуда на исцелување се случуваа во текот 
на тие пет дена. Г-ѓата на Гордон Линдсај, жена на 
уредникот, ги предводеше забелешките за луѓето за кои се 
молеше. Една девојка имаше кратки нозе. Па се молеше за 
неа брат Бранхам, па таа одеше нагоре и надолу на сцената и 
не се забележаа било какви знаци на куцање. Мајката на г-ѓа 
Линдсај и рече дека нејзината нога е 3,8 см е пократка од 
другата." 

"На една служба лице со патерици стоеше зад 
аудиториумот. Човекот не можеше да дојде во молитвен ред. 
Додека толпата излегуваше, некој му рече: "Па, не го прими 
ли исцелението?" Човекот одговори: "Да, сега го имам." Во 
тој момент ги фрли своите патерици и почна да оди. Луѓето 
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викаа, фалејќи Го Бога кога видоа дека е исцелен и 
ослободен'. 

"Проповедникот Ф.Ф. Босворт помогна во кампањата во 
Јуџин и благослов од Бога моќно беше над него, додека на 
публиката го проповедаше словото на верата. Проповедникот 
Гордон Линдсај исто така зборуваше на службите. 
Вообичаено е на еден од локалните пастори кои работеле на 
собирите да им се поднесе извештај, затоа следува еден пасус 
од едно писмо во кое проповедникот Артур Хајленд: 

"Како секретар на здружение на проповедници, кои беа 
спонзори на Бранхамова кампањата во Јуџин, Орегон, сакам 
да се заблагодарам на Бога за Брат Бранхам и за прекрасните 
резултати, кои овде ги донесе неговата служба. Оваа служба 
придонесе за целосна хармонија, не само меѓу пасторите, 
туку и меѓу лаиците членовите на црквата во Спрингфилд и 
Јуџин кои присуствуваа на овие големи собири, повеќе од 
било што друго некогаш." 

"На овој собир Брат Бранхам беше толку исцрпен дека 
сите можеа да забележат дека е на крајот на неговата моќ. 
Многу беа исцелени од сите видови на болести. Две големи 
гуши исчезнаа веднаш пред моите очи, како рак од лицето на 
една дама. Ногата на една девојка која беше пократка од 
другата беше продолжена. Една католкиња која десет години 
беше неподвижна беше излечена од рак, таа стана од 
креветот и излезе од зградата и од тогаш сите работи самата 
ги врши. Имаше и многу други исцелувања за кои ние на Бог 
му ја даваме благодарноста." 
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ПОГЛАВИЕ 18 

ЧУДЕСНА ФОТОГРАФИЈА ВО САЛАТА 
ВО ХЈУСТОН КОЛОСЕУМ 

По чудесното ослободување на нервоза, како 1948 година 
се ближеше кон крајот, брат Бранхам се врати на терен 
поради серија на кратки кампањи. Писателот беше во 
можност да присуствува на некои од овие средби за една ноќ 
или малку повеќе, но поради обврските не можеше веднаш да 
се приклучи на друштото. Исто така, весникот ГЛАСОТ НА 
ИСЦЕЛЕНИЕ е толку зголемен да работата за тоа побараа 
голем дел од нашето време, како што во рамките на една 
година, ова издание достигна речиси 100 000 читатели 
месечно. Овој извонреден раст продолжи во следната година, 
и печатењето се зголеми двојно. 

Во ноември 1949 година, брат Џек Мур и авторот добија 
повик од проповедникот Бранхам кој не праша дали би 
можеле уште еднаш да ја превземеме организацијата на 
неговата кампања. Покрај тоа, ние би можеле да тргнеме со 
проповедникот Бакстер на патување преку океанот во 
Скандинавија следната пролет? По Божја Промисла успеавме 
да ги исполниме другите важни обврски и по молитвата и 
размислувањата ја чуствувавме Божјата желба сакавме да ја 
прифатиме поканата. На лична гледна точка на нас отсекогаш 
ни претставуваше голема привилегија да се работи со 
проповедникот Бранхам. 

Брат Бранхам ни кажа дека во тоа време имаше само еден 
планиран собир во Хјустон, Тексас. Тој сакаше да одиме со 
него во Хјустон и потоа да се грижиме за сите идни 
договори. Бидејќи јас бев зафатен подготвував книга за 
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печатење и ми требаше да бидам блиску до него во текот на 
тоа време, јас се согласив да заминам во Хјустон. 

Собирот во Хјустон почна малку тромаво. Меѓутоа, пред 
завршеток се случија некој изванредни нешта. Стана 
очигледно дека службата на нашиот брат во некои аспекти 
доста напредна. Не само што се невообичаени подароци на 
Духот, кој претходно се манифестираа во неговата служба, 
постапувајќи со зголемена моќност, но очигледна е нова 
манифестација. Дејството на овој нов талент со откритие на 
минатите настани во животот на луѓето кои дојдоа да се 
исцелат. Ова се манифестираше на два начина. Ако оние кои 
доаѓаа беа посветени христијани, зборовите што би им ги 
кажал за минатото на својот живот во голема мерка ќе ја 
охрабреше нивната вера, така што многумина се исцелија без 
да се каже еден збор на молитвата. Од друга страна, оние кои 
се имаат протнато во молитвата, без да имаат вистински 
однос со Бога и кои живеат безбрижен живот во мир и и се 
враќаа на гревот и имале гревови што не се искрено 
признаени пред Бог, со нив Духот Божји работел на бината. 
Гревовите нивни беа изнесени на виделина, тајните на 
нивните срца се открија и речиси секој еден човек на кого ова 
му се случило веднаш во солзите би признал. Тогаш обично 
лицето на самото место би примило исцеление. 

ЧУДЕСНА ФОТОГРАФИЈА 

Приближно во средината на кампањата во Хјустон се 
случи многу необично нешто што се покажа како Божанска 
потврда на Брат Бранхам. Еден непријателски проповедник 
кој се противеше на божественото исцелување и ги негираше 
забелешките на проповедникот Ф. Ф. Босворт (кој беше 
говорник на многу попладневни служби) и во весникот го 
објавил јавниот предизвик да се расправа за проповедникот 
Босворт за "Божественото исцелување преку помирување". 
Проповедникот Босворт реши да го прифати предизвикот и 
целата работа е посветена на главната страница на 
Хјустонски весници. 
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На заказана вечер, додека собирот беше во тек, тоа е 
сосема очигледно дека симпатиите на голема публика беше 
речиси целосно на страната на гостите евангелисти. Голем 
број на членови на деноминација се спротиствавија на 
проповедникот и станаа да дадат сведоштво дека тие 
веруваат во божественото исцеление и дека се тие всушност, 
биле исцелени. Тој став за време на службата се повеќе се 
чуствувал. 

Спротивставениот проповедник ги ангажирал г-дин 
Џејмс Ерс и г-дин Тед Kиперман, професионални фотографи 
кои требаше да го фотографираат неколку пати додека тој 
зборуваше. По овие снимки фотографот случајно го 
фотографирал проповедникот Бранхам кој зборуваше кратко 
пред крајот на службата. 

Кога г-дин Ерс, еден од фотографите, таа иста ноќ отиде 
во затемнета просторија во своето студио, тој одлучи да ги 
развие негативите, кои беа експонирани. На негово 
изненадување сите негативи беа сосема празни, освен оној на 
кој беше фотографиран проповедникот Бранхам. Неговото 
Изненадување прејде во чудење кога тој забележа дека на 
овој негатив над главата на проповедникот Бранхам 
очигледно се наоѓа натприроден ореол на светлината. Г-дин 
Ерс ги повика другите во студиото да ги погледнат 
негативите, но кога го сторија тоа, сите беа толку збунети и 
никој не можеше да го објасни присуството на овој ореол. 

Следното утро фотографот му испрати писмо на 
проповедникот Бранхам да го информира за необичниот 
феномен што се случи во врска со фотографијата која тој ја 
сликаше минатата вечер. Братот Бранхам тогаш му објасни 
на младиот човек дека тоа не го изненадува, бидејќи на 
неговата служба многу пати пред тоа се случија слични 
работи. На пример, во Камден, Арканзас фотограф ги 
фотографирал и кога беше развиен филмот, околу него може 
да се види една чудна светлина, која како фотографот 
објасни,не можеше да биде резултат на осветлување во 
внатрешноста на зградата. (Ова слика е објавена во оваа 
книга.) Во неговата служба има многу други слични работи. 
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Оваа Фотографија е направена во Хјустон без сомнение е 
најизванредната и најспектакуларната од овие натприродни 
манифестации, поради уникатни околности под кои е 
направена фотографијата. 

ВЕСНИЦИТЕ ВО ХЈУСТОН ИЗВЕСТУВААТ ЗА СОБИРОТ 

Истото утро кога фотографот ја донесе веста за чуден 
феномен кој се појави на фотографијата, весниците во 
Хјустон на насловните страници ги објавија деталните 
текстови за службата. (Се разбира, во тоа време новинарите 
се уште ништо не слушнале за фотографијата.) Интересно е 
да се напомене дека сам г-дин Ерс, фотографoт кој беше 
донесен од спротивставениот проповедник, изнесе скептични 
забелешки кои беа составен дел од текстовите во весникот. 
Фактот дека оваа слика ја има развиено тој фотограф целата 
приказна ја прави извонредна и ја потврдува нејзината 
целосна автентичност доколку дополнителни докази и беа 
воопшто неопходни. 

Подолу ќе обиколуваат некои многу концизни статии за 
собирот какви се појавиа тоа утро во весниците на Хјустон: 

ОД ВЕСНИКОТ "ХЈУСТОН ХРОНИКЛ", 25-ТИ ЈАНУАРИ)  
(РЕЗИМЕ) 

Во вторникот вечер лежеа на расклопливи кревети под 
сјајот на големото осветлување на Сем Хјустон Колосеум: 
хроми, болни, изнемоштени, оние на кои надежта за 
физичкото здравје речиси исчезна. Тие тивко лежеа таму, 
некои од нив беа многу збунети, бидејќи тие беа во вителот 
на теолошката расправа. 

Затоа што тие се оние за кои проповедникот Ф. Ф. 
Босворт, гостин евангелист, рече дека тие може да се исцелат 
од своите болести со божествена моќ на исцелување која 
поминува низ проповедникот Вилијам Бранхам, Босвортов 
соработник. 

Но, проповедник В. Е.Бест пастор на баптистичката 
црква табернакул баптистичката црква, тврдеше дека такви 
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"чудесни исцелениа" завршија со деновите на апостолите. Тој 
го предизвикал проповедникот Боцворт да докаже поинаку. 

Проповедник Босворт, во услови на аплаузи и извици на 
"амин", кој доаѓаше од 8.000 слушатели цитираше многу 
пасуси од различни извори, кој како кажа, покажуваат дека 
Христос не умре само за гревовите на луѓето, но исто така и 
за нивните физички заболувања. Повторно и повторно тој 
цитираше библиски стих: "Христос ги зеде нашите слабости 
и ги понесе нашите болести." Секој пат кога тоа се 
повторуваше, публиката реагираше со гласен извик, и слаби 
насмевки на немоќни појави на лицата на оние кои што лежеа 
на креветите. 

Публиката од проповедникот Бест можеше да чуе брзо 
огнена проповед и не им се допадна сето она што го слушнаа. 
Не им се допаѓаше кога тој рече: "Јас негирам дека било кој 
жив човек денес има сила и дар на исцеление како што го 
имаа апостолите." 

(ОД ВЕСНИКОТ "ХЈУСТОН ПРЕС", 25 ЈАНУАРИ 1950)  

УЧТИВО СЛУШАЊЕ  

Проповедник Рејмонд Т. Ричи се обрати на присутните, 
барајќи од нив секој говорник учтиво да слуша. 

"Кога се согласувате со говорникот, речете 'Амин', и кога 
не се се согласувате, речете 'не', ги замоли. 

Речиси четири часа Колосеумот се тресеше од гласовие 
'Амин', и 'Не'. 

Кога проповедникот Бест ќе го изнесеше свој аргумент, 
проповедник Босворт би се упатил кон микрофонот на 
сцената и драматично би ги замолил оние во публиката кои 
беа исцелени преку верата да станат. 

СТОТИЦИ СТАНУВААТ 

Секој пат би станале стотици луѓе. 
"Колку од вас се Баптисти?" Ќе повикаше проповедникот 

Босворт. 
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Најмалку стотина ќе станеа. 
"Ниту еден човек нема моќ да исцели!" Рече 

проповедникот Бест. 
Според мислењето на г-ѓа В. Е. Вилбанкс од 712 

Tетшорн проповедникот Бест погрешно го представи малиот 
црнокосиот евангелист кој проповедал секоја вечер пред пет 
илјади луѓе. 

ТАА Е БАПТИСТКА 

"И јас сум баптистка", рече г-ѓа В.Е.Вилбанкс. "Брат 
Бранхам не тврди дека има моќ на божественото исцелување. 
Едноставно се работи на тоа да верата и Духот Божји работат 
преку него и ги исцелуваат луѓето. Проповедник Бест 
погрешно ја представува баптистичката позиција во напад на 
проповедникот Бранхам." 

Вообичаен начин на ова чудесно исцеление е дека луѓето 
во публиката ја пополнуваа картичка што содржи број и име. 
Проповедникот Бранхам ќе го избереше бројот и ќе се 
молеше за исцеление на човекот. Понекогаш, човекот го 
одбираше по случаен избор. 

Присутните се информирани дека можеби во текот на 
вечерните часови нема да дојдат на ред за лична молитва, но 
сепак секоја вечер тие доаѓаат со надеж дека тие ќе дојдат на 
ред. 

НАНОВОРОДЕНА ЖЕНА 

Г-ѓа Мери Георгиа Харди, 708 Колумбија, рече дека пред 
три години е нановородена, но дека таа го вкуси чудото на 
исцелување по вера пред 18 години. 

"По раѓањето на моето второ дете, бев психички 
скршена, но исцеление по вера ме исцели и сега имам две 
деца", рече г-ѓа Харди, кој оди во црква на собрание на Бог 
на раскрсница на осумнаесетата улица и улицата Ашланд во 
Хеитс. 
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Седејќи до неа, г-ѓа Греј Вокер од 2501 Блодџет, го 
покажа нејзиното четиригодишно внуче, Дајан Кокс. 

СЕГА Е ЗДРАВА 

"Дијана е родена со едно згрчено стапало. Докторот 
сакаше да и ја стави ногата во гипс, но нашиот свештеник на 
собрание на Бог, проповедникот Ј.С. Минер, сугерираше ние 
да се молиме. И ние го сторивме тоа. Во периодот од неколку 
недели ногата постепено се исправаше. Дајан сега е здрава." 

Пред една недела, за време на општа молитвата на 
Вилијам Бранхам, Г-ѓа В. Е. Милер, кој живее во Џенова-
Алмеда одеднаш оздраве од хронично воспаление на синуси 
и рече: "Јас едноставно се молев за другите кога тоа се 
случи."  

Кога проповедникот Бест извика дека имаше и такви "кој 
го користеа гатањето за зачарување на луѓето, така што тие 
чесни луѓе се измамени и говорат дека тоа е моќта на Бог", 
Џејмс Ерс, еден фотограф од улица 1610 Раск, се 
согласуваше. 

"Бранхам прави представа", рече г-дин Ерс. 
"На некој начин никогаш не доаѓаше до хромите и до 

луѓе кои имаат артритис. Едноставно ја хипнотизираше 
неговата публика."  

(Забелешка: г-дин Ерс е порано спомнат во статијата, во 
весникот Хјустон прес, фотографот кој неколку часа подоцна 
На фотографија ја открива натприродната светлина над 
главата на Бранхам.) 

По консултациите со проповедникот Бранхам авторот се 
согласи негативите да ги донесе кај г-дин Џорџ Лејси кој го 
сметаа за најголем авторитет за спорни документи во во таа 
област. Г-дин Лејси негативите тогаш ги подвргна со 
исцрпни научни испитувања. Проповедник Бранхам беше 
сигурен дека негативите беа вистински, но се сметаше дека е 
мудро да имаат вистински научен доказ за неговата точност. 
По темелно испитување, г-дин Лејси даде заверена изјава 
(чива фотокопија се наоѓа во оваа книга) што секој тест 
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покажа дека негативите се апсолутно точни и тоа не е 
фалсификат ниту ретуширање ниту два пати се изложени на 
било кој начин. тогаш проповедник Бранхам дозволи да се 
размножуваат копии на слики, но инсистираше на тоа тој 
лично да не добива ништо од приходите од нејзината 
продажба, но дека одреден процент од средствата да биде 
инвестиран во прекуморски и мисионерски потфати за кои 
тој беше заинтересиран. 

Уште еден извонреден настан во врска со овој феномен, 
кој се појави на фотографија е фактот дека од различни луѓе 
пристигаа меѓусебно независни сведоштва кои го 
поткрепуваа фактот дека натприродна светлината се појави 
над главата на брат Бранхам. Некои од овие сведоштва се од 
оние кои во тоа време не знаеа за фотографијата. Едно 
типично сведоштво беше дадено од страна на г-ѓа Грејс 
Корсеј, Рт. 1, Бокс 108, Кливленд, Тексас, која раскажа дека 
еден католик кој ја видел светлината, поради тоа се обрати: 

ЧУДЕСНА ПОТВРДА ЗА НАПРИРОДНОТО СВЕТЛО ОД 
СТРАНА НА КАТОЛИЧКИ ОБРАТЕНИК 

"Едно утро го чистев подот кога на патеката на нашиот 
дом на една фарма 56 милји северно од Хјустон дојде 
автомобил. Поради непријатностите за нередот во својот дом 
им објаснував на странците дека 6 дена во неделата јас 
работам во Кливленд како продавачка и дека многу вечери 
присуствував на Бранхамови пробудувања така да немав 
време да ја средам куќата. Човекот, незнаен за мене, дојде 
поради реклама за продажба на нашата фарма. Кога го 
спомнав Бранхамовото пробудување, неговото лице осветле 
и тој рече: "Ние исто така, бевме таму." Еве што ни изјави 
неговата сопруга: 

"Г-дин Бекер (странец) се бореше со стомачни проблеми, 
тешки грчеви и така натаму. Тој земаше лекови секоја вечер. 
Мајката на неговата сопруга во весниците на Хјустон 
прочита за Бранхам и дека Бог му дал дар на исцелување и 
рече тогаш на г-ѓа Бекер да му каже на нејзиниот сопруг да 
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оди таму, да се молат за него. Г-ѓа Бекер се сомневаше дека 
тој ќе оди, бидејќи тој е католик. Таа му кажа за тоа и тој 
рече дека ќе оди." 

"Г-ѓа Бекер беше многу разочарана кога дојде во Хјустон 
Колосеумот и го виде Баптистичкиот проповедник (таа е 
член на баптистичката црква), како се расправа со брат 
Босворт. Таа се плашеше дека нејзиниот сопруг нема да 
верува, по што ќе го види ова. Наместо тоа да ќе го одалечи 
од верата, г-дин Бекер ни рече: "Видов светло околу главата 
на Бранхам додека стоеше на сцената по завршувањето на 
дебатата. Тоа не беше светлина од светилка, тоа беше ореол 
околу главата." Кога брат Бранхам повика на олтарот, г-дин 
Бекер, кој секогаш силно тврдеше дека бил спасен, се качи 
горе да го прифати Христа. Мислејќи дека погрешно сфатил, 
неговата жена го праша дали го разбира она што го кажа. Тој 
рече: "Секако дека разбирам." 

"Автоматски ја остави навиката напразно да го спомнува 
името на Бога. Г-дин Бекер следниот ден дојде на служба која 
започнуваше во два часот и ја прими молитвената картичка. 
Неговиот број не бил повикан таа ноќ, но тој беше исцелен 
кога имаше повик за масовна молитва." 

"Кога дојдов овде вечерва на служба да говорам, не знаев 
дека фотографот го фотографирал братот Бранхам истата 
вечер кога Г-дин Бекер, католик, ја здогледа светлината 
околу главата и поверува дека е испратен од Бог со дар на 
исцелување." 

 
30 јануари 1950 година.  Г-ѓа Грејс Корси  

Рт. 1 Бокс 108,  
Кливленд, Тексас. 

 
Бранхамово друштво од Хјустон отиде во Бомонт, град 

на 80 километри на запад. По завршувањето на првата вечер 
градскиот. Аудиториумот беше преплавен од луѓе и следната 
вечер во зградата беа присутни двајца полицајци и седум 
пожарникари да се усогласат со законите во врска со 
прописите за безбедност. Рејмонд Т. Ричи ангажира воз со 11 
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вагони што возеше 700 лица од Хјустон до Бомонт да 
присуствуваат на вечерна богослужба во понеделникот. Само 
за дел од нив можеше да се најде место во резервираниот 
оддел. Службеници на аудиторијумот дозволија неколку 
стотици од оние кои не можеа да влезат во зградата за време 
на службата да стојат во позадина на сцената. 

Една интересна карактеристика на кампањата беше ручек 
на кој присуствуваа скоро сто проповедници со своите 
сопруги. Брат Бранхам одржа краток и искрен говор. Тој рече 
дека Бог му довери порака до сите верници дека тие треба да 
ги заборават нивните разлики и да дојдат заедно во единство 
на умот и срцето во рамките на подготовките за претстојното 
Христово доаѓање. Сите присутни со сериозно внимание го 
слушаа што зборува, бидејќи тоа беше очигледно дека овие 
зборови беа зборовите на пророкот. 

За време на кампањата во Бомонт околу 2.000 луѓе 
зачекорија напред да го признаат Христос. Околу 3.000 
одговорија на повиците од олтарот во Хјустон, така што во 
текот на тие 30 дена речиси 5.000 луѓе го прифатија Христос 
како свој Спасител. 

КАМПАЊА ВО АРКАНЗАС 

Од Бомонт отидовме во Литл Рок, Арканзас. Повторно се 
слушаше познатата приказна. Во духовна смисла, Литле Рок 
беше толку поделен дека е невозможно да се одржи голем 
собир. Веќе порано се обидуваа, но резултатот беше секогаш 
без успех. Ни беше кажано да бидат подготвени за 
разочарување. Кампањата започна во средината на неделата. 
Но, во саботата, ете во Робинсон Спомен Аудиториум беше 
целосен метеж. Минатата ноќ, во понеделникот, на затворена 
врата во 6:30 часот, а се проценува дека најмалку 1.500 луѓе 
би можеле да влезат. На последниот ден на пладне, посебен 
ручек кој се собраа над сто проповедници и нивните сопруги 
се исполнија со дух на единство и заедништво за кое само 
една недела порано дури и не можеа да сонуваат. 
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Исто така интересни беа сведоштвата на оние кои беа 
исцелени, додека брат Бранхам беше таму некои три години 
порано. Еден човек ги воодушеви слушателите со своите 
приказни. Со години тој беше на патерици. Кога брат 
Бранхам се молеше за него, ги фрли и почна да оди без нив. 
Од тогаш повеќе не ги користеше. 

Еден настан беше од посебен интерес за брат Мур и 
авторот. На крајот на една службите, додека заминувавме на 
сцената, мајка не запре и побара од нас да се молиме за 
нејзиното мало момче кое беше на околу пет години и беше 
глувонемо. Таа рече дека се плаши дека брат Бранхам нема 
да биде во можност да стигне до него. Брат Мур ме погледна 
и рече: "Да се помолиме за него." По молитвата, го 
донесовме до клавирот и бевме среќни, бидејќи тој можеше 
да ја чуе музиката, а потоа ја напушти сцената. Следната 
вечер, за време на службата за исцеление, ние погледнавме и 
овде, истата жена и момчето дојдоа да се молат. Таа ја доби 
картичка (кои беа распоредени по случаен избор) и одлучи да 
ги искористи предностите на неа, мислејќи дека нема да 
штети да го донесе момчето повторно во молитвен ред. Брат 
Мур и јас секако бевме многу заинтересирани да видиме што 
вели брат Бранхам, бидејќи Божјиот Дух зборуваше преку 
него. 

Како што тој го погледна детето, рече: "Мајко, вашето 
дете беше глуво", кое е секако точно. Потоа тој ја погледна 
повторно и ги изговори зборовите на следниов смисол: 
"Некој кој има вера во Бога се молеше минатата ноќ за 
вашето дете. Вашето дете е ослободено." Можете да 
замислите каков вид на реакција го испровоцира тоа кај 
жената. Тоа беше Вистина е дека детето слуша и иако тоа 
беше тешко во тоа рана возраст кога Секогаш е тешко да се 
утврди степенот на оштетување на слухот, иако тој веќе 
покажуваше дека е ослободен,имитираше различни звуци. 
Демонстрациите имаа големо влијание врз заедницата. Тоа 
беше јасно дека зборуваше Бог, а не човек и исто така дека 
човекот не е исцелител но Господ Исус Христос. Подоцна 
ние разговаравме за тоа со брат Бранхам. Тој едвај се 
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сеќаваше на околностите. Бог зборуваше преку него и му 
открил дека некој се молеше за тоа дете, но тој не сакаше да 
открие кој. Тоа не е важно. Важно е дека Бог го направи оваа 
дело, и на Него му припаѓа сета слава. (Неколку месеци 
подоцна добивме писмо од мајката на детето што го потврди 
исцелението. Таа беше објавено во ГЛАСОТ НА 
ИСЦЕЛЕНИЕ.) 

По Литл Рок, одржувавме дводневни служби во Ел 
Дорадо и две во Камден. 

За брат Бранхам, можеме да го кажеме само ова: Во 
описот за Јован Крстител Писмото вели: "Се јави човекот, 
испратен од Бога, по име Јован." Ние веруваме дека оваа 
изјава може да се примени и нашиот сакан брат, Вилијам 
Бранхам.
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ПОГЛАВИЕ 19 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА АМЕРИКАНСКИОТ 
ПЕЧАТ ЗА СОБИРИТЕ НА БРАНХАМ 

Во последниве години, многу малку посветени 
проповедници на Евангелието добија позитивен публицитет 
во печатот. Она што го добија, ако ништо друго, обично тоа е 
од навредлив карактер. Сепак, многу весници имаат 
инвестирано време и простор со чести пофалби, ги 
опишуваат исцелителските кампањи на Вилијам Бранхам. 
Тоа би било премногу да се очекува дека секој извештај во 
весник ќе изразува сипатија. Новинарите кои присуствуваа на 
вакви настани често доаѓаа повеќе да завземат став и да биде 
доволно само да подготват многу површински извештај со 
световен и суптилен циничен потсмев. Сепак, се чини дека за 
кампањите на Бранхам интересот беше толку силен што 
новинарите на службите остануваа доволно долго за да 
станат барем делумно убедени од она што го видоа и 
слушнаа. Во многу случаи, изнесоа многу сеопфатни и фер 
извештаи за собирите. Само тука и таму, новинарите беа 
тотално скептични. Овој дел претставува краток опис на 
средбите на Бранхам во извештаите кои се појавија во разни 
весници во САД и Канада. Првиот, кој долу беше објавен е 
во весникот на градот Вокеган, градскиот информатор Сонце, 
14 март, 1949 година е наведено: 

"Во период од три дена колку што проповедникот 
Бранхам проповедаше, десетици луѓе тврдеа дека биле 
исцелени. Секој случај со вкрстени очи, за кои тој се молеше 
доби исцелување пред крајот на молитва. Многу хроми и 
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дегенерирани тела добиле исцеление и многу глуви можеа да 
слушаат."  

"Последна вечер, на служба една мајка го донесе својот 
син, едно момче со парализирани раце, нозе и грбот и 
згрчено тело и се молев за него. Веднаш по молитвата, без 
помош, правилно и цврсто се шеташе по бина." 

"Две жени кои биле целосно слепи со катаракта на очите 
пред околу две години беа исцелени на истата служба. По 
што беа оведени на бина и по молитвите, првата можеше да 
гледа и да оди, како што нејзиниот сопруг, рече: "Дури и 
капиларите во нејзините очи беа очистени.''  

 
Истиот новинар, Фани Вилсон, пишуваше во весникот 

"Заеднички Вести", кои ги претставуваат повеќе градови 
северно од Чикаго, на денот на 24 Март 1949 година, рече: 

 
"Најважната разлика помеѓу Вилијам Бранхам и сите 

останати е да за нив Библијата е античката историја, но за 
него е живот и вистинска сила, сега и како во времето на 
Исус од Назарет. Она што ја прави приказната различна е тоа 
што проповедникот Вилијам Бранхам продолжува да ги 
докажува своите аргументи." 

"Не дека он се докажува. Далеку од тоа. Проповедник 
Бранхам е поскромен од сите скромни луѓе што некогаш сум 
ги видел. (Можете ли да замислите еден бел човек роден во 
Кентаки, како во рацете носи црно дете со вкрстени очи одна 
улицита Маркет, во Вокеган, велејќи: "Ќерко, биди исцелена 
во името на Исус Христос") и нејзините очи точно како што 
беше тој случај со многу другите за време на оваа служба на 
исцелување и собири на пробудување одржани во црквата на 
Грејс Мисионари. Меѓу оние кои за кои се молеше во 
понеделникот вечерта беше познатиот Вокегански лекар." 

"Само во текот на вечерната служба во понеделникот беа 
исцелени девет лица, кои од раѓањето биле глуви и неми. 
Многу од нив се родени во општината и за нив тоа беше 
познато пред нивното исцеление. Еден од овие глувонеми 
исто така, се исцели и од слепило. Сите станаа способни да 
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говорат, иако гласовите за квалитетот на тонот беа детски. И 
тие самите беа изненадени да ги слушнат нивните сопствени 
гласови." 

"Еден човек кој дошол од Ајова имаше рак на ногата од 
коленото до глуждот, кој исчезна веднаш по молитва. На 
службата минатата вечер парализирани деца, спастичари и 
оние кои страдаат од ментални недостатоци по молитвата беа 
исцелени." 

"Постојат многу почитувани и угледни луѓе од округот 
Лејк го слушнаа и видоа Брат Бранхам како изнесува" 
дијагноза "за многу болести. Најважно од сè, лицето за кое 
требаше да се моли ја виде активност на болеста кое се 
покажуваше на проповедникова рака, додека болеста не 
застана по неговата молитва. 

"Говорникот многу пати ја потсети публиката дека тој 
лично нема моќ да ги направи овие исцелувања, но дека тие 
се дело на Бога, преку верата на лицето,за кое се моли." 

ВЕСНИК "АЛБЕРТАН" ОД КАЛГАРИ ВО КАНАДА 

Од весникот Албертан во Калгари, Канада на 21 август 
1947 година, го пренесуваме следниот извештај: 

"Цела една панорама на човечките емоции откри 3.000 
лица кои се сместија во Викторија Павиљон во средата 
вечерта за да сведочат или да добијат помош од Вилијам 
Бранхам од Џеферсонвил, Индијана во неговата кампања на 
исцелување по вера." 

"Репутација на Американскиот проповедник е да 
помогне од: слепило, куцање, рак, детска парализа, 
туберкулоза и други болести и исцели над 35.000 луѓе, откако 
му беше даден дарот на божественото исцелување пред околу 
една година привлече мажи, жени и деца од сите слоеви." 

"Еден од првите во молитвата беше г-дин Андре 
Едмонтон, кој рече дека боледува од испакнување диск во 
'рбетот. Тој тврди дека бил кај дваесет лекари во северниот 
дел на Канада, а исто така и кај браќата Мајо во Рочестер. 
Рекоа дека за тоа беше неопходна операција на 'рбетот." 
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"Тогаш Андреу (кој за весникот Албертан, рече тој не 
можеше да се сети кога последен пат ги допре прстите без 
виткање колена) приближувајќи се до "божествениот 
исцелител". 

"Земајќи ја десната рака на Андре со левата рака Бранхам 
ја опиша неговата болест, а по молитвата му рече Да се 
наведне и да ги допре своите прсти на нозете и тоа без 
виткање на колената. Воздишка се слушна од голема маса 
народ и еден голем куп со гласови го изрази изненадувањето 
и восхитот." 

"Вознемирен од возбудата, еден човек од Едмонтон му 
кажа на проповедникот едноставно "благодарам" пред да се 
упати кон микрофонот и пред публиката изјави дека лекарите 
му рекоа дека за грбот операција е потребна." 

"Проповедникот тврдеше дека има мистериозни 
вибрации во левата рака по кои што тој можеше да го 
разликува ракот, туберкулоза и другите микроби." 

САСКАТУНСКИ "СТАР ФЕНИКС" 

Од весникот "Стар-Феникс" во Саскатун, Канада, на 2 
август 1947 година, го пренесуваме следниов извештај: 

"Г-Ѓица M.B, која десет години помина во училиште за 
глуви тука во Винипег сосема јасно сега изговара "Тато" и 
"мама" по молитвата на Вилијам Бранхам во Апостолската 
црква во средата вечер, каде што 800 луѓе се собраа за да 
бидат сведоци на исцеление преку вера." 

"Г-Ѓица B., кој во петокот даде интервју за Стар-Феникс, 
рече дека таа целосно слуша на десното уво, но дека левото е 
уште глуво. Таа веруваше дека наскоро ќе биде во можност 
да зборува нормално. Нејзината газдарица рече дека таа вели: 
"добро утро" и "збогум" нешто што од неа, не можеше да се 
слушне во текот на три месеци колку што живее кај неа." 

"Додека публиката стоеше тивко со спуштени глави, 
Стотици луѓе кои имале да бидат исцелени во ред тие 
поминаа покрај г-дин Бранхам како што тој се молеше за 
секој од нив. На публиката и беше кажано дека е нужна 
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потребата за апсолутна вера и почит, и дека сите треба да ги 
спуштат главите. Оние кои не успеаја да го сторат тоа, тие 
беа замолени да ја напуштат црквата." 

"Пред доаѓањето на Бранхам публика од други 
говорници слушнала за прекрасните дела кои веќе беа 
направени со вера. Една жена сведочеше дека тој се молеше 
за неа и дека следното утро нејзиното глуво уво повторно 
беше сосема нормално и голем број на други ситни 
заболувањаа исчезнаа. Еден од говорниците ја спомна жената 
од Реџина, која со месеци требаше да јаде течна диета, но 
утрото по молитвата стана и јадеше нормален појадок." 

"ЏЕФЕРСОНВИЛ ПОСТ" – ОД ГРАДОТ ВО КОЈ ЖИВЕЕ 
БРАТОТ БРАНХАМ 

Од весникот "Џеферсонвил Пост" на 3 ноември 1949 
година од градот каде брат Бранхам живее го представуваме 
следното: 

"Толпата која во неделата вечер се натпреваруваше на 
Натпреварот на годината помеѓу Џеферсонвилови "црвените 
ѓаволи" и "булдози" од Нов Албани, беа во Бранхамовиот 
шатор, на пресекот на улицата осум и Пен, преплавена маса 
која стоеше на дожд да слушне преку звучници божествена 
манифестација на проповедникот Вилијам Бранхам, чии 
чудесни исцелениа беа меѓународно познати." 

"Од веродостојни извори дојде извештајот за исцелување 
на двајца пациенти кои имале рак, а биле излекувани од 90 
дена по што им беше кажано дека тие имаат една неизлечива 
болест; за лицето кое му беше речено да оди по 18 години 
проведени во инвалидска количка, лицето што беше донесено 
во црквата на носилка на брза помош; за глувите кои можеле 
да слушнат, и се тоа по еден човек, кој исцелува со полагање 
на десната рака, во името на свој Божествен Создател." 

"По многу денови на чудата се уште не е минато, па дури 
и во Џеферсонвил." 

"За еден млад човек кој се борел, кој работел во текот на 
денот а во недела го проповедаше Евангелието, неговата 
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лична вера беше таква што е во можност да ги надмине сите 
пречки. Сепак понекогаш и во својот град страда од подсмев 
и тоа од подсмејувачи кои би требало да му искажат почит 
како на оној кој е избран од страна на Семоќното Битие да ја 
изврши неговата работа." 

"И покрај тоа што според денешните стандарди 
необразувани, имаат способност и искрена ревност потребна 
во представување на Евангелието." 

"Негова Божествена исцелителска моќ денес е 
меѓународно признаена. Од Џеферсонвил ќе отпатува во 
Луизијана, Хјустон, Тексас, можеби Јамајка, а потоа преку 
океанот." 

 
Многу други весници, вклучително и Чикаго Дејли тајмс, 

Чикаго Дејли Њуз, Ст.Луис СТАР-Тајмс, Ст. Луис Пост-
Диспеч, презентираа интересни, па дури и широки статии за 
собирите на Бранхам, а последниот наведен весник за една 
статија издвојиа речиси цела страница. Не се овие статии 
напишани со одобрување од овие кампањи. Сепак, повеќето 
од нив барем не биле негативни, а некои весници беа 
позитивни. Во повеќето случаи, кога еден новинар имаше 
можност вистински да биде сведок адемонстрации со случаи 
на исцелување, тој бил убеден дека на собирите се 
манифестираше натприродната сила. 

ЏОНСБОРО ВО АРКАНЗАС – ОДЛИЧНА СТАТИЈА НА 
ВЕСНИКОТ "ИВНИНГ САН" ЗА СОБИРОТ НА БРАНХАМ 

(Напишана од новинарот Еуген Смит за издание на 12 јуни, 1947 
година)  

"Иако проповедник Бранхам вели дека дарот го добил 
пред околу 11 месеци, во едно интервју рече дека ова е прв 
пат тој да има можност да ја раскаже својата приказна 
директно на печатот." Моите дневни служби ми завземаат 
толку време да моите црквени менаџери ме замолија да ги 
одбивам интервјуата за весниците. Секогаш ми говореа: 
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'имаш толку многу од оние кои ти бараат помош преку 
твоите молитви. Објавување на твоето присуство во 
весниците само ќе го зголеми метеж во веќе преполни редови 
во молитва," објаснуваа тие. 

"Посета на црквата Библијски Час на Истоочниот Метјуз 
ќе ја потврди неговата изјава дека на неговите тврдења не е 
потребен публицитет. Минатата недела на молитвен ред во 
кој поединечно се молеше за болни, парализиран, глуви, 
неми и слепи се одржуваше два пати на ден. Оваа недела, 
секој ден се одржуваа по три служби. И нема да бидат во 
можност да поминат цела долга листа пред собирот да 
заврши во понеделник." 

"Секој ден, луѓето се собираа во градот да се молат за 
само една минута со проповедникот Бранхам. Еден ден оваа 
недела се појави автобус со 45 луѓе од Фултон, Кентаки. На 
истиот ден најмениот авион го доведе 34 годишниот 
поранешен војник на САД многу отекнат од рак кој му го 
цицаше животот. Во средата, проповедникот Бранхам 
накратко одлета за Ел Дорадо да се моли за човек кој беше 
пред умирање." 

"Жителите на најмалку 25 држави и Мексико го посетиле 
Џонсборо од кога проповедникот Бранхам го отвори кампот 
на 1 јуни. Новинар на списанието "Сонце" слушна дека ги 
претставуваат земјите од Калифорнија до Њу Џерси, 
Мичиген и Висконсин на Флорида, Вајоминг во Тексас и 
надолу во Мексико. Голем одѕив со ноќи ги исполнуваше 
локалните мотели и многу приватни домови, како и во 
задниот дел на црквата се формираше посебна спална соба." 

"Проповедникот Бранхам вели: 'Јас сум само човек. Јас 
немам никаква моќ да исцелувам. Исус Христос е 
единствениот кој може да исцели. Јас се молам на Него да ги 
исцели оние кои веруваат. Никој кој нема вера во Исус 
Христос не може да се исцели,' објаснува тој. 

"Откривање на видот на болеста кај оние кои доаѓаат е 
уште една моќ која тврди проповедникот Бранхам дека ја 
има." Кога ќе ја положат раката во мојата лева рака, ги 
добивам вибрациите предизвикани од микроорганизми во тоа 
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лице. Јас обично може да кажам која е таа болест. Кога 
болеста го остава лицето, се запираат вибрации", рече тој. 
Кога проповедникот Бранхам се моли за лицето, обично 
завршува со овие зборови: "Јас ти заповедам преку Исуса 
Христа да го напуштиш овој човек." 

"Проповедникот Бранхам започна со ригорознен 
распоред од минатото лето во Сент Луис. Потоа отиде во 
Џонсборо, го посети Пине Блаф и Камден, а потоа отиде во 
Хјустон и на западниот брег. Следната недела ќе лета во 
Калифорнија за да служи на еден Ерменец." 

"Со оглед на неговата посета во ноември на Бранхам 
може да се видат последиците од неговиот распоред. Тој 
изгуби 12 кг, а неговите очи станаа многу вдлабнати и се 
вовлекоа." Својот престој го држев како тајна за да можам 
малку да одспијам, вели тој со насмевка. 

"Црковните службеници велат дека до недела вкупната 
посетеност на служби во текот на овие две недели веројатно 
ќе надмине 20 000 посетители. Претставник на весникот 
"Сан" беше присутен на попладневна служба и едно утро 
помина во слушање на приказна за Проповедникот Бранхам. 
Тој се пробиваше низ масите, и разговараше со многу луѓе од 
разни краишта и не најде ниеден скептик. Многу раскажаа 
приказни кои се чинеа невозможни. 

"На пример, М. Н. Функ, столар од Симор, Мисури, рече 
дека тој не можеше да оди пет години и пет месеци до кога 
присуствуваше на службата на проповедникот Бранхам во 
Камден, на 21-ти јануари. 'Девет месеци бев во болница 
откако паднав и го повредив мојот 'рбет, додека вршев некоја 
столарска работа. Лекарите ми рекоа дека јас никогаш нема 
да проодам повторно, и така пет години и пет месеци не 
можев да одам. Знам дека е тешко да се поверува, но брат 
Бранхам се молеше за мене и јас веднаш станав и почнав да 
одам. И денес можам да одам исто како и ти или било кој 
друг,' рече тој." 

"Ц. Ц. Шеперд, пастор на Пентекосталната црква во Сент 
Чарлс, во близина на Де Вит, во понеделникот попладне 
покажа на заедницата стврднато кожно ткиво за кое тој рече 
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дека тоа е рак што го мачеше 14 години. Проповедник 
Бранхам минатиот вторник се молеше за мене. Тој рече дека 
тој имал рак во неговото грло, што беше резултат на 
посекотини со жилет, беше со црвена боја кога тој излезе на 
бина, но тоа веднаш потемни. "Тој само едноставно потемни 
се исуши и падна" рече тој. На вратот, каде беше израсток 
сега беше голема длабина. 

"Г-ѓа Хети Валдроп, која рече дека нејзиниот сопруг 
сопственик на трговина со водоводна опрема со адреса 2851 
Норт 16, Феникс, Аризона, дојде до Џонсборо да сведочи 
како проповедник Бранхам ја врати од мртвите. 'Мојот пулс 
целосно запре. Јас страдав од рак на дебелото црево и имав 
болно срце и црн дроб без надеж за обновување кога брат 
Бранхам се молеше за мене на 4 март Денес, јас сум здрава', 
им рече на новинарите." 

(Забелешка на авторот: јас лично разговарав со оваа жена 
и нејзиниот сопруг и знам дека нејзиното сведочење е точно.) 
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ПОГЛАВИЕ 20 

ПОВЕЌЕ ОД ДАР ЗА ИСЦЕЛЕНИЕ 

Напишал Евангелист Ф.Ф.Босворт 

Во текот на повеќе од 30 години, колку траеа големи 
Евангелски кампањи, работев прекумерно молејќи се за 
болните и за оние кои имаат потреба. Околу четиринаесет 
години од тој период ние направивме национално радио 
"Пробудување" и во тоа време добивме околу 250.000 писма. 
Најголем дел од нив содржаа барања за молитва за болните и 
несреќни луѓе кои не можеа да се исцелат без директно 
дејство на Светиот Дух, како одговор на молитва "по вера." 
Добивме илјадници небарани сведоштва на оние кои биле 
чудесно исцелени од секаков вид на физичка болест што јас 
ја знам, вклучувајќи ја и лепрата.Нека е слава на Бог, зашто 
ваквите резултати не се можни за друг, освен од Него. 
Поради овие чуда со радост се обратуваа илјадници луѓе кои 
ќе ги пропуштивме когаеднаш неделно проповедавме 
исцеление од страна на Евангелието во сите Евангелски 
кампањи. 

 
Во иднина оваа исцелителска служба побаруваше 

работа која ја надмашуваше човечката сила, усрдно Му се 

молевме на Бога да подигне повеќе работници за да ни 

помогнат во оваа многу запоставена фаза од службата. 

Во последните две години Јас често плачев од радост 

поради дар што Бог неодамна го даде на Црквата - сакан 

брат, Вилијам Бранхам со неговиот прекрасен "дар за 

исцеление". Ова е пример што покажува дека Бог прави 
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"во изобилие отколку што ние би молиле или замислиле" 

(Еф. 3, 20), затоа што никогаш не сум видел ниту 

прочитал за нешто пропорционално на исцелителска 

служба на Вилијам Бранхам. 

ПОЈАВУВАЊЕ НА АНЃЕЛОТ 

7 мај 1946 година Ангелот што повремено со чујниот 
глас му зборуваше на брат Бранхам од детството до 
сегашното време, тој конечно се појави и, меѓу другото, рече 
дека доаѓањето на Христос е блиску и небесниот гласник 
рече: "ЈАС СУМ ИСПРАТЕН ОД ПРИСУСТВО НА 
СЕМОЌНИОТ БОГ ДА ТИ КАЖАМ... ДЕКА БОГ ТЕ 
ИСПРАТИ ДА ГО ОДНЕСЕШ ДАРОТ НА ИСЦЕЛЕНИЕ НА 
ЛУЃЕТО ВО СВЕТОТ." 

На страница 1291, Скофилдова Библијата Ц. И. Скофилд, 
доктор по теологија, во својата фуснота за ангелите рече: "И 
ако ангелите се духови (Пс 104, 4; Евр 1, 14), дадена им е 
можноста да станат видливи во човечко тело (Бит 19, 1 и 
многу други списи во Стариот и Новиот Завет). Во Излез. 23, 
20 Бог му рече на Мојсеја: "Јас го праќам,ангелот пред тебе, 
да те чува на патот и да те донесе до местото, кое сум ти го 
приготвил." А во Битие 24, 40 читаме:. "Бог... ќе го испрати 
својот ангел со тебе и твоето патување ќе го доведе до 
целта." 

Ова е токму она што Бог го направи на Брат Бранхам. Тој 
почнува да се моли за исцелување на болните во тело во 
молитвениот ред секоја вечер Додека Бог не го мироса за 
дејството на дарот додека не стане свестен дека Ангелот е со 
него на бината. Без тоа сознание, се чинеше сосема немоќен. 

ДАДЕНИ ДВА ЗНАКА 

Имајте на ум, според тоа, дека Бог не ги испрати само 
ангелите за да бидат со Мојсеј, но тој, исто така, им даде два 
совршени чудесни знаци и докази за луѓето да знаат дека 
Бога му се појави и го испрати под божествено водство да им 
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биде ослободител (Излез. 4, 1-31 ). Првиот знак беше дека 
гранката на Мојсеј стана змија, а другиот знак е да ја стави 
раката на градите, и таа стана бела како снег од лепрата, итн 
Бог му рече на Мојсеја: "Ако не ти веруваат и не го прифатат 
твојот глас на првиот знак, тие ќе ти поверуваат на гласот на 
другиот знак." (Излез. 4, 8) Во последните три стиха од ова 
поглавје читаме дека кога овие два знака ќе се повторат, 
"пред очите на народот, тие поверуваа... и тие ги спуштија 
главите и славеле." 

Исто така, освен што го испрати ангелот да го води брат 
Бранхами го направи и успешен, тој, исто така, му даде два 
исклучително прекрасни знака, чија цел беше да се подигне 
верата на илјадници неизлечливи болни на ниво на кое 
делува "дарот на исцеление". 

НАТПРИРОДНА ДИЈАГНОЗА 

Првиот знак: Кога ангелот се појави на брат Бранхам му 
рече дека тој ќе биде во можност да детектира и да ги 
дијагностицира сите болести и оболенија - дека кога дарот ќе 
делува, при што од десната рака на болните ќе чувствува 
различни вибрации и пулсирања и дека тој ќе открие голем 
број на болести за секој болен од што и да боледува. 
Болестите предизвикани од микроорганизми, кои укажуваат 
на присуство и дејствување на духот на болест која ги напаѓа 
човекот (Дела 10, 38), различно се чувствуваат. 

Кога духот на болеста доаѓа во контакт со дарот, тој ќе 
поттикне таква реакција на телото да станува видливо на 
раката на Брат Бранхам и така навистина веднаш запира 
часовникот на неговата рака. Ова на брат Бранхам му се чини 
како да фатил жица со електрична енергија и прекумерна 
сила во себе. Кога духот на болеста во името на Исус е 
исфрлен, може да се види како црвена и набабрена рака на 
брат Бранхам се враќа во нормална состојба. Ако болеста не е 
предизвикана од микроорганизми, тогаш Бог со Духот на, 
братот Бранхам секогаш му го ткрива видот на болеста. Овој 
прв знак обично ја зголемува верата на поединецот до степен 
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на исцеление, но ако не, тогаш тоа другиот знак ќе го 
направи. 

ГЛЕДАЧ 

Втор знак: Ангелот му рекол дека Неговото помазание ќе 
му овозможи да види и да им рече многу настани од нивниот 
животот - од детството до денес. На некои дури им ги кажува 
нивните мисли како што тие доаѓаат на сцена или пред тие да 
пристигнат на собирот. Неодамна, слушнав како кажува на 
мајка која ја носеше својата мала ќерка: "Госпоѓо, вашето 
дете е родено глувонемо и веднаш штом откривте дека не 
слуша, ја однесовте на лекар", потоа на мајката И рече точно 
она што и го кажа лекарот. Мајката рече: "Тоа е апсолутно 
точно." Голема публика сето ова го слушаше преку 
звучниците. Брат Бранхам всушност ја гледаше таа случка, 
туркајќи го микрофонот, така што публиката да не слушне, 
им вели на болните сите неисповедани и непокајани гревови 
во нивниот животот што треба да се одречат од нив пред да 
дарот стапи во сила за негово ослободување. Веднаш штом 
таква личност признае и вети дека ќе се откаже од гревовите 
што на тој начин и се откривени, нивното лекување често се 
случува пред брат Бранхам да ја започне молитвата. Овие 
изјави од Ангелот се потврдуваат секоја вечер на собирите на 
брат Бранхам пред очите на илјадници луѓе. 

Толку голема публика секоја ноќ одново и одново 
сведочеше за три различни видови на чуда. Првите две не ги 
исцелуваат болните, туку служат само како средство да се 
разбуди верата на болните до точка каде што "дарот на 
исцелување работи за нивно ослободување." Се разбира, овие 
две чуда се можни само додека помазание од Светиот Дух е 
присутно над братот Бранхам за оваа намена. 

ПОВЕЌЕ ОД "ДАРОВИ НА ИСЦЕЛЕНИЕ" 

Без сомнение, само неколку христијани низ вековите на 
црквата, а некои во моментов се надарени со дар на 
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исцелување, кој се споменува меѓу деветте духовни дарови 
во 12 поглавје на Коринтјаните која е дефинирана како 
"манифестација на духот". (I Кор. 12, 7-11). Во секоја црква 
треба да биде некој со таква дарба. 

Брат Бранхам не е само канал за дарот на исцеление; Тој 
исто така е визионер како и пророци на Стариот Завет. Ги 
гледа настаните пред тие да се случат. Го прашав: "Што 
сакаш да кажеш? Како ги гледаш?" Тој ми одговори: "Како 
што може да се види. Исто како што знам дека тоа е визија. 
"Значи јасно како еден материјал околу него, брат Бранхам, 
додека е во молитва во текот на денот, во визија ги гледа 
главните чуда пред да се случат таа вечер. Погледнете некои 
од тие кои се носат на носилка или оние кои седат во 
инвалидска количка и може да се опише како тие изгледаат и 
како се облечени, и така натаму. Додека овие чуда однапред 
му се покажува, тој обично во ова време стануваше свесен за 
настаните околу него. Ниту еднаш во период подолг од три 
години откако го примил дарот,овие откровениа не 
изневерија и секогаш резултираа со совршени чуда, токму 
онака како што тој ги видел во визии. Во тие моменти со 
апсолутна сигурност може да се каже: "Вака вели Господ," и 
никогаш не грешеше. Минатата недела тој ми кажа дека тој 
само го прави она што веќе го видел во видението да го 
прави. Успехот на оваа фаза во неговота служба е точно 
100%. 

ГЛЕДАЊЕ ВО НЕВИДЛИВОТО 

Кога овој дар делува, брат Бранхам е лице 
најчувствително на присуството и дејствувањето на Светиот 
Дух и духовна реалност на било кој човек што некогаш сум 
го сретнал. Под помазание, кое ги промовира неговите 
духовни дарови, и кога тој е свесен за присуството на 
ангелите, се чини дека се пробива превезот на телото и ќе 
влезе во духовниот свет, кој е целосно исполнет со чувство 
на невидливото. Пишува самиот Павле (II Кор 4, 18). "Затоа 
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што ние не го гледаме видливото, но невидливото: видливото 
е привремено, а невидливото - вечно."  

зборовите на Павле тука укажуваат на тоа дека сега 
живееме исто време во два света: светот на сетилата и 
духовниот свет. Духовниот свет опкружува и се шири во 
светот на сетилата. Двата света истовремено го исполнуваат 
истиот простор. Материјална реалност што ние ја гледаме со 
свои природни очи постои сред многу подобра реалност која 
е невидлива на видниот нерв. Светото Писмо ни кажува дека 
поголема, вечна реалност сега не опкружува. Каков вид на 
глетки секој од нас би можел да ги види во секој момент од 
своето постоење, на секој чекор на своето патување, ако ние 
би ги имале очите помазани со кои би можеле да видиме! 
"Видливо" постои на сред "невидливо", и "Привремено" во 
сред на "вечното". 

Павле вели: "Кој се здружи со Господа е еден дух." 
Додека ние сме исполнети со Светиот Дух, нашиот дух и 
Духот Божји се споени во еден на ист начин на кој океанот и 
заливот се едно, бидејќи Океан се влева во заливот. Тогаш 
славната духовна реалност се здобива со надмоќ и 
преовладува. Вистината и духовната реалност ја гледаме 
преку очите на Бога. Во такви моменти следни настани се 
чинат на сегашните како краткиот приказ на филмската 
атракција која доаѓа. Исус рече: "Духот ќе ви ги покаже 
работите кој треба да се случат." 

ОДНАПРЕД ВИДЕНИ ЧУДА 

За време на собирот во Форт Вејн во молитвен ред дојде 
една жена која го носеше детето родено со искривено 
стопало и со нога во гипс. Во моментот кога брат Бранхам ги 
виде, без да застане за да се моли за исцеление на детето, и 
рече на госпоѓата "Сакате ли да го направите она што ќе ви 
го кажам?" Дамата одговори: "Сакам." Потоа тој и 'рече: 
"Одете дома и симнете го гипсот и кога ќе се вратите утре 
вечер, донесете го вашето дете, а тоа ќе има совршено 
стапало." Микрофонот ги пренесуваше сиве овие зборови на 
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сите во големата публика. Таа вечер повеќе од еден час им 
требаше да го симнат гипсот. Кога следната вечер дамата го 
донесе детето, тоа имаше совршено стопало и беше облечено 
во пар на нови мали бели чевли и одеше. Лекарот направи 
рентген на стопалото и заклучи дека е совршено. Следниот 
ден го прашав брат Бранхам зошто тој ја пропушти жената и 
детето преку линијата без да се молеше за исцеление на 
детето. Тој рече: "Тоа не беше потребно, бидејќи јас во визија 
видов дека детето оздраве". Овој текст ќе беше премногу 
долг, кога би изнел многу други случаи во детали, дури и 
поубави од ова. Само во оваа фаза на неговата служба ќе ни 
дадеше доволно материјал за цела книга. 

Во петтата глава од Евангелието според Јован, Исус рече: 
"Татко ми работи се до сега, и јас работам... Синот самиот од 
себе, не може да направи ништо, но она што го гледа дека 
Таткото го прави, што Тој прави, тоа го прави и Синот, исто 
така, Отецот Го љуби Синот и му покажува сето она што го 
прави. "Што мислеше Исус? Се разбира, Исус бил визионер 
како и пророците на Стариот Завет. Тој ги видел своите чуда 
пред тие да се случат. Тој видел еден човек кој страдал 38 
години, што не можел да се слезе во базенот кога ангелот се 
спушти и ја разбрануваше водата. Исус дојде до него и му 
рече: "Подигни ја својата постела и оди!" Исус го виде Лазар 
воскреснат од мртвите пред да го изврши тоа чудо. Тој рече 
на Натанаил: "Те видов пред да те повика Филип, кога беше 
под смоквата." (Јован 1, 48) Виде, каде е заврзана магарица 
без да беше таму, итн, итн И Христос, кој сега престојува 
внатре ги овековечува своите дела преку човечката активност 
на неговото ветување за оваа возраст: "Кој верува во Мене, ќе 
прави Делата што ги правам јас - бидејќи јас одам при 
Отецот, и што и да побарате во Мое Име ќе направам да се 
прослави Отецот во Синот. (Јован 14, 12-13). 

ЧУВСТВО ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ВЕРАТА 

Во случај на жената која ја допре облеката на Исус и 
оздраве, Исус рече: "Гледам дека СИЛА излезе од мене" 
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(Лука 8, 46). Кога веста за тоа се прошири, читаме во Марко 
6, 55-56: "Брзо ја обиколија целата таа околија и почнаа на 
носилки да носат болни таму, каде што слушнаа дека се наоѓа 
Он. И каде и да влегуваше: во села, во градови или населби – 
на раскрсниците полагаа болни и Го молеа да се допрат 
барем до работ од облеката Негова. И сите, што се допираа 
до Него, се спасуваа." 

Фала му на Бога дека нешто сила се уште тече од Христа, 
Кој престојува внатре во телото на болните и оние кои имаат 
потреба, и тие да оздрават. Двата знака на чудо што Бог ги 
манифестира преку Брат Бранхам да ја изгради верата на 
оние кои се во молитвата на соодветно ниво, така е дадено на 
исто ниво да се подигне верата на угнетените во публиката. 
Оваа вера се базира на истата моќ на Христос, Кој живее и 
кој раководи со дар на исцелување за оние кои седат во 
публиката. Без оглед на тоа дали вашата болест се 
дијагностицира натприродно или за лице кое е во молитвен 
ред, знаците се исти и имаат ист ефект врз оние кои седат во 
публиката. Зошто треба знаците да се повторуваат за секој 
поединец кој веќе ги видел? Мојсеј не ги повторувал 
неговите два знака за секој поединец во Израел. Илјадници 
луѓе беа во можност да бидат сведоци на јавна презентација и 
во исто време да се охрабруваат во вера. Верата на соодветно 
ниво во било кој дел од голема публика црпи сила од Христа, 
кој престојува внатре, која управува со дарот, и тоа не може 
да се случи без знаење на брат Бранхам. Тој тоа го чувствува 
исто како и вие кога би чувствувале ако јас ве повлечам за 
мантил вие ќе го знаете правецот од каде доаѓа; па дури и на 
поединци укажува на чија вера допира до Христос. 

Додека се молеше за оние кои се во молитвен ред на 
митингот во Флинт, тој застана и покажуваше во насока на 
друга ложа од негова десна страна и рече: "Јас само што имав 
визија за г-ѓа облечена во сина облека со пругаст ремен. Што 
туку се исцели од рак." Жената скокна на нозе и со голема 
радост рече: "… Јас сум таа Г-ѓа." Нејзината вера во другата 
ложа го направи истото за неа, како што верата го направи за 
оние на бина. 
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Една млада дама ја донесоа на носила на собирот. Таа 
умираше од леукемија. На клиниките Џон Хопкингс и Мајо и 
беше речено дека направија се што е во нивна можност и 
дека за нејзиниот живот не постои надеж. Нејзиниот ум 
почна да се предава. Слегов од бината до нејзини носила и 
реков да се моли на Бога да ја подигне својата вера на ниво 
на исцеление и да тоа би го кренало дарот или би го повлекло 
брат Бранхам надолу кај неа. Гледав како нејзината уста се 
движи во молитва, а брат Бранхам почувствува одеднаш 
повлекување на верата, скокна од сцената и отиде до нејзини 
носила и рече: "Во името на Исус стани од твоите носила, 
прими ја божествената сила и биди добро." Таа послуша со 
дигнати раце и со солзите на радоста кои и течеа по образите, 
славеше, таа одеше назад и напред пред сите луѓе и долу кроз 
патеките. Нејзината сестра подоцна ми кажа: "Мојата сестра 
е одлично." 

Пред неколку месеци во големиот Феир Парк 
Аудиториум во Далас, една ноќ, кога на сцената за 
оркестарот беше полна со пациенти со носилки и инвалидски 
колички, а брат Бранхам беше зафатен молејќи се за оние кои 
се во молитвен ред, постојано чувствуваше повлекување на 
вера од десната рака, кое конечно беше сопрено. Кога тој 
заврши со оние со кои се занимаваше, тој укажа на еден 
човек во носилка на сцената за оркестар и му рече: "Човеку, 
стани исцелен си веќе околу пет минути." Тој стана на нозе 
фалејќи го Бога. Му пријде неговата сопруга и се прегрнуваа 
и плачеа заедно од радост. Тој беше донесен од Чикаго во 
умирачка состојба неговите бели дробови беа изедени од рак. 
Исцелен е и неколку дена подоцна дојде на следниот собир 
во Форт Вејн да го изнесе своето сведоштво. Од тогаш беше 
на две служби. Голем број страници можав да ги пополнам 
повикувајќи се на слични исцеленија на оние кои се исцелија, 
додека седеа или лежеа на носилки во публиката, без да брат 
Бранхам никогаш не ги допреше. Сите беа исцелени во 
присуство на сенката на Петар и тоа без да допре било кој од 
нив. 
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НЕМА ТЕШКИ СЛУЧАЕВИ 

Зашто за Бог не постои такво нешто како тежок случај. 
Една жена од Грција, Кoja во грлото немаше отвор, дојде во 
молитвен ред. Таа не можеше да проголта ниту една капка 
вода ниту било каков вид на храна. Штом Брат Бранхам се 
молеше за неа таа се напи чаша вода и изеде чоколадо. А ноќ 
или две подоцна, на истиот собир во молитва пак дојдоа 
девет глувонеми и сите девет беа исцелени. 

Оние кои се родени слепи го примаат свој вид. Молејќи 
се за еден сосема слеп човек, брат Бранхам му рече: 
"Прошетај по говорницата и стави го прстот на носот на тој 
проповедник." Тој тргна право кон проповедникот и го 
повлече за нос засмејувајќи ја публиката. 

Еден многу познат мисионер од Палестина во последните 
фази на туберкулоза е донесен од Јакима во Вашингтон во 
автомобил на хитна помош до аудиториумот на градот во 
Сиетл во Вашингтон. Владата ги плати неговите авионски 
трошоци да се врати дома. Кога во името на Исус му беше 
заповедено да стане и да биде добро, тој го направи тоа, а два 
дена подоцна, вршешe физички работи околу својот дом. 

МАСОВНО ИСЦЕЛЕНИЕ 

Исто како што повик за олтарот или повик до 
грешниците е да следат една евангелска служба, така беше и 
по натприродната дијагнозата и исцеление на оние во 
молитвен ред повикот сега е пратен до оние во публиката кои 
се подготвија да добијат исцеление да дојдат или да бидат 
изнесени напред за да бидат исцелени или физички спасени. 

Исцеление на еден по еден поединец на сцената само 
беше најава за голема исцелителска служба. Тоа е, така да се 
каже, само представена проповед на сите во публиката на кои 
им е потребна добробит на исцелителскиот дел на 
Евангелието. 
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Исто како што стотици грешници можеа да одговорат на 
повикот на еден евангелист во масата да искусат далеку 
поголемо чудо од наново раѓање, така беше и пред неколку 
дена на собирот во Луисвил неверојатна представа дека 
болните во маса може да се излечат со дар на исцеление. 
Таму, брат Бранхам се впусти во оваа постапка повикувајќи 
ги оние на носила, оние во инвалидска количка и хроми да 
дојдат напред, а потоа оние кои можат да одат со патерици, и 
оние кои страдаат од рак и други болести, да излезат напред 
и да застанат зад носила и инвалидски колички. И како 
почнаа да се пробиваат напред, нивната вера почна да ја 
повлекува исцелителната моќ на дарот, демонстрација на 
исцеление беше надвор од нешто видено на собирите на 
Бранхам. Додека одеа напред брат Бранхам брзо 
покажуваваше од еден во друг, велејќи: ". Христос те исцели" 
Луѓето ги фрлаа молитвените картички во воздухот, ги 
отфрлија нивните патерици и оние кои не би можеле да 
стојат или да одат, беа на свои нозе, некои од нив со скокање 
од радост го славеа Бога. Демонстрацијата беше неопислива. 
Видов едно момче во инвалидска количка, кое не можеше да 
стои или оди, и тој скокна на нозе славејќи го Бога. Неколку 
моменти подоцна, јас му мавтав и ги замолив луѓето да се 
тргнат да помине до бина. Тој отиде до микрофонот и 
поштено проповедаше на расплаканата публика. Дарот 
делуваше за масовно исцеление исто како и претходно за 
молитвен ред, каде што беа исцелувани еден по еден. 
Сопруга на пасторот на црквата Опен Дор ми се јави 
следното утро дека неколку членови на нивната црква беа 
исцелени во служба на масовно исцеление ноќта пред тоа. 

МАСОВНО ПРЕДАВАЊЕ НА ГРЕШНИЦИТЕ 

И најдобро од се е дека грешниците што се на тој начин 
доведени под осуда за гревот и сакаа да бидат спасени. Во 
Римјаните 15, 18 – 19, Павле зборува за "послушноста на 
паганите и со збор и со дело, со силата на знаците и чудеса, 
во силата на Духот на Бога... од Ерусалим па се до Илирик." 
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Видов и до две илјади грешници на поедини служби на 
Бранхам како во солзи скокаат на нозе за да ги предадат 
своите срца кон Бога. Не е чудо што Исус рече: "Во било кој 
град да влезете, исцелувајте ги болните кои се во него." 

ПРЕКУМОРСКИ ПОВИК 

Цитирајќи Псалм. 68,18, апостол Павле вели во 
Ефесјаните. 4,8: "Издигајќи се на височина, плени плен и им 
даде дарови на луѓето." Вести за божествен дар на Црквата во 
три кратки години го ја светот и многу итни повици доаѓаат 
од странство и од прекуморски мисионерски станици. Многу 
од нив неодамна Доаѓаа од различни делови на Африка. 
Некои болни го прелетаа океанот и од други земји дојдоа во 
САД, со цел да бидат исцелени. Кога брат Бранхам би ги 
посетил мисионерските области, јас верувам дека тоа ќе биде 
најголемото духовно пробудување кое Црквата го виде од 
првиот век. 

Пред да завршам, чувствувам за оние кои ги читаат овие 
редови а не се во можност да присуствуваат на еден од 
Бранхамовите собири, морам да кажам дека и вие исто така 
можете да бидете исцелени. Илјадници беа чудесно исцелени 
преку своите молитви. Бог го сака вашето исцеление повеќе 
отколку што вие може да го посакате. Исус умре за да ви го 
овозможи тоа. Сето она што беше ветено на Голгота легално 
ви припаѓа на вас. "Секое парче од целината," е Божји доказ 
и е представена волјата на мноштвото. 
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ПОГЛАВИЕ 21 

ОПИС И ВИЗИИ КОИ ГИ ВИДЕЛ БРАТ 
БРАНХАМ 

(Електронски снимено) 

Целта на пишување на овие визии се за слава на Бога и 
Неговиот Син Исус Христос. Нив ми ги покажа Неговиот 
Свет Ангел, и не се запишани за никаква фалба. Многу ме 
прашуваа да ги запишам и на срцето ми беше неколку да ги 
раскажам. Тие се многу свети за мене.  

Беше потребно време за исполнување на некои од овие 
визии. Но, тие секогаш се остваруваа токму онака како што е 
прикажано. Помислата дека Семоќниот на Својот слуга ќе му 
ги покаже овие нешта го прави моето срце многу понизно. 
Овие работи ги зборувам, за да луѓето можат да веруваат во 
Исус Христос и верувајќи да се спасат. 

1. ВИЗИЈА – ВИЗИЈА ЗА МОСТОТ НА РЕКАТА ОХАЈО 

Прва визија која се сеќавам дека ја видов беше она кога 
имав околу седум години. Оваа визија може да има големо 
духовно значење исто како и оние кои следеа потоа бев 
многу млад и не можев да ги разберам. Но,тоа Бог ми го даде 
првиот краток поглед на работата на овој специјален дар со 
кои сум видел многу работи како се случуваат пред да се 
исполнат. 

Во оваа визија, која дојде на мене, додека јас се играв со 
брат ми, јас ја видов изградбата на голем мост на реката 
Охајо и како неколку работници паѓаа од него. Видов како 
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точно се гради и каде ќе биде лоциран. Тогаш се чинеше 
невозможно, но подоцна се случи токму онака како што ми 
беше прикажано. 

2. ВИЗИЈА – ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА СПИРИТИЗМОТ 

Една ноќ не долго, од моето обратување, се вратив на 
местото под стариот даб, каде што претходно се молев во 
тајност. Тоа беше некаде помеѓу еден и три часот наутро. 
Татко ми и мајка мe слушнаа кога влегов во мојата соба и ми 
кажаа дека мојата мала сестра е болна. Јас клекнав на колена 
и се молев за неа, а потоа се вратив во својата соба. 

Влегувајќи во својата соба, слушнав звук како триење на 
две електрични жици кои создаваат лак. Во тоа време работев 
како електричар и мислев дека тоа мора да биде во куќата да 
имаше краток спој. Но, одеднаш звукот се смени и чудна 
светлина ја исполни просторијата. Тогаш ми се чинеше како 
да сум стоел во воздухот. Јас бев многу исплашен и 
помислив дека умирам. 

Потоа забележав дека светлината е насекаде околу мене. 
Гледајќи према нагоре видов голема ѕвезда од тоа место 
одкаде што светлината доаѓаше. Таа доаѓаше се поблиску и 
поблиску. Тогаш се чинеше дека не можев да дишам ниту да 
зборувам. тогаш ѕвездата се приближуваше да се смести на 
моите гради. 

Во овој момент, глетката се смени и тоа личеше како да 
сум се нашол на зелен тревнат рид, и во право пред мене 
стоеше старомодна квадратна стаклена тегла со слатки. Во 
рамките на оваа тегла беше голем тутунски молец или мува 
која се обидуваше да се ослободи. Почнав да се вртам на 
десно и таму стоеше еден силен Ангел гледајќи во мене тој 
рече. "Види што имам да ти покажам." Тогаш видов еден 
како фрлајќи камен ја скрши теглата со слатки. Тутунски 
молец се обиде да лета. Но, тој не можеше да полета од 
земјата; неговото тело беше премногу тешко за неговите 
кратки крилја. 
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Потоа од молецот излегоа роеви муви и една од мувите 
влета во моето уво. Ангелот ми рече: "Мувите што ги виде 
претставуваат зли, како што се духовите на гатање и 
врачарство." 

Тогаш тој ме предупреди: "Биди внимателен." Ова беше 
повторено три пати. Потоа дојдов до себе. Таа ноќ не можев 
да заспијам. Следниот ден бев многу внимателен. Внимавав 
на секое мое движење во очекување дека нешто ќе се случи 
во секое време. Целата работа ми беше сосема нова, бидејќи 
тоа е првото предупредување на визијата што некогаш сум ја 
имал. 

На пладне тој ден отидов во мала самопослуга да купам 
ручек. Имаше еден христијанин кој работел во продавница; 
пред кратко време го донесов пред Христос. После тоа ми 
беше голем асистент во работа за Евангелието. Како што му 
раскажував за визијата, влезе една Г-ѓа на предна врата на 
продавницата. 

Имав чудно чувство и знаев дека влегол некој чуден дух. 
Јас го спомнав тоа на братот Џорџ де Арк, на мојот пријател. 
Дамата дојде до неговиот брат Ед и му рече: "Јас барам еден 
човек по име Бранхам. Ми беше кажано дека тој бил човек на 
Бога." Потоа Ед ме повика. Кога стигнав до неа, таа ме 
праша: "Дали сте вие Вилијам Бранхам, Божји пророк?", 
одговорив: "Јас сум Вилијам Бранхам."  

Таа рече: "Ти ли си оној кој направил чудо на г-дин 
Вилијам Мерил во болницата и ја се исцели Марија о Ханион 
(таа живее на улица E. OAK во Њу Aлбани, Индијана) беше 
хрома 17 години", одговорив: "Јас сум Вилијам Бранхам; 
Исус Христос ги исцели." Потоа рече: "Загубив некои 
недвижни имоти и сакам да ги најдете за мене." Никогаш 
целосно не разбрав што таа подразбираше со ова изјава што 
се однесува на имотот, но знаев дека сатаната ја испрати на 
оваа мисија. 

Тогаш јас и 'реков, "Госпоѓо, вие дојдовте кај погрешен 
човек; мора да сте барале читач или медиум." Потоа, таа се 
сврте кон мене и ме праша: "Зарем не сте медиум," реков, 
"јас не. Медиумите се од ѓаволот. Јас сум христијанин и имам 
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Дух Божји." Кога го слушна то ледено зјапаше во мене. Пред 
да можев да додадам нешто, го слушнав Духот Божји, кој ми 
кажа дека таа е медиј и тоа беше мувата која во мојата 
визијата дојде во моето уво. 

Тогаш јас и 'реков: "Господ Исус го испрати Својот ангел 
минатата ноќ во визија да ме предупреди за вашата посета и 
да бидам внимателен. Му благодарам на мојот Господ за 
Неговата лидерство. Значи, ова работа што ја правиш е од 
ѓаволот, а ти дојде да го жалостиш Духот Божји. "Таа се 
држеше за нејзиното срце и рече дека и е потребен некој лек. 
Јас реков, "Госпоѓо, запрете да ги правите овие работи и 
вашето срце ќе биде во ред." Само малку се одалечи од 
продавницата, кога таа доби срцев удар и почина веднаш на 
тротоарот.  

Неколку дена подоцна, во истиот град, Нов Албани, Јас 
разговарав со некои од механичарите во гаражата за љубовта 
Христова, и на овие луѓе, исто така, им зборував за визијата. 
Сакав само да ги замолам од нив да се молат и да ги предадат 
своите срца на Бога, кога еден човек од соседна гаража, рече: 
"Били, секогаш си добредојден во мојата гаража, но остави ја 
таа фанатична религија таму." 

"Господине, каде што Исус не е добредојден, јас нема да 
дојдам. Но, јас го зборувам она што е вистина, а што Бог ми 
го откри." По мојата изјава, непријатно ми се смееше, а потоа 
тој одмавна со раката и излезе од зградата. Но, пред да може 
да дојде до неговата гаража, неговиот зет, кој излегуваше со 
камион полн со железо, го удри и му ги згнечи двете стопала 
и глуждовите. 

Два дена подоцна, додека зборував на уличен собир, една 
жена со хрома рака ми рече: "Јас знам дека Божјето 
помазание е на тебе; кога се молиш сети се на мојата хрома 
рака. Во оваа состојба е неколку години "Јас реков: "Ако 
навистина веруваш, Испружи ја раката зошто Исус Христос 
те исцели." Нејзината рака се исправи веднаш. Сиромашната 
жена плачеше од радост додека клечеше и му се 
заблагодаруваше на Бога. 
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Жената која стоеше до него, рече: "Ако религија која ја 
има Били Бранхам е вистинска вера, не сакам ништо да имам 
со неа. "Но, штом таа се сврте да замине, се случи чудна 
работа. Таа се сопна преку даска и таа падна на земјата и ја 
скрши раката на 15 места. Раката што беше скршена, се 
наоѓаше на истата страна како кај жената чија рака оздраве. 

3. ВИЗИЈА – ВИЗИЈА ЗА ЦРКОВНО ЕДИНСТВО 

За два месеци по крштевањето на реката Охајо, кога 
ѕвездата се појави пред стотици луѓе кои стоеја на брегот, Бог 
ми даде визија. Јас се подготвував да поставам камен 
темелник за своја црква. Мајор Улреј од американските 
волонтери, мојот пријател, дојде да ја постави музиката за да 
се постави темелот. 

На денот на поставање на камен темелникот, станав во 6 
часот наутро. Сонцето, во Индијана високо се крена и целата 
природа создаваше музика. Погледнав низ прозорецот, 
птиците пееја, пчелите зуеа, вкус на миризливи цвеќиња 
беше во воздухот. Лежев таму и размислував, "О, голем 
Господе, колку си прекрасен. Само малку порано имаше 
темнина; Сега сонцето излезе и целата природа се радува." 
Повторно, си помислив: "Наскоро овој свет кој е ладен и 
темен ќе се радува со природата, бидејќи Синот на Правдата 
ќе се подигне со исцелените во Своите крилја." 

Додека јас го прославував Бога, кога одеднаш го 
почувствував Ангелот Господов во собата. Се свртев во 
кревет и веднаш бев во визија. Мислам дека оваа визија, иако 
во тоа време, јас не ја разбирав, има многу врска со моја 
служба денес - со моите обиди да ги донесам црквите заедно 
во единство, да не треба да им се дозволи да се поделат на 
секташки идеи и дека секој христијанин треба да оди во 
црква на својот избор, а во исто време да биде во заедница и 
божествена љубов еден со друг. 

Така, во визија се видов себеси како стојам на брегот на 
реката Јордан, проповедајќи го Евангелието на луѓето. Зад 
мене Слушнав шум што звучеше како свињи. Гледајќи 
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наоколу, јас забележав: "Ова место е загадено. Ова е света 
земја,во која Исус одеше." Во визијата сум проповедал 
против тоа кога ангел Господов ме однесе во мојата црква, 
иако камен-темелникот се 'уште не се постави. (Визијата ја 
покажа црквата како таа всушност кога беше таа изградена.) 
Погледнав наоколу. Се собрани луѓе насекаде, и многу народ 
застана. Во визијата видов три крста; После тоа бев во 
својата црква ставив три крста како што го видов во 
видението, најголем во средината беше говорница. Јас 
извика: "Ох, тоа е убаво, тоа е величанствено." 

Тогаш ангелот Господов во видение ми рече: "Ова не е 
твојата црква." Јас се спортиставив: "О, Господи, ова е секако 
Мојата црква." Но, тој одговори: "Не, дојде и да видиме." Тој 
ме одведе надвор и го гледав светло синото небо. Тој рече: 
"Ова ќе биде вашата црква." Гледајќи назад видов дека сум 
бил во средината сред шумичка, а во средината каде што 
стоев беше премин. Дрвјата беа засадени во големи зелен 
саксии. Од една страна,беа јаболка, а од друга страна големи 
сливи. На лево и десно две празни саксии.  

Следното нешто што го слушнав беше глас од небото, кој 
рече: "Жетвата е голема, а работници се малку." Јас реков: 
"Господи, што можам да направам?" Потоа, кога гледав 
повторно, јас забележав дека дрвјата личат на црквени клупи 
во визијата за мојата црква. Долу на крајот на редот се 
наоѓаше големо дрво, кое беше полно со овошје од сите 
видови. На двете страни се две мали дрва без плод - и 
застанаа рамо до рамо, се чинеше како три крста. Го прашав: 
"Што значи тоа и што се овие празни саксии?" Тој одговори: 
"Ти треба да садиш во нив." Тогаш јас стоев на премин, зедов 
гранки од два дрва и ги засадив во саксии. Одеднаш, од цвет 
во тенџере пораснаа два големи дрвја кои растеа се додека не 
стигнаа до небото. 

После тоа се појави силен ветер и ги заниша дрвјата. 
Гласот говореше: "Испружи ја раката сега, добро си сторил, 
коси ја жетвата." Тој ја држеше мојата рака и силен ветер во 
мојата десна рака ја затресе една голема јаболка, и во моја 
лева рака голема слива. Тој рече: "Јади од овошјето, вкусно 
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е." Почнав да го јадам овошјето, првиот малку, а потоа малку 
од другиот, а плодовите се вкусни и слатки. 

Ислам дека оваа визија има врска со здружување на 
луѓето од цркви заедно. Во видението бев префрлен од еден 
во друг, со цел да донесам исти плодовите на двете дрва. 

Потоа повторно слушнав глас кој ми вели: "Жетвата е 
голема, а работниците се малку." Гледав во средно дрво и 
големи јаболки и сливи натежна на дрвото, кој беше во 
форма на крст сите паѓаа до неговиот трупец. Паднав под 
едно дрво и извикав: "Господи, што можам да направам?" 
Ветрот почна да го фрла овошјето по мене и јас слушнав глас 
како кажува: "Кога ќе излезеш од визијата, прочитај 2. 
Тимотеј, 4." Ова се повторуваше три пати а потоа се најдов 
себеси во мојата соба, јас зедов Библијата и почнав да читам: 
"Проповедај го словото... бидејќи ќе има време кога луѓето 
нема да го трпат здравото учење (доктринарни поделби во 
црквата) но според своите желби ќе добијат учители, бидејќи 
ушите ќе ги чешат... врши го делото навестувај го 
Евангелието, службата своја исполни ја." 

Го искинав тој лист од Библијата и го ставив со своето 
сведоштво во темелникот кој беше поставен во ист ден. Тој 
"Здрав наук" Верувам дека е Божествената љубов еден за 
друг. Тоа така се случи дека мојата работа не е да бидам 
пастор иаку покрај тоа што набргу потоа успеав да ја 
пропустам визијата и имав голема тага, бидејќи јас не 
одговорив на повикот, но подоцна Бог ме испрати во својата 
област да го направам ова. Живеев за тој ден кога ќе се 
исполни оваа визија. Му благодарам на Бога за оваа понизна 
служба со која јас се обидувам да го завршам својот дел, со 
цел да го обединам Божјиот народ, така што би можеле да 
бидеме едно во срцето и духот. 

4. ВИЗИЈА – ВИЗИЈА И ЧУДЕСНО ИСЦЕЛЕНИЕ НА ХРОМИ 
ДЕЦА 

"И ќе биде во последните денови, ќе излеам од Мојот 
Дух на секое тело; и тие ќе пророкуваат синовите ваши и 
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ќерките ваши; и старци ваши ќе сонуваат соништа; вашите 
момчиња ќе гледаат виденија." Ова се зборовите на 
пророците. Верувам дека живееме во тој ден. 

Визијата која сега ја опишувам беше извонредна. Дадена 
ми е во куќата на мајка ми, каде што останав една ноќ кратко 
време по избувнувањето на неодамнешната војна во Европа. 
Некаде меѓу полноќ и раните утрински часови Станав со 
големо оптоварување на срцето. Се молев повеќе време, но 
некако не можев да најдам олеснување. Пројдоа два часа. 
Тогаш одеднаш влегов во видение и се видов себеси како се 
качувам по ридот во насока на мала неугледна куќа. Влегов 
низ вратата и во собата, јас забележав еден црвен тросед и 
црвен стол. На црвен стол седеше една стара жена со очила и 
плачеше. На креветот од десната страна, беше еден мало 
смеѓокосо момче од околу три или четири години. Можев да 
видам дека тој бил сериозно болен и неговото тело беше 
згрчено; се чинеше дека нозете и рацете му се завиткани во 
јазли. Во средината на вратата стоеше една жена со темна 
коса, очигледно мајката и плачеше горко. наспроти креветот 
стоеше висок темнопут човек, таткото. 

Си реков: "Зарем ова не е чудно, јас бев во куќата на 
мајка ми само неколку моменти." Но потоа погледнав десно и 
стоеше Ангелот Божји, облечен во бело. За момент не знаев 
што да правам, но моето срце сочувствуваваше со детето кое 
лежеше на креветот. Ангелот ми рече: "Може ли тоа дете да 
живее? Јас реков, "јас не знам." Тогаш ангелот ми рече: "Да 
таткото го донесе своето дете кај тебе, а ти стави ги своите 
раце на стомакот." Таткото го донесе кај мене, и јас се молев 
и одеднаш на татко му падна детето. Тој падна на неговата 
мала нога, то почна да му се распаѓа. Потоа направи чекор, па 
уште еден чекор, а потоа отиде преку до аголот. После тоа, 
детето одеше дојде до мене и рече: "Брате Бранхам, јас сум 
сега сум во ред." Ангелот ме запраша: "Дали си размислувал 
за ова?" Јас одговорив: "Да, господине." 

Тогаш тој ми кажа мирно да станам. Тој ме крена и ме 
одведе на селски пат каде што имаше многу јаглен. 
Погледнав преку десно и имаше гробишта и голем надгробни 
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споменици. Тој рече: "Читај ги имињата и броевите од 
споменикот." Ги прочитав. Повторно, ме зеде и ме постави на 
мала крстосница каде што имаше село со мала продавница и 
четири до пет куќи. Од таму излегуваше од продавницата 
еден стар човек со бели мустаќи во панталони со прерамки и 
жолта капа на самт.Aнгелот рече: "Тој ќе те упати." Потоа ме 
зеде по трет пат, но овој пат влегов во куќата. Видов една 
млада жена на вратата. Таа плачеше. Влегов во куќата и 
видов една старомодна печка која се наоѓаше од мојата лева 
страна. Собата беше обложена со жолти тапети на који беа 
мали црвени фигури. На ѕидот беше натпис: "Боже 
благослови го нашиот дом." Во средината е голем кревет од 
месинг, а преку во аголот беа носила. На креветот некој 
страшно страдаше. Потоа видов дека е девојка, а нејзините 
нозе беа целосно згрчени. Гледав таму повторно застана 
Ангел Господов од мојата десната страна. Тој праша: "Може 
ли оваа девојка да живее?" Јас одговорив: "Господине, јас не 
знам." Тој рече: "Стави ги рацете на неа и моли се."  

Кога јас се молев за едно мало девојче, слушнав глас во 
просторијата во која се вели: "Слава на Господ." Кога ја 
видов девојката таа стануваше. Нејзината десна рака беше 
болна и вовлечена внатре, но видов како се исправи. Потоа 
забележав дека згрчената нога стана рамна и нормална и 
слушнав некои од нив како викаат славејќи го Господа. Јас 
само што излегов од визиите, кога слушнав некој вели, "О, 
брате Бранхам, брате Бранхам". Погледнав во часовникот и 
видов дека поминаа неколку часа. Тоа беше во раните 
утрински часови и некој ме повика. Тоа беше еден млад 
човек по име Јован Химел. Јас го крстив него и неговата 
сопруга. Тој рече: "Брате Бранхам, јас сум во неволја. Во 
војната се вратив на гревот и од тогаш изгубив едно дете, и 
сега моето мало момче умира. Лекарите велат дека нема да 
живее. Јас се срамам да те прашам ова, но ќе дојдеш ли да се 
помолиш за моето дете? "јас му реков дека сакам. 

Тој ми кажа дека тој ќе го донесе неговиот роднина, брат 
Снелинг, кој штотуку се обрати (сега тој е помошен пастор 
на мојата црква), да ни помогне во молитва. Јас реков, 
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"Многу добро", не знаејќи дека тој треба да ми помогне во 
исполнувањето на визијата. Како што се возевме до куќата на 
човекот, го прашав: "Г-дин Химел, да не живеете вие во мала 
долга двособна куќа?" Тој одговорил: "Да." Јас реков, "Зар 
нема предната соба црвено столче на расклопување и кревет 
на кој лежи малото момче? И не ли е малото момче со 
кафеава коса и облечено ли е во работна облека сина од самт 
?" Тој одговорил: "Тоа е токму тоа Дали некогаш сте биле во 
мојата куќа.?" Јас реков, "Кога ме повикавте јас тогаш ја 
напуштав." Се разбира, тој не разбра. Го прашав: "Г-дин 
Химел, дали ќе ми веруваш?" Тој рече: "Верувам, со сето 
свое срце." Тогаш му реков: "Вака вели Светиот Дух, вашето 
дете ќе живее." Потоа го запоседна огромно убедување. Тој ја 
сопре колата, се фрли врз воланот и извика: ". О, Боже, биди 
милостив кон мене грешниот" То гој даде своето срце на 
Христа, додека бевме на неколку километри од куќата пред 
детето да се излечи. 

Значи, кога се вративме дома, видовме дека детето е 
речиси мртво. Белите дробови му беа полни и се чувствуваше 
само мало дишење во грлото. Реков: "Донеси ми го детето". 
Па, кога јас се молев за него, ништо не се случи. Детето не 
можеше да дојде до воздух и речиси се задуши. Очекував 
детето моментално да биде исцелено. 

Значи, тука сфатив дека човекот може да згреши, ако 
јасно не ја гледа визијата. Сè мора да биде како што беше во 
видението или нема да се исполни. Сега јас забележав дека 
старицата што сум ја видел дека седи на стол не е таму. Не 
можев да кажам никому, но знаев дека мораше да се чека се 
додека не е се целосно во место. Ме прашаа што е работата, 
но не кажав ништо; морав да чекам Бог да ја исполни 
визијата. Мислев дека продолжувајќи да одам понатаму го 
изневерив Бога, наместо да го чекав Неговото време. Чекав 
еден час и половина. Конечно, г-дин Химел и г-дин Снелинг 
станаа, ги облекоа нивните палта и почнаа да си одат. Детето 
сега беше одвај живо. Беше речиси 6 часот, и баш во тоа 
време јас погледнав низ прозорецот, а таму поред куќата 
доаѓаше една стара дама со очила. Почнав да Го фалам 
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Господа. Дамата беше мистериозно потикната да влезе на 
задната врата (обично влегуваше напред), исто како и 
двајцата излегоа на влезната врата. Бабата влезе внатре и 
праша дали е детето подобро. Со тоа, мајката почна да вика: 
"Не, умира, умира." Бидејќи г-дин Снелинг беше со нив во 
род, тој се сврте, и јас брзо станав и му дадов црвен стол. Ја 
извади шапката и седна да плаче. Тогаш бабата ги извади 
очилата, кои беа замаглени поради плачење и таа седна на 
друг стол. Мајката се потпираше на средната врата, плачејќи. 
Па, на крајот конечно беше онака како што го видов во 
видението! 

Отидов до предната врата и му реков на г-дин Химел: 
"Дали се уште имаш доверба во мене." Тој одговори: "Да 
имам, брате Бранхам." Му реков дека ми е жал, не можев да 
му кажам дака јас исчекорив пред видението. Сега му кажав: 
"Донесето го детето." Тој отиде до креветот, го зеде детето и 
дојде до мене. Тогаш јас се молев: "Татко, Жал ми е од дното 
на моето срце што слугата Твој зачекори пред видението. Но, 
прости ми, Господи, и допушти им на овие луѓе да сознаат 
дека Ти си Бог и дека јас сум Твој слуга. Во името на Господ 
Исус, велам дека детето ќе живее." 

Додека ги држев рацете на детето, тоа одеднаш почна да 
вреска: "Тато! Тато! "И дојде при свест. Детето го прегрна 
својот татко и сите почнаа да врескаат и да плачат и да 
викаат. Јас реков, "Земи го детето и положи го на креветот. 
Така вели Светиот Дух, ќе требаат три дена пред неговите 
мали екстремитети целосно да се исправат спрема видението. 
Тогаш ќе се случи момчето да стане потполно нормално." 

На третиот ден, многумина се собраа за да влезат во 
куќата каде што беше детето. Жена ми отиде како сведок. 
Семејството не знаеше дека доаѓаат, но кога нејзината мајка 
ја отвори вратата и ме виде, таа рече: "Ах, тука е брат 
Бранхам Ајде Момчето е добро." Кога влегов внатре, сите се 
собраа околу прозорецот да видат што се случува. Јас стоев 
мирно и воопшто не ја отворав својата уста, знаејќи дека Бог 
ќе го одржи зборот. Тоа беше како Павле, кога стоеше на 
бродот на четиринаесеттиот ден на бура, па Господов ангел 
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застана до него и рече: "Знам дека ќе биде како што рекол, 
затоа што му верувам на Бог." Знаев дека детето ќе ми пријде 
мене. Стоев таму за момент. Потоа момчето погледна во 
мене, и дојде до мене ја стави својата рака во мојата и рече: 
"Брате Бранхам, јас сум сега во ред." Алилуја, Божјото 
ветување не може да изневери! Кога ќе се исполни визијата, 
тоа е совршено. 

 
Визијата за ицеление на хромото девојче: 

 

Значи, што се однесува до вториот дел од визијата: И 
кажав на мојата заедница дека некаде во светот постои 
девојче со згрчени раце и нозе, која исто така треба да биде 
исполнување на визијата за исцеление. Поминаа околу две 
недели. Конечно еден ден кога дојдов дома од работа, мојот 
пријател, Херб Скот, мојот менаџер ми рече, "Били, тука е 
писмо за вас." Јас бев зафатен во тоа време и јас го ставив 
писмото во џебот, но како што слегував по скалите, како 
нешто да рече: "Прочитај го писмото." Па јас го отворив и 
колку што јас се сеќавам, гласеше вака: 

 
Драги брат Бранхам, имам мало девојче кое има околу 14 

години. Таа има болна шака, раката и десната нога и се во грч 
од артритис. Ние припаѓаме на Методистичката црква и 
живееме во Јужен Бостон, Индијана. Ние ја прочитавме 
вашата книга со наслов ИСУС ХРИСТОС Е ИСТ ВЧЕРА, 
ДЕНЕС И ЗАСЕКОГАШ. Нашиот Пастор изјави дека ништо 
нема да се случи. Да тоа беше само уште еден изам. Но, по 
молитвениот собир, добив силна потреба да ви пишувам. Се 
прашувам, ако би сакале да дојдете и да се молите за ќерка 
ми, да се случи чудо... 

 
Со почит,  

г-ѓа Харолд Нале 
 
Нешто ми зборуваше дека ова е тоа девојче. Го покажав 

писмото на мојата сопруга, и таа, исто така рече дека мора 
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тоа да биде она. Решив да одам во Јужен Бостон. Никогаш не 
сум бил таму, Јас не знаев каде се наоѓа, но братот Визехарт, 
ѓакон во моја црква, рече како тој мисли дека знае и дека ќе 
дојде со мене. 

Еден човек и неговата жена, чие име беше Брејс, исто 
така дојдоа со мојот автомобил - дамата беше исцелена на 
мојот собир, а таа и нејзиниот сопруг сакаа да дојдат со нас и 
да го видат исполнувањето на визијата. Сепак, ние се 
загубивме во нашите градови и лутавме многу километри 
пред да се најдеме на вистинското место. Конечно бевме 
испратени по втор пат и додека возев, имав многу чудно 
чувство. Тоа беше како да ми снемува воздух. Сестра Брејс 
ме погледна и забележа: "Нешто не е во ред, изгледаш 
навистина бледо." Јас одговорив: "Не, госпоѓо, ангелот 
Господов е блиску." Го сопрев автомобилот и излегов и 
ставив нога на задниот браник на автомобилот. Тогаш јас 
случајно се загледав на страна, и имаше гробишта. Гледав во 
надгробните плочи и на нив се напишани истите имиња и 
броеви какви што сум ги видел во видението. Се вратив во 
автомобилот и реков: "Ние сме на вистинскиот пат." Г-ѓа 
Брејс, почна да плаче. Продолживме неколку километри и 
конечно, забележав: "Кога ќе стигнеме до продавницата на 
крстосницата, еден постар човек со сина работна облека и 
жолта капа од самт ќе излезе и ќе не упати." Наскоро 
дојдовме до продавницата чиј преден дел е обоен во жолто, 
но блиску до него беа четири или пет куќи. Јас реков, "Ова е 
местото." 

Веднаш штом стигнавме, од продавницата излезе еден 
човек во сина работна облека, со бели мустаќи и со капа од 
самт. Г-ѓа Брејс, гледајќи го ова, се онесвести во 
автомобилот. Кога пријде човекот, прашав: "Дали знаете каде 
живее Харолд Нале, човек кој има хрома ќерка?" Тој 
одговори: "Да, господине, зошто сакаш да знаеш?" Јас 
одговорив: "Господ ќе го исцели тоа девојче. Покажете ми 
каде се наоѓа куќата." Гледав во старецот и солзите почнаа да 
му течат низ неговите седи и брадести образи и усните 
почнаа да му треперат, додека не упати на тоа место. 
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Кога стигнав до вратата, ме поздрави мајката на млада 
дама. Таа рече: "Ти си брат Бранхам. Те препознав од слика." 
Таа нè покани внатре, и таму, како што е прикажано во 
визијата, беше стара печка и жолти тапети со црвени 
декорации, голем кревет од месинг на кој лежеше девојчето 
токму онака како што беше опишано и пишуваше на ѕидот: 
"Боже благослови го овој дом." Г-ѓа Брејс се онесвести по 
втор пат. Тогаш се случи нешто. Се најдов како одам до 
креветот, каде се наоѓаше девојчето. Ги положив моите раце 
врз неа и реков: ". Нека Твојата сила се покаже во исцеление 
на ова девојче на према видението што ми го покажа".. Тогаш 
се исправи нејзината хрома рака. Таа стана од креветот и 
нејзината нога, исто така, се исправи. г-дин Брејс баш ја 
донесе неговата сопруга назад во свеста на време за да го 
види станувањето на девојчето, а таа се онесвести по трет пат 
и падна во рацете на нејзиниот сопруг. девојката стана на 
нозе, отиде во друга соба, ја облече својата облека и се врати 
назад чешлајќи ја косата со рака која и беше хрома. Овој 
настан можете да го проверите кај Г-ѓа Харолд Нале која 
додека, ова се пишува, живее во Салем, Индијана. 

5. ВИЗИЈА - ВИЗИЈА ЗА МИЛТАУН 

Неколку недели по претходната визија, повторно бев во 
куќата на својата мајка. Како и во повеќето други визии, оваа 
ми дојде околу два или три часот наутро. Се чинеше како да 
сум во темна шума и како скитав наоколу го слушнав 
најтажното плачење. Се чинеше како да слушам јагне да 
блее. Мислев, "Каде е ова кутро суштество?" и почнав да го 
барам низ облаците и темнината. Отпрвин мислев дека 
зборува: "Бле-е-е", но како се приближуваше звукот се 
чинеше како човечки глас, кој велеше: "Mилтаун, Mилтаун." 

Па, јас никогаш не слушнав за тоа име порано, а тоа беше 
кога излегов од видението. Почнав да зборувам на својот 
народ дека некаде еден од Божјите јагниња е во неволја и се 
наоѓал во близина на местото наречено Mилтаун. Еден човек 
по име Џорџ Рајт, кој одеше во мојата црква, рече дека знае 
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за Милтаун кој беше само малку подалеку од местото каде 
што тој живеел. (Адреса на брат Рајт, Де Поу, Индијана.) Па 
отидов следната сабота во Mилтаун. 

Пристигнувајќи таму, јас погледнав наоколу, но не 
можев да видам ништо, поради што Господ би ме сакал таму 
долу. Јас конечно Решив да одржам уличен собир пред 
продавницата, но брат Рајт, кој беше со мене, рече дека прво 
треба да се направи некоја работа и ме праша дали јас ќе 
одам со него. Јас одговорив: "Да, господине, сакам." Се 
одвезовме до ридот и видов голема Баптистичка Црква се 
наоѓа во близина на гробиштата. Брат Рајт рече: "Оваа црква 
веќе не се користи, освен за погреби." Штом го рече тоа, 
почувствував дека нешто тече низ моето срце. Тука Господ 
ме сакаше. Кога тоа го реков на брат Рајт, рече: "Јас ќе одам 
и да ги набавам клучевите да те пустам внатре како би можел 
да ја погледнеш." Додека тој беше далеку, седнав на скалите 
и се молев: "Небесен Татко, ако тоа е местото каде што сакаш 
да ми ја отвориш вратата." Господ ми дозволи да тоа се 
случи, а јас ја објавив службата. Сепак, јас наскоро видов 
дека ситуацијата ќе биде многу тешка, бидејќи црквите тука 
ги учеа луѓето против божественото исцелување. 

Првиот човек кого го прашав да дојде на собирот, рече: 
"Ние сме премногу зафатени да би оделе на било какво. 
Пробудување; ние одгледуваме кокошки и немаме време за 
такви нешта." Сепак, набргу после тоа, овој човек умре, и 
повеќе не одгледуваше кокошки. 

Следната сабота започнавме "Пробудување". Само 
четири луѓе присуствуваа и тоа беше семејството Рајт. 
Следната вечер, беше малку подобро. На третата вечер, еден 
човек со груб изглед дојде на врата на црквата, го потресе 
пепелот од лулето, влезе внатре и седна назад. Тогаш го 
праша братот Рајт: "Каде е тој малиот Били Сандеј?" Сакам 
добро да го погледнам. Брат Рајт дојде и ми рече дека многу 
тежок случај само што влезе во зградата. Сепак, пред 
службата да заврши истата вечер, тој беше на олтарот 
плачејќи кон Бога. Неговото име е Вилијам Хал и сега тој е 
пастор на црквата. 
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Наскоро дојдоа многу, и јас ја спомнав визијата на 
луѓето. Потоа дојде братот Хал и рече: "Па, брат Бранхам, 
има една девојка која живее тука надолу по ридот, која ја 
прочита вашата книга со наслов ИСУС ХРИСТОС Е ИСТ Е 
ВЧЕРА, ДЕНЕС И УТРЕ. Таа лежи на грбот осум години и 
девет месеци и никогаш не стана од кревет. Таа има 
туберкулоза и лекарите порано веќе рекоа дека не постои 
надеж. Сега има околу 23 години. Таа лежи таму и пропаѓа и 
тежи само околу осумнаесет килограми. Девојката 
преколнуваше и плачеше да дојдете до неа, но нејзините 
родители припаѓаат на одредена црква и на таа заедницата 
беше напоменато дека ако еден од нив отиде да ве слушне, ќе 
биде отпуштен од црквата. Но, дали ќе одиш?" 

Јас одговорив: "Ќе одам, ако добиам согласност и ако 
нејзиниот татко и мајката ако велат дека тоа е во ред." 
Почувствував дека Бог ме водеше долу по тој пат. Името на 
девојката беше Џорџи Картер, а татко и, верувам, беше 
менаџер на каменоломот. Мајката ми се јави да каже дека 
можам да дојдам и да ја видам девојката, но дека ниту таа 
ниту таткото ќе бидат во куќата додека сум таму. 

Кога влегов во собата, ја видов мојата книга како лежи на 
креветот и ја прашав: "Дали веруваш во она што го прочита?" 
Таа одговори: "Да, господине." Таа тоа го рече со тивок глас 
што морав да се приближам блиску со цел да го слушнам она 
што таа го рече. Во тоа време јас не разбирав колку што сега 
разбирам за исцелението, но јас се молев за луѓето кога ги 
видов исцелени во визија. Па јас и реков за девојката Нале 
која беше исцелена и јас и сугерирав дека таа треба да се 
моли како Бог би ме водел во текот визија за да се молам за 
неа. (Подоцна, се разбира, научив дека секој може да се 
исцели, верувајќи на Словото Божјо, иако Бог сепак открива 
многу визии за исцелување.) 

Собирот продолжи. Бог продолжи да благословува, 
додека не се собраа неколку стотици луѓе. Еден ден имав 
служба Крштевањето на Tотон Форд на реката Блу. Тоа 
попладне Требаше да се крсти некои триесет или четириесет 
луѓе. Непосредно пред тоа, во ова место еден проповедник 
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одржа служба таму, проповедаше против крштение со 
потопување. Но, тоа попладне Бог ја покажа својата сила на 
таков начин што над петнаесет луѓе со облека на себе, влегоа 
во водата и се крстија. 

Значи, целата оваа недела Џорџи молеше, велејќи: 
"Господи, испрати го брат Бранхам да ме види повторно; и да 
му ја покаже визијата за тоа како би можело да ме исцели, па 
и јас да можам да се крстам со другите." Кога станува збор за 
денот на крштевањето, девојката беше многу вознемирена и 
плачеше постојано. Нејзината мајка се обиде да ја смири, но 
нејзиното срце беше скршено и не можеа да ја смират. 

По завршувањето на крштевањето, отидов во куќата на 
браќата Рајт на вечера. Брат Брејс, кој беше со мене во текот 
на исполнувањето на втората визија, исто така, беше таму. 
Но, во тој момент, Духот ми зборуваше на мене и рече: "Не 
јади ништо храна, но оди во шумата за да се молиш "Затоа 
реков: "Одам да се молам некое време, но кога вечера ќе биде 
приготвена, заѕвонете имааа едно старо селско ѕвонче за 
повик за вечера ) и јас ќе бидам таму." Потоа отидов малку 
подалеку во шумата и почнав да се молам. 

Но, беше тешко да се моли, бидејќи беше многу 
маслачци који се закачуваа за мојата облека и постојано 
мислев дека ќе задоцнам за служба. Сепак, почнав да се 
молам од дното на моето срце, и јас наскоро се изгубив во 
Духот. Конечно чув глас ми се јави некаде од шумата. 
Станав, сонцето заоѓаше и почна да се стемнува. Вечерното 
ѕвоно се огласи, но воопшто не го слушнав и луѓето излегоа 
да ме бараат. Кога станав видов жолто светло долу во 
шумата, кој блескаше од небото. Гласот ми прозборе, 
велејќи: "Оди до Картерови." Тоа беше се. Потоа слушав 
гласови во различни делови на шумата како повикуваат: "О 
брате Бранхам, о брате Бранхам." Излегов од шумата и 
речиси се стрчав во рацете на брат Рајт. Тој ми рече: 
"Вечерата е подготвена веќе еден час, ние те викавме. Што се 
случи?" Јас одговорив: "Јас не можам да јадам. Ајде да одиме 
кај Картерови. Господ ме испрати на тој начин поради 
исцеление на Џорџија." Тој возврати: "Навистина?" Тој го 
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повика и дојде и брат Брејс, Влеговме во автомобилот и се 
упативме кон Картерови, кои беа одалечени околу единаесет 
километри. Ние, рековме на другите нека јадат, а потоа да 
дојдат во црква. Ние не можевме да ги почекаме, бидејќи 
мојата визија тогаш ми говореше да одам. 

Бог има работено на двата краја. Се сеќавам, тоа беше 
како кога Ангелот му рече на Петар; луѓе се собраа во куќата 
на Марко, и сите тие се молеа. Џорџија стана многу немирна 
во тоа време. Мајката беше толку депресивна што таа отиде 
во блиската соба и почна да се моли. Таа рече: "Господи, што 
да правам тој човек Бранхам дојде овде и така ја вознемири 
мојата девојка, а таа веќе умира девет години, Кој е овој 
човек" После тоа, се изгуби во духот во молитва Одеднаш 
слушна глас кој и рече: "Погледни нагоре." Кога ја крене 
главата, помисли дека ја гледа сенката на ѕидот таа можеше 
да види дека оваа личност, и изгледаше како да е Исус таа го 
праша: "Господи, што да направам?" Во визијата, Господ и 
рече: "Кој доаѓа тоа до вратата?" Потоа ме виде мене и двајца 
мажи со мене. Таа ме препозна по моето високо чело и 
Библијата, која ја носев на градите. Таа почна да зборува: 
"Јас не сонувам, не сонувам." Таа се стрча во соседната соба 
и извика: "Џорџи, се случи нешто" Таа започна да и зборува 
за својата визија. Кога речиси заврши, таа слушна одек на 
вратата. Таа погледна, а јас заправо доаѓав. Јас не тропав. Јас 
само ја отворив вратата и влегов внатре. Мајката падна на 
столот, и речиси се онесвести. Отидов директно до креветот 
и реков: "Сестро, биди храбра. Исус Христос на кого ти му 
служиш и кој те сака и на кого се молиш ја слушна твојата 
молитва, и тој ме испрати овде према визијата. Стани на свои 
нозе, затоа што Тој те исцели." 

Ја зедов за рака. Запомнете, таа не е станата од креветот 
многу години. Едвај би можеле да и постават чаршаф под 
неа, беше толку опфатени со рани. Нејзината глава беше 
речиси во правоаголна форма; нејзините очи беа длабоко 
вовлечени а рацете и личеа на рачката на метла на нејзината 
најширока точка. Но, кога реков дека Исус Христос ја 
исцелил, веднаш се крена и застана на нозе! Нејзинита мајка 
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почна да вреска. За прв пат по девет години ја виде својата 
ќерка како оди на подот, а не од сопствената моќ, но со 
силата на Светиот Дух, и без човечка помош. Кога тргнав да 
излегувам од куќата, нејзината сестра се стрча внатре и исто 
така почна да вреска. 

Подоцна, кога нејзиниот татко дојде дома и ја виде 
неговата ќерка како седи на пијано и свири, речиси се 
онесвести. Тој отиде во центарот на градот и почна да им 
зборува на сите луѓе што се случило. Девојката излезе во 
дворот, таа седна на тревата и почна да ги благословува 
тревата и лисјата. Таа погледна на небото "Боже, колку си 
добар со мене." Таа беше толку среќна.  

Таа ноќ, црквената зграда беше преполна. Кога дојде 
недела, се случи уште едно крштевање. Двете девојки, Џорџи 
и Нале, беа крстени во Toтон Форд следната недела; Џорџија 
сега свири на пијано во баптистичката црква во Mилтаун и 
има одлично здравје. Запомни, пријателу, кој го читаш ова, 
Исус Христос е ист вчера, денес и засекогаш. 

 
Почитуван читателу: 
 
8 години и 9 месеци лежев во креветот со туберкулоза, а 

докторите се откажаа од мене. Јас едвај тежев 23 килограми и 
се чинеше како да сета нада исчезна. Потоа од Џеферсонвил, 
Индијана, околу 56 километри од нашиот дом, дојде 
проповедникот Вилијам Бранхам, во визија во која ја видел 
јагне фатено во пустината, и кое извика "Mилтаун". (Ова е 
местото каде што живеам.) Брат Бранхам никогаш не беше 
тука ниту знаеше некој од тука. Тој дојде, ги стави рацете врз 
мене и се молеше над мене повикувајќо го името на нашиот 
драг Господ Исус. Нешто како да ме зафати откако станав и 
му се заблагодарував на Бога за Неговата моќ да исцелува. 
Излегов за прв пат по последните осум години, и потоа се 
крстив во реката. Сега свирам на пијано во баптистичката 
црква. Многу нешта дојдоа заедно со ова големо исцелување. 
Јас немам доволно простор да го опишам сето ова сведоштво. 
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Јас ќе бидам среќна целосно да го напишам и да му кажам на 
секој кој е заинтересиран за моето исцеление. 

 
Џорџија Картер, Mилтаун, Индијана. 

6. ВИЗИИ-ВИЗИИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НЕГОВОТО 
ИСЦЕЛЕНИЕ 

Уште една визија, што ми значеше многу за мене и во 
врска со прекрасните исцелениа кои јас требаше да ги 
примам, што ми дојдоа до мене, по кратко време по 
видението што го имав за Христос. Се чинеше како да сум 
бил многу среќен, како да само што се обратив. Отидов 
преку, радувајќи се и "Боксувајќи" се со својата сенка како 
што излегуваше на патот. Беше темно, и како што одев преку, 
одеднаш се чинеше како да големо црно куче се стрча кон 
мене. Мислев дека ќе ме гризне и го удрив и викнав: "Оди си 
куче." 

Кога се случи тоа, тој се крена и видов дека ова е крупен, 
висок црномурест човек облечен во црно. Тој рече: "Ти ме 
нарече куче, а?" Јас одговорив: "Навистина ми е. Мислев 
дека си куче затоа што беше долу на твоите раце и колена." 
Тој промрморе: "Ти ме нарече куче, јас ќе те убијам." И од 
под својот појас тој зеде голем меч. Го замолив: "Ве молам, 
разберете ме мене, господине, не знаев дека сте човек, 
мислев дека сте куче." Како што се доближи, тој изгледаше 
како демон. Тој ме турна према канализацијата и промрморе: 
"Јас ќе те научам тебе. Јас ќе те убиам тебе." Му одговорив: 
"Господине, јас не се плашам да умрам, бидејќи го примив 
Исус во своето срце. Тој е мојот Помошник и мојата сила. Јас 
само сакам да разберете дека беше грешка тоа што го реков." 
Но сеедно, тој рече: "Ќе те убијам." Јас стоев беспомошно 
потпрен на ѕидот, а тој ја повлече својата рака на грбот за да 
ме прободе. 

Викнав, и точно во тој момент слушнав бучава која 
доаѓаше од небото и долу од небото, до мене, слезе силен 
ангел и само со строг поглед го загледа човекот со голем нож 
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во раката. Човекот се повлече на назад, му падна ножот и 
побегна колку што можеше побргу. Тогаш ангелот ме 
погледна и се насмеа. Се згрна со облека, и се врати на 
небото. Овој ангел беше истиот оној што подоцна ме 
посетил. 

Јас викав од радост кога сфатив дека Бог го испрати 
Својот ангел да ме заштити.  

Искрено се надевам дека оваа визија се исполни пред две 
години, кога ѓаволот ме зароби со таа грозна нервоза сакајќи 
да ми го земе мојот живот. Кога се чинеше дека крајот дојде, 
Бог потоа на сцената го испрати својот ангел и ме ослободи. 

На секои неколку години од мојот живот јас имав период 
кога станав многу нервозен. Во една кампања Стоев право на 
говорница и се молев за болните ден и ноќ, земајќи само 
малку време за спиење. На други собири службите често ќе 
траеа до два часот наутро. Знаев дека грешам во тоа, но кога 
видов толку многу болни и оние кои имаат потреба, моето 
срце ќе сочувствуваше со нив, сфаќајќи дека во многу 
случаи, за нив тоа беше прашање на живот и смрт. Постепено 
станав се послаб и послаб, но јас се борев да продолжам. 
Конечно, по кампањата во Такома и Јуџин, им кажав на 
браќата кои беа со мене, јас ќе мора да ги откажам сите 
кампањи, кои биле планирани и да земам долг одмор. 
Всушност, мојот нервна енергија беше толку истрошена за да 
во мојот ум се прашував дали јас некогаш ќе бидам во 
можност да се вратам на теренот. 

Се вратив дома во Џеферсонвил, но се чинеше како да не 
може да ја повратам силата. Мислев дека ќе умрам. Еден ден, 
еден од моите ѓакони, Куртис Хопер, дојде и ме праша: 
"Дали сте подобро." Јас одговорив: "Не, не сум. очигледно не 
можам да дојдам при себе." Тој рече: "Брате Бранхам, имам 
работа која морам да ја направам долу на аеродромот. Дојди 
со мене, ќе ти биде подобро." Кога дојдов до аеродромот, се 
чувствував толку лошо што мислев дека никогаш.. јас нема 
да се вратам дома, отидов во хангар и почнав да се молам. 
Повикав: "О, Боже знам дека сум направил грешка те молам 
прости ми. Луѓето сакаа да направам различни нешта. 
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Тотално збунет сум. Само ти можеш да ми помогнеш. 
Господи, не можам повеќе да стојам." Некако се вратив во 
куќата. 

Во тоа време отидов на Мајо Клиниката за преглед само 
да видиме што навистина не е во ред со мене. Па јас во 
жешкиот август бев пет дена во Рочестер, Минесота. 
Лекарите беа прекрасни луѓе и се обидеа да најдат го она што 
не е во ред со мене, бидејќи тоа ми требаше преку сите 
видови на ставови. 

Во ова време јас се молев. Му реков на Господ дека луѓе 
со сите видови на нервни сломови доаѓаа на моите собири и 
се исцелија. Исто така ми покажа предивни визији за 
исцелување на другите и беа ослободени. Се молев: 
"Господи, никогаш не ми покажа визија на моето исцелување 
од оваа страшна нервоза." Мојата сила беше толку истрошена 
што се чинеше дека јас не можев да дојдам при себе и да 
верувам во Божјото Слово. Следниот ден требеше да биде 
последен ден на испитувањата. 

Тоа утро станав и си реков дека јас за неколку часа ќе 
одам преку и ќе добијам извештај за она што не е во ред со 
мене. Јас секогаш ќе му бидам благодарен на Бога за она што 
следи. Одеднаш се најдов себеси во визија. Првото нешто 
што го видов беше мало седум-годишно момче. Тој 
изгледаше исто како мене на таа возраст. Стоев до него и го 
учив да лови. Во близина се наоѓаше едно старо надвиено 
дрво и му реков на момчето дека не треба да оди во близина 
на тоа дрво, бидејќи во него живееше опасен ѕвер. Јас зедов 
еден стап и го удрив дрвото од страна. Одеднаш, од дрвото се 
стрча мало животинче долго околу 6 инчи. Се чинеше како да 
е ласица и имаше ситни, црни лукави очи. Ох, тоа е немирно 
мало суштество! 

Потоа видов дека ќе не нападне. Немав никакво оружје; 
Се 'што имав беше мал ловечки нож. Знаев дека сум 
беспомошен со тој нож. Помислив момчето да го сокријам 
зад себе да го заштитам, но во тој момент се чинеше дека 
исчезна. Брз како молња ѕверот брзо се фрли врз мене. Но, 
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само пред да се фрли на мене, го чув ангелот на Господ како 
зборува од моја десна страна."  

Запомни, долга е само 6 инчи" Тогаш животното скокна 
на моето лево рамо. Таа одеше од моја лева кон десна и 
повторно толку бргу колку што можеше. Не можев да ја 
прободам со мојот нож и како ја отворив устата да кажам 
нешто, таа се стрча надолу низ моето грло во желудникот и 
почна да клокоти таму - ваму и таму - ваму. Викнав:"Ох, што 
можам да направам?" Повторно слушнав глас што ми 
кажуваше: "Запомни, должината е само 6 инчи." 

Кога мојата визија замина, јас погледнав и го видов 
моето мало девојче, Беки и мојата сопруга како спијат на 
креветот. Знаев дека видението се однесува на моји стомачни 
проблеми и анксиозност. Во тоа време ништо не можеше да 
се задржи во мојот стомак, во тежината изгубив околу 45 
килограми. Потоа се сетив на она што го рече на ангелот: 
"Запомни, долга е само 6 инчи." Се молев: "Боже, помогни 
ми да го разберам толкувањето на визија." Почнав да 
размислувам. Можеби тоа е она што тој ми кажа значи дека 
ќе имам нервоза шест месеци. Тоа не се чинеше право. и 
тогаш Мислев дека можеби се однесува до шест години, но и 
тоа не изгледаше како одговор. 

Од тоа време јас никогаш не сум размислувал за тоа 
колку многу пати сум имал овој нервозни периоди. Само 
тогаш се чинеше како да моите усни зборуваат сами за себе. 
Ми се чинеше да кажува: "Можеби тоа значи дека ќе ги имам 
шест пати." Токму во тоа време го почувствував Светиот Дух 
дека со голема моќ доаѓа до мене. Тогаш повторно ме 
преплави големото крштевањето со Светиот Дух. Потоа, три 
пати, четири пати, пет пати, шест пати. Почнав да бројам 
колку пати сум имал нервоза. Првиот пат беше кога имав 7 
години. Во тоа време плачев затоа што во нашето семејство 
избија проблеми - татко ми многу, и јас станав меланхоличен 
и многу нервозен. на секои седум се враќаше оваа нервоза. 
Пресметав, и ова е навистина, по шести пат. Се радував 
бидејќи јас ненадејно станав уверен дека Господ ми покажа 
визија дека ова ќе биде последна нервоза. 



176 ВИЛЛИАМ БРАНХАМ  - ЧОВЕК ПРАТЕН ОД БОГ 

 

Си помислив во себе дека мојите лекари ќе сакаат да ме 
оперираат и ќе одсечат некои од тие нерви во стомакот. Но, 
ножот на лекарот во визија беше мал нож. Тој беше 
бескорисен. 

Отидов преку на клиника, како би ги добил налазите. 
Кога докторите дојдоа заедно, тие почнаа да ме прашуваат. 
Јас им одговорав најдобро колку што можам. Тогаш еден од 
водечките лекари рече: "Момче, Жал ми е да ви го кажам ова, 
но болеста ваша е нешто што сте го наследиле од својот 
татко, твојот татко пиеше и пред да се родиш. Никогаш нема 
да бидеш здрав. Твои нерви... делуваат на твој желудник и 
тоа предизвикува повраќање на храна не постои лек за тоа и 
не постои ништо што може да се направи, ќе бидете болни до 
остатокотод вашиот живот!" 

Само размислете, најдобрите лекари во светот, ми рекоа 
дека ќе останам болен до крајот на животот! Но слава на 
Бога, пред тие да го речат ова, Господ ми зборуваше преку 
визија и рече дека ова е последниот напад на овие ужасни 
маки! 

Отидов дома. Мајка ме сретна и рече: "Сине, јас те 
сонував." Еднаш порано имаше сон за мене. Тоа беше 
неколку дена по моето обраќање, кога ме виде качен на бел 
облак, проповедајќи на целиот свет. (Ова е сега речиси 
исполнето. Се надевам дека наскоро ќе можам да ги посетам 
Европските земји, како и Африка и Австралија.) 

Мајката продолжи: "Синко, пред некоја вечер (истата ноќ 
имав визија) спиев сама во собата Во сонот работев и те 
видов како лежиш во кревет на тремот речиси мртов. 
Очекував дека ќе умреш во секој момент. Тогаш слушнав 
чуден звук како гугање на гулаби. Истрчав преку каде што ти 
беше и видов како од небото доаѓаат шест бели гулаби во 
облик на буквата "С". Слетаа на твои гради еден по еден. 
Гулабите беа побели од било кои што некогаш сум ги видела, 
и зборуваа: "Гу – Гу." Изгледаше како да сакаат да изразат 
дека тие се многу тажни. Тогаш ти рече: "Слава на Господ." 
После тоа гулаби се поклонија со нивните мали глави и 
повторно ја формира буквата "С" и се вратија на небото, 
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гугајќи додека заминуваа. Потоа видов како стануваш и беше 
сосема здрав." 

Уф, колку Бев охрабрен! Два дена подоцна, седев на 
тремот и ја читав книгата на Брат Босворт "Христијанска 
исповед". Потоа ја отворив Библијата. Лично јас не верувам 
во отворање на Библијата и очекување дека ќе ја добиам 
пораката на местото каде што ќе се отвори. Но, овој пат ја 
отворив и моето око падна на 1. Глава на Јошуа Навин, каде 
што кажува: "Биди силен и храбар. Со тебе, е Господ, твојот 
Бог, каде и да одиш." Бог ми зборуваше преку откровение, со 
визија и со Неговото Слово Тогаш тоа се чинеше како глас 
кој вели: "Јас сум Господ, кој те исцели." Јас го прифатив тоа. 
Отидов во куќата и ја зедов својата сопруга во своја 
прегратка и реков: "Драга Бог ме исцели!" 

Слава на Бога. Го сакам со сето свое срце. Денес сум во 
подобра здравствена состојба отколку што некогаш сум бил 
во сите денови на својот живот. Јас сум толку благодарен. Јас 
ќе му бидам благодарен додека сум жив. Во мојот најтемен 
час, дојде Исус. Бог одговори на мојата молитва. 
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ПОГЛАВИЕ 22 

ПРЕКУМОРСКО ПАТУВАЊЕ ВО 
СКАНДИНАВИЈА 

На брат Бранхам речиси три години пристигнуваа 
повици за да одржи серија на исцелителски служби во 
скандинавските земји. Различни околности го спречуваа да се 
впушти на такво патување, иако од почетокот беше убеден 
дека овие повици се од Бог. Во јануари 1950 година, во време 
кога писателот повторно се приклучи на друштвото, брат 
Бранхам побара од него да се организира посета на Финска. 
Тоа беше скок на верата, бидејќи во тоа време немаше пари 
на располагање за патување (авионски билет во еден правец 
за петмина чинеше 2.200 долари) и Всушност, поради 
одредени околности брат Бранхам имаше некои неочекувани 
обврски. И покрај се, кампањите се одржаа во февруари и 
март, со акумулирани доволно средства за да се исполнат 
овие обврски и да се обезбедат резервации за авион за целата 
група. На почетокот на април, друштвото (кое освен брат 
Бранхам вклучуваше и проповедници Ј. Ерн Бакстер, 
проповедник Џек Мур, Хауард Бранхам и писателот) беше 
при крајот од тридневната служба на радосната вест во Глад 
Тидингс и Менхетен центар во Њујорк и се подготвувавме да 
одиме во Европа. 

6. АПРИЛ ВО 1950 ГОДИНА. 

6 Април 1950 година во три часот попладне друштвото се 
качи на голем прекуморски патнички авион Флагшип 
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Скотланд и тргна за Лондон, Англија. Вилијам Бранхам е 
роден на 6 април 1909. Април 6, 1917 беше денот кога САД 
се откажаа од својота историска изолација и влегоа во 
европската војна. Историчарите ни кажуваат дека на 6-ти 
април 30.година од н.е Христос умре на крстот. Можеби на 
членовите на друштвото треба да им се прости ако мислат 
дека 6.април е значаен ден. 

Движејќи се преку Атлантикот со брзина поголема од 
483 километри на час и на надморска височина од повеќе од 
6100 метри, патнички авион кој го превезуваше друштвото 
слета следното претпладне во Нортхолт аеродром во близина 
на Лондон. По неколку дена поминати во посета на 
историски објекти и светилишта на најголемиот град во 
светот. Врв на престојот на друштвото во големата 
метропола беше посетата на Веслијевата капела. Додека 
бевме таму ние, исто така, ја видовме и куќата на Весли, 
влеговме во последната од сите простории каде што Џон 
Весли се молеше секое утро во пет часот наутро. Пред да 
заминеме, сите ние клекнавме на колена и се молевме. Беше 
тоа незаборавен момент. 

По два дена во Париз, кој помина во посета на историски 
места, со скандинавскиот патнички авион го продолживме 
нашето патување према Финска. На 14-ти април слетавме во 
Хелсинки, каде што бевме пречекани од повеќе 
проповедници вклучувајќи го и Пасторот Манинен, кој не 
повика нас, и сестрата Мај Исаксон, нашиот преведувач 
родена во Америка, чие познавање на финскиот јазик во 
голема мерка придонесе за успехот на нашите служби во 
Финска. Првата служба во Месухали сведочеше за публика 
од 7.000 учесници. После тоа, неколку илјади чекаа надвор 
цело попладне, стоеа по четири во ред со должина од околу 
еден километар да може да обезбедат место во најголемиот 
фински аудиториум. 

За време на паузата од пет дена, кога аудиториј не 
можеше да се користи, друштвото отиде на север во Куопио 
што е недалеку од Арктичкиот круг. Верата во тој град беше 
исклучително голема и имаше прекрасни чуда. Едно од нив 
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беше исцелувањето на малата Вера Ихаилинен, воено сираче 
чија слика може да се најде во оваа книга. Таа доживеа 
чудесно ослободување од носење протези и користење 
патерици, таа по вера го допре палтото на брат Бранхам 
додека он поминуваше. Две или три ноќи луѓе само 
поминуваа и брат Бранхам изрекуваше кратка молитва на 
секој од нив. Кога секоја служба ќе завршеше, остануваше 
голем куп на патерици и стапчиња кои беа фрлени. Брат 
Бакстер зборуваше на попладневните служби и неговите 
пораки се примени со голем интерес. Брат Мур и писателот 
ги држеа утринските служби и особено се молеа за 
глувонеми и слепи. Седум или осум тогаш беа исцелени еден 
по друг. Едно момче толку бргу ги научи зборовите што 
послужи како преведувач за да комуницираме со другите кои 
се молеа. Еден настан, кој многу ја заинтригира публиката 
беше дека глувонемите, кога ушите им се отворија, можеа 
бргу да ги научат англиските зборови брзо како фински. Еден 
настан што друштвото никогаш нема да го заборави, а тоа се 
случи додека тие биле во Куопио, беше подигање на дете во 
живот које беше прегазено и убиено во сообраќајна несреќа, 
а деталите за настанот на брат Бранхам претходно се покажаа 
во визија. Ние ќе му овозможиме на пастор Вилхоу Соинен 
од Куопио да каже за овој несекојдневен настан: 

□ □ □ □ □ 

"Во петокот попладне се одржа еден извонреден и 
изненадувачки настан кој значеше многу за Брат Бранхам и 
за нас кои се затекнавме како негови сведоци. Бевме во три 
полни автомобили со кои отидовме на незаборавно патување 
во близина на караулата Пуијо која се наоѓаше на убавиот 
живописен рид. Патувањето беше едно од најскапоцените 
што јас се сеќавам, бидејќи Божјиот благослов беше врз нас. 
Потоа, кога се враќавме од Пуијо, имаше страшна несреќа. 
Автомобилот пред нас не беше во можност да избегне да ги 
удри двете мали момчиња кој истрчаа на улица пред него, 
едниот го фрли на тротоарот, а другото околу пет метри 
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далеку во поле. Онесвестеното момче беше внесен во 
автомобилот кој беше пред нас, а другиот, Кари Холма, кој 
беше подигнат во нашиот автомобил и се стави во рацете на 
брат Бранхам и на Г-ѓа Исаксон кои седеа на задното 
седиште. Братот Мур и братот Линдзи беа на предното 
седиште со мене. 

"Додека брзавме кон болница, ја прашав Г-ѓа Исаксон, 
преведувачката, како е момче? Брат Бранхам, со прстот врз 
пулс на момчето, тој рече се чини дека момчето е мртво, 
бидејќи немаше пулс воопшто. Братот Бранхам стави раката 
на срцето на момчето и сфати дека тоа не функционира. 
Потоа тој го провери дишење на момчето, и тој не можеше да 
го почувствува здивот. Потоа тој клекна на колена на подот 
на автомобилот и почна да се моли. А Линдзи и Мур, исто 
така, се молеа да Господ има милост. Како што се 
приближувавме до болницата, околу 5 или 6 минути подоцна, 
јас погледнав назад и на мое изненадување, момчето ги 
отвори очите. Како го носевме момчето во болница, тоа 
почна да плаче, и сфатив дека се случи чудо. 

"Другото момче донесено нешто порано и се уште беше 
во несвест. Додека ги водев своите гости во хотелот, брат 
Бранхам ми рече: "Не грижете се Момчето што беше во 
нашиот автомобил! сигурно ќе живее." 

"Во тој момент брат Бранхам не беше сигурен дека 
другото момче ќе живее, но во неделата вечер за мене, врз 
основа на видението кое беше го видел рано во неделата 
наутро, не убеди дека и тоа момче, исто така, ќе живее. Во 
исто момент, додека брат Бранхам ми зборуваше во својот 
хотел, момчето беше на умирање во болница. Сепак, по 
мислењето на докторот, таа вечер имаше промена на 
подобро, Иаку е 28 април, кога го пишувам ова, тој се уште 
повремено паѓа во несвест. (Подоцна добивме известување 
кај се вели дека момчето е целосно обновено.) Момчето које 
беше во мојот автомобил, Кари, беше отпуштено од болница 
за три дена и се чувствуваше многу добро во тие околности. 

"Во петокот на вечерната служба Брат Бранхам ни изјави 
за визијата што ја виде во Америка пред две години и која се 
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исполни тоа попладне, додека тој се молеше за мртвото 
момче. Ангелот се појави вечерта пред службата и го потсети 
на оваа визија дека ова го видел пред две години и дека во 
тоа време на илјадници ова им го изјави. Сега тоа се исполни. 
Пристигнување на брат Branham во Куопио беше во вечен 
план на Бог! Ние од заедницата Куопио Елим ние се 
прашувавме зошто Господ е толку добар со нас дека ни даде 
прекрасна привилегија да го примиме Неговиот слуга." 

Таа вечер кога го напуштавме Куопио, големо мноштво 
се собраа на станицата и пееа со својот вообичаен низок тон 
убави фински песни. Како што напредуваше возот од 
станицата, пеењето постепено се губеше, но убавите спомени 
од деновите поминати во Куопио нема наскоро да се 
заборават. 

ПЕТСТОТИНИ И ПЕДЕСЕТ МЕТРИ ОД "ЖЕЛЕЗНАТА 
ЗАВЕСА" 

Се вративме во Хелсинки, брат Бранхам континуирано 
одржуваше служби уште неколку дена во Месухала. Едно 
утро отидовме до работ на "железната завеса." Во еден 
момент ние бевме само петстотини и педесет метри од 
црвените војници. Финската стража го опкружи нашиот 
автомобил и не предупреди дека ова не е место за нас. Бевме 
среќни што се вративме во хотелот. Комунистичкиот елемент 
силно ги попречуваше нашите собири и навистина бараше 
наше апсење. Поранешниот шеф на полицијата во Куопио, 
многу влијателен човек, беше присутен и интервенираше за 
нас, така што на нас ни беше дозволено да ги продолжиме 
службите без прекин. Три дена поминавме одмарајќи се на 
крајот на кампањата во дворец чиј сопственик беше богата 
христијанска Г-ѓа. Таму тие не поздравија како кралеви. 
Сепак, кога ќе ги вклучите вестите од Москва, бевме 
преплашени со најава (кој ни е преведена) во која се наведува 
дека американските шпиони работат под маската на 
Хелсинки. Знаевме на кого радиото од Москва упатуваше и 
воопшто не бевме восхитени со лошата порака која ни беше 
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упатена. Во случај на ненадејна појава на непријателствата, 
знаевме дека излезните врати би биле моментално затворени, 
но руските топови се саму шеснаесет километри од главниот 
град. Еднаш се прошири веста дека почнал конфликтот 
помеѓу САД и Русија поради уништувањето на американски 
авион од страна на Советите. Тоа се докажа дека се само 
гласини, но бевме загрижени. Стравот доминираше во 
Европа и најголем дел на финското населението знаеше дека 
е само прашање на време кога силите на браната на 
комунизмот ќе ја преминат границата и ќе го турнат светот 
во агонијата на Армагедон. 

ПРОПОВЕДНИЦИ НА ФИНСКА ДРЖАВНА ЦРКВА ГО 
ПРИФАЌААТ ИСЦЕЛЕНИЕТО 

Деновите кога тргнавме од Финска примивме специјално 
писмо од еден од проповедниците на државната црква, каде 
што бевме информирани дека има голем собир на 
проповедници на црквата и дека по долга дебата "телото", 
под инспирација на Бранхамови служби, гласаше дека ќе ја 
прифати службата на исцеление. Писмото беше извонредно и 
се надевавме дека ќе биде објавено во Гласот на исцеление, 
веднаш штом ќе може да се добие со заверен превод. Брат 
Бранхам одговори на ова писмо со благодарност и ги охрабри 
браќата да веруваат на Бога за силни нешта во своите редови. 
И покрај тоа што ни беше дадено на знаење дека целата 
група, кои се собраа да гласаат ја прифатија вистината за 
божественото исцелување, знаевме дека тоа не мора да значи 
дека секој проповедник во државна црква ќе го поддржи. 
Очекувавме дека некои противници може да се појават 
подоцна, но толку силно чувство на љубов кое се 
чувствуваше во писмото што го добивме минатото утро 
сфативме дека бевме поттикнати и ни даде чувство дека 
нашата посета на Финска не беше залудна. 
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НОРВЕШКА 

По последното збогување со нашите љубезни пријатели 
во Финска, се качивме во авион, и за два часа подоцна бевме 
во Осло, Норвешка. Овде најдовме слични интереси меѓу 
луѓето. За жал, во владините кругови беше присутна реакција 
против службата на божественото исцеление. Управителот за 
здравство се спротивстави на прогласувањето на забраната за 
молитва за болните, но со оглед дека сме странци, знаевме 
дека во моментот кога ќе се скрши оваа забрана ќе бидеме 
протерани од земјата. Сепак, имаше непредвиден и необичен 
резултат на забраната. Група на градски проповедници на 
масовен протест на состанок од двесте проповедници "за 
само една минута прогласија едногласна одлука да се напише 
жалба." Тогаш оваа жалба е издадена и потпишано од страна 
на некои од најпознатите имиња на норвешкиот религиозен 
живот. 

 
До Норвешка Владата 
Осло 
Господа, 

Исцелување преку вера и молитва е нераскинлив дел од 
евангелието, и е како сидро во животот и делото на Исус 
Христос. Ова е доктрината во вековите имаше силна позиција 
во заедницата на христијанскиот живот и проповед. 

Христијанското население во Норвешка пред се е со 
едногласен став по ова прашање, иако деталите и методи за 
работа во црквите и државите можат да се разликуваат. 

Долупотпишаните според тоа, искрено жалат за мерките 
што се превземени од страна на владата во знак на протест 
против забраната на прописите во насока на цензура на 
христијанската проповед. Овој метод по природа, е таков што 
во една слободна земја се кршат основните човекови права и 
оспорува начелото на прослава. 



ПРЕКУМОРСКО ПАТУВАЊЕ ВО СКАНДИНАВИЈА 185 

 

Ние предложуваме дека ограничувањата се наметнати со 
регулатива на Полициска комора во Осло веднаш да се 
укине.  

Осло, 5 мај 1950 година. 

ИМИЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА ЖАЛБА 

Х. Асак-Кристијансен, 
Генерален секретар на Норвешките баптисти 

Еивинд Берграв, 
Епископот на државна црква 

О. Халесби, 
Професор и познат писател 

Лудвиг Хопе, 
Генерален секретар на Армијата на спасот во Норвешка 

J. B. Јарнес, 
Подпретседател на заедницата на Евангелистичката 
црква 

Нилс Лавик, 
Пратеник и потпретседател на Западно Норвешко 
домашно Мисионерско друштво 

Д-р Aлф Лиер, 
Претседател на нестандарден парламент и претседател на 
методистичката конференција 

Tхв.Сторби, 
Претседател на Евангелско проповедничка заедница 

Aлф Бастиансен, 
Локален проповедник на државна црква 

Даниел Браенделанд,  
Уредник 

БЛИСКУ ДО ЗЕМЈАТА НА ПОЛНОЌНО СОНЦЕ 

Од Норвешка отидовме во Шведска, каде што се одржаа 
неколку служби во Гетеборг, една вечер во Јонкопинг, а 
потоа пет дена во Оребро кај се наоѓа позната Евангелска 
издавачка куќа, која редовно печати христијанска литература. 
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Масата од пет илјади луѓе присуствуваа на првата служба, 
која се одржа во паркот на отворено. Нашиот престој во 
Oребро во сите аспекти беше многу пријатен и ние веруваме 
корисен. 

Од Оребро дружината на Бранхам отиде на север во 
Oрнсколдсвик, кој се наоѓа на многу кратко растојание јужно 
од Арктичкиот круг. Околу 6.000 луѓе, како што се 
проценува, се сместија внатре и околу шаторот. Тоа беше 
речено, и ние имаме причина да веруваме дека ова е точно, 
ова е најголемиот верски собир во близина на арктичкиот 
круг во светската историја. Иако во тоа време се уште беше 
средината на мај, на полноќ, тоа беше доволно светло за да 
биде фотографиран шаторот! 

Од Oрнсколдсвик ние патувавме на југ во Стокхолм, каде 
што се наоѓа најголемата Пентекостална црква во светот со 
некои 6500 активни членови и со неделното училиште од 
околу 5.000 членови. Нашата посета со братот Леви Петрус и 
со неговиот син Оливер, кој беше нашиот преведувач кога 
бевме таму, тоа беше врв на нашиот престој во Стокхолм. 
Доста скромен со изглед, но обдарен со мудрост со која е 
воден во голема мера на среќа на движењето на целото 
евангелие во Шведска во текот на изминатите четириесет 
години, брат Леви Петрус не шармираше додека го слушавме 
во приватни разговори, што беше наша привилегија два пати 
попладне. Брат Петрус ја имаше едноставноста во верата, а 
сепак духовна лукавост, који му овозможуваат да се изгради 
врз цврста основа, па се до денес кога делувањето на 
Целосното евангелие во Шведска не стана познато во целиот 
свет. Службата на брат Бранхам беше добро примена во 
Стокхолм и навистина, кога ќе дојде време да се оди, брат 
Петрус изрази надеж дека брат Бранхам ќе најде можност 
наскоро повторно да се врати во Шведска. И така 
прекуморското патување се приближи до крајот. Брат 
Бранхам и сите ние уживавме во нашиот престој во Европа, 
но ние мораме да признаeме дека ни беше мило кога нашиот 
гигантски патнички авион го напушташе Стокхолм, и го 
почнавме нашето патување дома. 
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ПОВТОРНО ДОМА 

Кога нашиот авион слета безбедно следното утро во 
Идлевилд, со весели насмевки членовите на Бранхамовата 
дружина со своите нозе повторно стапнаа на Американската 
почва. 

Брат Бранхам се врати во Америка. Скандинавското 
патување е сега минато. Со нетрпение се радуваваше за 
заслужен одмор и да оди во планините. Сепак, наскоро ќе се 
врати да продолжи да проповеда и да служи на големите 
летни собири и да ја заврши работата што Бог му ја дал, 
знаејќи дека Господ ќе нè заштити од сите беззаконија, и ќе 
не спаси за Своето небесно царство. Како Даниел во 
минатото, и на крајот на денот ќе отпочине и ќе стои на свое 
наследство. 
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