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Ta knjiga se razlikuje od vseh ostalih knjig, ki ste jih 

do sedaj prebrali. Seveda, v njej je veliko naravnih 
dramatičnih situacij... 

 
 

Nenadoma se je puška sprožila in z neposredne 
bližine ranila Billyjeve noge. Billy se je zgrudil ter 
kričal od bolečin. 

Jimmy je pokleknil in ponavljal: »Oprosti, Billy. 
Žal mi je. Bilo je slučajno. Nisam hotel,« potem pa 
je dobro pogledal noge svojega prijatelja. Prebledel 
je. »Billy, ne premikaj se. Odhitel bom po pomoč.« 

»Ne, ne zapuščaj me,« je zavpil Billy. Toda 
Jimmy je že tekel kot zajec. Ko je Billy pogledal 
svoji nogi, je z grozo videl, da sta domala raztrgani 
na pol.  
 
 
Toda te dramatične situacije so samo začetek. Potem 

prihajajo nadnaravne – in nič več ni bilo tako, kot je 
bilo.   



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta knjiga se sme kopirati pod pogojem, da se kopira celotna 
nespremenjena vsebina knjige (ali celotno poglavje) in da se 

deli izključno  
brezplačno,  

za kar ni potrebno prositi za pismeno dovoljenje založnika. 
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Posvetilo 

 
 

Nekje na svetu iskren najstnik išče odgovore na 
vprašanja, kot so: 

 
Ali Bog zares obstaja? Če obstaja, kdo je On? In 

kje je? In ali je temu Bogu sploh mar za moje 
življenje? 

 
Tebi, mladi raziskovalec, posvečam to knjigo. 

 
Kajti nekoč sem to bil tudi sam.  
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Predgovor avtorja 

KO SEM ZAČEL S TEM PROJEKTOM, je bilo prvo 
vprašanje, s katerim sem se soočil: kako pristopiti k takšni 
temi, ki je med ostalimi zelo redka? Večji del življenjske 
zgodbe Williama Branhama sega daleč izven okvirjev 
običajnega človeškega življenja in jo je težko pravilno 
prikazati v omejenem prostoru te knjige. Moj pristop ima 
določene prednosti kot tudi pomanjkljivosti, zato želim eno 
in drugo podeliti z vami že na samem začetku. 
 Vsak pisec biografije mora sprejeti določene 
odločitve, preden začne pisati. Ali bo strukturiral svojo 
knjigo po temah ali kronološko? Kakšno je njegovo ciljno 
občinstvo? Na kakšnem nivoju zahtevnosti bo pisal? Kako 
obsežna bo knjiga? Katere dogodke bo vključil in kako 
podrobno bo pojasnjeval vsak dogodek? Koliko se bo 
spuščal v analizo in kdaj bo zgolj opisal dogodek brez 
komentarja? In še bi lahko naštevali… 
 To knjigo sem strukturiral kronološko, saj verjamem, 
da bomo dobili dober pregled ravno z opazovanjem življenja 
brata Branhama, kako se je razvijal korak za korakom. 
Mnogi pisatelji biografij so namreč prisotni skozi celotno 
biografijo in analizirajo ter pojasnjujejo nadaljnji pomen 
vsakega dogodka, ki ga opisujejo. Jaz sem se odločil, da 
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tega ne bom počel, temveč bom pustil, da pomen vsakega 
dogodka v življenju Williama Branhama ostane skrivnost do 
tistega trenutka, ko je on sam spoznal ta pomen. Na ta način 
lahko bralec spremlja njegovo življenje tako kot ga je on 
preživljal in bo razumel razvoj njegovega značaja ter cenil 
njegovo borbo, da bi razumel pomen svojega nenavadnega 
življenja. 
 Glede na to, da je o Williamu Branhamu že napisanih 
nekaj kratkih biografij, sem mislil, da bi ta biografija morala 
biti obširnejša in veliko bolj podrobna. Nisem želel biti 
dolgočasen, zato sem se osredotočil na naravno 
dramatičnost zgodbe, ki je bogata z nadnaravnimi 
presenečenji, poskušajoč čim manj vstopati v analize. 
Rezultat tega je berljivo besedilo. Če ste učenec sedmega 
razreda ali pa profesor fakultete, mislim, da boste sami sebe 
ujeli, kako listate stran za stranjo v želji za več. 
 Vendar pa ima to tudi slabosti. Glede na to, da se 
biografija razvija hitro kot razburljiva zgodba, se lahko 
zgodi, da bi nekateri bralci pomislili, da je izmišljena. To bi 
bila napaka. Vsak dogodek v tej knjigi se je v resnici zgodil. 
Veliko od teh zgodb je čvrsto podkrepljenih z mnogimi viri. 
V svoji raziskavi sem uporabljal časopise in članke iz revij, 
knjige, fotografije, filme in pričevanja ljudi, ki so osebno 
poznali Williama Branhama in so bili priče nekaterim 
nadnaravnim pojavom, ki so opisani v tej biografiji. 

 Seveda, večino informacij sem potegnil iz osebnega 
pričevanja Williama Branhama. V devetnajstih letih njegove 
domače in mednarodne službe je posnetih preko 1100 kaset. 
V večini teh pridig je pripovedoval zgodbe iz svojih 
fenomenalnih izkušenj. Velikokrat je govoril o stvareh, ki so 
se mu pravkar zgodile, jih podrobno opisoval, vključno s 
svojimi razgovori. (Za več informacij o tem preberite 
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Avtorjeva pojasnila na koncu te knjige) William Branham je 
pogosto govoril tudi o tem, kaj je razmišljal, ko je prišlo do 
teh dogodkov, s čimer so sanje pisatelja te biografije 
izpolnjene! Veliko takšnega materiala, podrobnega in 
osebnega, mi je omogočilo pisanje te biografije v 
privlačnem slogu, ki sem ga izbral. Mislim, da prednost tega 
pristopa v veliki meri presega dejstvo, da ni šolsko uglajena. 
Moj namen je, da vas zadržim v branju, dokler bolje ne 
spoznate ene izmed najpomembnejših javnih oseb te 
generacije in enega izmed največjih ljudi doslej. 
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Slika kolibe blizu Burkesvilla v Kentuckyju,  

kjer je bil 6. aprila 1909 rojen William Branham. 
 



ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 3 

Poglavje 1 

Skrivnostno znamenje rojstva 

1909 – 1912 

»PETNAJST let ni prezgodaj, da bi imela otroka,« je sama pri 
sebi zamrmrala Ella Branham in skušala zbrati pogum. »No, 
pripravljena sem kot…« 

Znova jo je zajela bolečina – močnejša, bolj avtoritativna kot 
prej. Čutila je vse večji strah in nemir. Oprijela se je svojega 
velikega trebuha in zastokala: »Ne še. Prosim, ne še. Ne, dokler 
Charles ne pride domov.« 

Kapljice znoja so orosile njeno čelo. Negotovo je stopila po 
umazanih tleh do edinega okna koče ter sedla sredi vrat, ki so bila 
narejena iz neobdelanega lesa. Okno ni imelo stekla, ampak samo 
leseno krilo, ki ga je Ella pustila odprtega čez dan, ponoči pa ga je 
zapirala. Sedaj je bilo odprto. 

»Charles!« je zaklicala. Zdelo se ji je, kot da je njen glas 
izpuhtel v divjini Kentuckyja, po širnem prostranstvu hribov, in 
se v prazno razlegel na vse strani okrog nje. Zaradi dejstva, da 
njen najbližji sosed živi več kilometrov vstran, se je Ella počutila 
brezupno sama. Bolečine so stiskale njen trebuh in jo pehale v 
paniko. »Charles, kje si?« Potem se je njen glas pogreznil v tiho 
ihtenje: »Prosim, pridi domov. Potrebujem te.« 
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Charles Branham je to jutro prejel plačilo za sečnjo in je 
odšel v mesto, v Burkesville v Kentuckyju, da bi si kupil novo 
delovno obleko: »V čast mojega prvega otroka,« je dejal. Toda 
kaj ga je zadržalo tako dolgo? Ali se je zadržal v kavarni? Če je, 
to ne bi bilo prvič v enem letu njune zakonske zveze. Vendar 
Charles zagotovo ne bi storil kaj takega. Vedel je, da lahko vsak 
čas rodi.  

Porodne bolečine so popustile in ostala je izčrpana. Ella se je 
naslonila na razpokani okvir vrat ter gledala sončni zahod izza 
javorjev in hrastov, ki so pravkar začeli brsteti. To je bilo v aprilu 
leta 1909. Tresoč se, je Ella zaprla okno. 

Sedaj je bila v koči edina osvetlitev sonce, ki se je prebijalo 
skozi razpoke na grobo zbitih desk. Tanki žarki svetlobe so se 
počasi premikali čez mizo. Bila je ročno izdelana, narejena iz 
prežaganega štora, z lesenimi klini, ki so služili kot noge in s 
klopmi za sedenje. Od pohištva je bila v enem prostoru, dolžine 
tri in pol metrov, samo še ena postelja, pritrjena na zid. Ella se je 
opotekla do te postelje in padla na slamo, ki je bila na njej ter se 
pokrila z odejo. Ko je prostor postajal vse temnejši, je Ella 
razmišljala o svojem nekdanjem domu v Parisu, v Teksasu, iz 
katerega je želela čim prej vstran. Zadnje leto je bilo neznosno. 
Toda zdaj, iz tega položaja, se ji tisto ni zdelo tako slabo. 

Odraščala je v Teksasu kot Ella Harvey. Njen oče je bil 
lovec, postavljal je pasti za živali in bil šolski učitelj. Njena mati 
je bila čistokrvna Cherokee Indijanka. Ella, najstarejša izmed 
štirih otrok, je imela čudovito brezbrižno otroštvo do pred treh let, 
ko je njena mama umrla zaradi škrlatinke. Ella je bila takrat stara 
komaj dvanajst let, njen najmlajši brat pa šele štiri. Materinske 
obveznosti so padle na Ello. 

Malo več kot pred enim letom je na rodeu tekmovanju 
spoznala Charlesa Branhama (to je predstava, na kateri kavboji 
tekmujejo v jezdenju konj ter v lovljenju goveda z vrvmi). 
Charles je bil nizek in čeden s skodranimi črnimi lasmi, s širokimi 
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rameni in dovolj spreten kot kavboj, da je lahko ukrotil skoraj 
vsakega divjega konja, ki ga je izzval. Ella je bila očarana z 
njegovim šarmom. Charles je imel osemnajst let, ona šele 
štirinajst, toda počutila se je veliko starejša. Takrat se ji je poroka 
zdela kot dober izhod iz dolgočasnih skrbi za svoje brate in sestre. 
Sedaj se je spraševala, če ni iz ene težke situacije prešla v drugo. 
Sedaj je tukaj, petnajstletnica, tujka v hribih Kentuckyja in rojeva 
otroka 65 kilometrov od najbližjega zdravnika, celo brez 
prijateljev, ki bi jih lahko poklicala, da bi ji pomagali. Položila je 
glavo na blazino in zajokala. 

 
 

CHARELS BRANHAM se je vrnil v kočo eno uro zatem, ko se 
je stemnilo. Napil se je, seveda, vendar ne toliko, da bi se mu 
zameglil razum. Počasi je odprl vrata, da ne bi zmotil svoje mlade 
žene, če je slučajno zaspala. Potem je zaslišal njeno ihtenje. 
Charles je hitro vžgal borovo cepanko in jo postavil na pokrov 
posode za sadje. Borova cepanka je gorela s šibko utripajočo 
svetlobo, pri čemer je ustvarjala veliko dima. Glede na to, da je 
zrak prodiral skozi kočo, se je dim dvigal mimo lesenih podpor 
poševne strehe ter prehajal na prosto skozi razpoke med lesenimi 
strešniki. 

»Charles,« je tiho zašepetala Ella, »nocoj je ta noč. Pojdi in 
pripelji svojo mamo.« 

Charles je zakuril, potem pa pohitel do kolibe svoje matere. 
Noč je bila hladna in jasna, zvezdna svetloba pa mu je olajšala 
pot, da se ne bi izgubil. Čez eno uro se je vrnil z materjo in dvema 
sosedama.  

Babica Branham je bila groba starka, žilava kot koža od 
slanine. Ampak pogled na to majhno petnajstletnico v porodnih 
bolečinah jo je zmehčal kot bi topla maščoba zmehčala usnjene 
škornje. (Čeprav babica Branham nikoli ni imela škornjev. V 
svojem življenju nikoli ni imela niti čevljev.) Sedaj je ona 
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poskrbela za razmere. Glede na to, da je tudi sama imela 
sedemnajst otrok, je bila dobro pripravljena, da bo babica svoji 
novi snahi. Vztrajala je, da Charles čaka zunaj. On se temu ni 
upiral. Vzel je odejo, se odplazil pod nadstrešnico na eni strani 
koče ter si naredil posteljo iz drobirja in drevesnega lubja. Iz žepa 
je potegnil svojo steklenico viskija in jo popil do konca, da bi 
umiril svoje živce. Kmalu zatem je trdno zaspal. 

S približevanjem jutranje zarje je razburjenje v koči postajalo 
vse večje. Charles se je prebudil. Obzorje je z jutranjo zarjo na 
vzhodu postajalo vse svetlejše, vendar sonce še ni vzšlo. Opsoval 
je samega sebe, ker je na kratko zaspal in začelo ga je skrbeti, 
zakaj se otrok še ni rodil. Ali je šlo kaj narobe? Morda bi moral 
vstopiti in preveriti? Še preden se je odločil, je zaslišal glasen krik 
novorojenčka. Vrata koče so se odprla in ena od sosed je rekla: 
»Charles Branham, fant je.« 

Charles je sramežljivo smuknil noter ter zaprl vrata. Prostor 
je zaudarjal po dimu od voščene sveče na mizi. Babica Branham 
je novorojenčka umila, ga stehtala (imel je 2,5 kg) in ga potem 
nežno položila v naročje njegove matere. Charles je stal ob 
postelji z rokami v svojem novem kombinezonu in živčno gledal 
to majhno bitje, ki se je premikalo in jokalo – svojega sina. 

Ella je rekla: »Charles, ima velike modre oči, podobne 
tvojim.« 

Charles je opazoval njegove majhne oči, toda zaradi šibke 
svetlobe ni mogel povedati, kakšne barve so. »Dali mu bomo 
prvo ime William,« je dejal. »Srednje ime pa Marrion.« 

Ella je poskušala izgovoriti njegovo ime: »William… 
Marrion… Branham. Precej nenavadno je. Lahko ga bo klicala 
Billy. Charles, mislim, da bo Billy imel kodraste lase po tebi. 
Odpri okno, da ga bolje vidim.« 

Bilo je malo po peti uri, v torek zjutraj, 6. aprila 1909. 
Dnevna svetloba je začela prodirati skozi špranje, čeprav se sonce 
še ni pojavilo na obzorju. Charles je odprl okno in potem ga 



Skrivnostno znamenje rojstva 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 7 

7 

prestrašeno zaprl. Nekaj je bliskovito vstopilo skozi odprto okno 
– svetloba, podobna zvezdi, premera okrog 30 centimetrov. 

Ella je zavpila in trdno zazibala svojega sina v svojem 
naročju. Drugi so se zmedeno odmaknili k zidu. Nenavadna 
svetloba je nekajkrat zaokrožila po sobi, nato pa se je ustavila nad 
posteljo. Lebdela je nad materjo in otrokom, žarela v rumeno-
zeleni barvi ter vibrirala s svojim lastnim življenjem. Na tem 
mestu je bila manj kot minuto, ne dolgo, vendar dovolj dolgo, da 
so bili vsi v koči prepričani, da so jo videli. Potem pa, tako hitro 
kot je prišla, je ognjena krogla tudi odšla. Začela je krožiti, se 
dvigovati in skozi strešne podpornike ter streho izginila ven. 

Charles je strmel navzgor v lesene strešnike s široko odprtimi 
očmi, ne da bi trenil. Nenadoma je mahanje s krili pritegnilo 
njegovo pozornost k oknu, kjer se je na prag odprtega okna spustil 
golob. Snežno bel golob je radovedno pogledal po prostoru, kot 
da nekaj išče. Ko je zagledal novorojenčka, je dvignil glavo ter 
zagrulil, preden je odletel. Charles se je za trenutek zazrl v 
goloba, potem pa pogledal nazaj proti strehi. 

Ena od sosed je zamrmrala: »No, nikoli ne bom…« 
Druga je rekla po daljšem razmišljanju: »Sprašujem se, 

kakšen mladenič bo ta otrok?« 
Billy Branham je bil star komaj petnajst minut.  
 
 

NOVICE SO SE HITRO RAZŠIRILE med hribovskimi ljudmi 
o »tem novorojenčku tam zgoraj na hribu s svetlobo nad sabo«. 
Nekateri so to pripisovali odsevu svetlobe v steklu. Charles in 
Ella sta vedela, da temu ni tako, ker na oknu njune koče ni bilo 
stekla. Poleg tega, sonce še ni vzšlo. Bila sta zaskrbljena. Ali je v 
tej svetlobi kakšen duhovni pomen? Charles je želel pozabiti na 
vse skupaj, vendar mu Ella ni dovolila. Vztrajala je, da se »mora 
nekaj narediti« in na koncu se je odločila, da morata svojega 
otroka odnesti v cerkev in ga posvetiti Bogu. Na začetku je 
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Charles nasprotoval tej ideji, vendar se je na koncu le strinjal, 
čeprav je bilo ›strinjati se‹ v nasprotju z njegovim značajem. 
Toda sedaj se je pojavilo vprašanje, kam ga odnesti. 

Charles Branham je bil strogega irskega katoliškega porekla. 
Po Ellini strani so bili tudi Harveyi irski katoliki, razen Elline 
matere, ki je bila iz plemena Cherokee. Vendar sta se tako 
Charles kot Ella popolnoma oddaljila od svojih katoliških korenin 
in noben od njiju ni imel formalnih verskih prepričanj. Strinjala 
sta se, da je za njuno potrebo najboljša kar najbližja cerkev. 

In ko je Billy Branham bil star dva tedna, sta ga Charles in 
Ella zavila ter odnesla v Opossum Kingdom baptistično cerkev, 
kjer se je vsako nedeljo majhna skupnost zbirala v preprosti leseni 
zgradbi, ki je imela tla iz zbite zemlje in z lesenimi klopmi, ki so 
bile narejene iz desk, položene na obrnjene lesene štore. Opossum 
Kingdom baptistična cerkev ni imela stalnega pastorja. Večino 
nedelj je skupnost pela pesmi in brala iz Svetega Pisma. Ampak 
vsaka dva meseca je prihajal okrožni pridigar in imel pridigo. In 
ravno danes je bil tam ta stari pridigar. Zmolil je za malega 
Williama Marrion Branhama ter prosil Boga, da nekega dne 
uporabi tega dečka za svojo službo. To je bilo zadnjič, da je Billy 
Branham v naslednjih triindvajsetih letih vstopil v cerkev. 

 
 

PODIRANJE DREVES JE POGOSTO prisililo Charlesa, da je 
bil med tednom odsoten od svoje žene in sina. Tega oktobra, leta 
1909, ga je snežna nevihta zadržala v drvarskem kampu daleč od 
doma. Ella, štiri mesece noseča z drugim otrokom, je bila 
zaskrbljena, ko ji je začelo primanjkovati zalog. Ko ji je 
zmanjkalo drv za ogrevanje, je zavila svoje noge v vreče in se 
borila s snežnimi nanosi do pasu in s sunki vetra, da bi se lahko 
prebila do gozda in nasekala majhna drevesa in odmrle veje ter jih 
odvlekla do koče v obupnem poskusu, da ji ogenj ne bi ugasnil. 
Ko pa ji je zmanjkalo hrane, se je počutila brezupno. Ogenj je 
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ugasnil, ostal je le pepel, Ella pa je bila prešibka, da bi še enkrat 
odšla ven po drva. Zbrala je vse krpe v koči, zavila sebe in 
svojega sina najbolje kot je lahko, zlezla v posteljo in se pokrila z 
odejo. Zunaj je veter nenehno zavijal. Prostor se je tako ohladil, 
da je zmrznila celo voda v vedru. Ella je strmela v strešne 
opornike in ponovno razmišljala o tej nenavadni svetlobi ob 
rojstvu svojega sina. V zadnjih šestih mesecih je pogosto 
razmišljala o tem. Včasih je verjela, da je to znamenje, da je Billy 
določen za nekaj velikega. Sedaj se ji je to zdelo nepomembno, 
kajti njuna smrt ni bila daleč. 

 Njen najbližji sosed je bil starec, ki je živel na drugi strani 
doline. Ko se je razdivjala nevihta, je ta sosed odšel ven, da bi 
postoril nekaj običajnih stvari. Lahko je videl le vrh Branhamove 
koče in ugotovil je, da iz dimnika ne prihaja dim. V tistem 
trenutku ni preveč razmišljala o tem, toda čez nekaj dni ga je 
začelo skrbeti. Vedel je, da se je iz dimnika kadilo pred nevihto, 
med nevihto pa nihče ni mogel zapustiti koče. Glede na to, da bi 
lahko bilo kaj narobe, se je odločil preveriti. Ko se je približeval 
koči, je ugotovil, da ni sledov v novozapadlem snegu. To je 
potrdilo njegov strah, da po nevihti ni nihče stopil iz koče. Potrkal 
je, vendar ni bilo nobenega odgovora. Ko je poskušal odpreti 
vrata, je videl, da so bila zaklenjena od znotraj. Sedaj je vedel, da 
je zagotovo nekdo v njej – nekdo, ki je v resnih težavah, drugače 
bi mu zagotovo odgovoril. Z veliko truda mu je uspelo odpreti 
vrata. Srh ga je spreletel, ko je zagledal prizor pred sabo. 

Ella in njen otrok sta bila na postelji stisnjena skupaj, skoraj 
mrtva od mraza in lakote. Sosed je takoj zgrabil Ellino sekiro in 
odšel v gozd po dovolj drv, da bi ogrel kočo. Ker v njej ni našel 
nobene hrane, je pešačil domov in se vrnil s toliko hrane, kot jo je 
lahko nosil. Ni bilo možnosti, da bi poklical zdravnika, zato je ta 
starec sam poskrbel za mlado mamico in otroka. Ko se je Charles 
skozi snežne zamete končno prebil do koče, sta njegova žena in 
sin že začela okrevati. 
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Preostali del zime je Charles ostal doma. Lovil je in 
postavljal pasti za živali, da bi bilo v shrambi dovolj hrane. 
Spomladi se je zopet vrnil k sečnji lesa. Ko je sneg skopnel, je 
vpregal vole k hlodom in jih drug za drugim vlačil do reke 
Cumberland, kjer bi jih drugi drvarji zvezali v splave in jih 
spuščali do reke Ohio in naprej do Misisipija.  

 
 

U MARCU 1910 sta Charles in Ella dobila drugega otroka, 
Edwarda. Čez nekaj mesecev, sedaj šestnajstletnici, se je zdelo, 
da se v njenem trebuhu zopet razvija otrok. Svojega tretjega 
otroka je rodila v začetku leta 1911. Zopet je bil fant. Njegovo 
ime je bilo Henry. Charles je podiral drevje od spomladi, vso 
poletje in do jeseni leta 1911. In takrat je zopet prihrumela 
nesreča, ki je Charlesa odtrgala od njegove mlade družine in ga 
skoraj uničila. 

Kot najmlajši od sedemnajstih otrok, je Charles Branham 
odraščal s številnimi slabimi učitelji. Steklenico viskija se je 
naučil držati že kot majhen otrok, spore pa reševati s pestmi. 
Jeseni leta 1911 je bil Charles na zabavi, kjer je prišlo do prepira. 
Alkohol in surovi ljudje sta bili slaba kombinacija in prepir je 
prerasel v divji pretep, v katerem so sodelovali vsi prisotni. Nek 
mogočen nasilnež, ki se je imenoval Willy Yarbrough, je podrl 
Charlesovega prijatelja na tla, skočil nanj, izvlekel nož in mu ga 
hotel zabosti v srce. Zato je Charles vrgel stol v Willyjevo glavo. 
Charles se je umaknil in potegnil svoj nož. Willy je pozabil na 
človeka na tleh in krenil proti Charlesu. Willy bi Charlesu 
prerezal vrat, če bi le imel priložnost – to je bil brezobziren 
človek, ki je ubil celo svojega lastnega sina z ograjnim stebrom – 
toda Charlesov nož je prvi zadel tarčo in pustil Willyja v mlaki 
krvi, v nezavesti, čeprav je še vedno bil živ. 

Ko je novica o tem pretepu prišla do Burkesvilla v 
Kentackiju, je bil Charles osumljen za kolovodjo in obtožen za 
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poskus umora. Šerif je prijezdil, da bi ga aretiral. Toda še preden 
ga je šerif našel, je Charles pobegnil pred to nevarnostjo. Moral je 
hitro oditi, ne da bi vedel kam in kaj storiti. Preden je odšel, je 
Elli obljubil, da bo poslal po njo takoj, ko najde delo in mesto, 
kjer bo živel, pri čemer bo uporabljal lažno ime, da ga ne bi ujeli. 

In tako je nekega popoldneva Charles Branham izginil, pustil 
svojo ženo samo v gozdu, da skrbi sama zase in njune tri majhne 
otroke. Billy je imel dve leti in pol, Edward leto in pol, Henry pa 
komaj šest mesecev. Opazila je, stara komaj sedemnajst let, da je 
Charles nekaj pustil za seboj. Ponovno je bila noseča. 

Ta jesen in zima sta jo pripeljali na rob moči. Zdelo se ji je, 
da živi v nočni mori. Poskušala je skrbeti za svoje tri majhne 
otroke v nedokončani osamljeni koči in ves čas je čutila slabost. 
Ni imela ne denarja ne vira prihodka in ne moči. Če ne bi bilo 
pomoči od Charlesovih sorodnikov, čeprav so bili siromašni, je 
bilo Elli jasno, da ne bi preživeli. 

Toda letni čas se je končno spremenil, zemlja je odmrznila in 
njena slabost je prenehala. Henry je preživel svoj prvi rojstni dan, 
Edward drugega in Billy tretjega. Otrok, ki je brcal in se igral v 
njenem trebuhu, bi se moral vsak čas roditi. Enkrat spomladi, leta 
1912, je prišel šerif mimo koče. Zaustavil se je in vprašal Ello, če 
se ji je mož kaj oglasil. Lahko je povedala resnico – ni se ji 
oglasil in pojma ni imela, kje je. 

Nekaj dni po šerifovem obisku sta se Billy in Edward igrala 
izza koče, kjer je majhen potok namakal zemljo. Billy je želel 
pokazati svojemu bratu, kako je močan, pa je prijel največji 
kamen, ki ga je lahko, ga dvignil nad glavo in zalučal proti 
potoku. Kamen je potonil globoko v mulj ob vodi ter poškropil 
Edwarda z blatom, ki je takoj zajokal in odracal do koče. Taščica 
je veselo žvrgolela. Billy je začel preiskovati veje, dokler te ptice 
ni našel na bližnjem drevesu. Stopil je korak proti njej, vendar je 
ptica odletela. V tem trenutku se je zgodilo nekaj zelo 
nenavadnega, kar se je zarezalo v njegove možgane in ta dogodek 
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je postal eden od prvih pomembnejših spominov iz njegovega 
otroštva. Z veje, kjer je maloprej sedela taščica, je prihajal zvok, 
kot da bi veter majal liste – huusssss. Nenadoma se je iz drevesne 
krošnje zaslišal globok glas – zelo jasen, človeški glas, ki je 
spregovoril: »Ti boš živel blizu mesta, ki se imenuje New Albany.« 

Kolikor je le lahko, je mali Billy popolnima prestrašen s 
svojimi čokatimi nogami oddirjal do koče, kjer so živeli, in vpil: 
»Mama, mama!« 

Ella je ravnokar odstranjevala umazanijo z Edwardovega 
trebuha. »Billy, kaj se je zgodilo?«, ga je vprašala, medtem ko je 
objela svojega najstarejšega sina.  

»Ptica mi je spregovorila, mama. Slišal sem, kako poje na 
veji drevesa, potem pa mi je spregovorila.« 

Ella se je nasmejala: »Sanjal si, otrok.« 
Toda Billy je vztrajal: »Slišal sem jo, mama. Slišal sem, da 

govori.« 
»In kaj je ta ptica povedala?«, je nekoliko v šali vprašala 

mama, misleč, da si je Billy to izmislil. 
»Dejala je, da bomo živeli blizu mesta, ki se imenuje New 

Albany.« 
Odgovor jo je presenetil. Ni se ji zdelo kot nekaj, kar bi si 

mali otrok izmislil med igro. Odšla je onkraj kolibe in zaklicala v 
gozd: »Hej, ali je kdo tu?« Ko se je vrnila v kočo, jo je Billy 
vprašal: »Mama, kje je New Albany?«  

»To je mesto v Indiani, z druge strani reke, od Louisvilla, 
Kentucky, približno sto milj od tu. Billy, kje si slišal, da so 
govorili o mestu New Albany?« 

»Nikoli nisem slišal za mesto New Albany, dokler mi ptica 
tega ni povedala. Mama, kdaj bomo živeli tam? Ali bo oče tudi 
živel z nami?« 

Ella je samo skomignila z glavo. 
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Čez nekaj tednov je od Charlesa prišlo dolgo pričakovano 
pismo. Ella je sedla za mizo, narejeno iz drevesnega štora, in se 
zagledala v pismo, ki ga je držala s tresočimi prsti. Billy se je 
vzpel na svoje male nožne prste in kukal na mizo. »Odpri ga, 
mama.« 

Ella se je vznemirjeno nasmehnila: »Seveda, dolgo smo to 
pričakovali. Zakaj bi še čakali?« 

Pazljivo je odlepila rob kuverte, izvlekla pismo iz kuverte, ga 
odprla in pričela brati. Glede na to, da je bil njen oče šolski 
učitelj, je bila kar primerno izobražena. Charles pa ni bil 
izobražen, ni znal ne pisati in ne brati, niti svojega lastnega imena 
ne. To pismo mu je napisal eden od njegovih bratov, ki je živel v 
Louisvillu.  

»Kaj piše, mama?«, je vprašal Billy. 
Brala je na glas. »Piše, da je tvoj oče v Indiani, našel je stalno 

zaposlitev in tudi kraj, kjer bomo živeli. Želi, da čim prej pridemo 
tja. To je v majhnem mestu, ki se imenuje Utica, približno deset 
milj severno od – «. Nenadoma se je zaustavila in pogledala 
svojega triletnega sina. Kako je to mogoče? 

»Kje, mama? Kje je Utica?«, je vztrajal Billy. 
Ella je počasi nadaljevala: »Billy, živeli bomo deset milj 

severozahodno od New Albanyja v Indiani.« 
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Poglavje 2 

Njegova prva vizija 

1912 – 1916 

CHARLES BRANHAM je v tem pismu poslal dovolj denarja, 
da je Ella lahko najela kočijo za selitev. Poleg treh nagajivih 
sinov je imela zelo malo prtljage. New Albany se nahaja nekaj 
več kot 160 km severno od Burkesvilla. Ker je bila pred porodom, 
se je bala potovanja. Toda za triletnega Billyja, ki še ni videl 
ničesar onkraj teh hribov, kjer je stala njihova koča, se je to 
potovanje zdelo kot vznemirljiva pustolovščina. Še posebej je bil 
navdušen nad ozkim lesenim mostom čez reko Ohio med 
Louisvillom v Kentuckyju in New Albanyjem v Indiani. Še 16 km 
proti severu in prispeli so v njihov novi dom v mestecu Utica, v 
Indiani. 

27. maja 1912 je Ella rodila četrtega sina in mu dala ime 
Melvin. To poletje je Charles delal za lokalnega kmeta. To je bilo 
ubijalsko delo. Včasih je moral hoditi za konjem in orati dvanajst 
ur na dan ter se potiti pod razžarjenim soncem. Nekajkrat je prišel 
domov tako opečen od sonca, da se mu je majica zalepila na hrbet 
in Ella jo je morala izrezati s škarjami. Ko je vzklila koruza, je 
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Charles preživel dneve z motiko na njivi in odstranjeval plevel 
med koruznimi vrstami. Na začetku so bile njegove roke polne 
žuljev in je krvavel, pozneje pa so se mu roke utrdile. Vse to je 
trpel za drobnih 75 centov na dan. 

To jesen se je Charles vrnil k sečnji lesa, kar je bilo zanj bolj 
sprejemljivo kot delo na kmetiji. Odraščal je v gozdu in že v 
zgodnji mladosti je začel podirati drevesa. Čeprav je imel malo 
manj kot 70 kg, je bil Charles mišičast in tako spreten gozdar, da 
je lahko sam natovoril 400 kilogramski hlod na voz. Toda bolj kot 
se je približevala zima, bolj je Charles postajal nezadovoljen. Že 
šest jih je živelo v enem samem prostoru lesene hišice, ki ni bila 
nič večja ali boljša od koče, ki jo je zapustil v Kentuckyju. Zaradi 
sečnje lesa je bil včasih odsoten od družine več tednov. Ni želel, 
da bi se njegova žena mučila tako kot lansko zimo, zato je 
Charles začel iskati boljšo rešitev. 

Prišla je pomlad 1913, preden je Charles našel nekaj stalnega. 
Dobil je delo v Jeffersonvillu v Indiani. Delal je za gospoda 
Wathena – multimilijonarja, ki je bil lastnik Wathen Destilleriesa 
in solastnik profesionalne bejzbol ekipe – Louisville Colonela. 
Najel je Charlesa za osebnega voznika, ker je dobro znal s konji. 
Delo ni bilo dobro plačano, vendar je imel dodatne ugodnosti – še 
posebej brezplačen prostor za življenje na posestvu gospoda 
Wathena, ki je zajemal leseno kočo z dvema prostoroma, star 
skedenj, veliko dvorišče in majhen vrt, ki ga je Charles lahko 
uporabljal za svoje namene. Gospod Wathen je prav tako imel 
bližnjo mlekarno in Charles je lahko vsak večer prinesel domov 
kanglico mleka – kar ni bilo malo za očeta štirih fantov v razvoju. 

Jeffersonville je bilo mesto, 6,5 km severovzhodno od New 
Albanyja blizu ceste ob reki, ki so jo pogosto imenovali Utica 
Pike. Gospod Wathen je živel 11 kilometrov izven mesta na 
velikem posestvu. Koča, v katero se je Charles pravkar naselil, je 
bila na hribu, s pogledom na reko Ohio. Zunanjost je bila 
obložena s ploščami, ki jih je že načel zob časa, z notranje strani 
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pa so bile razpoke med lesom zamašene z blatom. Koča je imela 
pod iz zbite zemlje, dva prostora in prostor za spanje v podkrovju 
med strešnimi podporniki v enem izmed prostorov. Lestev do 
spalnega dela je bila narejena iz dveh mladih debel. Premestila sta 
prežagani štor iz sredine enega prostora in nanj položila tanke 
kamnite plošče. Na njih sta postavila peč na drva, narejeno iz 
praznega soda za olje. Za kuhanje je Ella uporabljala kavelj. Za 
razsvetljavo sta celo imela petrolejsko svetilko. Upoštevajoč vsa 
ta dejstva, je bilo to veliko bolje, kot tista brunarica z enim 
prostorom, v katero so se zatekli v Utici. 

Na vzpetini pred kočo je bila jablana, ki je razširila svoje veje 
nad majhen potok. Hladna potočna voda je večji del poletja 
služila kot hladilnik in preprečevala hitro kvarjenje mleka, sirotke 
in masla. (Charles tukaj ni smel imeti smetane, bilo je namreč 
preveč malih Branhamov, ki bi jo pohlepno pojedli.) Potok bi 
oskrboval hišo z vodo vse do sredine avgusta, ko bi presahnil. 
Potem pa so morali črpati vodo iz vodnjaka, ki se je nahajal ob 
skednju in jo nositi mimo vzpetine v hišo. 

Billy je ljubil potok in njegovo žuborenje. Na žeblju, zabitem 
v deblo jablane, je visela kantica za pitje, vendar jo je Billy redko 
uporabljal. Rad je legel na trebuh v bujno travo in dal ustnice v 
vodo ter se tako napil. Potem bi napolnil kantico in jo odnesel 
svojemu očetu na polje. 

Charles je vedno prihajal domov na večerjo zelo lačen. Ker v 
hiši niso imeli vode, bi se umil izza koče, kjer se je ob jablani 
nahajala klop. Klop je bila le deska iz skednja, ki je bila na eni 
strani pribita na deblo, na drugi strani pa je imela še eno desko kot 
nogo, spodaj pa še diagonalno desko, da bi bila klop stabilna. Vsi 
štirje fantje bi se postavili v vrsto za očetom, da bi se umili. Ko bi 
Charles zavihal rokave svoje ročno narejene srajce, da bi se 
namilil, bi se njegove mišice napele. Billy je ponosno opazoval 
svojega očeta in si mislil: »To je moj oče. On je močan. Živel bo 
sto let. Ko bom jaz ostarel, bom še zmeraj gledal svojega očeta z 
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njegovimi velikimi mišicami.« Charles je bil visok le 170 
centimetrov. Billy je podedoval njegove temne kodraste lase in 
lep irski obraz, ne pa tudi njegove močne strukture. Bil je suh in 
žilav po materi. 

Billy je bil naslednji v vrsti za umivanje. Bil je previden, da 
mu domače alkalno milo ne bi prišlo v oči. Enkrat se je že naučil 
lekcije. Obrisal se je v brisačo, ki jo je njegova mama naredila iz 
pazne vreče za koruzno moko. Brisača je bila groba in neprijetna, 
zato se je Billy počasi obrisal. Nad klopjo za umivanje, na steblu, 
je bil pritrjen kos razbitega ogledala, ki ga je držalo pet 
upognjenih žebljev. Billy se je povzpel na klop, da bi se lahko 
pogledal in počesal s kovinskim glavnikom ter popravil svoje 
neukrotljive kodre. 

Charles je mizo in klopi v koči naredil iz skedenjskih desk. 
Klopi so bile podobne cerkvenim klopem. Billy je na večerji 
vedno sedel ob svojem očetu. Običajna hrana je bila fižolova juha 
in koruzni kruh, kuhana čebula in sirotka. Ella bi spekla koruzni 
kruh v peči, ga položila na krožnik in poslala krožnik naokrog po 
mizi, da bi si lahko vsakdo odlomil kos kruha. Billy je vedno vzel 
krajni del, kajti krajec je imel veliko skorje, on pa je rad namočil 
skorjo koruznega kruha v juho. 

 

 

14. MAJA 1914 je Billy dobil novega brata, Edgara Leea 
Branhama. V naslednjih nekaj letih je Billyjevo življenje prešlo v 
udobno rutino. Vsako nedeljo popoldne bi si njegov oče sposodil 
mulo in pokrit voz od gospoda Wathena, vkrcal svojo družino in 
se odpeljal v 11 kilometrov oddaljeno mesto, da bi nakupil živil. 
Štirje najmlajši Branhami bi skakali zadaj po kupih slame, Billy 
pa je sedel spredaj na klopi s svojo mamo in očetom. Billy je bil v 
času odhoda v trgovino vedno vznemirjen, ker je natanko vedel, 
kaj se bo zgodilo. Charles, ki je tedensko zaslužil tri dolarje in 
pol, je pogosto od tega tri dolarje porabil v trgovini z mešanim 
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blagom. Včasih bi porabil vse za vrečko rjavega sladkorja ali 
posodo slanih piškotov, najpogosteje pa bi kupil osnovna živila, 
kot so stročji fižol, krompir in koruzna moka – stvari, ki so bile 
dolgotrajne. Potem ko bi Charles plačal račun, bi prodajalec, 
gospod Grover, dal vrečko sladkarij (paličice iz poprove mete) za 
njegove fante. 

Na pokritem vozu je pet parov oči pazljivo gledalo, kako oče 
pravično deli štiri paličice med svojih pet fantov. Štirje fantje so 
takoj polizali ›pepermintove‹ paličice do konca. Toda Billy je bil 
pameten. On je svoj kos polizal samo malo, potem pa sladkarijo 
zavil v kos rjavega papirja, ki ga je odtrgal od vrečke za živila in 
jo spravil v žep. Kasneje je od tega imel korist. 

V soboto zvečer bi napolnili kad iz cedrovine z vročo vodo in 
se enkrat tedensko skopali, drug za drugim, brez menjave vode. 
Ella je Billyja dobro namilila, rekoč: »Hočem, da se svetiš kot 
olupljena čebula.« Potem ga je obrisala z grobo brisačo in mu 
skoraj ogulila kožo. Ella je vedela, da Billy nima uravnotežene 
prehrane, zato ga je vsak teden po kopanju prisilila, da pogoltne 
žlico ricinusovega olja, ker je verjela, da mu bo to pomagalo pri 
preprečevanju prehlada. Billy je gledal to veliko žlico, polno 
mastnega ricinusovega olja in prosil: »Oh, mama, prosim te, nikar 
me ne sili v to. Od tega mi je slabo. Tega ne morem prenesti.« 

Odgovorila bi mu: »Če ti to ne povzroči slabosti, ti ne bo 
pomagalo.« 

Billy bi zamašil nos in dal žlico v usta ter ga poskušal 
pogoltniti. Skoraj je bruhal, se tresel, toda končno mu je uspel to 
požreti. 

Ob nedeljah je Ella kuhala ›golaž od vsega‹ – v njem je bila 
pesa, korenje, zelje, krompir, stročji fižol in koščki govedine. Vse 
to bi skupaj skuhala v eni posodi. Od tega, kar bi ostalo, bi se 
hranili dva ali tri dni. 
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Ob ponedeljkih bi Ella zunaj pred kočo v velikem železnem 
kotlu prala perilo, segretem na odprtem ognju. Billy, kot 
najstarejši, je moral sekati trstiko za ogenj. Prav tako je bil 
zadolžen za polnjenje kotla z vodo – to je bilo za fanta njegovih 
let in velikosti težko delo. 

»William,« bi ga poklicala. 

»Da, mama.« 

»Pojdi do potoka in prinesi vedro vode.« 

Billy je razmišljal o tem, kako težko je to vedro iz cedrovine, 
tudi če je na pol polno. Zaradi tega je v žepu hranil del sladkarije 
iz poprove mete, ki ga je imel zavitega v papir. Takrat bi poiskal 
svojega brata Edwarda in mu dejal: »Humpy!« Billy je svojega 
brata pogosto klical Humpy. »Poglej, kaj boš naredil. Dovolil ti 
bom, da ližeš to slaščico, dokler ne preštejem do deset, če boš šel 
in namesto mene prinesel to vedro vode.« Edward bi zelo rad šel 
po vodo, Billy pa bi ga nagradil s tem, da si je lahko vzel 
›pepermintovo‹ paličico. Billy bi začel šteti: »Ena, dve, tri…« 

Edward se je pritoževal ter lizal hitro, kot je le lahko: »Ne 
tako hitro. Prehitro šteješ. Začni znova.« 

Billy bi začel znova in Edward bi pridobil nekaj dodatnih 
oblizov. Potem bi Billy ›pepermintovo‹ paličico znova zavil in jo 
vrnil v žep. Ob ponedeljkih je bilo še veliko drugega dela, toda 
vse dokler je imel sladkarijo, se je Billy lahko izmuznil. 

Tisti dan, ko je prala perilo, je Ella uporabljala ravno orehovo 
palico za mešanje perila v vrelem kotlu in ga z njo jemala ven, ko 
je bil postopek končan. Ta palica je visela ob samem vhodu v 
kočo in je služila za več stvari. Ella je z njo ravnala zatrdline v 
slamnati žimnici in poravnavala odeje na postelji. Charles jo je 
uporabljal tudi kot šibo. Včasih se je zgodilo, če bi kateri od 
fantov bil poreden in bi pričakoval udarce, da je orehova palica 
skrivnostno izginila. Charles se je vedno znašel tudi brez nje in je 
uporabljal jermen, narejen iz nekega starega pasu ali pa je 
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uporabil palico za polnjenje smodnika v puško. Vsi Branhami so 
se ›izobraževali‹ zunaj v majhni kočici za drva, kjer so tekali 
okrog svojega očeta tako hitro, kot so le lahko, medtem ko jih je 
on tepel po rdeči zadnjici. Charles je to imenoval: »Izbijanje 
hudiča iz njih.« 

Nekoč je Edward pripravil načrt neposlušnosti. »Billy,« je 
dejal, »mama in oče kopljeta na vrtu. Pojdi in vzemi malo 
sladkorja, jaz pa bom vzel piškote in se bova dobila v skednju.« 
To se je Billyju zdelo pošteno. Ella je rjavi sladkor hranila v škatli 
v koči. Pogosto ga je mešala z vodo, ko bi jim za zajtrk 
pripravljala sladkorni sirup za palačinke. Billy se je pritihotapil v 
kočo, vzel pest sladkorja in se napotil proti skednju. 

Vrt se je nahajal ob vzpetini na pol poti med kočo in 
skednjem. Charles se je zravnal od kopanja in si obrisal čelo z 
rdeče-belim robčkom. Opazil je svojega najstarejšega sina, kako 
hodi z otrdelo roko, kot da nekaj skriva. Dejal je: »Kam greš, 
William?« 

»Do skednja grem.« 

»Kaj imaš v roki?« 

Billy je pomislil: »O! O!« poskušal se je izvleči. »V kateri 
roki?« 

Charles je dejal: »Pridi sem!« 

Po tistem si Billy dolgo časa ni zaželel sladkorja. 

 

 

PROTI KONCU AVGUSTA 1916, ko je parni kombajn požel 
žito, je Ella vstavila v vse žimnice novo slamo. Tisto noč, ko sta 
poslala fante spat na podstrešje, je Billy zavpil, kot da bi ga 
prebodli z iglo. Ella je pohitela po lestvi navzgor in vprašala: 
»Billy, kaj se ti je vendar zgodilo?« 

»Mama, nekaj je ob meni v postelji!« 
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»To je samo kobilica, ki se je znašla v novi slami. Pomiri se 
in pojdi spat.« 

»Mama, ne morem zaspati, dokler ta žival skače v tem.« 

Ella je vzela svetilko in se povzpela na podstrešje, da bi Billy 
lahko videl, kako odpreti slamnjačo, da bi prekopal po sveži slami 
in našel zlobno kobilico. Potem jo je potisnil skozi razpoko med 
streho in zidom ter jo pustil na prostost. 

Kasneje se je Ella smejala na račun tega dogodka, ko ga je 
pripovedovala Charlesu. Toda ni mu mogla povedati za svojo 
globoko zaskrbljenost glede Billyja. Fant je bil zadnje čase 
razdražljiv in hrana mu ni teknila. Kar nekajkrat se je v zadnjih 
nekaj mesecih pritoževal zaradi dvigovanja želodca in je skoraj 
bruhal želodčno kislino. Ali je nervozen, ker bo kmalu začel 
hoditi v šolo? Ali ga muči kaj drugega? Ali je to povezano z 
očetovim popivanjem? 

Septembra sta Billy in Edward skupaj začela hoditi v šolo. 
Billy je imel sedem let in pol. Čeprav je bil 11 mesecev starejši od 
svojega brata Edwarda, so ju po višini lahko imeli za dvojčka, 
Edward je bil le malo nižji. 

Billy ni imel šolske obleke. Poleti je bil bos in brez majice, 
nosil je le strgane hlače, sešite iz delovne obleke z zakrpami. 
Družina si ni mogla privoščiti nove obleke, zato je Ella 
improvizirala: vzela je suknjič, ki ga je Charles nosil na njuni 
poroki, ga razrezala in sešila hlače. Charles je prinesel domov 
bele nogavice in rabljene copate, ki so mu bili komaj prav in to je 
dopolnilo Billyjevo garderobo. 

Ko ga je Ella oblekla za njegovo novo pustolovščino, mu je 
rekla: »No, naj te pogledam.« Odmaknila se je, da bi ga videla. 
Zaradi golih reber se ji je zdel zelo majhen in suh. In zaradi 
košatih las, ki so mu viseli navzdol, je bil videti kot zaostal deček, 
ki nosi zakrpane hlače in rabljene copate. Ella se je nasmehnila in 
dejala: »Mar ne izgledaš kot kodrasti Kentuckyjevec?« S tem kar 
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je imela, je napravila vse, kar je lahko. Na žalost bo moral njen 
najstarejši sin v šolo brez majice. 

Hladnega septembrskega jutra leta 1916, sta se Billy in 
Edward opotekala po cesti, ki je vodila ob reki, do šole Utica 
Pice, ki je bila tipična podeželska šolska zgradba z enim samim 
prostorom, postavljena na hribu, s pogledom na reko Ohio. Vrsto 
let je bila njegova učiteljica gospa Temple. Poučevala je vseh 
osem razredov, napolnjenih z učenci, ki so bili stari od šest do 
petnajst let. 

V šoli se je Billy naučil več kot samo brati, pisati in računati. 
Njegov pogled na svet se je naenkrat razširil. Medtem ko je sedel 
v razredu, je imel čas, da se je primerjal z drugimi otroki. Razlike 
so bile očitne. Bili so sicer podeželski otroci kakor on, vendar jih 
je večina imela lepe obleke in čevlje, ki so jim bili prav. In vsi so 
imeli majice. Ostali otroci so za malico jedli sendviče in za desert 
imeli sladico ali pecivo. Billy je jedel fižol, včasih pa ni imel 
ničesar. Začel je spoznavati, da je njegova družina siromašna. 

Na začetku je bil Billy zavrnjen s strani drugih otrok. Klicali 
so ga ›koruznik‹ in se norčevali iz njega, ker je govoril s smešnim 
planinskim naglasom, tipičnim za ljudi iz kentuckijevih planin. 
Smejali pa so se mu tudi zato, ker je bil videti raztrgan in umazan. 

Nekaj tednov po začetku šole so se Billy in nekateri fantje 
odločili, da bodo preživeli popoldne v ribarjenju na ›ledenem‹ 
ribniku izza Branhamove koče. Imenovali so ga ›ledeni‹, ker je 
gospod Wathen vsako zimo iz njega lomil kose ledu ter jih 
shranjeval v žagovino, da bi jih čez poletje uporabljal za 
vzdrževanje nizke temperature hladilnice v mlekarni. Billy je bil 
navdušen, ker so ga dečki vključili v svoje načrte. Ne samo to, da 
je imel rad ribarjenje, ampak je želel biti del ekipe. 

Po šoli je Billy stekel domov v želji, da čimprej s podstrešja 
vzame svojo ročno izdelano ribiško palico. Copati mu niso bili 
ravno prav, zato so mu povzročili boleč žulj na palcu. Vendar se 
tisti dan v šoli ni ukvarjal z žuljem. Vsakič, ko bi premaknil prst, 
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bi ga ožuljeni prst tako bolel, da se sploh ne bi mogel osredotočiti 
na učenje. Sedaj pa je v svojem razburjenju in hitenju enostavno 
zanemarjal bolečino. Planil je v kočo in ravno v trenutku, ko je z 
nogo že stopil na lestev, je začutil, da ga močna roka prijemlje za 
ramo. Njegov oče ga je potegnil nazaj.  

»Billy, danes popoldne imam pomembno delo zate. Želim, da 
mi prineseš vodo za dva kotla (za proizvodnjo alkoholnih pijač).« 

Njegovo srce in okončine so mu otrdele… »Ampak, oče, 
danes popoldne sem s svojimi prijatelji želel oditi na ribolov.« 

»Jutri lahko greš na ribolov. Nocoj imam v načrtu pretakanje 
koruznega viskija in že zamujam. V kolibi moram imeti dovolj 
vode za hlajenje cevi. Dovolj si star za delo in mi moraš 
pomagati. Posode so v skednju, ob črpalki. Pojdi in se sedaj 
preobleči. Jaz bom v kolibi in bom pripravil kotle.« 

Billy se je počasi povzpel po lestvi ter obrnil glavo, da oče ne 
bi videl njegovih solz. 

»In zapomni si,« je dodal Charles, »mami niti besedice o tem. 
O tem ne smeš nikomur povedati niti besede.« 

»Da, oče.« 

Čeprav nacionalna prepoved proizvodnje in prodaje alkohola 
ni bila izglasovana vse do leta 1919, so nekatere države imele v 
veljavi zakon proti alkoholu že od leta 1906. Indiana je bila ›suha‹ 
država. Charles ni mogel biti brez viskija. Ker ni imel dovolj 
denarja, da bi ga kupil na črnem trgu, je imel soseda, gospoda 
Dornbusha, ki je v kolibi izza koče izdelal kotel za proizvodnjo 
alkohola in je tam proizvajal svojo domačo alkoholno pijačo. 
Potem ko sta žejnim sosedom prodala to, kar jima je ostalo ter pri 
tem zaslužila nekaj denarja, sta se odločila narediti še en kotel. 
Nocoj bo prižgal oba kotla in vse mora biti pripravljeno. 

Billy je dolgo časa sedel na svoji slamnjači in občutil žulj pri 
vsakem srčnem utripu. Končno je zbral moči, da se preobleče. Z 
velikim olajšanjem je sezul copate. Slekel je šolske hlače in 
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oblekel tiste, narejene iz delovne obleke. Ni imel naramnic, zato 
je imel hlače pripete z gumo ter pritrjene z žeblji, ki so služili kot 
gumbi. Žeblji so z lahkoto drseli skozi hlačne luknje za gumbe in 
glede na to, da so bili ukrivljeni, niso izpadali. Potem je ›obul‹ 
svoj prst, oziroma privezal koruzni storž pod poškodovani prst, da 
ga ne bi motil prah. 

Počasi se je spustil po lestvi in odšel po brežini do vodnjaka 
ob skednju. Dve posodi za melaso sta stale ob ročaju črpalke. 
Billy ju je napolnil do vrha. Vsaka posoda je sprejela malo manj 
kot dva litra vode, kar je bilo ravno dovolj, da so ju njegove 
sedemletne mišice lahko dvignile za improvizirane ročaje iz 
vrvice. Popoldne je bilo toplo in popolnoma mirno. Ni bilo niti 
sapice, ki bi premikala suho porumenelo travo. Ko je Billy hodil 
po poti, je slišal smeh, ki je prihajal z bližnjega ›ledenega‹ 
ribnika. Njegovi prijatelji so že bili tam, se šalili, ribarili in se 
zabavali. Billyjevo razočaranje se je spremenilo v potok solz. 

Na polovici poti ob vzpetini, ob vrtu, se je Billy usedel, da bi 
se odpočil v senci velikega belega topola. Na obrazu so se mu 
pojavile umazane sledi, ki so jih pustile solze. Jecljal je: »Ali ni to 
strašno? Vsi ti fantje tam ribarijo, jaz pa moram biti doma in 
nositi vodo.« Nenadoma je zaslišal zvok, kot da bi šelestelo listje 
v vetru: »Huuššššš.« Vendar ni čutil nobenega vetra. Pomislil je: 
»Kaj je to?«, in pogledal naokrog. Listi, ki so počasi postajali 
rjavi, so bili popolnoma mirni. Nikjer ni bilo niti sledu vetra. V 
mislih je nadaljeval s svojim nezadovoljstvom. »Njihovi očetje ne 
delajo tega. Zakaj moram jaz nositi vodo v te sode za proizvodnjo 
alkohola?« 

Ponovno je zaslišal šumenje listja iznad sebe. Vstal je in 
pogledal veje nad sabo, toda ničesar ni videl, kar bi se premikalo. 
Potem je spet nekoliko jadikoval, nato pa dvignil svoje posode z 
vodo in nadaljeval pot, njegov ›podkovani‹ prst pa je vlekel črto 
po prašni poti. Po nekaj metrih je spet zaslišal ta glas: 
»Huuššššš«, in to glasneje kakor prej. Billy se je ozrl in tedaj je 
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videl. Vrtinec vetra se je zadrževal v vejah topola, mimo katerega 
je šel. To samo po sebi ni bilo nič nenavadnega. Takšni vrtinci so 
bili v jesenskih dneh nekaj običajnega. Pogosto jih je videl na 
poljih, kako so dvigovali suho listje in ga nosili s seboj. Toda 
takšni vrtinci so se vedno nekam premikali. Ampak ta vrtinec, kot 
da je stal na mestu. Ves prevzet, je Billy gledal šušljanje zelenega, 
rjavega in rumenega listja.  

Nenadoma se je iz krošnje drevesa zaslišal globok, jasen in 
glasen glas, ki je spregovoril: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne 
omadežuj svojega telesa na noben način, ker imam delo zate, ko 
boš odrasel.« 

Billy je te besede slišal jasno in glasno, kot da bi mu jih 
izrekel njegov oče. Toda to ni bil glas njegovega očeta. Nikoli 
prej ni slišal tako impresivnega glasu. Spustil je posodi za vodo in 
oddirjal proti hiši ter kričal na ves glas.  

Ella ga je objela. »Billy, kaj je? Ali te je pičila kača?« 
Pomislila je, de je verjetno bosonog stopil na kakšno kačo 
strupenjačo, ki so bile v tem področju pogoste.  

»Ne, mama,« je zamrmral in pokazal v smeri drevesa vzdolž 
poti ob bregu. »Tam je človek v tej krošnji, tam spodaj.« 

»Oh, Billy, Billy. Daj, no. Ali si mogoče obstal in malo 
zaspal?« 

»Ne, mama. Tam je človek v tej krošnji in mi je dejal, da ne 
smem ne piti in ne kaditi.« 

Na te besede se je Ella nasmehnila. Objela je svojega sina, ga 
poljubila na čelo in ga poskušala pomiriti. Toda Billy je bil še kar 
naprej ves iz sebe in se sploh ni mogel umiriti. Spravila ga je v 
posteljo in potem odhitela do najbližjega soseda, ki je imel 
telefon, ter poklicala zdravnika. Po tem, ko je zdravnik slišal 
zgodbo, je dejal: »Fant je samo nervozen, ga bo že minilo.« 

Ko so večerjali, je Billy zbranim zopet povedal o tem 
dogodku. »Tam je človek v tej krošnji in slišal sem, kaj mi je 
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dejal. Nikoli več ne bom šel mimo tega drevesa.« In res nikoli ni 
več šel. Od tega dneva dalje se ga je izogibal in hodil do skednja 
po poti na drugi strani vrta.  

 

 

ČEZ DVA TEDNA sta bila Billy in Edward pred kočo in se pod 
jablano igrala s frnikolami, ko je Billy nenadoma začutil, da je 
nanj prišlo nekaj nenavadnega – pritisk, zaradi katerega se je 
naježil – kot da ga je objela nekakšna nevidna sila. Dvignil je 
pogled. Nenadoma se mu je reka Ohio zdela nekam bližja, kot 
običajno. Medtem ko je Billy gledal vzdolž reke proti 
Jeffersonvillu, se mu je pred očmi okolica začela spreminjati. Na 
obali je začel nastajati most, ki je premeščal reko, del po del, 
gradili so ga, kot da bi gledal pospešeni posnetek. To ni bil eden 
izmed nizkih mostov, kakršne je videl, ko se je selil v Indiano. 
Zdelo se je, da je most ogromen, to je bil širok, rešetkasti, železni 
ločni viseči most. Billy nikoli prej ni videl kaj takega. S pazljivim 
opazovanjem je zagledal ljudi, ki so delali na mostu visoko nad 
reko. Nato je zagledal lomljenje konstrukcije mostu. Ljudje so 
padli iz nosilca. Videl jih je kot v počasnem posnetku. Billy jih je 
preštel, medtem ko so padali. Videl je 16 ljudi, ki so padli in 
izginili v temni rečni vodi. 

Spustil je vrečko s frnikolami. Billy je oddirjal domov in 
nekontrolirano vreščal. Ella je dala vse od sebe, da bi ga pomirila. 
Ko ga je končno umirila in ji je uspel povedati celotno zgodbo, 
mu je dejala: »Billy, ti si to sanjal.« 

Billy je vztrajal: »Ne mama. Prevzel me je ta nenavadni 
občutek in takrat sem pogledal na reko in gledal sem ravno vanjo. 
In potem sem videl to! Oh, mama, bojim se.« 

Charles je izrazil svoje mnenje: »Fant je samo nervozen, kot 
je dejal zdravnik.« 
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Toda Ella ni bila več prepričana. Spomnila se je dogodka 
izpred štirih let, ko ji je Billy govoril o ptici, ki mu je dejala, da 
bodo živeli blizu New Albanya. Zelo čudno. To se je izpolnilo. 
Most čez reko? Smrtna nesreča šestnajstih ljudi? Kaj če se bo to 
nekega dne zgodilo? Ella si je dogodek zapisala in si pri tem 
mislila: »Bomo videli.« 
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Poglavje 3 

Okus uboštva 

1916 – 1917 

ŠOLA JE V MARSIČEM RAZŠIRILA Billyjevo znanje. Učil 
se je o svetu izven zelenih gričev Indiane in Kentuckyja – o svetu 
v vojni. Slišal je za imena držav, za katere sploh ni vedel, da 
obstajajo – Nemčija, Avstrija, Madžarska – in naučil se je, da so 
te države ustanovile zavezništvo proti Franciji, Veliki Britaniji in 
Rusiji. Čeprav so se jeseni leta 1916 Združene države Amerike še 
vedno držale ob strani, je gospa Temple obveščala svoje učence o 
zunanjih dogodkih. Pogosto bi v šolo prinašala časopis in 
otrokom prebirala članke o vojnah. Poročila o vojakih in 
generalih, o srditih bojih in romantičnih junakih, so prebudili 
Billyjevo domišljijo. Včasih bi preživel polovico enournega 
odmora, ki je bil namenjen za kosilo, v proučevanju fotografij 
vojakov v časopisu. Tu in tam je celo videl vojake v predmestju 
Jeffersonvilla. Njihove urejene vojaške uniforme so vzbudile 
domišljijo sedemletnega dečka, zaradi česar je tudi sam želel 
postati vojak.  

Lloyd Ford, Billyjev šolski prijatelj, si je med poletnimi 
meseci s prodajo časopisa ›Pathfinder‹ prislužil taborniško 
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uniformo. Lloyd jo je pogosto nosil v šolo, kar mu je Billy 
zavidal. Od spredaj je imel značko, na rokavu trakove s čini, 
klobuk, ki je bil podoben vojaškemu, in hlače s črto na zunanji 
strani hlačnic. Zdelo se je, kot da je uniforma Lloyda Forda vse, 
kar si je kdaj Billy želel od oblačil. Če bi kdaj lahko imel takšno 
uniformo, bi se počutil zelo pomembnega. 

Nekega dne je Billy zbral dovolj poguma in ga vprašal: 
»Lloyd, ko boš ponosil to uniformo, ali bi jo dal meni?« 

Lloyd je odvrnil: »Seveda, Billy. Dal ti jo bom.« 
Konec oktobra se je ohladilo. Mraz je vsako jutro prekrival 

polja in je le redko izginil pred deseto uro. Billy je, še vedno brez 
majice, vsako jutro tresoč stekel po Utica Pikeju. Če bi v šolo 
prišel malo prej, bi se lahko ogrel ob litoželezni peči na premog, 
preden bi začeli s poukom in bi moral sesti na svoje mesto. 
Verjetno ga je videla gospa Wathen, žena Charlesovega šefa, 
kako gol do pasu teka v šolo, ker mu je nekega dne dala rabljeni 
plašč z znakom orla na rokavu. Uživajoč v razkošju topline, je 
Billy nosil ta plašč, kadarkoli je kaj delal ali se igral izven koče. 
V šoli je imel plašč zapet do vratu, da nihče od ostalih otrok ne bi 
videl, da spodaj nima majice. 

Ker so spali na podstrešju, so Billy in njegovi bratje lahko 
videli zvezde, če bi kukali skozi razpoke med strešniki. Ko pa je 
začelo snežiti, je Ella prekrila svoje otroke s cerado, da bi med 
spanjem ostali suhi.  

Zjutraj bi bila cerada prekrita s snegom. 
Ellla je običajno pripravljala zajtrk: tople piškote in sladkorni 

sirup, preden bi se fantje prebudili. Nekega jutra je odšla do lestve 
in poklicala: »Billy! Z Edwardom pridita na zajtrk.« 

Billy je odgovoril: »Mama, ne vidim. Nekaj je v mojih očeh.« 
Hladen veter, ki je vso noč pihal skozi špranje podstrešja, je 
zalepil njegove veke. 

Ella je rekla: »Nekaj imaš v očeh. Samo malo, grem po 
rakunovo mast.« 
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Vedno, ko bi Charles ujel rakuna, bi ločil maščobo od mesa 
in Ella bi jo skuhala ter tako pridobljeno mast shranila v 
pločevinko. Rakunova mast je bila družinsko zdravilo za vse. Ella 
bi jo dajala otrokom pri težkih prehladih skupaj s terpentinom in 
mineralnim oljem. To so pili, če so imeli vneto grlo. In sedaj je 
Ella s toplo rakunovo mastjo masirala fantove veke, dokler se 
niso razprle. 

Billy in Edward sta do šole hodila po snegu. Včasih sta 
stopala po sledovih kakšnega voza, včasih pa sta se prebijala 
skozi snežne nanose. V šolo sta prihajala mokra do kolen. Na 
srečo bi se njuni čevlji in hlače do kosila posušile. 

Kosilo sta nosila vedno skupaj v dvolitrski pločevinki od 
sladkornega sirupa. Mama bi jima v pločevinko dala majhno 
posodo, polno kuhane zelenjave in še eno posodo s fižolom, dva 
kosa koruznega kruha, ki sta ostala od zajtrka in dve žlici. Pri 
kosilu je Billy čutil vonj kruha iz krušnih peči ostalih otrok, tako 
dober vonj. Sedaj je vedel, da drugi otroci za kosilo jedo sendviče 
in sladice, zato se je sramoval, ko so drugi videli njegov 
siromašni fižol in koruzni kruh. Zaradi tega sta z Edwardom 
običajno odšla do reke, sedla na deblo in med seboj razdelila 
posodo skuhane zelenjave in na samem pojedla svoje kosilo. 
Najprej bi Billy vzel žlico fižila, potem bi Edward vzel svojo 
žlico, nato spet Billy in tako naprej izmenično, pri tem pa sta 
pazila, da obe posodi razdelita pravično. 

Pred božičem leta 1916 je gospa Temple s svojimi učenci 
rezala trakove rdečega, belega in modrega papirja in iz njih so 
otroci izdelali verige, da bi jih odnesli domov in okrasili božično 
drevesce. Charles v svoji koči nikoli prej ni imel božičnega 
drevesca, toda ko je Ella videla okraske svojih dveh sinov, se je 
odločila, da bo letos drugače. Vzela je sekiro, odšla v gozd in 
prinesla majhno drevesce. Obe papirnati verigi je ovila okrog vej, 
ampak drevesce je bilo še vedno videti golo. To poletje je Charles 
na vrtu vzgajal koruzno pokovko in Ella je mislila, da je sedaj 
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pravšnji čas, da jo uporabi. Spekla jo je na odprtem ognju v 
pokriti posodi. Koruzne kokice je prebodla z iglo in jih s 
sukancem povezala v dolgo verigo, nato pa drevesce nekajkrat 
ovila s tem, dokler ni bila prepričana, da je božično drevo takšno, 
kot mora biti. 

  Po okraševanju je Elli ostalo nekaj pokovke, zato jo je 
shranila v dvolitrsko pločevinko od sladkornega sirupa in jo dala 
Billyju in Edwardu za šolsko kosilo. Fanta sta svojo pločevinko 
hranila v garderobi na polici nad mestom, kjer so ostali otroci 
puščali svoje plašče. (Billy je še vedno ves čas nosil svoj plašč, 
tudi v razredu.) Po deseti uri se je Billy spomnil na pokovko. 
Kakšnega okusa je? Potem je pomislil: »Kaj če bi jo poskusil še 
pred kosilom?« Dvignil je roko in prosil gospo Temple, če lahko 
gre na stranišče, ki je bilo zunaj. Dovolila mu je. Ko je Billy šel 
mimo garderobe, je odstranil pokrov pločevinke, vzel veliko pest 
pokovke in pokrov vrnil na svoje mesto. Odšel je ven, se skril 
izza opečnega dimnika ter pojedel okusno koruzno pokovko. 
Pazljivo je obrisal dlani in obraz, preden se je vrnil v razred, da 
njegove prevare ne bi odkrili. 

V času kosila sta Billy in Edward odšla do reke ter se usedla 
na svoje drevo. Oba sta najprej želela pojesti pokovko. Ko sta 
odprla pločevinko, sta videla, da je izginila tretjina pokovke. 
Edward je pogledal Billyja z nedolžno osuplostjo in dejal: 
»Poglej, nekaj se je zgodilo s pokovko!« 

Billy se je poskušal narediti presenečenega kot njegov brat: 
»Da, res je.« 

Edward ni posumil, kaj se je zares zgodilo. 
Na božični večer so fantje obesili svoje nogavice. Zjutraj je 

vsak od njih v nogavici našel pomarančo in tri sladkarije. Billy je 
pomislil: »Kako dober je Božiček, ker je prišel in mi prinesel te 
stvari.« Tisti dan je pojedel svojo pomarančo, lupino pa posušil 
ter jo več tednov nosil s seboj v plašču in jo lizal kot slaščico. 
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Nekje v januarju 1917 je Billy opazil, da Lloyd Ford po 
božičnih praznikih v šolo ne nosi več svoje taborniške uniforme. 
Vprašal ga je: »Lloyd, kaj je z taborniško uniformo?« 

Lloyd je dejal: »Oprosti Billy. Pozabil sem, da si jo želel 
imeti. Vprašal bom svojo mamo…« Naslednji dan je Lloyd 
prinesel nerazveseljivo novico. »Mama je vzela suknjič in iz 
njega naredila predpražnik za psa, Billy, iz hlač pa je naredila 
zakrpe za očetove hlače. Ostala je samo ena hlačnica. 

Billy je nepopustljivo odgovoril: »Potem pa mi prinesi to 
hlačnico.« 

Sedaj je bil Billy ponosen lastnik ene hlačnice od celotne 
ponošene taborniške uniforme, s črto na strani in s pritrdilno 
vrvico na drugem koncu. Tako rad bi nosil to hlačnico v šolo, pa 
se ni mogel domisliti, kako. Zato je spravil hlačnico v žep plašča, 
da mu bo pri roki, ko bo imel dobro pretvezo. Ni mu bilo treba 
dolgo čakati.  

Velika zimska nevihta se je po področju Indiane razbohotila s 
svojo belo močjo. Ponekod so bili snežni zameti višji od pet 
metrov. Potem je začelo deževati in snežiti hkrati, zato se je na 
drevju in snegu tvoril sloj ledu, kar je bilo kot nalašč za sankanje. 
Učenci iz šole Utica Pike so odmor za kosilo preživljali v 
sankanju na bližnjem hribu. Vsi otroci so imeli kupljene sani – 
vsi, razen Billyja in Edwarda. Billy se je spomnil na veliko 
kovinsko posodo za pranje perila na smetišču ob reki. Prinesel jo 
je in kmalu sta se z Edwardom pridružila ostalim otrokom na vrhu 
hriba. Povzpela sta se v posodo za pranje perila. Billy se je usedel 
zadaj in z nogami objel svojega brata Edwarda, ki je bil spredaj in 
pognala sta se po hribu navzdol ter se pri tem prevračala. To je 
bilo zabavno, toda kmalu je zarjavelo dno posode odpadlo, zato 
sta morala najti nekaj drugega, kar bosta uporabljala kot sani. 
Potem sta vzela lesen drog in skakala po njem, da se je malce 
ukrivil. Sneg je bil dovolj leden, da je to delovalo, zato sta fanta 
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sedla na svoje improvizirane sani in se z veliko hitrostjo spustila 
po strmini. 

Pri enem od spustov sta ob vznožju hriba nerodno padla. 
Billy je imel poln plašč snega in pri tem si je malce poškodoval 
nogo. Ostali otroci so se zbrali okrog njiju in ju vprašali, če je vse 
v redu. »Oh, poškodoval sem si nogo,« se je pritoževal Billy. In 
naenkrat je dobil idejo. »Spomnil sem se. V žepu imam eno 
hlačnico izvidniške uniforme. To bo dobra obveza.« Iz žepa je 
izvlekel hlačnico in jo potegnil kar čez svoje copate in 
poškodovano nogo ter jo privezal z vrvico za pritegovanje. In 
ravno takrat je zazvonil šolski zvonec, ki jih je klical nazaj v 
razred. 

Tisto popoldne je gospa Temple poklicala Billyja k tabli. Stal 
je postrani in reševal nalogo v upanju, da drugi otroci ne bodo 
videli, da ima uniformo samo na eni nogi. Ampak, seveda, vsi so 
to opazili. Zadržano hihitanje je kmalu prešlo v glasen smeh. 
Billy je zajokal, gospa Temple pa ga je prej spustila domov. 

V aprilu je gospa Temple prinesla v šolo Louisvillski časopis 
z velikim naslovom: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
NAPOVEDALE NEMČIJI VOJNO. Prebrala je članek in pri tem 
pojasnila, kako so 18. marca 1917 nemške podmornice potopile 
tri ameriške trgovske ladje in s tem prisilile predsednika 
Woodrowa Wilsona, da prekine ameriško nevtralnost. Združene 
države Amerike so vstopile v vojno. 

Pred šolskim poslopjem so začela brsteti hrastova drevesa. 
Dnevi so postajali vse toplejši. Billy se je ob popoldnevih začel 
potiti v svojem težkem zimskem plašču. Njegovi prsti so štrleli iz 
lukenj v copatih. 

Nekega dne je gospa Temple opazila, da se učenci, ki sedijo 
za njim, smejejo in se držijo za nosove, kot da nekaj smrdi. 
Vprašala se je, ali ima to kaj opraviti z majhnim Williamom 
Branhamom. Zakaj ta fant vztrajno nosi plašč v tem toplem 
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popoldnevu? Vprašala je: »William, zakaj ne slečeš plašča? Ali ti 
ni vroče?« 

Billyjevo srce se je skoraj zaustavilo. Ni mogel sleči plašča, 
ker spodaj ni imel majice. »Ne, gospa. Malo mi je hladno.« 

Bila je presenečena. »Hladno ti je, pa tako lep dan je?« 
»Da, gospa.« 
Odvrnila je: »Potem pa je bolje, da prideš sem in se usedeš ob 

ognju.« 

Billy je vso zimo ohranjal svojo skrivnost in sedaj je nikakor 
ni želel razkriti. Nerad je preselil svoj stol k veliki peči in gospa 
Temple je vanjo vrgla polno lopato premoga. Znoj je oblil 
njegovo čelo in mu tekel po obrazu. 

Gospa Temple je vprašala: »William, ali ti je še vedno 
hladno?« 

»Da, gospa.« 
Skomignila je z glavo. »Potem si bolan. Bolje je, da greš 

domov.« 

Billy je nekaj dni ostal doma in se spraševal, kako bi dobil 
majico, da bi se lahko vrnil v šolo. Njegova teta, očetova sestra, je 
živela na drugi strani hriba, kjer je bila njihova koča. Imela je 
hčerko iste starosti kot Billy. Pred kratkim so bili na obisku pri 
njih in njegova sorodnica je prerasla obleko. Čeprav je imela 
spredaj in zadaj okrasno čipko, se je Billy odločil, da bo iz te 
obleke naredil majico. Odrezal je spodnji del obleke in ostanek 
zatlačil pod hlače. Potem se je pogledal v razbito ogledalo, ki je 
bilo pribito na steblo jablane. Skomignil je z glavo in stisnil palce. 

Ko so šolski otroci videli čipko na njegovih prsih, so ga 
začeli dražiti: »To je ženska obleka.« 

»Ne, pa ni,« je vztrajal Billy, »to je moja indijanska obleka.« 
Ob tej misli so se še bolj smejali in se neusmiljeno norčevali 

iz njega: »Billy Branham nosi žensko obleko. Kakšna punčka!« 
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Kljub njihovemu posmehu je Billy vsak dan nosil to obleko, 
dokler se v poletnem času šola ni končala. Moral je. To je bilo 
edino oblačilo, ki ga je imel.  
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Poglavje 4 

Neusmiljeno pretepen 

1922 – 1923 

5. MAJA 1923 je Ella Branham rodila svojega osmega sina in mu 
dala ime Howard Duffy. Pridružil se je Charlesu mlajšemu, ki je 
imel štiri leta, Jesseju, ki je imel sedem let, Edgarju z devetimi 
leti, Melvinu z enajstimi, Henryju z dvanajstimi, Edwardu s 
trinajstimi in Williamu, ki je imel štirinajst let. Charlesu 
Branhamu je bilo čedalje težje nahraniti svojih osem otrok, še 
posebej v zimskih mesecih. Čez zimo v letu 1922 – 1923 je Billy 
postavljal pasti za lovljenje živali, da bi pomagal prehraniti svojo 
družino. Gozdni del posestva gospoda Wathena je bil poln 
pižmovk, oposumov, zajcev, bobrov in dihurjev. Billy je vsako 
jutro ob dveh s svojo lanterno odhajal preverjat pasti in se 
pogosto vračal domov v času, ko je bilo potrebno oditi v šolo. Ker 
je imel samo eno obleko, je velikokrat sedel v šoli in smrdel po 
dihurju, ki ga je to jutro odrl – kar se je drugim sošolcem pogosto 
gabilo. Toda njegov dodaten trud se je njegovi družini splačal. Ko 
je ujel zajca, ga je lahko prodal za 15 centov in potem je lahko 
kupil škatlo 22 kalibrskih nabojev in ujel še tri ali štiri zajce. 
Zajca bi mama pripravila za večerjo skupaj s pogačo in omako. 
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Preostanek bi Billy prodal v mestu, z denarjem pa kupil koruzno 
ali pšenično moko. 

Pogosto bi odhod v mesto Billyja razžalostil. Branhami so 
bili v okolici Jeffersonvilla na slabem glasu in pogosto se je 
zgodilo, da bi ljudje stopili na drugo stran ceste, samo da bi se 
Billyju izognili. Nekateri ljudje bi se pogovarjali z njim le, če jih 
nihče ne bi videl, ko pa bi kdo šel mimo, bi se prenehali 
pogovarjati in se odpravili naprej. To ga je žalilo. Billy je vedel, 
da so njegov oče in strici težki ljudje – kadili so, žvečili tobak, 
kvartali, pili in nezakonito proizvajali ter prodajali alkoholno 
pijačo – ampak Billy je z grenkobo razmišljal: »Kaj sem jaz 
storil? Jaz s tem nimam nič. Nikoli v življenju nisem pil. Zakaj 
me mečejo v isti koš?« 

Čeprav to ni res, da Billy ni poskušal piti. Nekega 
pomladnega nedeljskega jutra sta z Edwardom in očetom ter z 
gospodom Dornbushem odšla k sosedu, ki je zvaril Charlesove 
kotle za proizvodnjo alkohola. Fanta sta načrtovala, da bi se 
popeljala s svojim puščajočim čolnom na vesla po reki in poiskala 
zavržene steklenice. Charles je vedno potreboval steklenice za 
svojo domačo alkoholno pijačo, plačeval pa jih je drago – po 12 
centov. Gospod Dornbush je imel rad Billyja, pa je Billy poskušal 
narediti vtis na  Dornbusha v upanju, da mu bo posodil svoj 
nepredrti čoln na vesla. Billyjev čoln ni imel krmila, zato ga je 
bilo težko upravljati v hitrem rečnem toku. Namesto vesel je Billy 
uporabljal dve stari deski – on je veslal na eni strani, Edward pa 
na drugi. 

V bližini reke je bilo drevo, ki je padlo na cesto. Charles je 
položil svojo nogo na steblo in namesto da bi ga prestopil, se je 
Charles naslonil na vejo in dejal: »Ustavimo se tukaj, da se malo 
osvežimo.« Iz svojega zadnjega žepa je izvlekel majhno ozko 
steklenico viskija, jo naslonil na usta, potem pa jo še ponudil 
svojemu prijatelju. Gospod Dornbush je naredil požirek, potem pa 
jo vrnil Charlesu, ki jo je položil v grmovje ob podrtem drevesu. 
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Billyju se je sedaj zdel dober trenutek, da ga vpraša za 
uslugo. »Gospod Dornbush, ali bi si danes zjutraj s svojim bratom 
lahko sposodil vaš čoln?« 

»Seveda, Billy. Ni problema.« 
Drhteč od radosti je Billy pomislil: »On me ima zares rad.« 
Charles je napravil še en požirek viskija iz steklenice in jo 

ponovno ponudil svojemu prijatelju. Ko je gospod Dornbush 
pogasil žejo, je ponudil steklenico Billyju in dejal: »Tukaj imaš, 
Billy. Popij malo.« 

Billy je odvrnil: »Ne, hvala. Jaz ne pijem.« 

Gospod Dornbush je osuplo pogledal: »Hočeš reči, da si Irec 
in Branham in da ne piješ?« 

Charles je zmajal z glavo z izrazom zgražanja na obrazu, 
rekoč: »Veliko sinov imam, ampak samo eden izmed njih je 
punčka in to je Billy.« 

»Jaz? Punčka?« Že zgolj ob misli na to ga je bila groza. 
»Dovolj imam tega, da me imate za punčko. Daj mi to 
steklenico.« Gospod Dornbush mu je ponudil steklenico. Billy jo 
je izpulil iz njegovih rok, izvlekel zamašek in približal ustom z 
jezno odločnostjo. Začel jo je nagibati, toda še preden je ena sama 
kapljica viskija prišla v njegova usta, je zaslišal zvok, podoben 
šumenju listja v vetru: »Huuššššš.« Njegova roka je obstala, 
steklenica na ustih se je zatresla. To ni bila njegova domišljija. 
»Huuššššš.« Spomnil se je glasu iz krošnje topole, ki mu je 
ukazal: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj svojega telesa na 
noben način, ker imam delo zate, ko boš odrastel.« Strašno 
prestrašen, je Billy odvrgel steklenico in pobegnil čez polje, kakor 
hitro je mogel, pri tem pa so mu tekle grenke solze razočaranja in 
zmedenosti. 

Charles se je norčeval: »Ali vidiš, kaj sem ti rekel? On je 
punčka.« 

V katero koli smer se je Billy obrnil, mu je življenje kazalo 
svoje ostre zobe. Šolo je obiskoval do sedmega razreda. To je 
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bilo, kot da bi se vzpenjal v hrib z berglami. Podeželski šolski 
sistem je od učencev zahteval, da sami kupijo svoje knjige in 
potrebščine. Billyjevi starši niso imeli dovolj denarja niti za 
svinčnike in papir, kaj šele za šolske učbenike, zato si je moral 
Billy vsakič, ko bi se moral naučiti lekcijo, sposoditi knjigo od 
kakega učenca. 

Šolski predmeti so bili v tistem času prilagojeni oblikovanju 
otrokove osebnosti prav tako kot intelektu. Ena od lekcij, ki se je 
globoko dotaknila Billyja v času šolanja, je bila Longfellova 
pesem: Psalm življenja. 

 
Ne govori mi v žalosti, 
da je življenje kot prazne sanje! 
Kajti mrtva je duša, ki spi, 
in nič ni tako kot se zdi. 
 
Življenje je resnično! Življenje je iskreno! 

In grob ni njegov cilj: 
iz prahu si vzet in v prah se povrneš, 
to ni rečeno za dušo. 
 
Niti veselje niti žalovanje, 
niso naša končna usoda ali pot; 
ampak dejanja vsakega jutrišnjega dne, 

nas oddaljijo še bolj kot danes. 
 
Umetnost traja in čas hitro mineva, 
in naša srca, čeprav vzdržljiva in pogumna, 
nas tiho, kakor zamolkli bobni, 
vodijo v žalni koračnici do groba. 
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Na prostranih svetovnih bojnih poljih, 

v bivakih življenja, 
ne bodi kot gnana čreda! 
Bodi junak v bitki! 
 
Ne zaupaj v prihodnost, naj bo kakršna koli! 
Naj mrtva preteklost pokoplje svoje mrtve! 
Deluj, deluj v svoji sedanjosti! 

Srčno, z Bogom nad seboj! 
 
Življenje velikih mož nas opominja, 
da je tudi naše življenje lahko vzvišeno, 
in ko bomo odhajali, pustimo izza sebe, 
sledove v pesku življenja. 
 

Sledove, zaradi katerih bo morda, 
kakšen zapuščen in propadel brat, 
ki dostojanstveno pluje skozi življenje, 
videč jih, znova začutil upanje. 
 
Stojmo torej pokončno in delajmo, 

s srcem, pripravljenim na usodo, 
spokojno ustvarjajmo, spokojno stremimo, 
naučimo se delati in čakati. 
 
Ta pesem je navdihnila Billyja, čeprav si niti v svojih najbolj 

norih sanjah ni mogel predstavljati, kako globoke sledi bo 
njegovo življenje pustilo v pesku življenja. V tistem času je bila 
Longfellova pesem zanj pesem o upanju v nesrečni deželi. Te 
besede so spregovorile Billyjevemu srcu in ohrabrile tega 
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razmršenega štirinajstletnika, ki je poskušal razumeti vse krivice, 
ki jih je doživel v svojem življenju. Starejši fantje so ga 
zasmehovali in nadlegovali ob vsaki priložnosti – ker je bil rojen 
v Kentuckyju, ker je siromašen, ker je premajhen za svoja leta, 
ker je drugačen. 

 Toda sedaj je Billy spoznal, zakaj je v njihovi hiši revščina – 
razlog je v očetovem popivanju. Nekega dne, ko so se šolski 
otroci norčevali iz njega, ker je bil oblečen v umazano in 
raztrgano obleko, je Billy prebral zgodbo iz zgodovinskega 
učbenika o izkrcanju Abrahama Lincolna v New Orleansu in o 
njegovem sprehodu skozi tržnico s sužnji. V tem opisu pravi, 
kako je Abraham Lincoln videl belca, ki je ponujal velikega, 
močnega, objokanega temnopoltega človeka. Lincoln je udaril s 
svojimi rokami in dejal: »To ni prav! Nekega dne bom udaril po 
tem, četudi me bo to stalo življenja.« Billy je pospravil 
zgodovinski učbenik in pomislil: »Popivanje je prav tako 
napačno! Nekega dne bom udaril po njem, pa četudi me bo to 
stalo življenja.« 

Vendar ni nič bolj vzplamenelo njegove domišljije kot 
prebiranje o arizonski puščavi iz geografskega učbenika. Želel je 
biti tam, želel je jezditi po širnih prostranstvih med kaktusi. To se 
mu je zdelo zelo romantično, zelo mirno in idilično. V njem se je 
prebudil pesnik, vendar ni imel ničesar, kamor bi napisal svoje 
misli, zato si je od učenca ob sebi sposodil kos papirja in napisal: 

 
Jaz sem nostalgičen, oh, tako nostalgičen, 
za tem daljnim jugozahodom,  
kjer sence padajo globoko, 

izza planinskih vrhov. 
 
Lahko vidim skrivajoče kojote, 
skozi škrlatno meglico. 
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Lahko slišim zavijanje volkov, 

spodaj, kjer se pase dolgorogo govedo. 
 
In nekje ob kanjonu, 
lahko slišim rjovenje leva, 
v teh daljnih gorah Cataline, 
na meji z Arizono. 
 

Na žalost je nadlegovanje ostalih starejših fantov šlo veliko 
dlje od zasmehovanja in roganja. Pogosto bi se po šoli zbrali v 
skupinice in ga napadali. Čeprav je bil za svoja leta majhen, je bil 
Billy dovolj pogumen in temperamenten, da bi se, če bi bilo 
potrebno, boril tudi proti motorni žagi. Fantje bi ga podrli na tla, 
on pa bi ponovno vstal. Podirali bi ga tako dolgo, dokler ne bi 
imel več moči, da bi vstal. Velikokrat je pil juho po slamici, saj so 
bila njegova usta preveč pretepena, da bi lahko jedel trdo hrano. 

Nekega spomladanskega dne leta 1923 je Billy pospremil 
neko dekle iz šole domov. Pri tem je nosil njene knjige. Ko se je 
nato vračal domov, ga je obkolila peterica nasilnih dečkov. Zbili 
so ga v cestni prah. Eden izmed njih se je začel norčevati: »Zakaj 
pešačiš s tem dekletom?« Drugi je vpil: »Tako je, nočemo, da 
pešačiš z njo, ti umazani Kentuckyjevec.« 

Na to žalitev je Billy skočil na noge in se zagnal v njih. S 
pestmi je besno mahal na vse strani. Toda peterica je bila 
močnejša. Nasilneži so se borili z njim, dokler mu niso zgrabili 
rok. Medtem ko so ga štirje fantje držali, je peti vzel v roke 
kamen in začel udarjati z njim po Billyjevem obrazu. Prenehal je 
komaj tedaj, ko je Billy skoraj padel v nezavest. Billy jih je 
prosil: »Pustite me prosim, takoj bom odšel domov. Obljubljam.« 

Glede na to, da je skoraj padel v nezavest, so ga dečki 
izpustili. Toda še prej so ga še enkrat zbili na tla, mu zarili obraz 
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v prah in ga za konec nekajkrat udarili. To je bila dokončna 
potrditev njihove okrutnosti, preden so odšli.  

Billy je odšel naravnost domov, ampak ne da bi tam ostal. 
Vzel je 22 kalibrsko Winchersterko – lovsko puško, ki je visela 
nad vrati koče, jo napolnil s 16-timi naboji in po bližnjici ucvrl 
skozi goščavo akacije proti cesti, kjer naj bi ti fantje šli mimo. 
Skril se je ob poti in čakal. Hitro je zaslišal glasove. 

 »To bo naučilo tega ›polentarja‹ pešačenja z deklicami,« je 
dejal eden izmed njih. Drugi je dodal: »Ali ste videli, kako je bil 
prestrašen?« Tretji je dejal: »Da, ta Kentuckijevec bo odslej 
vedel, kje je.« 

Medtem ko je stopil iz grmičevja, jim je Billy sledil z napeto 
in namerjeno puško. Nato je mirno dejal: »Kateri od vas želi prvi 
umreti, tako da mu ne bo treba gledati ostalih, kako umirajo?« 
Vseh pet fantov se je ustavilo, prebledelo in v strahu pričelo 
kričati. Billy je dejal: »Nikar ne javkajte, ker boste vsi umrli, drug 
za drugim.« S puškino cevjo je nameril v tistega, ki ga je udarjal s 
kamnom po obrazu, rekoč: »Začel bom pri tebi!«, in sprožil. 

»Klik.« Naboj se ni sprožil. Hitro je repetiral in drugi naboj je 
bil pripravljen. »Klik.« Niti ta se ni sprožil. V tem trenutku je 
vseh pet fantov začela bežati. V paniki so preskakovali jarke in 
debla dreves ter z glasnim kričanjem hoteli čim prej pobegniti. 
Billy je bil odločen, da jih postreli, zato je repetiral in poskušal z 
naboji kar naprej. »Klik, klik, klik, klik…« Toda niti en naboj se ni 
sprožil.  

Vseh pet dečkov je bilo že daleč. Na tleh okrog Billy-ja je 
ležalo 16 neaktiviranih nabojev. Pobral jih je, odpihnil prah z njih 
in ponovno vstavil v puško. S puško je nameril v drevo in pričel 
pritiskati na sprožilec. »Bum, bum, bum, bum…« Tokrat se je 
vsaki naboj sprožil, skorja debla je frčala na vse strani. Billy je 
stal sredi ceste popolnoma besen. Tedaj pa se je v nekem trenutku 
začel smejati – z glasnim poneumljenim smehom, ki je izviral iz 
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globin njegovih frustracij. Smejal se je tako dolgo, dokler mu niso 
pričele teči solze po zatečenem licu. 

Ko se je to poletje pouk v šoli končal, je Billy odšel in nikoli 
več se ni vrnil vanjo. 



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 45 

Poglavje 5 

Naključni strel 

1923 – 1924 

WILLIAM BRANHAM je kot štirinajstletnik preživel leto 1923 
tako, da je pomagal svojemu očetu na vrtu in pri delu na polju. 
Charles je imel dva konja – svojega starejšega za oranje in 
mlajšega, ki si ga je sposodil od gospoda Wathena. Ker je imel 
dva eno-brazdna Moldboard pluga, je Charles vedno oral 
istočasno z obema. Junija sta Billy in njegov oče orala med 
koruznimi vrstami, ko sta konja nenadoma začela nervozno 
rezgetati in topotati s svojimi nogami. Billy se je trudil, da bi 
obdržal konja med vrstami, da Moldboard plug ne bi zašel med 
koruzna stebla. Vzkliknil je: »Oče, kaj je s tem konjem?« 

Tudi Charlesov konj je poplesaval. Charles se je zaustavil, si 
obrisal čelo s pisanim rdeče-belim robcem in pogledal proti 
obzorju. »Sin, približuje se nevihta.« 

Billy je skrbno pogledal jasno modro nebo. »Nevihta? Jaz ne 
vidim nobene nevihte, oče.« 

»Sin, ne razumeš. Bog je dal konjem instinkt. Lahko zaznajo 
nevihto, ko je ta še zelo daleč.« 
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Nadaljevala sta z oranjem, vendar nista zorala niti dveh vrst, 
ko so nebo že prekrili temni oblaki. Imela sta ravno toliko časa, 
da sta vrnila oba konja v hlev, preden se je neurje razbesnelo. 
Billy ni pogosto razmišljal o Bogu, ker se je ta tema redko 
pojavljala med hišnimi razgovori, ampak tisti dan je razmišljal o 
Njem in se spraševal, kakšne druge pronicljive instinkte je še Bog 
dal živalim. Ko je razmišljal o vseh čudovitih stvareh, ki jih je 
videl med gozdnimi živalmi, je prišel do sklepa, da je Bog 
zagotovo zelo pametna oseba. 

Nekega sobotnega jutra je Billy vprašal, če lahko tekom 
dneva odide v mesto. Charles mu je dal kovanec v vrednosti 
desetih centov, ker mu je ves teden pomagal in mu dejal: »Nikar 
ne porabi vsega na enem mestu, sin.« 

Billy je štopal do Jeffersonvilla in odšel v hišo svojega 
sorodnika, Jimmyja Poolea. Potem je skupaj z Jimmyjem in 
Earnestom Fisherjem pešačil v mesto, da bi potrošil svoj denar. 
Billy se je ves čas hoje igral s kovancem v žepu. Počutil se je zelo 
bogatega. Najprej si je kupil kornet sladoleda za peni. Ko ga je 
pojedel, si je kupil še dva. Potem je odšel v trgovino Schimpff's 
Candy Store in se zazrl v vrstico nad steklenimi posodami s 
trdimi bonboni. Billy je že prej bil tukaj in je vedel, kaj ima 
najraje. Plačal je dva centa za dvajset dkg hudih bonbonov. Ostalo 
mu je še pet centov, ravno dovolj za dva filma v kinu Leo 
Theaters. 

Potem ko je več ur gledal vesterne, je Billy sanjaril o 
življenju na zahodu in da bi postal junak velikih živinorejskih 
kmetij. Vrhunec njegovih mladostnih ambicij je bil postati pravi 
kavboj, z debelimi usnjenimi kavbojskimi hlačami, s čevlji in 
deset galonskim klobukom ter s trdoglavim konjem, ki ga ne bi 
mogel jezditi nihče drug razen njega. Pogosto je poslušal svojega 
očeta, ki je pripovedoval, kako je takrat, ko je bil še mlajši, krotil 
divje konje in hodil na rodeo tekmovanja iz Kentuckyja v Teksas. 
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Billy si je mislil: »Oh, ko bom še samo malo zrastel, bom odšel 
na zahod in bom pravi jezdec.« 

Billy je vadil na starem konju za oranje. Ko je s svojim 
očetom preživel dan na polju, je Billy prihajal domov vedno 
nekoliko prej, da bi opravil nekatera običajna dela. Odpeljal bi 
svojega utrujenega konja onkraj kolibe do žleba z vodo, ki je bil 
narejen iz izdolbnjenega debla. Konj bi namočil svoj gobec pod 
njega in požiral vodo, Billy pa bi snel opremo in jo odnesel v 
skedenj. Nad žlebom so običajno brenčale čebele. Billyjevi mlajši 
bratje bi se zbrali okrog. Pobrali bi dlake, ki so jih počesali iz 
konjske grive in repa, jih spletli v ›konjsko kačo‹ ter jo položili v 
žleb, da je v njem plavala. Ker je konj med pitjem razburkal vodo, 
bi ›konjska kača‹ plavala kot vijugasta kača. 

Billy je običajno iz skednja prinesel sedlo in ga vrgel na 
konja. Okrog žleba z vodo so rastle rastline z ježki. Billy je nabral 
pest bodičastih ježkov in jih potisnil pod sedlo, preden bi ga 
čvrsto zategnil. Bratje so se razporedili ob ograji, da bi gledali 
predstavo. Billy je skakal na konjskem hrbtu in ga udarjal z 
nogami v trebuh ter ga skušal prisiliti, da je začel brcati. Ubogi 
konj, utrujen od celodnevnega dela, je samo zarezgetal, se obrnil 
ter komaj dvigoval kopita od tal. Billy se je v sedlu zibal naprej in 
nazaj ter se pretvarjal, da je njegov konj pravi divji konj. Medtem 
ko je udarjal konja po zadnjici s svojim slamnatim klobukom, je 
vzklikal: »Poglejte me! Jaz sem kavboj!« Bratje so se mu smejali 
in ploskali. 

 

 
TO JESEN po žetvi je Billy vse več in več časa preživel v gozdu. 
Ribaril je in lovil s svojim psom za rakune, s Fritzem. Billy je 
ljubil svojega psa in se hvalil, da se lahko Fritz povzpne za vsako 
živaljo, ki spleza na drevo. Niti dihur ni mogel odvzeti poguma 
njegovemu zvestemu psu. Fritz bi pregnal dihurja v grmovje, 
potem pa krožil in renčal okrog njega. Ko bi Billy pritekel, bi 
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samo dvignil grm in rekel: »Primi ga.« Brez oklevanja bi Fritz 
skočil in zgrabil dihurja, pri tem pa zanemaril strašen smrad, s 
katerim ga je škropil. Seveda, Billyjeva mama tega ni odobravala.  

Billyju je lov in ribolov postal več od hobija. Ure, preživete v 
gozdu, so postale njegovo zatočišče pred zunanjim svetom, oddih 
miru v življenju, ki je bilo obremenjeno z neznosnimi razmerami. 
V gozdovih se Billy ni počutil zavrženega. Počutil se je kot del 
divjine, kot del ritma letnih časov, kot del naravnega reda v 
vesolju. Počutil se je, kot da pripada sem. 

Billy je začel pohajati vse dlje in dlje od doma in tako je 
odkril Tunnel Mill, podeželsko območje, 25 kilometrov 
severovzhodno od Jeffersovilla, blizu Charlestowna v Indiani. 
Območje je dobilo ime po znamenitem mlinu moke, ki se je 
nahajal ob potoku Fourteen Mile Creek. Na začetku leta 1800 je 
človek po imenu John Work iskal ugodno mesto za mlin. Ni bilo 
lahko najti zares idealnega mesta. Voda je morala teči dovolj hitro 
in v zadostni količini, da bi premikala ogromne mlinske lopatice 
čim več mesecev v letu, kot je le mogoče. John Work je opazil, da 
je na enem mestu Fourteen Mile Creek skoraj popolnoma 
obkrožen z velikimi skalami s padom okrog 7 metrov. 
Predvideval je, če zgradi mlin nizvodno od hriba in prebije tunel 
naravnost skozi pečino, bi vodni padec skozi tunel zadostoval za 
vrtenje mlinskih lopatic. Mlin in tunel sta bila končana leta 1820 
in po tistem je kraj dobil ime Tunnel Mill (kar pomeni tunelski 
mlin). Trideset let po tem je sin Johna Worka mlin prodal 
Wilfordu Greenu in njegova družina je ta mlin obdržala. Zato 
tamkajšnji prebivalci to področje imenujejo tudi Green Mill 
(oziroma Greenov mlin). 

 Odmaknjeno od civilizacije, je področje Tunnel Milla bilo 
bogato z ribami, jeleni, oposumi, dihurji, rakuni, pižmovkami, 
bobri, vevericami, z drevesi, hribi, skalami, potoki, s tišino in 
mirom – skratka z vsem, kar je Billy v življenju želel. Pogosto je 
odhajal tja, pri tem pa potoval na tovornih vozovih, ki so pogosto 



Naključni strel 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 49 

49 

vozila med Charlestownom in Jeffersonvillom. Včasih je uspel 
nagovoriti svoja dva prijatelja, Jimmyja Poolea in Sama Adaira, 
da sta šla z njim. Včasih je vzel s seboj Edwarda in Henryja. 
Običajno bi prespali v zapuščeni gozdarski kolibi in vedno bi si 
za zajtrk lovili ribe iz potoka. Na enem mestu je Fourteen Mile 
Creek ustvaril popoln bazen globine 3 metrov in širine 12 metrov. 
Billy je to mesto imenoval ›Beaver Hole‹ (oziroma bobrova 
jama). Vanj je vrgel dolgo vrv in jo zavezal za vejo drevesa nad 
vodo. Z brega so se zavihteli v širokem loku nad potok, potem pa 
spuščali. Vrv bi fantom nudila dolge ure zabave.  

Ko mu ni uspelo nikogar prepričati, da bi šel z njim, je Billy 
sam štopal do Tunnel Milla. Tam bi preživel dneve in dneve v 
lovu, ribarjenju in raziskovanju gozdne divjine. V enem od teh 
dolgih sprehodov je po naključju odkril svoje skrivališče. Ko je 
obhodil hrib, se je znašel na dnu apnenčaste pečine. Pod njo je 
teren padal 25 metrov globoko v dolino. Celotno področje je bilo 
poraslo z gostim gozdom in prekrito z velikimi skalami, ki so v 
preteklosti padle s pečine. Billy je skrbno iskal prehod, kjer bi 
lahko šel ob vznožju pečine, ko je naenkrat zagledal luknjo širine 
60 centimetrov, ki je bila skoraj popolnoma prekrita z bujnim 
rastlinjem. Sprva je domneval, da je to zagotovo lisičji brlog, 
nekakšna razpoka med skalami, ki lahko varuje živali pred slabim 
vremenom. Vendar je po podrobnejšem pregledu ugotovil, da je 
to vhod v votlino. Najprej je vanjo potisnil nogo. Luknja je bila 
globoka približno en meter, potem pa je začela padati poševno 
proti bregu in se razširila v dovolj velik prehod, da je lahko stal. 
Zrak je bil hladen in vlažen. Billy je na kratko otipaval pot, potem 
pa se je ustrašil. Kaj če bo padel v jamo? Ni si upal stopiti naprej 
v temo. Vrnil se bo pozneje, bolje pripravljen. 

Naslednjič, ko se je Billy vrnil na to področje, je prinesel s 
seboj sveče, da bi nadaljeval z raziskovanjem svoje votline. 
Prerinil se je skozi luknjo in zdrsnil po spolzkem pobočju do 
prvega mesta, kjer je lahko stal. Tu je bil prehod širine zgolj 45 
centimetrov. Čeprav so bile stene zelo navpične, je senca, ki jo je 
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ustvarjala njegova trepetajoča sveča, poudarjala mnoge 
apnenčaste kotičke v notranjosti. Prehod je rahlo zavijal v desno 
in se počasi širil. Na tem mestu sta tla in strop bila na primerni 
oddaljenosti, kot da je ta del bil narejen za človeško bivanje. V 
njem je bila celo tanka polica, ki je štrlela iz zidu in je po svoji 
velikosti bila celo primerna za posteljo. Čez kake tri metre in pol 
se je prehod ponovno zožil. Strop in tla sta bila ukrivljena. Iz 
stropa so viseli ostri kosi apnenca, ki so se čvrsto držali, videti pa 
je bilo, kot da lahko vsak trenutek odpadejo. 

Takrat je prehodil že kakšnih sedem metrov in pol od vhoda. 
Nenadoma je obstal in presenečeno zažvižgal. Pred njim se je 
votlina razširila v majhen prostor. Sredi prostora je bila miza iz 
enega samega masivnega kosa apnenca. Miza je bila pravokoten 
blok, višine okrog pol metra, širine pol metra in meter dolga. 
Zgornja površina mize je bila izredno gladka in ravna, vogali pa 
so bilo popolnoma pravokotni. Ampak najbolj presenetljiva stvar 
v prostoru je bila ostra trikotna skala, ki je visela iz stropa kot 
obrnjena piramida. Ta kamen je visel neposredno nad mizo, vrh 
piramide pa se je zaključeval samo nekaj centimetrov nad 
površino mize. 

Billy je bil navdušen nad svojim odkritjem. To se mu je zdelo 
kot popolno skrivališče. Odločil se je, da tega ne bo pokazal niti 
svojim bratom niti prijateljem. To bo njegova posebna skrivnost. 
Ko je zapustil votlino, je vhod zamaskiral, da je slučajno ne bi 
našel kašen izletnik ali lovec. 

 

 
TO SO BILI boljši dnevi njegove mladosti, lepi spomini – 
pešačenje po gozdovih, spanje pod zvezdami, ribolov za zajtrk, 
lov za večerjo z njegovo 22 kalibrsko lovsko puško. Billy je 
izboljšal svojo natančnost, tako da je lahko ustrelil veverico na 
oddaljenosti 50 metrov in vedno jo je zadel natanko med oči. 
Pravzaprav je to postalo njegovo pravilo: če veverica ne bo 
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pogledala proti njemu, ne bo pritisnil na sprožilec. Nič manj ni bil 
spreten s šibrovko in bi z lahkoto sklatil katerokoli ptico v letu. 

Nekega jesenskega večera leta 1923 je štirinajstletni Billy 
odhajal domov s svojim sorodnikom Jimmyjem Polleom. To 
popoldne sta lovila ptice, sedaj pa so njune misli bile drugje – 
šalila sta se, smejala in dregala med seboj. Na žalost je Jimmy 
pozabil izprazniti svojo šibrovko. Nenadoma se je puška sprožila 
in z neposredne bližine ranila Billyjeve noge. Billy se je zgrudil 
ter kričal od bolečin. 

Jimmy je pokleknil in ponavljal: »Oprosti, Billy. Žal mi je. 
Bilo je slučajno. Nisam hotel,« potem pa je dobro pogledal noge 
svojega prijatelja. Prebledel je. »Billy, ne premikaj se. Odhitel 
bom po pomoč.« 

»Ne, ne zapuščaj me,« je zavpil Billy. Toda Jimmy je že tekel 
kot zajec. Ko je Billy pogledal obe svoji nogi, je z grozo videl, da 
sta domala raztrgani na pol. Spustil je glavo nazaj na tla in 
trepetal od strahu. »Bog, usmili se me,« je jecljal. »Ti veš, da 
nikoli nisem…« In potem se je zaustavil ter se poskušal spomniti 
nečesa dobrega iz svojega življenja, nečesa, kar bi vzpodbudilo 
Boga, da bi bil usmiljen z njim. Edino, kar se je lahko spomnil, je 
bilo: »Bog, usmili se me. Ti veš, da nikoli nisem prešuštvoval.« 

Jimmy se je hitro vrnil s svojim sosedom Frankom Eichom, 
ki je Billyja odpeljal v bolnišnico Clark Country Memorial 
Hospital. Billy je kričal v agoniji, medtem ko so medicinske 
sestre s škarjami rezale in odstranjevale velike kose mesa in 
čistile velike rane najbolje kot so lahko. Gospod Eich je Billyja 
držal za roke. Ko so medicinske sestre končale, so morale na silo 
oddvojiti Billyjeve prste od rok gospoda Eicha. Rentgenski 
posnetek je pokazal, da je strelna rana tako blizu arterije, da bi že 
najmanjše premikanje lahko poškodovalo žilo in Billy bi začel 
krvaveti. To je bilo v tistem času, ko še niso imeli transfuzij. Bilo 
bi usodno, če bi izgubil preveč krvi. 
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To noč je Billy spal v presledkih, občasno je jokal, občasno 
pa stokal zaradi bolečin. Malo po polnoči je Billyja zbudil zvok 
čofotanja. Iztegnil je roko proti ranjenim nogam in začutil mlako 
krvi. Pozvonil je na zvonec za poziv medicinskih sester in vse kar 
so lahko storile je bilo, da so z brisačo pobrisale kri in malo 
močneje zategnile zavoje. 

Zjutraj so medicinske sestre prepeljale Billyja v operacijsko 
dvorano in mu dale eter za uspavanje. Doktor Reeder je naredil, 
kar je lahko, da sanira poškodbo, toda ker je Billy bil zelo slab, 
zdravnik ni mislil, da bo fant preživel. V času tega težkega 
dogodka sta ob Billyjevem očetu in materi stali ob strani še dve 
gospe – gospa Steward, družinska prijateljica in gospa Roeder, 
katere mož je bil vodja lokalne avtomehanične delavnice. 

Billy je pod vplivom anestetikov spal osem ur. Ko je končno 
odprl oči, je zagledal gospo Roeder, kako sedi ob njegovi postelji. 
Jokala je, ker je bil zelo blizu smrti. Ponovno je zaspal in se v 
naslednji uri večkrat prebudil in padal v nezavest. In potem se je 
nekaj zgodilo – bilo je podobno sanjam, toda veliko bolj jasno kot 
v sanjah; zelo jasno, kot da je zares tam… In v tem zavedanju je 
čutil, da pada – pada skozi tanke oblake v temno večnost, toneč 
navzdol, navzdol, navzdol… Zdelo se je, da ta svet nima temelja, 
da ni ničesar, kar bi zaustavilo njegovo padanje. Zakričal je: 
»Oče!« Ta beseda se mu je zdela tako prazna in brez življenja. 
»Mama!«, je zakričal. »Mama!« Tam ni bilo njegove matere. 
»Bog!«, je zavpil. »Ujemi me!« Njegov usmiljenja vreden krik je 
izginil v ogromni praznini. Ali je tema neskončna? Ali je odšel 
izven zemeljskega področja, izven Božjega dosega? Morda bo za 
vedno ostal v tem padanju. Prevzel ga je grozen strah. 

Potem je zaslišal tihe, zelo tihe glasove – grozljive tarnajoče 
glasove. Ko je padal, so glasovi postajali vse glasnejši, dokler 
niso bili povsod okrog njega – eno samo ječanje in stokanje. 
Sedaj so se iz teme pojavili obrazi, ženski obrazi, odvratni obrazi 
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z zelenimi razpadajočimi ranami okrog oči in z zavijajočimi 
ustnicami, ki so stokala: »Uh…, uh…, uh…, uh…« 

Billy je zakričal: »O Bog, usmili se me! Usmili se me! Če mi 
dovoliš, da se vrnem in živim, Ti obljubljam, da bom dober fant!« 

V trenutku je bil zopet v bolniški sobi. Njegov zamegljeni 
pogled se je osredotočil na temne poglobljene oči njegove matere. 
Njen obraz je zažarel in objela je svojega sina ter jokala: »Oh, 
Billy, Billy, mislili smo, da si mrtev. Hvala Bogu, živ si.« 

Živ, da – ampak komaj. V tistem času ni bilo penicilina in 
težke poškodbe so pekle zaradi infekcije. Njegovo bivanje v 
bolnišnici je trajalo več tednov. Branhamovi niso imeli denarja, 
da bi plačali račune bolnišnične oskrbe, zato je gospa Roeder 
organizirala dobrodelno akcijo za Billyja. Na koncu so bili vsi 
stroški plačeni s pomočjo društva za pomoč iz njene cerkve, s 
pomočjo prostozidarjev, Ku-Klux-Klana in z zasebnimi 
donacijami. 

Končno so zdravniki povedali, da si je Billy dovolj 
opomogel, da lahko odide domov. Na žalost njegovih težav še 
zdaleč ni bilo konec. Doma je še naprej bil prikovan na posteljo. 
Minili so meseci, z njegovimi nogami pa ni bilo nič bolje. Billy se 
je premetaval na svoji slamnjači in je mnogo mračnih ter bolečih 
ur razmišljal o nenavadni izkušnji, v kateri je tonil v tako strašno 
temo. To se mu je zdelo zelo resnično, zelo jasno. Kje je to bil? 
Zdravniki so mu pozneje povedali o njegovem fizičnem stanju v 
tistem trenutku – srčni utrip mu je počasi pojenjal, tako da so bili 
prepričani, da umira. Billy se je vprašal, če ni morda padal v 
pekel? To mu ni dalo miru. Pomislil je: »Oh, naj nikoli ne pridem 
na takšno mesto, naj nobenemu drugemu človeškemu bitju ne bo 
treba priti na takšno mesto.« In potem se je spomnil tega, kar je 
obljubil Bogu: »Če mi dovoliš, da se vrnem in živim, Ti 
obljubljam, da bom dober fant!« Kaj pomeni ›biti dober fant‹? In 
kdo je pravzaprav Bog? Vsa ta izkušnja ga je begala. 
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Tako kot je hladna zima v letu 1924 počasi prehajala v vse 
toplejšo pomlad, je bilo jasno, da z Billyjevimi ranami gre na 
slabše, namesto na boljše. Meče je imel otečene, imel je dvakrat 
debelejše kot sicer in so pritiskale na bedra, tako da sploh ni 
mogel zravnati nog. Doktor Reeder je njegovo stanje 
diagnosticiral kot zastrupitev krvi s šrapneli, ki so ostali v 
njegovih ranah. Billyjevo življenje je ponovno viselo na nitki. 
Zdravniki so svetovali, da mu amputirajo obe nogi v višini beder. 
Billy se ni mogel sprijazniti ob misli, da bo izgubil noge. Kako bo 
lovil in postavljal zanke za živali v gozdu? Brez tega je bilo zanj 
isto, kot da bi bil mrtev. Z absolutno odločnostjo je zavrnil 
možnost, da bi mu odrezali noge. V joku je dejal: »Ne, doktor – 
potem to naredite malo više in jih odrežite tukaj,« in je z rokami 
pokazal na vrat. 

»Obstaja možnost, da uspemo, četudi jih ne amputiramo,« je 
odvrnil doktor Reeder. Moramo poskusiti odstraniti tuje delce iz 
ran. Možnosti so majhne, ampak morda nam uspe.« 

Billy je bil pripravljen sprejeti to majhno možnost. In tako, 
sedem mesecev po nesreči s šibrovko, je Billy zopet pristal na 
operacijski mizi. Doktor Reeder in doktor Pearl, specialist iz 
Louisvilla, sta ponovno odprla njegove rane in začela 
odstranjevati koščke umazane lovske obleke, delčke naboja in ves 
svinec, ki sta ga lahko našla. Potem sta rane zašila in upala na 
najboljše. 

Billy je pod anestezijo spal več ur. Ko se je prebujal iz svoje 
blodnje v bleščečo svetlobo zavesti, je Billy imel še eno 
nenavadno izkušnjo, ki je bila prav tako jasna in resnična kot 
prejšnja, vendar popolnoma drugačna. Tokrat je vedel, da je zares 
buden, ker je ležal na bolniški postelji in gledal naravnost v 
svojega očeta. Bolniška soba se je zameglila in nenadoma se je 
zdelo, kot da stoji sredi prerije na zahodu. Kaktusi in šopi trave so 
rasli na vsaki strani obzorja. Pred njim je stal velik zlat križ, ki se 
je bleščal kakor sonce in izžareval svetlobne žarke. Ko je Billy 
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dvignil roke proti temu emblemu, se je zdelo, kot da nekateri od 
teh žarkov prodirajo naravnost v njegova prsa. Tedaj je ta 
izkušnja prenehala in Billy se je znova znašel v bolniški sobi, 
kako gleda v svojega očeta. 

Operacija je bila uspešna.  
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Poglavje 6 

Težek udarec 

1925 – 1927 

ODRAŠČANJE ob nezakoniti proizvodnji alkoholnih pijač je pri 
Williamu Branhamu ustvarilo izkrivljeno sliko o nasprotnem 
spolu. Velikokrat je videl poročene ženske, kako so se ob prvem 
mraku tihotapile v kolibo, da bi vso noč popivale z moškimi, ki 
niso bili njihovi možje. Do jutra bi običajno te ženske bile tako 
pijane, da bi jim moški dajali kavo in jih sprehajali v krogu ter jih 
tako poskušali dovolj strezniti, da bi se lahko opotekale domov in 
pripravile zajtrk za svoje družine. Takšno vedenje se je Billyju 
zagnusilo. Mislil si je: »Če so one takšne, si ne bom privoščil 
takšnih problemov, pa četudi me prisilijo v to.« 

Kot posledica te negativne izkušnje, je Billy odraščal in 
sovražil vse vrste družabnih dogodkov, ki bi ga lahko pripeljali v 
stik z dekleti. Pa če je bila to rojstnodnevna zabava ali ples na 
skednju, se je Billy tega izogibal v širokem krogu. Že ob sami 
napovedi za pripravo zabave si je zapomnil čas in kraj dogodka in 
poskrbel, da je bil ob tistem času nekje drugje. Včasih bi njegova 
mama in oče povabila svoje sosede na zabavo. Ob teh nočeh bi 
Billy vzel svojo petrolejko in svojega psa ter urno pobegnil v 
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naravo, kjer bi pol noči preživel v lovljenju rakunov in oposumov. 
In ko bi se končno vrnil domov, če so muzikanti še vedno zavijali 
s svojimi gosli, bi se Billy povzpel na vrh drvarnice in spal do 
zore. 

Prekinitev šolanja ni rešila niti enega Billyjevega problema. 
Samo prerazporedila jih je. Še vedno se je moral spopadati z 
nenehno zavrženostjo. Večina lokalnih mladeničev ga ni marala, 
ker ni pil in kadil, dekleta ga niso imele rade, ker ni hodil na plese 
in zabave. Nihče ga ni razumel. Kar pa je bilo najhujše, Billy ni 
razumel niti samega sebe. Čeprav je imel rad ljudi in je želel biti 
sprejet, se ni mogel prisiliti, da bi se obnašal kakor drugi 
mladeniči njegovih let. 

Mislil si je: »Dobro, če že moram biti izobčen, potem bom 
postavljal pasti za živali. Ko bom starejši in bom lahko nekje 
zaslužil dovolj denarja, da bom lahko pomagal skrbeti za svojo 
mamo, bom odšel v Kolorado ali državo Washington ali celo v 
Britansko Kolumbijo in bom tam postavljal pasti za živali. Vzel 
bom svojo lovsko puško in pasti ter si priskrbel veliko psov in 
bom živel tam, dokler ne umrem. In nikoli se ne bom poročil.« 

Billy je vedno, kadar koli je delal dolgoročne načrte, v njih 
vključil svojo mamo. Žalostilo ga je, ker je pretrpela toliko težkih 
življenjskih preizkušenj zaradi slabega življenja njegovega očeta. 
Ko je bila stara trideset let je bila mati osmih otrok, najstarejši jih 
je imel petnajst. Nikoli ni bilo dovolj denarja, nikoli dovolj 
oblačil, pogosto ni bilo dovolj hrane. Billy jo je pogosto videl, 
kako sedi na hišnem pragu z dojenčkom v roki, pred zaklenjenimi 
vrati svoje hiše, medtem ko je Charles vso noč ležal v njej, pijan 
in nepriseben. In vendar, kljub vsemu, Ella Branham je bila 
zvesta svojemu možu in se je nenehno trudila, da bi oblekla svojo 
družino, jo nahranila in poskušala biti vesela, kolikor je pač to 
bilo mogoče. Billy jo je ljubil zaradi njene moralnosti, še bolj pa 
jo je ljubil, ker ga je sprejela takšnega kot je, vključno z vsemi 
njegovimi posebnostmi. Smatral je, da si od življenja zasluži 
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nekaj več in da je skrb zanjo del njegove odgovornosti. Njen 
primer je Billyju dal upanje, da tudi drugod po svetu obstajajo 
moralne žene. 

Nekje okrog leta 1926 se je v mesto priselilo mlado dekle, ki 
se je spoprijateljilo z dekletom Jimmyja Poolea. Ker sta se Jimmy 
in Billy veliko družila, je Billy srečal to dekle pri Jimmyjevi hiši. 
Njena lepota ga je fascinirala. Zdelo se mu je, da ima oči kot 
golobica, bele zobe kakor biseri in eleganten vrat kakor labod. Ko 
mu jo je Jimmy predstavil, je dekle pomežiknilo z očmi in 
spogledljivo reklo: »Kako si, Billy?« To je bilo to. Billy je bil 
ujet. 

Pozneje je Jimmy igral vlogo posrednika. »Mislim, da si ji 
všeč, Billy.« 

Billy se je v notranjosti topil: »Misliš?« 
»Zagotovo si ji všeč. Veš kaj? Zakaj ne bi šli na dvojni 

zmenek? Popeljala ju bova naokrog z očetovim starim Fordom – 
seveda, če mi ga bo uspelo vžgati.« 

»Ne vem,« je nervozno odgovoril Billy. 
»Daj no. Zabavali se bomo. Toda potrebovali bomo nekaj 

denarja. Koliko denarja lahko zbereš?« 
Billy je okleval, potem pa se je odločil. Če je tej čudoviti 

deklici zares všeč, ne bo varčeval. »Imam trideset centov.« 
To je bilo Jimmyju všeč. »Dobro, jaz imam petintrideset 

centov. To bi moralo zadostovati. Razen goriva jima morava 
kupiti kakšen hladen sok ali sladoled ali kaj podobnega.« 

Billy je dobil idejo, s katero bi se pred dekletoma lahko 
pokazal v boljši luči. »Veš kaj, Jimmy? Ali lahko ti voziš, jaz pa 
bom kupoval?« 

»Meni se to zdi v redu.« 
Z dvigalom sta morala dvigniti zadnji kolesi avtomobila in 

poskušala desetkrat ročno vžgati motor, preden je stari model-T 
vžgal. Ko sta popeljala svoji dekleti, je sonce že zašlo. Billy in 
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njegova simpatija sta sedla na zadnji sedež. Sramežljiv kot vedno, 
se je Billy odmaknil čimbolj na eno stran, medtem ko je ona 
sedela na drugi strani. Upal je, da bosta prostor med njima in tema 
skrili njegovo obrabljeno obleko. 

S spuščeno streho avtomobila so drdrali po mesečini in niso 
imeli določenega cilja. Govorila sta samo Jimmy in njegovo dekle 
na prednjih sedežih. Billy je sedel in molčal ter se izogibal 
pogledu svoje simpatije. Razmišljal je, kako čudovita je videti v 
mesečini in srce mu je pokalo od ponosa že ob sami misli, da je 
takšna lepotica šla z njim na zmenek. Morda punca sploh ni slaba. 

Pogledala je proti njemu in se nasmehnila. »Noč je lepa, 
kajne?« 

Billy je dejal: »Da, res je.« 
»Nocoj je ples v Sycamore Gardenu,« je dejala. »Pojdimo 

tja.« 
Billy je otrdel: »Ne, mislim da ne želim. Jaz ne plešem.« 
Nekaj časa so še tavali po tem področju, dokler se niso 

pripeljali do trgovine z mešanim blagom, ki je stala ob cesti. Billy 
in Jimmy sta že imela načrt, kako bosta vse izpeljala. Billy se je 
odkašljal. »Jimmy, jaz sem malce žejen. Ali se ne bi ustavili?« 

»Dobra ideja, Billy.« Jimmy je zaustavil avtomobil in dejal: 
»Grem in nam prinesem nekaj za jesti in piti.« Ampak to je bila 
samo igra, saj Jimmy ni imel niti penija. Petindvajset centov sta 
porabila za galon bencina, kar je bilo približno 9 litrov. Ostalo 
jima je štirideset centov, ki jih je Billy pospravil v žep. 

Billy je dejal: »Pusti, Jimmy. Bom jaz odšel po to.« 
Vsak sendvič je stal pet centov, štirje veliki sendviči s šunko 

in prekriti s čebulo. Billyju je še ostalo ravno toliko denarja, da je 
kupil štiri Coca-Cole. Pojedli so jih v avtomobilu in uživali ob 
pesmi čričkov ter v nočnem svežem zraku. Billy se je dobro 
počutil. Zares je bil všeč tej deklici! Nocoj je del ekipe – zares je 
bil nekdo! 
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Popili so Coca-Cole in Billy je odnesel steklenice v trgovino, 
da mu vrnejo polog. Ko se je vrnil, so ostali trije sedeli v 
avtomobilu in kadili. Billy skoraj ni mogel verjeti svojim očem – 
njegova simpatija, ta lepa mlada deklica, je kadila cigareto! 
Nagnila je svojo glavo nazaj in izdihnila dim skozi nos. Billyju se 
je to gnusilo. Povzpel se je na zadnji sedež in se nezainteresirano 
usedel. Njegovo dekle ga je vprašalo: »Ali želiš cigareto, Billy?« 

»Ne,« je mrko odvrnil. »Jaz ne kadim.« 

Jezno ga je pogledala. »Billy Branham, kaj ti je? Najprej si 
mi dejal, da ne plešeš. Sedaj mi praviš, da ne kadiš. Kaj sploh rad 
počneš?« 

»Obožujem lov in ribolov.« 
»Kako dolgočasno.« Z ogorčenjem je dvignila zgornjo 

ustnico. »Tukaj imaš, Billy. Pokadi to cigareto in uživaj v 
življenju.« 

»Ne, mislim da ne bom.« 
»Ali mi hočeš reči, da smo dekleta drznejša od tebe?«, se je 

posmehovala. »No poglej, ti si prava mevža.« 
Mevža? Ta strašna beseda ga je prizadela bolj kot past za 

bobre, ko ga udari po gležnjih. Mevža? Bolečina je prebodla 
njegovo srce. Mevža? Ne, nisem. Jaz sem ›veliki zloglasni Billy‹ 
– lovec, traper, borec. Ji bo že pokazal. »Daj mi cigareto,« je 
ukazal. 

Samovšečno je udarila po škatli in mu jo ponudila. Billy je 
dejal: »Daj mi vžigalico.« 

»No, sedaj pa je to že bolj podobno moškemu,« je odvrnila in 
mu izročila vžigalico. 

Billy je namestil vžigalico in jo skupaj s cigareto dvignil proti 
svojim ustom. Eno je držal v eni roki, drugo pa v drugi roki. Toda 
še preden se je cigareta dotaknila njegovih ustnic, se je zaslišal 
zvok. Slišati je bilo kot šušljanje listja v vetru. Spustil je cigareto 
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in napeto prisluhnil. Ničesar ni več slišal. Pomislil je: »Uh, to je 
samo moja domišljija.« 

Njegovo dekle je vprašalo: »Kaj se je zgodilo, Billy?« 
Odkimal je z glavo. »Nič. Samo prižgati jo skušam.« 

Ponovno je dvignil cigareto k svojim ustom. In spet je zaslišal 
zvok, tokrat glasneje – tih, neprekinjen veter, ki je postajal vse 
glasnejši, postajal je vse močnejši, dokler mu ni grmelo v ušesih. 
»Huuššššš!« Njegove roke so na pol poti proti ustom otrpnile. 
Spomnil se je tega globokega glasu iz topolove krošnje, ki ga je 
opozoril: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj svojega telesa na 
noben način, ker imam delo zate, ko boš odrastel.« Njegove roke 
so se začele tresti. Vžigalica je zgorela med njegovimi prsti, zato 
jo je odvrgel. Potem je odvrgel cigareto. Začel je jokati. 

Njegovo dekle se je hihitalo: »Sedaj vem, da si mevža.« 
Jezen, razočaran in prestrašen, je Billy odprl vrata 

avtomobila, skočil ven ter začel stopati po cesti in še kar naprej 
jokal. Jimmy se je pripeljal do njega. »Daj no, vstopi, Billy.« 
Billy je odkimal z glavo. »Ne bom, Jimmy,« in nadaljeval s hojo. 
Jimmy mu je sledil, ga nagovarjal, naj se usede v avtomobil, 
istočasno pa se je njegovo dekle neusmiljeno norčevalo: »Billy 
Branham, ti si velika mevža. Mislila sem, da si moški.« 

Billy je zaihtel: »Tudi jaz sem to mislil,« in zavil s poti ter 
krenil čez polje, kamor mu avtomobil ni mogel slediti. Hodil je, 
ne da bi se oziral, dokler ni prispel na drugo stran hriba, od koder 
ni več mogel videti ceste. Potem je počepnil na tla in ihtel proti 
luni: »Jaz sem nihče. Nimam prijateljev. Med temi fanti sem črna 
ovca. Nihče me nima rad. Zakaj sploh živim? Kakšna korist je 
sploh od mene? Oh, ko bi obstajal kakšen način, da bi lahko kar 
umrl tukaj in da se vse to konča. Ujetnik sem nečesa nenavadnega 
in ne vem, kaj naj naredim s tem!« 

Ihtel je tako dolgo, dokler se njegova čustva niso umirila. 
Potem je enostavno samo sedel in opazoval luno, pri tem pa se je 
počutil tako mrtvega, kot tista kamnita krogla brez življenja 
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zgoraj v vesolju. Nenadoma je začutil nekaj nenavadnega, kot 
nekakšen pritisk na njegovo kožo. Imel je čuden občutek, kot da 
ni sam. Zadržal je dih in pozorno poslušal. Nobenega zvoka ni 
slišal. Pogledal je naokrog čez polje, obsijano z mesečino. 
Nikogar ni bilo na vidiku, toda Billy je kljub temu čutil, da nekdo 
(ali nekaj) stoji čisto ob njem. Zmrazilo ga je do kosti. 
Prestrašeno je začel bežati domov. 

Takšne izkušnje so Billyju dale vedeti, da se njegovo 
življenje razlikuje od običajnega v več pogledih in ne samo zaradi 
revščine. Pojavljali so se nenavadni dogodki, ki so ga mučili – kot 
na primer takrat, ko je naletel na vedeževalko. On in Jimmy Poole 
sta bila na karnevalu, se sprehajala po cesti ter poslušala ljudi, ki 
so ju klicali in hvalili svoje sposobnosti v raznih igrah in 
dokazovanju. Šla sta mimo vedeževalkinega šotora. Pred šotorom 
je stala mlada ciganka. 

»Hej, ti,« je poklicala ciganka. »Pridi sem za trenutek.« Oba 
sta se ozrla. »Ti s ponošenim puloverjem,« je pripomnila. 

Billy je nosil ponošen pulover. Odšel je do vedeževalke, 
misleč, da verjetno želi, da ji kupi Coca-Colo in sendvič. »Da, 
gospa, kaj lahko storim za vas?« 

Dejala je: »Ali veš, da te spremlja svetloba?« Billyja je to 
presenetilo, kot kakšna nenavadna izjava: »Svetloba? Na kaj 
mislite?« 

Pojasnila je: »Vidim, da si rojen pod znamenjem – trije 
glavni planeti so v konjunkciji v tvoji prvi hiši; in vsi kvadrirajo 
Neptun – zelo globoko. Zaradi tega te spremlja svetloba. Ti si 
rojen za Božanski klic.« 

Billy se je prestrašil. »Poslušaj, ženska, utihni!«, je odbrusil 
in hitro odšel od tam. 

Pozneje je to povedal svoji materi. Ona je dejala: »Billy, 
dobro si naredil. Te vedeževalke so od hudiča.« 
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To ga je mučilo. Zakaj bi nekdo, ki je tako očitno povezan s 
hudičem, izpostavil njega, češ da ima, kot je to imenovala tista 
ciganka, ›Božanski klic‹? 

Ker ni razumel samega sebe, je Billy postajal vse bolj in bolj 
nezadovoljen s svojim položajem. Zakaj je on vedno tisti grdi 
raček, ki se ne more vklopiti med svoje vrstnike? Pa tudi v svoji 
družini ni dobil zavetja. Čeprav je Charles takrat že preselil svojo 
družino iz koče gospoda Wathena v večjo hišo v predmestju 
Jeffersonvilla, je bilo življenje doma še naprej v krču in zmedi. 
Avgusta leta 1927 je Ella Branham dobila svojega devetega sina, 
Jamesa Donalda. Tako da je devet dečkov v starosti od enega do 
osemnajst let živelo skupaj in se borilo v eni hiši. 

Kot vedno, je Billy svoj največji mir našel med tavanjem po 
gozdovih s svojim psom Fritzem. Tedaj pa je prišel težak udarec. 
Gospod Short, namestnik lokalnega šerifa, je zastrupil Fritza s 
strupom za pse. Billy je v sovraštvu pobesnel. Charles je ujel 
svojega sina, kako gre na policijsko postajo z lovsko puško v roki. 

»Grem, da ga ubijem, oče,« je renčal Billy in se tresel od 
jeze. 

Charles je svojemu vročekrvnemu sinu odvzel lovsko puško. 
»Ne boš, če lahko tu kaj pomagam, ne boš.« 

Billy se je vrnil na grob svojega mrtvega psa, pokleknil in 
snel svoj klobuk. »Fritz, ti si bil moj prijatelj, prava družba. Ti si 
me oblačil in hranil in me pošiljal v šolo. Jaz bi moral skrbeti 
zate, ko bi ostarel. Sedaj pa te je gospod Short predčasno ubil. 
Obljubljam ti, Fritz, da ne bo ostal živ. Nekega dne ga bom ujel, 
kako hodi po ulici in takrat ga bom povozil z avtomobilom. Plačal 
bo zaradi tebe.« 

Sedaj, ko je ostal brez prijatelja, je Billy bolj kot kadarkoli 
prej čutil potrebo, da spremeni svoje življenje, zato je prečkal 
reko v Louisvillu v Kentuckyju in se vpisal v mornarico. Ko je to 
zvečer povedal svoji mami, je bila zelo jezna. Takoj zjutraj je 
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odhitela do urada za novačenje v mornarico in jih prisilila, da 
izbrišejo ime njenega sina s svojega seznama. 

Billy je spoznal, da če želi narediti drastično potezo, jo mora 
narediti skrivoma. Kasneje, to jesen, je dobil priložnost. Spoznal 
je človeka po imenu Francisco, ki se je pripravljal, da bi se 
odpeljal na zahod v Phoenix v Arizoni. Billy mu je omenil, da 
tudi sam načrtuje, da bo nekega dne odšel na zahod. Gospod 
Francisco je uvidel, kaj si Billy želi, zato ga je vprašal, če želi 
oditi z njim. Ponudil mu je celo plačilo, če mu pomaga voziti 
avtomobil v času potovanja, dolgem preko tri tisoč kilometrov. 
Billy je z obema rokama sprejel ponudbo in se hitro pripravil za 
potovanje. Billy je povedal svoji mami, da odhaja na kampiranje 
za teden ali dva v Tunnel Mill. Na ta način bi lahko zapustil 
mesto, ne da bi ga ona od tega odvrnila. Ko bo prišel v Arizono, ji 
bo napisal pismo in vse pojasnil.  
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Poglavje 7 

Beg v puščavo 

1927 – 1929 

KO JE WILLIAM BRANHAM prispel v Phoenix v Arizoni, 
mu je gospod Francisco plačal tri dolarje, ker mu je pomagal pri 
vožnji. To je bil ves denar, ki ga je Billy imel, vendar ni bil 
zaskrbljen. Bil je prepričan, da se bo pojavila kakšna priložnost. 
To je bilo decembra leta 1927. Imel je osemnajst let in je 
prekipeval od navdušenja zaradi nove življenjske priložnosti. 

Potem ko je mami poslal pismo z obrazložitvijo, je Billy 
sklenil, da bo raziskal mesto. Kmalu je naletel na neuraden rodeo. 
To ga je vzpodbudilo, da je pomislil: »Jaz sem zares dober jezdec. 
Glede na to, da sem brez denarja, zakaj ne bi enostavno zaslužil 
nekaj denarja na tem rodeu? Toda najprej si moram kupiti usnjene 
kavbojske hlače, preden bom stopil pred tiste kavboje.« 

Odšel je po ulici do najbližje trgovine z oblačili in poskusil 
neke usnjene kavbojske hlače. Bile so izvrstne – na pasu so imele 
vgravirano besedo ›ARIZONA‹ in na vsaki hlačnici kravjo glavo 
z očmi iz medeninastih gumbov. Billy se je pogledal v ogledalo in 
pomislil: »Izgledam kot bantamski petelin, samo puh in perje.« 
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Prodajalec je dejal: »Stanejo petindvajset dolarjev, gospod.« 

Billy je bil srečen, ker je imel izgovor, da jih lahko pusti: »Na 
žalost imam samo tri dolarje, gospod.« 

Prodajalec je predlagal: »Bolje je, da se zadovoljite z Levis 
jeansom.« 

Billy je kupil Levis hlače in kavbojski klobuk, potem pa se 
vrnil na rodeo. Na ograji so sedeli krivonogi in izkrivljeni 
kavboji, ki so bili videti, kot da bi šli skozi več pregonov čred in 
vojn med živinorejci. Billy je pomislil: »To je mesto, kamor 
spadam.« Splezal je na ograjo ob sebi. Vsi okrog njega so nekaj 
živahno momljali. Billy je prišel ravno v trenutku, ko se je slavni 
jezdec povzpel na zloglasnega divjega konja. Konj je bil zaprt v 
bližnji konjušnici. Billy je gledal dolgonogega jezdeca, kako se 
vzpenja na sedlo in pomislil: »Če on ne bo mogel jezditi tega 
konja, ga bom jaz.« 

Takoj ko so se vrata odprla, je konj zarezgetal in skočil iz 
svojega boksa z vsemi štirimi nogami v zrak. Ko se je dotaknil 
zemlje, je ponovno skočil, zvijal svoje telo in istočasno brcal z 
vsemi štirimi podkovanimi nogami. Jezdec je zdrsnil iz sedla kot 
slamnato strašilo, padel s topim udarcem na tla in nepremično 
obležal sredi konjušnice, iz nosu pa mu je tekla kri. Medtem ko je 
človek, ki je bil zadolžen za zbiranje črede, ujel divjega konja in 
ga vrnil v boks, so nezavestnega kavboja odnesli v reševalno 
vozilo in odpeljali. 

Človek je počasi prijezdil do ograje, kjer je Billy sedel z 
vsemi temi kavboji, oblečenimi v usnje. Dejal je: »Dal bom 
petdeset dolarjev vsakemu, ki bo lahko ostal na tem konju vsaj 
trideset sekund.« Človek je stal pred kavboji in jih gledal 
naravnost v oči ter ponovil svojo ponudbo. Nihče je ni sprejel. 
Potem se je človek postavil pred Billyja in ga vprašal: »Ali si ti 
jezdec?« 

»Ne, gospod,« je prestrašeno odgovoril Billy. 
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BILLY SE JE ZAPOSLIL na živinorejski farmi severozahodno 
od Phoenixa blizu malega mesta, ki se imenuje Wickenburg. 
Njegove jahalne sposobnosti so se hitro izboljšale, tako da je 
kmalu opravljal svoj del opravil na farmi – postal je pravi kavboj, 
natanko to, o čemer je sanjal. 

Lepota prerije je presenetila celo njegove najbolj nore sanje. 
Okrog njega so se razprostirale gore, ki so se dvigovale iz 
prerijske ravnine. Ogromni ›saguaro‹ kaktusi so prekrivali 
puščavsko ravnino in pobočje kanjona. Puščava je bila pojem 
raznolikosti – bila je polna ›opuntia‹ kaktusov, majhnih kaktusov, 
ki spominjajo na bobrov rep z dolgimi neprijetnimi bodicami, 
›vivipara‹ kaktusov, ki so prekriti s tankimi iglicami tako na 
gosto, da so videti kakor krzno, pa tudi kaktusov v obliki soda, ki 
resnično spominjajo na sod, z pikajočimi rezili in nizkimi 
grmovnimi stebli, ki so znani po svojem španskem imenu ›palo 
verde‹, kar pomeni zelena palica. Ta varljiv rastlinski in živalski 
svet ga je očaral – strupeni kuščarji, rogate klopotače, skakajoče 
podgane, male divje svinje, vse to je bilo zelo eksotično, 
popolnoma drugačno od gozdov v dolini reke Ohio. In on je sredi 
tega. S konjem dviguje prerijski prah ter dela s kavboji in 
govedom. To je življenje. Ali bi lahko bilo še kaj boljšega? 
Počutil se je, kot da bi vstopil v enega izmed teh romantičnih 
vesternov, ki jih je gledal, ko je bil še deček. 

Toda po letu in pol dela na živinorejski farmi je iluzija 
popolnosti počasi začela bledeti. Tako kot je minevalo leto 1929, 
je Billy postajal vse bolj nezadovoljen. Velikokrat se je vprašal, 
kaj je narobe. Prišel je v puščavo, da bi našel mir in izpolnitev, 
toda ta mir in izpolnitev sta ga nekako zaobšla. Ni bil srečen, ne 
popolnoma. Nekaj v njegovem življenju je še vedno manjkalo. 
Toda kaj? 

Končno je prišel čas za jesensko zbiranje črede. Skozi vsako 
poletje je veliko lokalnih farmarjev paslo svoje črede na istem 
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področju visoko v planinah, kjer med visokimi borovimi drevesi 
raste bujna trava. Vsako jesen bi vsi skupaj zbrali razpršeno 
govedo, jo prignali do farme v dolino in jo razdvojili v skladu z 
oznakami, ki so nakazovale, čigava je čreda. Lani se mu je 
jesensko zbiranje črede zdelo najzanimivejše od vseh stvari, pri 
katerih je kdaj sodeloval. Toda letos ga je mučil nemir, ki ga je 
vznemirjal že vso poletje. Kaj ni bilo v redu? 

Ko bi se na stezo spustil večer, bi Billy odstranil sedlo s 
svojega konja in ga položil ob tabornem ognju, da bi mu bil kot 
vzglavnik. Po večerji bi se naslonil na svoje sedlo in gledal sončni 
zahod izza gora, ki so odsevale oranžne, rožnate in rdeče plamene 
čez nebo. Nek star teksaški mož po imenu Slim je uglaševal svojo 
kitaro. Slim bi v puščavi vsak večer skupaj z drugim kavbojem, ki 
je pihal skozi glavnik v papir in brnel v ritmu, igral serenade in 
kavbojske balade. Slim je prepeval: 

Sinoči, ko sem ležal v preriji, 
sem gledal v zvezde nad seboj, 
in se vprašal, če se bo kavboj sploh kdaj, 
lahko prikradel na tisto sladko drugo stran. 

 
Obstaja pot do tega bleščečega srečnega območja, 
ampak ta pot je zamegljena, tako pravijo. 
Medtem ko je široka ta, ki vodi v pogubo, 
označena in razsvetljena ves čas. 
 
Govorijo o enem drugem velikem Lastniku, 

in On nikoli ni preobremenjen, tako pravijo. 
Vedno bo zagotovil prostor za grešnika, 
ki bo stopil na to ozko, tesno pot. 
 
Pravijo, da te On nikoli ne bo zapustil, 
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in ve za vsak gib in pogled. 

Zaradi varnosti bi bilo za nas bolje, da je vžgano, 
naše ime v Njegovi veliki Knjigi. 
 
Ker pravijo, da bo veliko zbiranje, 
ko bodo kavboji stali kakor sirote, 
da jih jezdeci sodbe označijo, 
ki so poslani in poznajo vsak žig. 

 
Mislim, da bom potepuško tele, 
samo človek, ki je obsojen na smrt. 
Znašel se bom med izmečki, 
ko bo prišel šef teh jezdecev. 
 
Billy je spoznal, na kaj namigujejo te besede iz balade. 

Potepuška teleta so bila neoznačena čreda, ki so končala kot meso 
za juho. Toda kdo je ta veliki Lastnik s svojo Knjigo? Billy se je 
vprašal, ali je to tisto, kar ga muči? Ali ima to kaj opraviti z 
Bogom? 

Slim je odigral drugo melodijo, tokrat neko staro cerkveno 
pesem: 

Tam na križu, kjer je moj Odrešenik umrl, 
tam, kjer sem jokal za očiščenje od grehov, 
tam je bila uporabljena kri za moje srce, 

slava Njegovemu imenu. 
 
Ko je poslušal to počasno melodijo, je Billy čutil neko 

posebno bolečino v svojem srcu. Obrnil se je ter potegnil 
pregrinjalo čez glavo. Pustil je prostor samo za oči in nos. Zvezde 
so se mu zdele zelo blizu, kot da potujejo tik nad gorami. V 
nenehnem šumenju vetra skozi borova drevesa, se je Billyju 
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zdelo, kot da sliši Boga, kako kliče svojega prvega sina, potem ko 
je odtaval: »Adam, Adam, kje si?« 

Čez tri tedne se je zbiranje črede končalo. Kavboji so se 
vrnili na farme po izplačilo in da bi prebrali pošto. Billyja je 
čakalo pismo od njegove matere, s poštnim žigom izpred nekaj 
tednov. Med ostalimi novostmi je omenila, da je Edward zelo 
bolan. Billy je to vzel lahkomiselno, ker je mislil, da ima brat 
samo prehlad ali gripo. 

To popoldne so se vsi kavboji odpeljali v Phoenix, da bi se 
poveselili. Čeprav Billyju ni bilo toliko do zabave kot drugim, je 
odšel z njimi, da bi spremenil okolje. 

Ko so farmarji napolnili krčmo, je Billy taval po ulici. 
Njegovo srce je bilo še vedno vznemirjeno. Kaj je narobe? 
Definitivno ni nostalgičen. Ljubil je Arizono, ljubil je puščavo in 
v svojem delu užival. Toda v sebi je še vedno čutil nekakšno 
praznino, neizpolnjenost. Tega ni mogel razumeti. 

Na kratko se je usedel in opazoval promet. Mimo njega je 
prišlo lepo mlado dekle, Španka, z utripajočimi očmi. Medtem ko 
ga je gledala, je izgubila bel robček. Zatopljen v svoje misli, je 
Billy dejal: »Hej, izgubila si robček.« Dekle ga je pobralo in 
nadaljevalo s hojo. 

Billy je v daljavi vzdolž ulice zaslišal glasbo. Sledil je zvoku 
glasbe in prišel do prazne rodeo arene. Tam je, tik ob konjušnici, 
star kavboj igral na svojo kitaro ter prepeval: 

Tam na križu, kjer je moj Odrešenik umrl, 
tam, kjer sem jokal za očiščenje od grehov, 
tam je bila uporabljena kri za moje srce, 
slava Njegovemu imenu. 

 
Ampak ta kavboj je pel to pesem z večjim občutkom, kot 

Slim v preriji. Ta človek je pel to pesem tako, kot da to resnično 
misli. Solze so tekle po njegovem kozàvem obrazu. Na koncu 
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pesmi se je obrnil proti Billyju in rekel: »Brat, sploh ne veš, kaj je 
to, dokler ne sprejmeš tega čudovitega Jezusa Kristusa.« In znova 
je začel s pesmijo: »Slava Njegovemu imenu…« Billy je snel svoj 
klobuk in odšel. Njegovo srce so preplavili nerazložljivi občutki. 

Ko se je Billy vrnil nazaj h krčmi, so se njegovi prijatelji 
farmarji glasno smejali in drug drugemu skakali po nogah, da bi 
se s tem prisilil k plesu. Med seboj so sprejemali stave za pet 
dolarjev, če lahko hodijo po ravni črti, čeprav so bili vsi tako 
pijani, da so komaj stali na pločniku. Billy jih je zbral in posedel 
v avtomobil ter jih odpeljal nazaj v Wickenburg. 

Naslednje jutro, ko je Billy prišel v jedilnico, je dobil v roke 
listek, na katerem je pisalo: »Billy, pridi na severni pašnik. Zelo 
pomembno!« 

Ob vratih staje ga je čakal sel, star policijski ›Lone Star 
Ranger‹. »Bojim se, da imam slabo novico zate,« je dejal sel. 
Billyju je izročil telegram, na katerem je pisalo: »Tvoj brat 
Edward je sinoči umrl. Takoj pridi domov.« 

Novica ga je šokirala. To je bila prva smrt v njegovi ožji 
družini. Obrnil se je vstran od sela in pogledal na rumeno, od 
sonca ožgano prerijo, po licih pa so mu spolzele solze. Spomnil se 
je na njuno težko življenje, ko sta bila še dečka – v šolo sta hodila 
brez dovoljšne obleke, brez učbenikov, brez papirja in 
svinčnikov, včasih pa celo brez dovoljšne hrane. V tem trenutku 
se je Billy spomnil, kako je svojemu bratu ukradel tisto pest 
pokovke. Oh, če bi se lahko vrnil in še enkrat to preživel, potem 
ne bi nikoli več kradel hrane svojemu ubogemu lačnemu 
prijatelju. Ampak tega ne more več povrniti. Sedaj se mu ne more 
niti opravičiti. Edward je umrl. Billy se je vprašal, ali je Edward 
bil pripravljen na srečanje z Bogom? In potem ga je pretresla 
misel – in kaj je z njim samim? Ali je on pripravljen na srečanje z 
Bogom? 

Billy se je vrnil na pogreb v Jeffersonville. Na koncu svoje 
pridige je gospod McKinney dejal: »Morda je kdo tukaj, ki še ne 
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pozna Boga. Če je tako, naj ga sedaj sprejme.« Billy se je oprijel 
sedeža, da ne bi vstal. Nekaj nenavadnega se je dotikalo 
njegovega srca, nekakšen magnetizem, ki ga ni mogel razumeti. 
Karkoli je bilo to, ga je zelo mučilo. 

Po pogrebu je Billy načrtoval, da se bo vrnil nazaj v Arizono, 
vendar ga je njegova mama tako močno prosila, naj ostane v 
Indiani, da je Billy na koncu popustil in poskušal najti neko delo. 
Končno je našel delo kopanja kanalov za polaganje plinskih cevi 
pri tamkajšnjem podjetju Public Service Indiana. Odločil se je, da 
bo ostal v Indiani, vsaj nekaj časa. 

Sneg je padel pozno jeseni leta 1929. Ko se je Billy zbudil in 
videl belo in zaledenelo zemljo, je vzel eno od materinih odej in 
se odpeljal na pokopališče. Pometel je sneg iz Edwardovega 
groba ter položil odejo preko sveže gomile zemlje. Želel je, da bi 
bilo Edwardu toplo.  
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Poglavje 8 

Spremljajoči znak 

1929 

OKTOBRA LETA 1929 se je zrušila newyorška borza in 
pahnila Združene države Amerike v največjo ekonomsko nočno 
moro, ki so jo kdaj doživele. Na tisoče bank je zaklenilo svoja 
vhodna vrata, medtem ko so nemočni bankirji v zadnjem trenutku 
po prstih bežali skozi zadnja vrata pred svojimi jeznimi 
varčevalci. Vsekakor je velika kriza pustila svoj pečat na vseh 
področjih gospodarstva. Tovarne so zmanjšale proizvodnjo ali pa 
so se popolnoma zaprle. Farmarji so porabljali manj denarja ali pa 
so bankrotirali. Nezaposlenost je zelo narasla, tako da je bil vsak 
četrti Američan brezposeln. 

 Čeprav je bilo delo Williama Branhama v jeffersonvillskem 
komunalnem podjetju plačano samo dvajset centov na uro, se je 
počutil srečnega, da sploh ima delo. Še vedno je imel v načrtu, da 
bi nekoč svoje življenje popolnoma posvetil postavljanju pasti v 
gorah na zahodu, toda sedaj je bila njegova plača potrebna doma. 
Zdravje njegovega očeta se je zaradi nenehnega popivanja 
slabšalo. Charles Branham, ki je imel osemintrideset let, ne samo, 
da je bil brez dela, ampak je bila možnost, da bi dobil stalno delo 
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in ga obdržal, zelo majhna. Drugega novembra leta 1929 je Ella 
Branham rodila svojega desetega in tudi zadnjega otroka. Po 
devetih sinovih je končno dobila hčerko. Svoji hčerki je Ella dala 
ime Fay Delores Branham, klicala pa jo je z njenim srednjim 
imenom. Tako je od enajstih Branhamov samo Billy bil zaposlen 
polni delovni čas. Billy se je čutil odgovornega, da pomaga 
vzdrževati svojo družino, vsaj še nekaj let. 

Delo v Public Service Indiana je odgovarjalo Billyjevemu 
temperamentu. Med letom je bil zaradi dela na odprtem, vendar 
so se dela spreminjala iz tedna v teden, tako da mu je redko bil 
dolgčas. En teden bi na primer kopal kanale za polaganje plinskih 
cevi, naslednji teden bi odčitaval stanje števcev ali popravljal 
poškodovane plinske cevi ali pa bi plezal na električne drogove in 
popravljal žice za prenos električne energije. Edina naloga, ki je 
ni maral, je bilo izklapljanje elektrike tistim uporabnikom, ki niso 
mogli plačati računov. In s poglabljanjem krize je bilo po 
njegovem mnenju tega veliko preveč. 

Kakorkoli je bil Billy srečen zaradi dela v komunalnem 
podjetju, teh osem dolarjev na teden v hiši z enajstimi ljudmi 
kljub temu ni trajalo dolgo. Zaradi tega, ko mu je bilo ponujeno 
honorarno delo namestnika logarja na področju za športni lov v 
državi Indiana, ga je sprejel z obema rokama. To je pomenilo, da 
bo lahko redno pobegnil iz mesta, da bi nadzoroval gozdove. 
Misel, da bo celo plačan za to, kar je tako rad počel, se mu je 
zdela popolna. V resnici pa to ni bilo tako. Višina njegove plače 
je znašala odstotek od števila napisanih kazni, ki jih je izdal 
kršiteljem zakona o športnem lovu. Ampak Billy se nikakor ni 
mogel prisiliti, da bi napisal kazen. Bil je namreč mnenja, da se 
lahko doseže več dobrega, če se z divjim lovcem usede in mu 
pojasni prednosti zaščitenega področja za športni lov in 
pomembnost upoštevanja državnega zakona. Pravzaprav je Billy 
daroval svoj čas, toda zadovoljstvo, ki ga je dobil z odhodom iz 
mesta in s sprehajanjem po gozdovih, je bila dovoljšna nagrada. 
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Nekega dne so Billyja poslali, da bi nadziral Henryville State 
Park 32 kilometrov severno od Jeffersonvilla. Takoj ko je vstopil 
v Greyhound avtobus, ga je zajel čuden občutek – kot nekakšen 
pritisk, kot da ga potiska nekakšna nevidna sila. Avtobus je bil 
poln, potniki so zavzeli vsa mesta, mnogi so stali. Billy se je 
nekako prerinil do sredine avtobusa in obstal zraven močne 
ženske srednjih let in zraven nekega mornarja. Ženska je 
pogledala navzgor in mu dejala: »Pozdravljen.« Billy je 
odgovoril: »Pozdrav tudi vam,« in gledal skozi okno ter opazoval 
hiše, ki so bežale pred njegovimi očmi. Nenadoma je spet občutil 
to silo, ki ga je sedaj še močneje pritiskala. Zdelo se mu je, da 
prihaja naravnost iz te ogromne ženske. S kančkom očesa je videl, 
da ta ženska strmi naravnost vanj. Zaradi nje se je počutil precej 
nelagodno.  

Ona je kaj hitro pričela z razgovorom: »Ali si ti vojni 
uslužbenec?« 

Billy je nosil uniformo logarja in pištolo, zataknjeno za 
pasom. »Jaz sem uslužbenec v državnem varovanem področju,« 
je odgovoril. 

»Ti si osamljen, ali ne?« 
Billy je skrival svoje presenečenje. »Ne, gospa,« se ji je 

zlagal. 
»Ampak ti nisi tukaj v svojem domu,« je dejala. 
»Jaz sem tukaj v svojem domu bolj, kot sem bil kdaj koli 

prej.« 
Odkimala je z glavo. »Ne, ti si rojen za zahod.« 
To je Billyja šokiralo, kot bi ga nekdo polil z mrzlo vodo po 

glavi. »Hej, kaj pa govoriš?« 
Dejala je: »Mogoče bi se morala bolje predstaviti. Veš, jaz 

sem astrologinja.« 

Billy je v sebi zamrmral: »Ojoj, še ena izmed teh čudnih 
ljudi.« Odmaknil se je od nje in se približal mornarju. Ampak 
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ženska mu je sledila. Malo se je sicer opotekala zaradi 
pozibavanja avtobusa. Nato je dejala: »Za trenutek bi se želela 
pogovoriti s teboj.« Billy se je pretvarjal, kot da je ne sliši in je 
gledal naokoli. Toda bila je vztrajna: »Ali lahko za trenutek 
govorim s teboj?« 

Toda Billy jo je ignoriral. Pri sebi je pomislil: »To sicer ni 
lepo od mene, ampak nočem govoriti z njo.« 

Ženska pa ga sploh ni hotela pustiti pri miru. »Hej ti, 
uslužbenec v varovanem področju, ali lahko za trenutek govorim 
s teboj?« 

Billy se je končno obrnil in predrzno odgovoril: »Kaj hočeš?« 
Postalo mu je sicer žal zaradi svoje grobosti, vendar se resnično ni 
hotel pogovarjati z astrologinjo. Spomnil se je, kaj mu je nekoč na 
nekem karnevalu povedala ciganska vedeževalka, ko ga je 
poklicala k sebi in ta spomin ga je vznemirjal. 

Ženska ga je vprašala: »Ali si kristjan?« 
»Ne,« je odbrusil. »Toda kaj se to tebe tiče?« 

Skomignila je z rameni. »Oh, samo zanimalo me je. Ali veš, 
da si rojen v znamenju?« 

Billy je komaj šel čez to. »Poglej, gospa. Popolnoma nič 
nočem vedeti o tem, razumeš? Vem, da sem zelo grob, toda 
resnično ... O tem ne želim vedeti nič.« 

V tem trenutku se je ona nekoliko odmaknila: »Oh, ne bodi 
tako grob.« 

»Dobro. Nisem te hotel užaliti, toda nič ne vem o religioznih 
stvareh in tudi nič nočem vedeti.« Billy se je obrnil vstran in se, 
stoječ za mornarjem, zagledal v prednji del avtobusa.  

»Pa, ne bi se smel tako obnašati. To nima nič skupnega z 
religijo. Jaz potujem v Chicago, da bi videla svojega sina, ki je 
baptistični pridigar. Drugače delam v Beli hiši. Ali si vedel, da 
položaj zvezd vpliva na dogodke tukaj na zemlji?« 

»O tem nimam pojma,« je odvrnil Billy. 
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Dejala je: »Pred tabo stoji mornar. Vprašaj ga, ali luna vpliva 
na plimo in oseko?« 

»Imam toliko možganov, da to tudi sam vem,« ji je odbrusil 
Billy. 

Toda ženska je nadaljevala: »Torej, obstaja veliko drugih 
nebesnih teles, ki delujejo na zemljo. Če ti povem, kdaj si 
natančno rojen, ali mi boš verjel?« 

Billy ji je nejevoljno odvrnil: »Kot prvo, ti tega ne moreš 
vedeti.« 

Nasmehnila se je: »Seveda lahko. Ti si rojen 6. aprila, leta 
1909 ob peti uri zjutraj.« 

Billyjev predrzni izraz na obrazu je v trenutku izginil in 
prešel v izraz presenečenja. »To je popolnoma res. Daj, povej 
temu mornarju, kdaj je rojen.« 

Dejala je: »Ne morem. Vidiš, ti si rojen v znamenju. Kaj ti 
tvoji pridigarji nikoli niso govorili o tem?« 

»Jaz nimam nobenih stikov s pridigarji, nobenih!« 
Ženska je za trenutek odvrnila pogled od njega in na tiho 

premišljevala. »Ali ni to nenavadno, da pridigarji tega ne vedo?« 

Billy je ponovil: »Ne družim se z njimi.« 
Ponovno je osredotočila svoj pogled nanj. »Poglej, želim ti 

nekaj povedati. Ti si rojen v znamenju kot dar človeštvu. Ko bi le 
lahko to prepoznal...« 

Prekinil jo je z besedami: »Mogoče bom novi Daniel Boone. 
Obožujem lov, toda rojen sem v Ketuckyju.« 

»Ne, ne govorim o tem.« 

»Dobro, mogoče bom poslovni človek. V šoli sem se naučil 
slovnico.« 

Njej to ni bilo smešno. »Ne govorim o tem. Ne vem, kaj boš 
postal, toda po tvoji avri lahko vidim, da si rojen kot dar. Ali se 
spomniš zgodbe o tem, kako je zvezda pripeljala modrece do 
novorojenega Jezusa?« 
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»Nič ne vem o religiji.« 

»Ampak zagotovo si slišal o tem, kako so modri prišli, da bi 
videli dete Jezusa, ali ne?« 

»Seveda sem.« 
»Torej, kdo so bili modreci?« 
»Pa, to so bili samo modri ljudje, to je vse, kar vem.« 

Nato mu je pojasnila: »Modri so bili to, kar sem jaz. Bili so 
astrologi, opazovalci zvezd. Veš, preden Bog nekaj naredi na 
zemlji, On to vedno najprej objavi v nebesih. On je to naredil, ko 
je bil rojen Jezus. Tri nebesna telesa so se razporedila in ustvarila 
zvezdo, ki je pritegnila pozornost nekaterih astrologov, ki so 
živeli na vzhodu. Eden izmed njih je bil iz Semove linije, drugi iz 
Hamove in tretji iz Jafetove linije. Trije Noetovi sinovi. Oni so 
bili predstavniki vseh ljudi na zemlji. Vsak od teh treh ljudi je 
samostojno potoval na zahod, ne da bi vedeli drug za drugega, 
dokler se končno niso srečali v Jeruzalemu. Potem so skupaj odšli 
v Betlehem in tam našli dete Jezusa. Vedeli so, da je Jezus tisti, ki 
so Ga iskali in sicer zaradi barve Njegove avre. Ti veš, kaj je avra, 
ali ne? To je nadnaravna svetloba duše.  

Vsi ljudje imajo avre, ki se med seboj razlikujejo po barvi. 
Vsaka barva nekaj pomeni. Zlata barva pomeni dar od Boga. 
Tako so se ti trije modreci poklonili Jezusu in Mu dali darove. 
Odšli so natanko takrat, ko so se ta tri nebesna telesa začela 
ločevati in se pomikati po svojih lastnih krožnicah. In v spomin 
na največje darilo, ki ga je Bog kdaj dal človeštvu – svojega 
lastnega Sina Jezusa – Bog vedno, ko pridejo ta tri nebesna telesa 
v linijo, pošlje človeštvu manjši dar. Ti si rojen v tej liniji, v tej 
konjunkciji. Tebe obkroža zlata avra. Po tem vem za dan in uro 
tvojega rojstva in po tem vem, da je tvoja usoda na zahodu.« 

Billy je zaradi vljudnosti poskušal pazljivo poslušati, toda to, 
kar je slišal, je bilo dovolj. »Gospa, jaz vem samo to, da sem 
logar na območju športnega lova v Indiani in delam po svojih 
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najboljših močeh. Nisem religiozen in ne želim nič več slišati o 
tem!« 

Premaknil se je v prednji del avtobusa, tako da je sedaj stal 
mornar med njima in na ta način končno zaključil pogovor. 

Vendar tega dogodka ni mogel kar tako pozabiti, ker je 
večkrat mučil njegove misli. Njegovo življenje se mu je zdelo 
tako drugačno od večine ljudi, ki jih je poznal… Ampak kot dar? 
Kaj bi lahko to pomenilo? In kaj je takšnega na njem, kar privlači 
te nenavadne ljudi? Vedeževalka mu je nekoč rekla, da ga 
spremlja posebna svetloba, ta astrologinja mu govori o zlati avri. 
Billy tega ni mogel povezati. Vprašanja so prodirala v njegove 
misli kot smetana na vrh mleka. Zakaj je on tako drugačen? Zakaj 
je občutil tako močan pritisk, ko je stopil v Greyhound avtobus? 
In zakaj je bil tako nerazpoložen, ko se je pojavila tematika o 
religiji? Ali se je boji? Mogoče ga Bog res išče, on pa se Mu 
poskuša skriti. In kaj je ta ženska mislila s tem, ko je dejala, da je 
njegova usoda na zahodu?  
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Poglavje 9 

Njegova zadnja možnost 

1930 – 1932 

KO JE WILLIAM BRANHAM vstopil v svoja dvajseta leta, je 
popolnoma slučajno naletel na možnost dodatnega zaslužka. 
Nekega dne si je sposodil motorno kolo Harley-Davidson. Ko je 
divjal po makadamski cesti, je izgubil nadzor nad svojim 
motornim kolesom in pristal v jarku ravno pred dvorano, kjer so 
trenirali boksarji. Nekaj ljudi je videlo nesrečo in so pritekli čez 
cesto, da bi videli, če se je poškodoval. Na srečo se Billy ni 
resneje poškodoval, toda bil je preveč pretresen, da bi lahko vstal 
in se odpeljal naprej. Zato so ga ljudje povabili, naj vstopi v 
dvorano in si ogleda nekaj bojev, dokler se ne bo bolje počutil. 
Ko je Billy vstopil v prostor, je eden izmed trenerjev, možakar, ki 
so ga imenovali George ›Šest sekund‹ Smith, ravnokar odprl vrata 
ptičje kletke. Iz nje je priletel kanarček, ki je švigal po zraku tako 
hitro, da ga Smith ni mogel ujeti. Ko pa je ptica priletela mimo 
Billyjeve glave, jo je Billy ujel v letu. 
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George ›Šest sekund‹ Smith je navdušeno zažvižgal. Dejal je: 
»Nikoli v svojem življenju še nisem videl tako hitrih rok. 
Mladenič, ali si kdaj razmišljal o boksu?« 

Že zgolj ob omembi tega je Billy pomislil na tekmovalno 
boksanje in kmalu zatem je velik del svojega časa preživel v 
treniranju tega športa. Tekal je 11 do 12 kilometrov na dan, potem 
pa prihajal na trening, kjer bi udarjal v boksarsko vrečo, dokler ne 
bi prišel kateri od boksarjev in ga vprašal, če bi se boril z njim v 
ringu. Ko je George ›Šest sekund‹ Smith gledal Billyjevo 
boksanje, je bil kmalu še bolj zadovoljen z njegovo odločnostjo 
kot pa s hitrostjo. Trener je prebil veliko ur z Billyjem. Učil ga je 
o pravilnem delu nog, gibanju rok, in kot najpomembnejše od 
vsega, kako prejeti nasprotnikov udarec, ne da bi se pri tem 
zgrudil. 

George Smith je dobil vzdevek po svoji prvi profesionalni 
borbi, ko je svojega nasprotnika nokautiral v šestih sekundah. 
Smith je bil od Billyja starejši približno šest let, težji okrog 15 
kilogramov in je bil najbolj brutalen človek, ki ga je kdaj v 
življenju srečal. Ko je Billy s svojim trenerjem prvič stopil v ring, 
ga je ›Šest sekund‹ neusmiljeno udarjal. Eden izmed Smithovih 
udarcev je bil tako močan, da je Billy padel čez vrvi in pristal 
med stoli na preklop izven ringa. Billy je potreboval veliko časa, 
da je lahko vstal. Ko je končno prišel do zraka, je dejal: »›Šest 
sekund‹, zakaj moraš tako ravnati z menoj?« 

Smith se je smejal in odvrnil: »Takšen boks ti bo prinesel 
največ dobrega.« 

»Prinesel mi bo kaj dobrega? Kaj dobrega mi lahko prinese? 
Skoraj si me ubil.« 

»Poslušaj Billy, ne glede na to, v kako dobri fizični formi si, 
ampak vedno, ko boš prejel udarec, bo ta udarec šokiral tvoj 
telesni sistem in prekinil dotok krvi do srca. V boksu se moraš 
naučiti, kako prejeti težke udarce in takoj priti k sebi. Če tvoje 
telo ni naučeno, kako naj hitro pride k sebi, boš obležal na tleh in 
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začelo se bo odštevanje. Toda če si na to navajen, tudi če si 
nokautiran, boš ponovno vstal. Zaradi tega jaz treniram na ta 
način. Morda ti sedaj nisem všeč, toda cenil me boš, ko boš prišel 
na tekmovanje.« 

Billy se je povzpel nazaj v ring in nadaljeval s treningom. 
Naposled je dobil takšno kontrolo nad samim seboj, da ga je ›Šest 
sekund‹ Smith lahko udaril v trebuh tako močno, da ga je odbilo v 
vrvi in to Billyju sploh ni povzročalo težav. Bil je pripravljen za 
nadaljevanje borbe. Takoj ko je lahko vzdržal osem do deset rund 
boksarskega treninga, se je začel boriti v amaterskem boksarskem 
tekmovanju Golden Gloves (Zlate rokavice). 

Billy je v ringu napredoval. Ne glede na to, če je zgolj 
treniral ali pa je šlo za tekmovalno borbo, je dajal vse od sebe. Z 
boksom je osvobajal svoja čustva. Jeza in zmedenost, ki sta se 
tako dolgo nabirali v njem, sta izstreljevali njegove roke kot bi 
streljal iz puške. Njegova hitrost in odločnost sta ga vodile iz ene 
zmage v drugo. Vsaka zmaga je prinašala več slave in povečevala 
Billyjevo samozavest. Nikoli prej ni doživel takšnega priznanja, 
takšne sprejetosti. Začel se je počutiti, kot da je eden izmed 
pomembnih ljudi. 

Ko je boksal kot amaterski boksar, ni izgubil niti enega boja. 
Po enem letu tekmovanja v kategoriji Golden Gloves je prešel 
med profesionalce. Zmagal je v petnajstih profesionalnih bojih 
zapovrstjo, vključno z osvojitvijo regionalnega prvenstva v 
bantam1 kategoriji, ki vključuje boksarske tekmovalce iz treh 
držav. Sedaj je že mislil, da je nepremagljiv. Potem pa je nekega 
večera naletel na enako močnega nasprotnika. Po razporedu bi se 
moral bojevati z Billom Pritchardom, zmagovalcem prvenstva v 

                                                 
1 Kategorija bantam je od 51,3 do 53,6 kg. Kategorija velter je od 

61,7 do 66,7 kg. 
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West Virginiji. Borba se je odvijala v Evansvillu v Indiani. Billy 
Branham se je pripeljal do Evansivlla s svojim prijateljem 
Howardom McLeanom, boksarjem v velter kategoriji, ki je tisti 
večer prav tako imel borbo. Kosilo sta imela ob treh popoldne, 
potem pa sta se sprehodila do dvorane, da bi se malo odpočila, 
preden bi jima ovili roke za borbo. Billy je nosil modro obleko. Iz 
svojega žepa je potegnil glavnik in ga povlekel skozi svoje goste 
temne lase. 

Howard je pogledal svojega prijatelja in zažvižgal. »Veš, 
Billy, videti si kot majhen baptistični pridigar.« Billy je zardel od 
jeze. Vedno se je razjezil na izrečene žalitve in v njegovem umu 
je beseda ›pridigar‹ imela enak pomen kot ›mevža‹. »Počakaj 
trenutek, Howard. Zate je bolje, da to izrečeš z nasmeškom. Billy 
je razširil noge in dvignil pesti. Čeprav je bil Howard od njega 
težji za polnih 15 kilogramov, je bil Billy pripravljen, da se 
spopade z njim. Toda Howard se je nasmehnil in vztrajal, da je 
bila to samo šala, pa je Billy spustil pesti. 

Tisti večer je bil Billy v ringu presenečen nad močjo in 
hitrostjo svojega nasprotnika. Pritchard ga je udarjal tako silovito, 
da mu Billy ni mogel odgovoriti. Prvič v svoji boksarski karieri je 
Billy čutil v sebi negotovost. Na začetku spopada, ko je spoznal, 
da je v težavah, je upal, da se bo iz boja s Pritchardom izvlekel z 
neodločenim rezultatom. V nadaljevanju, ko je Billy prejemal vse 
več in več udarcev, pa se je začel spraševati, če ga bo Pritchard 
ubil. Proti koncu boja, ko je Billy med rundami počival na svojem 
stolu, je pogledal navzgor proti stropu in tiho zmolil: »Bog, če me 
iz tega izvlečeš živega, Ti obljubljam, da bom prenehal z 
boksom.« 

Po tej noči Billy nikoli več ni stopil v boksarski ring. 
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NEKEGA DNE jeseni leta 1931 je Billy popravljal števce v New 
Albany Gas Worksu. Medtem ko je iskal plinsko okvaro, ga je 
uhajajoči plin omamil in padel je po tleh. Posledice te nesreče so 
ga nenehno mučile – bolela ga je glava, pred očmi se mu je 
meglilo, imel je težave s hrano, želodec pa mu je ustvarjal kislino 
ter mu povzročal bolečine, kadarkoli je vanj prišla kakšna hrana. 
Želodčna kislina mu je prodirala v grlo in mu razžirala usta. 
Njegov delodajalec Piblic Service Indiana mu je plačal obiske pri 
kar nekaj medicinskih specialistih v Louisvillu v Kentuckyju, 
vendar so ti zdravniki imeli velike težave pri odkrivanju vzrokov 
za njegove tegobe. Po večkratnih preiskavah so na koncu 
predvidevali, da ima vnetje slepiča. To je Billyja presenetilo, ker 
je imel bolečine v želodcu in ne na strani. Toda specialisti so ga 
prepričali, da je zastrupitev s plinom le zbegala preiskavo in je 
skrivala simptome vnetega slepiča. Vztrajali so, da ima vnetje 
slepiča in da se le ta mora odstraniti. 

Billy je nerad popustil in pristal na operacijo le pod pogojem, 
da bodo uporabili lokalno anestezijo. Imel je namreč grozljive 
spomine na svojo operacijo, ko je imel štirinajst let in ko so bile 
njegove noge poškodovane zaradi strela iz puške. Takrat se je 
komaj zbudil iz anestezije in nikoli mu ni uspelo pozabiti te 
strašne izkušnje, ko je padal skozi območje izgubljenih in 
tavajočih duš – v temo, meglo in osamljenost – in tisti 
zastrašujoči obrazi! Nikoli več ni želel videti tega mesta! 

Živčen in prestrašen, je Billy med operacijo želel imeti ob 
sebi nekoga, ki je vedel, kako se moli. Zato je vprašal pridigarja 
iz lokalne Prve baptistične cerkve, če bi bil ob njem. Slepič je bil 
uspešno odstranjen in Billyja so odpeljali nazaj v njegovo sobo. 
Ko je potem pri polni zavesti ležal v svoji bolniški postelji, je 
Billy začutil, da je njegov srčni utrip vsako minuto počasnejši. 
Poskušal je poklicati medicinsko sestro, vendar je njegov glas bil 
le šepet, roke pa preslabotne, da bi jih lahko premaknil. Njegovo 
dihanje je postalo plitko, srce pa mu je utripalo vedno počasneje, 
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dokler ni skoraj zastalo. Pomislil je: »Ali je to smrt? Ali 
odhajam?« 

Svetloba v njegovi sobi je začela izginjati, zidovi so postali 
zamegljeni in začeli dobivati sence, podobne drevesom. Videti je 
bilo, kot da se nahaja v temnem mračnem gozdu. Nekje v daljavi 
je zaslišal pihljanje vetra. Na začetku nejasen zvok, se je začel 
krepiti in se mu približevati. Billyjev um se je zdrznil v paniki. To 
je to! To je smrt, ki prihaja, da me vzame! Poskušal je moliti, 
vendar se ni mogel spomniti niti ene besedice. Veter se je 
približeval vse bolj in bolj, tako da so se veje dreves okrog njega 
močno majale. Potem se je vse spremenilo, temen gozd je 
naenkrat izginil in Billy se je znašel, kako stoji v senci velikega 
belega topola. To je bilo popolnoma isto drevo, ki se ga je 
izogibal že od takrat, ko ga je kot majhnega dečka strašno 
prestrašilo. Zrak je bil miren in vlažen, kot sredi dneva z 
devetindevetdeset odstotno vlago. Zvok šelestečega listja je 
pritegnil Billyjev pogled navzgor. Zagledal je popolnoma isti 
vrtinec kot takrat, kako se vrtinči v zgornjih vejah in zaslišal isti 
globoki glas, kako govori: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj 
svojega telesa na noben način. Klical sem te, ti pa se nisi odzval.« 
Billy se je takoj spomnil dneva pred mnogimi leti, ko mu je ta 
glas rekel: »Delo imam zate, ko boš odrastel.« Sedaj je isti glas 
ponovil obtožbo: »Klical sem te, ti pa se nisi odzval.« 

Billy je bil strašno prestrašen. Ali je zgrešil pomen življenja? 
Ali je prepozno? Naglo je rekel na glas: »Kdo je klical? Kdo si ti? 
In kaj si želel, da storim?« 

Glas je tretjič ponovil: »Klical sem te, ti pa se nisi odzval.« 

Billy je zavpil: »Jezus, če si to Ti, mi dovoli, da se ponovno 
vrnem na zemljo in Tvoj Evangelij bom pridigal s streh hiš in na 
uličnih vogalih.« 

Billy se je takoj znova znašel v bolniški postelji. Srce mu je 
močno razbijalo in pljuča globoko dihala. Ostal bo pri življenju. 
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Kirurg, ki je stal ob njegovi postelji, je bil vidno presenečen, 
ko je videl, da so Billyjeva lica zopet postala rdeča in da so se mu 
tako hitro povrnile moči. Obrnil se je proti Charlesu in Elli 
Branham ter komentiral: »Jaz nisem človek, ki bi redno hodil v 
cerkev. Toliko dela imam, da nimam časa. Toda vem, da je Bog 
obiskal tega fanta.« 

Zaradi potrebe se je Billy, takoj ko so njegovi šivi dovolili 
telesni napor, vrnil na delo. Na žalost operacija ni odpravila niti 
enega od njegovih začetnih simptomov. Pozimi med letom 1931 
in 1932 je njegovo stanje postajalo vse slabše. Njegov želodec je 
zavračal skoraj vse, kar je poskušal pojesti. Prisilil ga je, da živi 
ob limonadi in kuhanem ječmenu ali ob soku iz suhih sliv. Pa tudi 
to mu je težko padlo. V očeh se mu je pojavil astigmatizem in ni 
več mogel videti brez debelih očal. Kadarkoli je snel očala, bi se 
mu glava tako tresla, da mu frizer sploh ne bi mogel striči las. 

Specialisti v Louisvillu so bili zbegani. Po seriji preiskav je 
nek zdravnik dejal: »Gospod Branham, bojim se, da je vaše stanje 
brezupno. Vaš želodec je en sam vozel velikih ran. Morali se 
boste držati stroge diete z lahko hrano do konca svojega življenja. 
Nikoli ne pozabite tega, ker vas lahko en zalogaj trde hrane 
ubije.« 

Billy se je vrnil domov bolan in nesrečen. Ampak je vsaj živ. 
Sedaj se je odločil, da bo poiskal Boga, tako da bo lahko izpolnil 
svojo obljubo. Odločno je začel brati Sveto Pismo. Bolj kot je 
bral, bolj je bil ohrabren. Lahko se je poistovetil z nekaterimi 
izkušnjami, o katerih je bral, kot na primer, ko so možje in žene 
slišali Božji glas, ki jim je neposredno govoril. Mu je morda Bog 
govoril iz krošnje topole, ko je bil še majhen deček? Vedno je 
verjel, da mu je, vendar nikoli ni bil povsem prepričan, dokler ni 
prebral, da je Bog govoril Jobu2 iz viharja. To je bila njegova 

                                                 
2 Job 38, 1 in 40, 6  
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potrditev. In zatem ko se je poglobil v življenje Jezusa, Petra in 
Pavla, je Billy Branham gorel od razburjenja. Tu so bile razlage 
teh nenavadnih stanj, podobne transu, ki jih je doživljal, ko je bil 
popolnoma buden in se je nenadoma znašel povsem drugje in je 
gledal nekaj, kar se je dogajalo in je bilo to tako resnično, kot 
čevlji na njegovih nogah. Sveto Pismo to imenuje vizije. Morda 
na koncu koncev njegovo življenje sploh ni tako nenavadno. 
Morda je samo Bog delal z njim. 

Billy je začel obiskovati razne cerkve na svojem področju in 
spraševati, kako lahko sreča Boga. Toda namesto da bi našel 
splošno enoglasnost in jasno pot, je našel nasprotujoča si stališča, 
ki so spodbujala zmedo. Prva baptistična cerkev je želela, da se 
vpiše v cerkveni register, oni pa mu bodo izročili potrdilo o 
včlanitvi. Luterani so želeli, da začne obiskovati predavanja o 
birmi. Katoliki so rekli, da mora priznati papeža kot vrhovno 
Božjo avtoriteto na zemlji in mora vsako nedeljo obiskovati mašo. 
Adventisti sedmega dne so mu rekli, da se mora držati sobote kot 
›sabata‹. Vsaka cerkev je mislila, da ima monopol nad resnico, pri 
tem pa je izključevala druge. 

Billy ni vedel, kaj naj naredi. Pojma ni imel, kje naj najde 
Boga. Tedaj je pomislil: »Veš kaj, jaz Ga vidim v naravi. Mislim, 
da bom šel v gozdove in se tam pogovarjal z Njim.« 

Stopil je do enega izmed svojih najljubših mest za športni 
lov, vendar to ni pomagalo. Ni vedel, kaj naj reče in počutil se je 
neumno, da bi govoril tam, kjer se je zdelo, da ni nikogar, ki bi ga 
poslušal. Potem pa je dobil idejo. Zakaj ne bi Bogu napisal 
pisma? To se mu je zdelo kot dober načrt, zato je napisal: 

Dragi Gospod! 

Jaz vem, da si hodil tukaj po tej poti, kajti jaz sedim tukaj in 
lovim veverice, zato vem, da si šel tod mimo. Jaz hrepenim po 
Tebi. Ali bi kdaj prišel in se pogovarjal z menoj? Rad bi Ti nekaj 
povedal. 



NADNARAVNO življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 88 

88 

Billy Branham. 

 

Pritrdil je svoje pismo na drevo in odšel domov v 
pričakovanju, da se bo pozneje vrnil in pogledal, če je iz tega 
izpadlo kaj pozitivnega. Toda naslednji dan je imel nekaj 
pomislekov. Razmišljal je: »Sedaj pa počakaj trenutek. V tistih 
gozdovih nisem nikoli nikogar videl. Poleg tega, če je Bog 
vsepovsod, potem bi Ga bil sposoben doseči prav tako v mestu 
kakor tudi v naravi. To pa me ponovno vodi nazaj k mojemu 
prvotnemu problemu. Rad bi se pogovarjal z Bogom, pa ne vem 
kako.« 

Odšel je v majhno lopo izza hiše in za seboj zaprl vrata. 
Notranjost lope je bila mokra zaradi dežja, ki je padal prejšnjo 
noč. Ignoriral je mokro zemljo in pokleknil ob razbitem Fordu 
modela-T. Njegov um je bil osredotočen na njegov cilj: goreče je 
želel govoriti s svojim Stvarnikom. Zamrmral je: »No, kako bom 
sedaj to storil? Videl sem slike ljudi v molitvi in mislim, da so 
sklenili roke nekako takole.« Sklenil je roke izpred sebe v 
klasičen položaj za molitev. »In kaj naj sedaj rečem? Obstaja 
nekakšen način, kako je treba to storiti, jaz pa ne vem, kako.« Da 
bi zadevo nekam premaknil, se je odločil, da je edini način, če se 
ne bo oziral na to in bo enostavno poizkusil. »Dragi Gospod, želel 
bi, da prideš in govoriš z menoj samo za trenutek. Želim Ti 
povedati, kako slab sem.« Ustavil se je, da bi prisluhnil. V lopi je 
bilo popolnoma tiho. »Morda bi moral položiti roke takole.« 
Sklenil je prste in ponovno poizkusil: »Dragi Gospod, jaz ne vem, 
kako naj točno naredim tole, vendar upam, da boš to razumel. Ali 
mi boš pomagal?« Ponovno se je zaustavil – nič. 

Sedaj je njegova zadržanost popolnoma popustila. Solze so 
preplavile njegove oči, ko se je odprl: »Gospod, tudi če Ti nočeš 
govoriti z menoj, bom jaz vseeno govoril s Teboj. Gospod Bog, 
jaz nisem dober. Sramujem se samega sebe. Žal mi je, ker sem Te 
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zanemarjal vsa ta leta. Toda sedaj si Te želim. Prosim Te, pridi in 
govori z menoj.« 

Nenadoma se je njegovo telo začelo čudno počutiti. Ko je 
odprl svoje oči in dvignil glavo, ga je spreletel srh do kosti. Pred 
njim je lebdela bleščeča jantarna svetloba in v zraku tvorila 
popoln križ. Iz globine te energijske svetlobe je prišel glas in 
govoril v jeziku, ki ga Billy nikoli prej ni slišal. Potem je vse 
skupaj izginilo. 

Billy je bil na svojih kolenih brez sape in ves otrpel. Ni se 
mogel niti premakniti. Končno je zbral dovolj energije, da je 
lahko rekel: »Gospod, ne razumem Tvojega jezika, toda 
domnevam, da bi moral biti prištet k temu križu… In moji grehi 
bi morali ležati nekje v njem. Če mi boš odpustil, potem se vrni in 
mi ponovno spregovori v Svojem jeziku. Če ne moreš govoriti z 
mojim, bom razumel s tem.« 

Ponovno se je pojavil križ ter izžareval toplino in svetlobo. 
Billy je zaprl svoje oči in iztegnil svoje roke. Prevzel ga je 
nenavaden občutek, kot da bi padale tople kapljice dežja po 
njegovem telesu. Nenadoma se je počutil umirjeno in svobodno, 
kot da je z njegovih ram padlo sto kilogramov. Ko je odprl oči, je 
svetloba izginila. 

Prepoln vznemirjenja, je Billy stekel iz lope in planil v hišo. 
Prestrašena mati ga je vprašala: »Billy, v čem je problem? Ali si 
nervozen?« 

»Ne, mama. Nekaj čudovitega se je zgodilo.« 

»Kaj pa?« 

»Ne vem, ampak počutim se zelo dobro.« 

Stekel je ven in iskal način, kako bi izrazil svoje veselje. Za 
hišo je po železniški progi prihajal vlak. Billy se je povzpel na 
nasip in stekel za vlakom, se občasno ustavil in skočil v zrak, 
ploskal in mahal v prazno ter s tem izražal svoja čustva. Končno, 
po dolgem času je našel Boga v križu Jezusa Kristusa. 
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Čez nekaj dni je Ella rekla: »Billy, sinoči sem te sanjala. 
Videla sem te, kako stojiš na belem oblaku in pridigaš celotnemu 
svetu.« 

To je presenetilo Billyja kot nekaj zelo nenavadnega, ker 
njegova mama skoraj nikoli ni sanjala. 
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Poglavje 10 

Prvi preizkus vere 

1932 

JESENI LETA 1932 je William Branham preverjal električne 
števce po ulicah New Albanyja, ko je pripeljal avtomobil in se 
zaustavil izza njegovega službenega kombija. Avtomobilska vrata 
so se odprla in iz njega je izstopilo lepo dekle. Njeni svetli lasje 
so se bleščali v soncu, njene temne oči pa so izžarevale notranji 
ogenj. En sam pogled proti njej in Billy se je premislil, ko je 
dejal, da se ne bo nikoli poročil.  

Dekle je poravnalo naborke na svoji obleki, vzela stvari s 
sedeža avtomobila in začela hoditi. Billy se je začel potiti. Če 
sedaj ne bo nekaj rekel, je morda nikoli več ne bo videl. Končno 
se je odločil. »Kako si? Lep dan, kajne?« 

Dekle se je ozrlo in nasmehnilo: »Lep? Prečudovit!« 
Dvignila je roko in se ozrla okrog sebe: »Samo poglej javorje, 
popolnoma so oranžni in rdeči. Zares so osupljivi.« 

»Da, mislim da so – ah – osupljivi.« Dejansko pa je mislil, da 
je ona osupljiva. »Ime mi je William Branham. Delam za oddelek 
komunalnega podjetja in sem preverjal števce.« 
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Ponudila mu je roko. »Veseli me, da sva se srečala. Jaz sem 
Hope Brumbach. Verjetno si slišal za mojega očeta Charlija 
Brumbacha? On je vodja na progi.« 

»Ne, mislim da ga ne poznam. Ali živiš kje tu v bližini?« 
»V tej hiši naravnost tam čez.« Pokazala je na hišo vzdolž 

ulice. 
Billy je pomislil, da mu gre kar dobro – ne samo, da je 

izvedel za njeno ime, ampak je tudi izvedel, kje živi. Vendar to ni 
bilo dovolj. Nadaljeval je s postavljanjem vprašanj ter z iskanjem 
izgovora, da bi Hope ponovno videl. Ko je tako raziskoval, je 
izvedel, da je kristjanka in da hodi v lokalno Misijonarsko 
baptistično cerkev v ulici Watt Street v Jeffersonvillu. To je bila 
zanj priložnost. »Veš, ravno pred nekaj tedni sem postal kristjan 
in ne hodim v nobeno konkretno cerkev – morda bi to nedeljo 
obiskal tvojo cerkev, pa bom videl, kako mi bo všeč.« 

»Prihranila ti bom sedež,« je rekla z nasmehom. 
Ko se je naslednjo nedeljo Billy pojavil v cerkvi, je ugotovil, 

da ga čaka prosti sedež zraven Hope. Po pridigi sta se malo 
pogovarjala, preden je odšla domov. Živahna in prijazna, ga je ta 
devetnajstletnica zainteresirala bolj kot katerokoli drugo dekle, ki 
jo je kdaj srečal. V njenem veselju in nedolžnosti je bilo nekaj 
osvežujočega. Vedno znova in znova ga je kot magnet privlačilo 
v cerkev na Watt Streetu, dokler ni začel prihajati redno. 

Billy je priznal, da je razlog, zakaj je od vseh cerkva izbral 
ravno Misijonarsko baptistično cerkev, v tem, da je vanjo zahajala 
Hope Brumbach. Ampak hitro je začel globoko spoštovati 
njihovega pastorja. Doktor Roy Davis je pridigal, da Bog velja 
toliko kot velja Njegova Beseda in da kristjan velja toliko kot 
njegova vera v Božjo Besedo – izjava, ki se je dotaknila Billyja 
kot absolutna resnica. Doktor Davis je nenehno vzpodbujal člane 
svoje skupnosti, da naj verjamejo v Božjo Besedo z vsemi svojimi 
srci in da naj uporabljajo to Besedo v praksi v njihovem 
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vsakdanjem življenju. In kar je najpomembnejše, zdelo se je, da ta 
pastor živi to, kar pridiga. 

Nekega jutra je doktor Davis v cerkvi povedal zgodbo o tem, 
kako je, ko je bil še mlad, nek nevernik hodil sem ter tja po državi 
in se postavljal pred razne cerkve ter pozival krščansko vero k 
težkemu testu. Doktor Davis ga je slišal na velikem srečanju v 
Memphisu v Tennesseeju. Ta človek je prebral odlomek iz 16. 
poglavja Markovega Evangelija, kjer je Jezus dejal: »Tiste pa, ki 
bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v Mojem imenu 
bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali 
kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na 
bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« Potem je ta 
nevernik na odru izvlekel steklenico žveplene kisline in izzval 
poslušalstvo: »Pravim vsem tistim tukaj med vami, ljudje, ki bi 
morali biti kristjani, da je Jezus dejal, da lahko tisti, ki bo veroval, 
popil karkoli smrtonosnega in mu ne bo škodovalo. Torej, če je to 
navdihnjena Božja Beseda, potem popijte to žvepleno kislino.« 
Svoj izziv je ponovil nekajkrat in kritiziral kristjane zaradi 
njihovega pomanjkanja vere in se norčeval že ob sami misli, da 
Bog obstaja. 

Mladi doktor Davis je dejal staremu metodističnemu 
starešini, ki je sedel ob njem: »Če nas bo ta nevernik še enkrat 
izzval, bom šel tja gor in izpil to žvepleno kislino.« 

Starešina ga je skušal odvrniti. »Ta človek sam sebi trka po 
možganih. Pusti ga pri miru, sin. Sveto Pismo pravi: ›Ne skušaj 
Gospoda, svojega Boga.‹« 

Ampak Davis je ostal neomajen. »Ne, ne bom ga pustil pri 
miru. Če bom umrl na kraju samem, bom šel v nebesa verujoč v 
Božjo Besedo!« 

Nevernik se je smejal, ko so se kristjani nemirno zvijali na 
svojih sedežih. »Kaj je sedaj z vami, ki verjamete, da je Bog tako 
resničen? Preizkusite ta test z žvepleno kislino!« 
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Doktor Davis se je povzpel na oder, se obrnil in rekel 
občinstvu, ki je štelo približno tri tisoč ljudi: »Imam petindvajset 
let. Sem pridigar Evangelija. Vem, da me moj Bog lahko 
osvobodi te žveplene kisline, vendar ne glede na to, četudi On 
tega ne bo storil, enostavno ne bom dovolil, da ta nevernik stoji 
tukaj in na ta način izziva Božjo Besedo.« Zgrabil je steklenico 
žveplene kisline in jo izpil do dna, ne da bi čutil, da bi mu vsaj 
malo škodovalo. Potem je pridigal Evangelij s takšno 
prepričljivostjo, da je tisoč petsto ljudi ponovno posvetilo svoje 
življenje Jezusu Kristusu. 

Medtem ko je Billy poslušal zgodbo, si je mislil, da je 
metodistični starešina imel bolj prav, kot pa mladi doktor Davis. 
Zakaj bi kdo moral dokazati Boga? Mar ni Jezus rekel o teh 
nevernih farizejih: »Pustite jih. Če slepi vodi slepega, mar ne 
bosta oba padla v jamo?« Toda čeprav se Billy ni strinjal s tem, 
kar je naredil doktor Davis, je občudoval pastorjevo vero. 

Glede na to, da je bil Billy pod vplivom človeka s tako 
globokimi prepričanji, ga je to navdihnilo, da se je z veliko 
pozornostjo osredotočil na Božjo Besedo. Prva pesem, ki se jo je 
Billy v cerkvi naučil, je bila: »Biti kot Jezus, biti kot Jezus, na 
svetu si želim biti kot On. Na življenjski poti od zemlje k slavi, 
želim si le biti kot On.« Ta misel je postala nenehna molitev v 
Billyjevem srcu: »Jezus, pomagaj mi, da bom kakor Ti.« Potem 
ko je drugič prebral Novo zavezo, je Billy spoznal, da se mora 
krstiti. V 28. poglavju Mateja je prebral odlomek, kjer je Jezus 
dejal Petru in drugim apostolom: »Učite vse narode, krščujte jih v 
Ime Očeta in Sina in Svetega Duha.« Potem pa je v Apostolskih 
delih 2 prebral, da je po nekaj tednih Peter zapovedal ljudem: 
»Naj se vsak od vas krsti v Ime Jezusa Kristusa.« Billyju se je 
zdelo, če je kdo vedel, kaj je Jezus mislil, ko jim je predal Svoje 
veliko poslanstvo, da je to zagotovo bil Peter in drugi apostoli. In 
tako je Billy zaprosil doktorja Davisa, naj ga krsti na enak način, 
kot so krščevali apostoli v Apostolskih delih. Čeprav je bilo to v 
nasprotju z naukom Misijonarske baptistične cerkve, je doktor 
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Davis privolil in Billy je bil krščen v Ime Gospoda Jezusa 
Kristusa. 

Preteklo je več mesecev od njegove nesreče v New Albany 
Gas Worksu. Billyjevo zdravje se je poslabšalo, namesto da bi se 
izboljšalo. Sedaj se mu je glava tresla tudi tedaj, ko je nosil svoja 
debela očala. Brez njih je bil skoraj slep. Večino časa ga je bolel 
želodec, kljub lahki prehrani z limonado, ječmenom in sokom iz 
suhih sliv. Najbolj zaskrbljujoče od vsega pa je bilo to, da je čutil, 
kako mu zmanjkuje moči in energije zaradi neuravnotežene 
prehrane. 

Toda sedaj je imel novo zdravilo – vero. Prebral je odlomek, 
kjer je Jezus dejal: »Če boste verovali, boste prejeli vse, kar boste 
prosili v molitvi.«3 Potem pa je prebral odlomek iz 5. poglavja 
Jakoba: »Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve 
in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z 
oljem. In molitev vere bo ozdravila bolnika in Gospod ga bo 
okrepil.« To je bila njegova rešitev. Takoj ko je to prebral, je 
Billy odhitel domov k doktorju Davisu in prosil starešino, da ga 
pomazili z oljem in moli nad njim. Potem je v veselju in v 
izpovedovanju svojega ozdravljenja odšel domov. 

Potem je Billy večer za večerom polagal svoje Sveto Pismo 
na mizo in oznanjal svoje ozdravljenje ter napovedoval, da bo od 
sedaj naprej jedel kakor vsi ostali. 

Nezadovoljna s to idejo, ga je mama opozorila: »Billy, ne 
moti me, če imaš vero, toda sam veš, kaj je dejal zdravnik: ›En 
sam zalogaj trde hrane ti lahko odvzame življenje.‹« 

Billy je odgovoril: »Prav tako tudi vem, kaj je Bog rekel in 
On je rekel, da sem ozdravljen! Ali lahko molimo?« Nikoli prej 
niso molili ob Branhamovi mizi. Charles ni vedel, kaj naj naredi, 
pa se je samo zvijal na svojem stolu. Ella je le nemočno 
zaskrbljeno pogledala svojega sina in planila v jok. Billy je 

                                                 
3 Matej 21, 22 
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sklonil glavo v molitvi: »Bog, če umrem, bom odšel domov v 
zaupanju v Tebe. Tvoja Beseda pravi, da sem ozdravljen. Moral 
bom bodisi sprejeti tisto, kaj je rekel zdravnik ali sprejeti to, kar si 
Ti rekel. Jaz sem se držal zdravnikovih besed celo leto in nič se ni 
izboljšalo. Pravzaprav je nasprotno, postaja vse slabše. Ne bom 
več sprejemal tega, kar je povedal zdravnik. Zdaj bom sprejel to, 
kar si Ti povedal. Prosim Te, da blagosloviš to hrano za naša 
telesa. To Te prosim v imenu Tvojega Sina Jezusa Kristusa. 
Amen.« 

Potisnil je na stran svojo čašo soka iz suhih sliv ter si 
postregel s fižolom, čebulo in koruznim kruhom. Takoj ko je prvi 
grižljaj prišel v njegov želodec, se je le ta začel vračati. Svojo 
roko je položil čez usta, da bi zadržal grižljaj v sebi in ga ponovno 
požrl. Takoj se je ponovno vrnil. Še enkrat ga je požrl. Znova in 
znova se je njegov želodec upiral vstopu trde hrane, ga silil k 
bruhanju ter mu vračal kislino v grlo in usta. Toda Billy se ni 
hotel ozirati na svoj želodec. Svoje misli je ohranjal pri tem, kaj je 
Bog povedal o tem in ne pri tem, kaj je v tem trenutku čutil. 
Vedno znova in znova je nadaljeval s požiranjem tega grižljaja 
fižola, dokler le ta ni ostal v njem. Potem je vzel grižljaj kuhane 
čebule. 

Po večerji se je Billy zaprl v sobo. Želodec ga je tako močno 
bolel, da so mu v njegove oči privrele solze. Občasno bi se mu 
spahnilo in mu iz ust pricurljala kisla slina. Slabotno je začel peti 
preprosto pesem, ki se jo je naučil v cerkvi: »Lahko, hočem, 
verjamem; lahko, hočem, verjamem; lahko, hočem, verjamem, da 
me Jezus sedaj ozdravlja.« Zgrudil se je na posteljo. Z glasom, ki 
je bil le malo močnejši od šepeta, je dejal: »Gospod, sprejemam 
Tebe in Tvojo Besedo.« 

Njegova mama je potrkala na vrata: »Billy, kako se počutiš?« 
»Dobro se počutim.« 
»Poklicala sem zdravnika. Dejal je, da boš umrl.« 
Billy je požrl želodčno kislino. »Ne bom umrl, mama. 

Odlično se počutim.« Ni govoril o počutju svojega telesa, ampak 
kako se počuti v skladu z Božjo obljubo. 
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Naslednje jutro je bila ta skleda s fižolom še vedno na 
štedilniku. Ella se je obrnila, ko je sin vstopil v kuhinjo. »Kaj 
želiš za zajtrk, Billy?« 

»Rad bi še nekaj stročjega fižola in koruznega kruha.« 
Dnevi so minevali, on pa se je kar naprej mučil. Vsak obrok 

je bil fizični boj – želodec je odgovarjal z negodovanjem, v glavi 
se mu je vrtelo od omotice. Toda na področju vere se ni mučil in 
nihal. Nenehno je ponavljal Jezusove besede: »Glede tega ›če 
moreš‹ pa – vse je mogoče tistemu, ki veruje.«4 To je bilo njegovo 
sidro in navkljub vsem njegovim nasprotnim simptomom je 
nadaljeval s pričevanjem, da ga je Jezus Kristus ozdravil. 

Prav tako je prebral opozorilo apostola Pavla: »Ne bodite 
nikomur dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen.«5 Ob teh 
besedah je njegovo srce zajela slaba vest. Trenutno je dolgoval 
dva dolarja za medicinske račune od njegove operacije. Potem ko 
je zmolil za to, je spoznal, da Bog kristjanom ne prepoveduje, da 
bi se zadolžili, ampak Bog pravi kristjanom, da naj od svojih 
dolgov vrnejo to, kar lahko in naj ne zavlačujejo po nepotrebnem. 
Billy je dolgoval 300 dolarjev farmacevtu, gospodu Masonu, 
prijetnemu človeku, ki Billyju nikoli ni odrekel zdravil, čeprav je 
vedel, da je družina Branham revna. 

Odšel je do lekarne in Billy je dejal: »Gospod Mason, jaz 
sem vam dolžan in to vam bom povrnil. Še vedno sem zelo 
nemočen zaradi operacije, vendar poskušam delati. Imam delo 
tukaj v Public Service Indiana in zaslužim dvajset centov na uro. 
Ob vsakem izplačilu vam bom poskušal nekaj vrniti. Sedaj sem 
kristjan, zato imam najprej obveznost do Boga. Njemu dolgujem 
desetino. Naslednja stvar je, da vrnem svoje dolgove. Z denarjem 
sem precej na tesno – oče je bolehen, zato pomagam vzdrževati 
svojo mamo, sedem bratov in sestro. Vendar vam bom poskušal 

                                                 
4 Marko 9, 23 
5 Rimljanom 13, 8 
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vrniti najmanj petindvajset centov ob vsakem izplačilu. Če ne 
bom mogel vrniti niti teh petindvajset centov, bom prišel in vam 
to povedal.« 

Dnevi so se raztegnili v tedne, Billy pa je še vedno bolehal. 
Ampak malo po malo, v naslednjih nekaj mesecih se je njegovo 
stanje počasi začelo izboljševati, tako da je lahko jedel vse, kar je 
želel in to brez najmanjše bolečine. Njegov astigmatizem se je 
prav tako izboljšal, tako da ni več potreboval očal. Ko so mu 
končno pregledali oči, so ugotovili, da je dioptrija izginila. Imel je 
popoln vid. Zelo je bil vesel in njegovo zaupanje v Božje obljube 
se je močno povečalo. 
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Poglavje 11 

Postavljen za pridigarja 

nadnaravnega Evangelija 

1932 

WILLIAM BRANHAM in doktor Roy Davis sta se med seboj 
spoštovala – Billy je bil navdušen nad primerom vere starejšega 
človeka, doktor Davis pa je prav tako bil navdušen nad 
mladeničevo vnemo. Ni minilo dolgo, ko je pastor predlagal: 
»Billy, morda bi lahko razmislil o tem, da bi vstopil v službo 
pridigarja.« Doktor Davis je bil pooblaščen od svoje organizacije 
na državnem nivoju, da lahko podeljuje ›delovna dovoljenja‹ 
perspektivnim osebam, ki bodo iz njih na koncu naredile 
prepoznavne pridigarje v Misijonarski baptistični cerkvi in to brez 
formalne izobrazbe. Billy ni pozabil na svoj prisego. Ko je pred 
enim letom po njega prišla smrt, je Gospodu obljubil, da bo, če bo 
v življenju dobil vsaj še eno priložnost, pridigal Evangelij na 
uličnih vogalih in s streh hiš. Bil je navdušen, ker je sedaj dobil to 
priložnost. 

Tako je okrog božiča leta 1932 doktor Roy Davis postavil 
Williama Marrion Branhama za pridigarja Evangelija Jezusa 
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Kristusa po zakonu in pravilniku Misijonarske baptistične cerkve. 
Billy je imel triindvajset let. 

Nekaj dni po svojem vstopu v službo pridigarja, je Billy v 
New Albanyju opravljal svoje najmanj priljubljeno opravilo –
izključeval je tiste, ki niso več mogli plačevati računov za vodo, 
plin ali elektriko. Potrkal je na vrata ter obvestil prebivalce, da 
morajo izklopiti luči. Ženska, ki je odprla vrata, ga je začela 
neusmiljeno oštevati. 

Prvo, kar ji je odgovoril, je bilo: »Gospa, ne bi smeli tako 
preklinjati. Mar se ne bojite Boga?« 

»Ti mali neumni idiot!«, je odbrusila. »Če bi želela, da mi 
kdo govori o Bogu, ne bi poklicala takega tepca, kot si ti. Tvoja 
mati je zagotovo…« In takrat je začela neolikano in prostaško 
opisovati njegovo mamo in njegove sorodnike. 

Billy je vedno govoril: »Moški, ki udari žensko, ni dovolj 
moški, da bi lahko udaril moškega.« Toda v primeru te ženske bi 
morda prekršil to pravilo, ker je tako strašno blatila karakter 
njegove mame, če bi se to zgodilo pred enim letom. Če ne 
drugega, bi vsaj izbruhnil z besom in ji povedal nazaj. Toda sedaj 
ga njene žalitve niso prizadele. Tako kot voda steče po škornjih, 
ki so prepojeni z rakunovo mastjo, tako njene kletvice niso 
prebile njegovega duševnega miru. Vljudno je odvrnil: »Molil 
bom za vas, gospa,« in je odšel. Billy je takoj vedel, da je bila 
sprememba v njem resnična in trajna. 

Njegovo naslednje delo je bilo, da izključi hišo, iz katere so 
se ljudje izselili. Ker je bila zgradba prazna in vrata na pol odprta, 
se je Billy splazil vanjo, da bi nekaj zmolil in se zahvalil 
Gospodu. Pokleknil je na gola tla in sklenil roke, vendar še sploh 
ni zaprl oči, ko se je prostor naenkrat spremenil. Zidovi niso bili 
več prekriti s kičastimi tapetami, sedaj so bili popolnoma beli. In 
prostor ni bil več prazen. Billy je opazil nekega starejšega 
temnopoltega moža z belimi lasmi in belimi brki, ki je ležal na 
postelji, ki je bila videti kakor bolniška postelja. Za tega moškega 
se je zdelo, kot da je doživel hudo nesrečo – roke, noge in prsa je 
imel povite. Ob postelji, bližje Billyju, je stala starejša temnopolta 
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gospa. Bila je približno istih let kot on in je verjetno bila soproga 
tega človeka. 

Billy je s kotičkom očesa zaznal neko premikanje. Ozrl se je 
in zagledal mladega moškega in žensko, oba belca, ki sta bila na 
drugi, bolj oddaljeni strani postelje. Na obrazu se jima je izražala 
žalost, toda razen žalosti, Billy ni mogel ugotoviti, v kakšni 
povezavi sta s povitim moškim na postelji. Potem sta k postelji 
pristopila še dva moška – oba mladeniča. Stala sta in gledala proti 
postelji s takšnega položaja, da Billy ni mogel videti njunih 
obrazov. Vendar sta se mu ta dva človeka zdela zelo znana, kot da 
bi ju moral prepoznati s hrbta. Da, da, prepoznal je enega od njiju. 
To je bil njegov prijatelj Georg DeArk, katerega je ravno pred 
kratkim, pred nekaj tedni, pripeljal h Gospodu. In drugi? Nagnil 
se je naprej, da bi ga videl. Koga je poznal s temi gostimi 
kodrastimi črnimi lasmi? Ravno v tem trenutku se je ta mladenič 
obrnil in se začel pogovarjati s starejšo gospo ob sebi. Billy se je 
zdrznil od presenečenja. Gledal je samega sebe! 

Billy je videl samega sebe, kako se nagiba nad posteljo in 
moli za temnopoltega človeka. V tistem trenutku je človek skočil 
s postelje in začel odstranjevati zavoje. Potem so Billyjev pogled 
na posteljo zakrile medicinske sestre in zdravnik, ki so pritekli v 
sobo. Neverjetni dogodek je izginil in Billy se je znašel na 
drugem mestu. Sedaj je stal na ulici pred bolnišnico. Medtem ko 
je gledal, so se odprla vhodna vrata in iz nje je prihajal ta isti 
starejši moški ter se spuščal po stopnicah, kot da nikoli ni bil 
poškodovan. Ni imel zavojev, sedaj je nosil rjav plašč ter klobuk. 
Prizor se je nenadoma končal in Billy se je spet znašel tu, kako 
kleči na golih tleh v nenaseljeni hiši, kjer so kičaste tapete 
prekrivale stene. 

Kaj se je zgodilo? Kje je bil? Niti za centimeter se ni 
premaknil z mesta, kjer je klečal, pa vendar je na nek način bil v 
bolnišnici in gledal neverjetno dramo. Kako? To niso mogle biti 
sanje. Bil je popolnoma buden. In dogajanje okrog njega v 
bolnišnici se je zdelo tako resnično kot njegove roke, ki so bile 
sklenjene v molitvi in naslonjene na njegovo srce. 
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Čeprav ni razumel, kaj naj bi to pomenilo, je Billy kljub 
vsemu nestrpno želel podeliti to vizijo s prvim, ki bi bil za to. In 
izkazalo se je, da je to bil John Potts, kristjan, ki je delal ob vhodu 
v komunalno podjetje. To je bilo tik pred koncem delovnega časa. 
Gospod Potts ni veliko govoril, ko je Billy to pripovedoval – 
samo občasno je dejal: »O… Res? …Pa to je res zanimivo.« 

Naslednje jutro, takoj ko je Billy stopil skozi vrata, ga je 
gospod Potts poklical na stran. »Torej, Billy, glede na tvoje sanje, 
ki si jih imel včeraj popoldne…« 

»Gospod Potts, to niso bile sanje. Bil sem popolnoma buden, 
tako kot sedaj. Ne vem natanko, kaj je bilo to – verjetno nekakšna 
oblika transa, predvidevam.« 

»Dobro, če ti tako praviš. No, ne glede na to, morda vem, kaj 
bi to lahko bilo. Sinoči sem obiskal svojega prijatelja v katoliški 
bolnišnici v New Albanyju. Eden od bolnikov, ki je tam, ustreza 
opisu človeka iz tvojih – torej – iz transa. Ime mu je William 
Merrill. On je temnopolti človek, star približno 65 let in je v zelo 
resnem stanju. Sinoči sem se malo pogovarjal z njim. Izgleda, da 
ima voz z dvema konjema in se preživlja tako, da zbira smeti po 
ulicah New Albanyja. Pred dvema dnevoma sta mlad fant in dekle 
divjala z avtomobilom in v ovinku izgubila nadzor nad vozilom 
ter trčila v njegov voz. Polomila sta mu roke, noge in hrbet. 
Povedal sem mu o tebi in o tvojem transu. Zelo se je razveselil in 
me prosil, naj te prosim, da prideš in moliš za njega.« 

»Zanima me, ali je to človek, ki sem ga videl v viziji.«  
Ves dan se je Billy spraševal, kaj se bo zgodilo, če bo zares 

molil za človeka, ki je v tako težkem zdravstvenem stanju, v 
katerem je ta gospod Merrill očitno bil. Ta misel ga je vedno 
znova vznemirjala. Ali bo človek res vstal s postelje in si začel 
snemati zavoje, kot je videl v viziji? Tedaj se je Billy spomnil 
pridig, ki jih je poslušal, ko je pridigal doktor Davis, v katerih je 
ljudi vzpodbujal, naj verujejo v nadnaravno Božjo moč, ki dela 
čudeže. Do trenutka, ko je Billy končal s svojim delom, je bil 
pripravljen. Srečal je svojega prijatelja Georga DeArka in mu 
povedal celotno fantastično zgodbo. 



Postavljen za pridigarja nadnaravnega Evangelija 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1, STRAN 103 

103 

George je dejal: »Seveda, Billy, šel bom s tabo in bom molil 
za tega človeka.« 

Medtem ko sta se vzpenjala po stopnicah bolnišnice, mu je 
Billy pojasnjeval: »Brat George, teh nenavadnih stvari, ki se mi 
dogajajo, jaz ne razumem. Toda vem, da ne bom mogel moliti za 
tega starega moža, dokler ne bosta v sobi ob njegovi postelji na 
drugi strani stala dva belca, ker moram narediti vse točno tako, 
kot mi je bilo prikazano. Tako da ne vem, če se bo to zgodilo 
ravno nocoj. Toda počakaj in videl boš. Ta človek bo ozdravljen.«  

Ko sta vstopila, je Billy vprašal za gospoda Merrilla. Napotili 
so ju do njegove sobe. Z enim samim pogledom na človeka v 
postelji je Billy vedel, da je na pravem mestu. To je bil človek, ki 
ga je videl včeraj. »Dober večer, gospod. Jaz sem Billy Branham. 
Včeraj je bil pri vas človek, ki vam je povedal zame.« 

Starejši mož se je vznemiril od nestrpnosti. »O, ti si ta fant, ki 
bo molil zame in bom ozdravljen.« 

Njegova žena, ki je stala ob njegovi postelji, se je 
vznejevoljila in pričela pojasnjevati: »Mladenič, mislim da ne 
razumeš, v kako resnem stanju je moj mož. Ne samo, da ima 
temperaturo preko 40 °C, rentgen je celo pokazal, da so nekatera 
od njegovih zlomljenih reber premaknjena vertikalno na pljuča. 
Če napravi najmanjši napačni gib samo za centimeter, bi ti ostri 
delčki lahko prebili pljuča. Ali pa še hujše, lahko bi prerezali 
arterijo in bi izkrvavel do smrti. Ne strinjam se s tem, da prihajaš 
sem in ga takole vznemirjaš.« 

Toda gospod Merrill je vse skupaj sprejel drugače. »Dajmo 
vsaj slišati, kaj ima fant za povedati.« 

Billy jim je ponovno povedal o včerajšnji izkušnji. In v 
trenutku, ko je svojo pripoved zaključeval, sta v sobo vstopila 
mlad fant in dekle. Gospod Merrill ju je predstavil. To je bil mlad 
par, ki je povzročil nesrečo, ko se je zaletel v njegov voz. Bilo 
jima je zelo žal zaradi te nesreče in ju je resnično skrbelo za 
zdravje starega gospoda. Žalostnih in resnih obrazov sta se 
pomaknila na drugo stran postelje, ki je bila blizu zidu. 
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Vse se je ujemalo in s tem je bilo Billyu dano znamenje. 
Sklonil se je in brž, ko je začel moliti nad njim, je gospod Merrill 
zavpil: »Jaz sem ozdravljen!« Na postelji se je v trenutku 
vzravnal. Njegova žena je prestrašeno zavpila: »William, ne!«, in 
ga poskušala potisniti nazaj na blazine. V sobo je vstopil 
pripravnik. Tudi on je poskušal zadržati gospoda Merrilla na 
postelji, vendar se jima je stari mož nekako uspel izmuzniti ter 
vstati. Pri tem je neprestano vpil: »Jaz sem ozdravljen! Jaz sem 
ozdravljen!« 

Pritekle so medicinske sestre in zdravniki. Ena od katoliških 
sester, ki je prihitela v sobo, je dejala Billyu in Georgeu: »Vidva 
morata oditi od tu. Ne moremo vama dopustiti, da tako 
vznemirjata tega človeka. On je zelo bolan.«  

Ko sta Billy in George odšla, se je William Merrill boril in 
poskušal obleči svojo obleko. Nekaj zdravnikov ga je hotelo 
prepričati, naj se vrne v posteljo. Vendar zaman. Ko sta odšla, je 
Billy na dnu bolnišničnih stopnic dejal svojemu prijatelju 
Georgeu: »Počakajva tukaj. Glej, kmalu bo prišel dol po teh 
stopnicah. Nosil bo rjav plašč in klobuk.« 

Minilo je nekaj minut in res je prišel po stopnicah s svojo 
ženo in to tako živahno, kot da je obiskovalec in ne bolnik. Nosil 
je rjav plašč in klobuk, torej natančno tako, kot je napovedal 
Billy.   

George ga je vprašal: »Kako si se lahko rešil vseh teh 
zdravnikov?« 

Gospod Merrill se je nasmehnil izpod sivih brkov in dejal: 
»Izmerili so mi temperaturo in ko so videli, da ni povišana, so me 
izpustili.« 

 
 

NASLEDNJE JUTRO je Billy vstal ob zori. Medtem ko je taval 
v mraku in iskal obleko, je prostor nenadoma postal obsijan s 
soncem, kot da bi nekdo prižgal luč. Billy je takoj spoznal, da ni 
več v svoji hiši. Prostor, v katerem se je nahajal, je bil večji od 
njegove sobe, videti je bil kot dnevna soba – s kavčem, foteljem, 
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zofo, z mizico in svetilkami in v enem kotu je bila visoka postelja. 
Na njej je ležala ženska srednjih let, težki invalid. Billy je 
zaprepadeno gledal, kako so se njene zvite roke in noge začele 
ravnati in postajati popolnoma normalne. Ženska je vstala s 
postelje in odšla naravnost proti njemu, kar je Billyju omogočilo, 
da jo dobro vidi. Potem pa se je znova znašel v polmraku svoje 
sobe. 

Billy je dolgo sedel na robu svoje postelje in globoko 
premišljeval o tem. Očitno bo Gospod Jezus osvobodil še nekoga. 
Ampak koga? In kdaj? Pomislil je: »Dobro, verjetno bom danes 
ugotovil, kje je ona.« 

Tisti dan so ga službene obveznosti pripeljale do številke 
2223 v East Oak Streetu v New Albanyu. Iz ene polovice dvojne 
povezane hiše se je izselila družina in Billy bi moral zapreti vodo 
samo za to polovico hiše, vendar v jašku ni bilo jasno videti, 
kateri števec je za katero polovico. Zaprl je ventil ob prvem 
števcu in odšel do naseljene polovice hiše, da bi preveril stanje. 

Na njegovo trkanje je vrata odprla privlačna, pomanjkljivo 
oblečena najstnica. »Kaj želite?« 

»Jaz delam za komunalno podjetje. Ali bi preverili vodo in 
pogledali, če je zaprta?« 

 »Seveda.« Dekle je odšlo v kuhinjo. 
Ko je tako stal pri vratih, je Billy lahko videl žensko, ki je 

ležala v bolniški postelji v dnevni sobi. Njeno telo je bilo 
popolnoma zvito, bila je videti kakor skrčeni pajek. Njena glava 
je bila na postelji dvignjena in obrnjena proti vratom, tako da je 
Billy lahko jasno videl njen obraz. Njegovo srce je poskočilo od 
veselja. To je bila invalidna žena, ki jo je zjutraj videl v viziji. 
Brala je knjigo s črnimi platnicami. Na tleh poleg nje so ležali 
raztreseni časopisi. 

»Kako ste, gospa? Jaz sem Billy Branham.« 
»Pozdravljen. Jaz sem Marry Der Ohanion. Moja hčerka je 

Dorothy.« 
Dorothy se je vrnila v prostor in rekla: »Ne, voda še vedno 

teče.« 
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»Potem mislim, da sem zaprl pravi števec. Hvala, ker si 
preverila.« Vendar ni odšel. Na nek način je moral razviti 
pogovor z invalidno žensko. »Kaj pa berete?« 

»Armensko Biblijo,« je odgovorila. 
Izzval jo je: »Ali verujete?« 
Gospa Der Ohanion je spustila knjigo v svoje krilo. »Dorothy 

ima sedemnajst let. Odkar se je rodila, sem invalid v postelji. 
Toda danes zjutraj sem v časopisu prebrala članek o človeku, ki je 
bil ozdravljen v katoliški bolnišnici in sem rekla: ›Tudi zame 
obstaja upanje.‹ Počakaj, ali nisi dejal, da se pišeš Branham?« 
Snela je svoja očala za branje, da bi pogledala mladeniča, ki je 
stal na vratih njene dnevne sobe. Njen pogled se je spremenil, ko 
je tega mladeniča za števce povezala z Branhamom iz 
časopisnega članka. »Ali si ti Božji človek, ki je sinoči ozdravil 
temnopoltega človeka?« 

»Ne, gospa, jaz nisem zdravilec. Meni je samo nekaj 
pokazalo, da moram moliti za tega človeka. Gospod Jezus 
ozdravlja in ne jaz.« 

Ženska je skomignila z glavo. »Odkar sem v časopisu 
prečitala o tem čudežu, prosim Boga za isto tudi v mojem 
življenju. Ali bi hotel moliti nad menoj?« 

Billy je pogledal na žensko, katere zvite roke in noge so 
pretrpele sedemnajst let mučenja z atrofijo in previdno dejal: 
»Sedaj bom šel in molil glede tega in potem se bom vrnil.« 

Našel je mesto, kjer je lahko bil sam z Bogom in molil, 
dokler njegov pogum ni odgovarjal tistemu v viziji. Potem se je 
odpeljal do hiše Georgea DeArka. »Brat George, srečal sem 
žensko, o kateri sem ti pripovedoval danes zjutraj. Vem, da je to 
ona. Pojdi z menoj.« 

Oba sta vstopila v hišo in se postavila ob postelji gospe 
Ohanion. Ženska je objela svojo armensko Biblijo in jo stisnila k 
prsim. Dorothy in njen osem let starejši brat pa sta se skrila za 
božično drevesce na drugi strani dnevne sobe in se posmihala ter 
norčevala iz celotne ideje, da bo njuna mama vstala iz postelje po 
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vsem tem času, ko pa je vendar v njej preležala sedemnajst let – 
kakšna šala. 

Billy se ni oziral na otroka. »Gospa Ohanion, Gospod Jezus 
vas bo ozdravil.« Billy in George sta se spustila na kolena in 
začela moliti. Očesne veke, čeprav so bile zaprte, so še vedno 
omogočale, da je v oko prišlo nekaj svetlobe, pa je Billy skozi 
svoje veke videl, da se je nad gospo Ohanion pojavila svetloba. 
Odprl je oči in pričakoval, da bo zagledal električno žarnico. 
Namesto tega je zagledal ognjen obroč iz jantarne svetlobe, ki je 
krožil okrog njene glave. Prevzelo ga je strahospoštovanje – strah, 
ki je bil pomešan z radovednostjo in ostal je brez diha. To je 
zagotovo ista svetloba, ki je takrat v zraku oblikovala križ, ko je 
molil v lopi izza svoje hiše. Navdihnjen, je Billy iztegnil roko ter 
prijel roko invalidne ženske in dejal: »Gospa Ohanion, Gospod 
Jezus mi je zjutraj povedal, da boste ozdraveli. Postavite se na 
svoje noge in začnite hoditi v Jezusovem imenu.« 

Odmaknila je pokrivala, se s pomočjo svojih usahlih rok in 
nog privlekla do roba postelje, plezaje kakor gosenica. Pri Billyju 
se je pojavila sled nevere, ko je pomislil, da bi lahko padla s te 
visoke postelje in si zlomila vrat, če bi jo izpustil. Tedaj pa se je 
spomnil vizije o Williamu Merrillu, ki je bila tako popolna in tako 
natančna, in njegova samozavest se je zopet vrnila. 

Takoj ko je gospa Ohanion začela plezati čez rob postelje, sta 
se obe njeni nogi v hipu zravnali natanko pred očmi vseh 
prisotnih. Dorothy je zavpila, divje kričala, se zgrabila za lase in 
pobegnila skozi vhodna vrata in še kar naprej na ves glas kričala. 
Z vseh strani so pritekli sosedje, se drenjali sredi vrat in nejeverno 
opazovali svojo sosedo Marry Der Ohanion, ki je prvič po 
sedemnajstih letih stopala po tleh svoje dnevne sobe in z 
dvignjenimi rokami v svojem materinem aramejskem jeziku 
slavila Gospoda Jezusa Kristusa. 

Billy je odšel domov navdušen in srečen zaradi teh čudovitih 
vizij, ki so se pojavile kot napoved pred takšnimi čudeži. Toda 
kmalu se bo njegovo razburjenje poleglo, kmalu se bo njegovo 
veselje spremenilo v strah. Njegova naslednja vizija bo bistveno 
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drugačna. In ko bo to vizijo opisal svojemu pastorju, bo zmeden z 
njegovim odgovorom. To bo začetek negotovih let, ki ga bodo 
končno pripeljale do tega, da bo odkril skrivnost svojega 
nenavadnega življenja – skrivnost, ki bo nato sprožila največjo 
službo ozdravljenja z vero, kakršne svet še ni videl.   



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1 

Avtorjevo pojasnilo  

TISTIM BRALCEM, ki jih zanima natančnost tega besedila, 
bodo v veliko pomoč moji naslednji komentarji. 

Dramatiziral sem prvo poglavje 1. Knjige s ciljem, da bi tisti, 
ki niso nikoli slišali za Williama Branhama, hitro vstopili v 
dogajanje. Dialogi v prvem poglavju so na osnovi mojega  
razmišljanja. Toda vsi bistveni elementi zgodbe so natančni in 
resnični – z izvorom od Elle Harvey Branham in Charlesa 
Branhama, celo do najpodrobnejših detajlov, kot je opis 
notranjosti koče in dvorišča, sveč iz loja, in dejstva, da babica 
Branham nikoli v vsem svojem življenju ni imela čevljev in da je 
Charles Branham odšel v Burkesville, da bi si kupil novo delovno 
obleko v čast dogodka. Takšne detajle je opisoval William 
Branham, ko je pripovedoval zgodbe poslušalcem po vsej 
Ameriki. 

Od drugega poglavja naprej pa večina razgovorov v tej 
biografiji prihaja neposredno iz pričevanja samega Williama 
Branhama. V obdobju več kot devetnajst let, ko so njegove 
pridige snemali, je velikokrat pripovedoval iste zgodbe. Tako kot 
vsak človek, ki znova pripoveduje zgodbo, tako je tudi on pri 
svojem pripovedovanju dodajal nekatere podrobnosti, nekatere pa 
izpuščal. Jaz sem vse te različne verzije zbral in jih združil v en 
popoln opis. Če primerjate zgodbe iz te biografije s posameznimi 
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mesti na magnetofonskem traku, kjer je William Branham 
pripovedoval te iste zgodbe, se boste morda vprašali, kje sem 
našel toliko dodatnih podrobnosti. Toda če primerjate opise iz te 
biografije z vsemi mesti, kjer je William Branham omenjal isti 
dogodek, boste ugotovili, da so vsa tukaj navedena dejstva 
popolnoma takšna, kot jih je on opisal. Seveda, v biografiji so 
zgodbe opisane z mojim stilom pisanja. Če vas te zgodbe, 
izgovorjene z besedami samega Williama Branhama, zanimajo, je 
najlažji način ta, da si priskrbite vse njegove pridiga na CD-ju od 
Eagle Computing-a (Poglejte Izvor in literatura). Stroški so 
minimalni, lahko pa jih najdete že v nekaj sekundah. (Če ne 
razumete angleškega jezika, so pridige Williama Branhama 
prevedene tudi v hrvaški jezik in jih lahko najdete na strani 
http://www.biblijski-krscani.com/ ter jih lahko brezplačno 
naročite. V slovenskem jeziku so na voljo na strani: 
http://www.messagehub.info ). 

Če vas zanimajo še kakšne stvari, ki jih ne morete najti v 
pridigah Williama Branhama, se spomnite, da posnete pridige na 
kasetah niso bile moj edini izvor materiala za to biografijo. Prav 
tako sem uporabljal časopise, članke iz revij, in knjige, ki so 
navedene v biografiji, kot tudi osebna pričevanja ljudi, ki so 
poznali Williama Branhama. Tako sem na primer o dogodku, ki je 
opisan v prvem poglavju, ko je priletel golob na okensko polico 
koče, izvedel od Henryja Branhama, sorodnika Williama 
Branhama, ker je njegova mama bila ena od babic pri rojstvu 
Williama Branhama. Dogodek je zabeležen v časopisu ›Samo 
verjemi‹, ki je izšel avgusta 1988 (Zvezek 1, številka 2, stran 18). 

Vsaka biografija je le upodobitev življenja. Glede na to, da 
vsak biograf piše iz svoje izkušnje, bo njegova knjiga izražala 
njegov lasten pogled na to temo. Tako je na primer napisanih 
preko dvajset biografij o Abrahamu Lincolnu. Celo avtobiografije 
so subjektivne. Čeprav je Benjamin Franklin napisal eno od 
najbolj priljubljenih avtobiografij v zgodovini ZDA, je bilo po 
tem o njem napisanih še mnogo biografij. Obstajalo je veliko 
tega, kar bi še lahko povedali – tudi iz drugačne perspektive. 
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Ta biografija, kar je seveda normalno, odraža moj pogled na 
Williama Branhama – odraža izkušnjo, ki temelji na dolgoletnih 
raziskavah in molitvi. Poskušal sem ostati zvest dejstvom in 
Božjemu Duhu, ki je navdihnil zelo nenavadno življenje tega 
človeka. Vendar pa je še veliko drugih virov, kjer lahko izveste 
več o njegovi izkušnji in o njegovem učenju. Ko boste prebrali to 
biografijo, se boste verjetno največ naučili ravno od Williama 
Branhama, bodisi s poslušanjem njegovih pridig, posnetih na 
trakove (CD, DVD, itd.) bodisi z branjem istih pridig v obliki 
knjižic ali na računalniku. V vsakem primeru bo vaš čas in trud, 
ki ste ga porabili, obilno poplačan. 
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Izvor in literatura 

Pearry Green: Prerokova dela, 1969. (207 strani) 
Knjiga obsega najpomembnejša obdobja iz življenja 

Williama Branhama ob osebnih izkušnjah Pearryja Greena z 
Williamom Branhamom.  

Lahko jo naročite pri Tucson Tabernacle, 2555 North Stone 
Avenue, Tucson, Arizona 85705, ZDA. 
 
David Harrell, Jr.: Vse je mogoče: Prebujenja, ozdravljenja in 

karizmatično prebujenje v sodobni Ameriki, 1975. (304 strani) 
Knjiga prikazuje, kako je služba Williama Branhama 

vzpodbudila druge službe ozdravljenja/prebujenja v letih 1950.  
Lahko jo naročite pri Indiana University Pressa, 601 North 

Morton Street, Bloomington, Indiana 47404, ZDA. 
 
F. F. Bosworth: Zdravilec Kristus, 1973. (241 strani) Fleming H. 
Revell Co., Old Tappan, New Jersey.  

Knjiga je zbirka pridig Freda Boswortha, ki jih je pridigal od 
leta 1920 do leta 1930, in po Pismu dokazujejo, da je Jezus 
Kristus v današnjem svetu še vedno Zdravilec. Lahko jo naročite 
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pri World Outreach Publicationsa, P.O. Box 4402, Dalllas, Texas 
75208, ZDA. 

 
William Branham: Nisem bil neposlušen nebeški viziji, 1947. 
(27 strani) 

William Branham opisuje ozdravljenje sedemletne Betty 
Daugherty in predstavlja dnevnik dogodkov, in to iz dneva v dan, 
ki so se zgodili na službah ozdravljenja v St. Louisu v Missouriju.  
 
William Branham: Jezus Kristus je isti včeraj, danes in na 

veke, 1963. (24 strani) 
William Branham na kratko opisuje svoj zgodnji klic v 

službo pridigarja in svoje prve vizije ter ozdravljenja po lastni 
spreobrnitvi leta 1932. Lahko jo naročite pri Voice of God 
Recordingsa, Inc., P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131, 
ZDA. 
 
Časopis Samo verjemi, urednice Rebekah Smith.  

Ta časopis vsebuje članke o življenju Williama Branhama in 
o njegovi službi. Izhaja pri Believers International, P.O. Box 
78270, Tucson, Arizona 85703, ZDA. 
 
Pridige Williama Branhama lahko naročite: 
 
V hrvaščini: 
www.biblijski-krscani.com;  upit@biblijski-krscani.com 
V slovenščini: 
roman.ocisnik@t-2.si 
V angleščini: 
Eagle Computing, P.O. Box 490, Elizabethton, Tennessee 37643, 
ZDA, pridige na CD-jih in DVD-jih. 
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End Time Message Tabernacle, 9200 – 156 Street, 
Edmonton, Alberta T5R 1Z1, Kanada, izdajajo nekatere 
tiskane pridige. 
 
The Word Publications, P.O. Box 10008, Glendale, Arizona 
85318, ZDA, izdajajo nekatere tiskane pridige. 
 
Voice of God Recordings, Inc., P.O. Box 950, Jeffersonville, 
Indiana 4731, ZDA, izdajajo avdio kasete, tiskane pridige in 
indeks teh pridig. 

 
Gordon Lindsay: William Branham, človek, poslan od Boga, 
1950. (261 strani) 

Knjiga opisuje življenje Williama Branhama do leta 1950, s 
poglavji od Jacka Moorea, Gordona Lindsayja in Freda 
Boswortha.  

Knjigo lahko naročite v hrvaškem jeziku na internetni strani 
www.biblijski-krscani.com ali v angleščini pri The William 
Branham Evangelistic Associationa, P.O. Box 325, Jeffersonville, 
Indiana 47131, ZDA. 
 
Julius Stadsklev: William Branham, prerok obiskal južno 

Afriko, 1952.  
Knjiga podrobno opisuje obiske Williama Branhama v letu 

1951 v južni Afriki. 
Lahko jo naročite pri The William Branham Evangelistic 

Associationa, P.O. Box 325, Jeffersonville, Indiana 47131, ZDA. 
 
V angleškem jeziku lahko pridobite vse avdio in tiskane 

pridige hitro in brezplačno na spodnjem večjezičnem portalu. Tu 
lahko pridobite večji del pridig tudi v ostalih jezikih, med drugim 
tudi v slovenščini:  

http://www.messagehub.info 
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63, 70 
nadnaravna svetloba pri 

spreobrnitvi, 84 
nadnaravna svetloba pri 

rojstvu, 6 
nadnaravna svetloba po 

operaciji nog, 51 
izginile koruzne pokovke, 

30, 67 
noge, ranjene s puško, 47 
operacija nog, 49, 51 
operacija slepiča, 80 
piše pesem, 39 
poreklo, 8 

delo v komunalnem 
podjetju, 68 

delo pomočnika logarja na 
področju za športni lov, 
70 

postane boksar, 77 
postane kavboj, 63 
postavljen za pridigarja, 95 
posvečen kot otrok, 8 
rojen 1909., 6 
skoraj kot dojenček s svojo 

materjo zmrznil, 9 
stališče do denarja, 92 

Brumbach, Amelia Hope 
(Poglejte tudi "Hope 
Brumbach"), 87 

Brumbach, Hope 

spozna Billyja Branhama, 
87 

Davis, dr. Roy 

krstil Billyja v Jezusovem 
imenu, 89 

pastor Misijonarske 
baptistične cerkve, 87 

postavil Billyja Branhama 
za pridigarja, 95 

sprejme nevernikov izziv, 
89 

DeArk, George 

pričuje o ozdravljenju Marry 
Der Ohanion, 102 

pričuje o ozdravljenju 
Williama Merrilla, 99 

viden v viziji, 96 

Doktrina 

desetina, 92 
ozdravljenje, 90 
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krščen v Ime Gospoda 
Jezusa Kristusa, 89 

prelaganje vračanja dolga, 
92 

Golob  

pojav pri Billyjevem rojstvu, 
7 

huusssss, 11, 24, 36, 57 

Ozdravljenje 

Marry Der Ohanion, 102 
William Merrilla, 99 

Lov/ribolov, 35, 47 

Nacionalna prepoved 
proizvodnje in prodaje 
alkohola, 23 

Nadnaravne izkušnje 

"Nikoli ne pij, ne kadi in ne 
maži svojega telesa na 
noben način.", 24, 36, 57, 
81 

"Klical sem te, ti pa se nisi 
odzval.", 81 

astrologinja vidi Billyjevo 
avro, 74 

vedeževalka vidi svetlobo, 
ki mu sledi, 58 

glas govori iz vrtinca v 
topolu, 24 

na smrtni postelji, Bog 
govori, 81 

področje izgubljenih in 
tavajočih duš, 49 

pojav svetlobe v obliki križa 
ob Billyjevem 
spreobrnjenju, 84 

prvič sliši glas, 11 
preprečen, da bi pil, 36 

preprečen v kajenju, 57 
preprečen ubiti, 41 

Nadnaravna svetloba 

po operacije Billyjeve noge, 
51 

pojavlja se nad Marry Der 
Ohanion, 102 

pojavlja se pri Billyjevem 
spreobrnjenju, 84 

pojavlja se pri Billyjevem 
rojstvu, 6 

Poučevanje 

desetina, 92 
ozdravljenje, 90 
krst v Ime Gospoda Jezusa 

Kristusa, 89 
preložitev vračanja dolga, 

92 

Pismo 

Billy išče Boga, 83 

Pesem 

"Tam na križu", 65, 66 
kavbojska serenada, 64 
Longfellow Psalm življenja, 

37 
napisal Billy Branham, 39 

Preroštvo (poglejte tudi 
"Vizija") 

"Delo imam zate, ki ga boš 
opravil, ko boš odrasel.", 
24, 36, 57, 81 

"Ti boš živel blizu mesta, ki 
se imenuje New 
Albany.", 11 

Sanje 
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Ella Branham sanja Billyja, 
da pridiga iz belega 
oblaka, 85 

Votlina pri Tunnel Millu 
(poglejte tudi "Tunnel Mill 
področje") 

Billy jo odkrije, 46 

Tunnel Mill področje (poglejte 
tudi "Votlina pri Tunnel 
Millu") 

Bill najde lokacijo, 45 

Vrtinec, Božji, 24, 81, 82 

Vizija (poglejte tudi 
"Preroštvo") 

ozdravljenje Marry Der 
Ohanion, 100 

ozdravljenje Williama 
Merrilla, 96 

križ na zahodu, 51 
most čez reko Ohio, 25 



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 1 

Informacije o knjigah 

KNJIGA 1 
Deček in njegovo uboštvo 
(1909 – 1932) 

Od trenutka, ko je bil rojen, je bil William Branham 
drugačen. Obremenjen zaradi revščine in zavrnitve, je postal 
nervozen otrok. Dogajale so se mu nenavadne stvari: 
nepojasnjene in duhovne stvari, ki so ga plašile. O Bogu ni 
razmišljal do svojega štirinajstega leta, ko je v nesreči s puško 
skoraj izgubil obe nogi. Ko je umiral v mlaki krvi, je imel strašno 
vizijo pekla. Videl je samega sebe, kako nenehno pada v sfero 
izgubljenih in tavajočih duš. Zavpil je k Bogu za milost in v tej 
milosti je dobil drugo priložnost – priložnost, na katero je kasneje 
skoraj pozabil. 

 

KNJIGA 2 
Mladenič in njegov obup 
(1933 – 1946) 

Kot mlad pastor, si je William Branham prizadeval, da bi 
razumel svoje nenavadno življenje. Zakaj je on edini pridigar v 
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mestu, ki ima vizije? Ko ga je Bog leta 1936 poklical v 
evangelizacijo po vsej državi in je to nalogo zavrnil, je zaradi te 
svoje napake plačal strašno ceno: izgubil je svojo ženo in hčerko, 
ki je umrla zaradi tuberkuloze. Vizije se nadaljujejo. Pridigarji so 
mu govorili, da te vizije prihajajo od Satana. Obup ga je končno 
prisilil, da je odšel v puščavo in poiskal Boga, kjer se je iz oči v 
oči srečal z nadnaravnim bitjem. Angel mu je predal klic od 
Boga, da prenese dar Božanskega ozdravljenja vsem narodom 
sveta. Ko ga je William Branham vprašal, ali bodo ljudje res 
verjeli, da je resnično srečal Angela, mu je Angel odgovoril, da 
bo dobil dve nadnaravni znamenji kot potrditev njegovega klica. 
Potem bodo morali verjeti. In verjeli bodo!  

 

KNJIGA 3 
Človek in njegovo poslanstvo 
(1946 – 1950) 

Kmalu po tem, ko je angel obiskal Williama Branhama in mu 
povedal, da je določen, da ponese dar Božanskega ozdravljenja 
med vse narode sveta, se je pojavilo prvo znamenje – fizična  
reakcija v njegovi roki, ki bi se pojavila samo takrat, ko bi se 
dotaknil roke nekoga, ki trpi zaradi bolezni, ki jih povzročajo 
mikroorganizmi. V dveh mesecih od njegovega poslanstva, je 
izredni dar Williama Branhama pritegnil pozornost ljudi na 
mednarodni ravni. Na njegovih srečanjih, kjer je pridigal o 
odrešenju in Božanskem ozdravljenju v imenu Jezusa Kristusa, se 
je zbiralo na tisoče ljudi. Zgodili so se številni čudeži, ki jih svet 
ni videl vse od časov, ko je Jezus hodil po Galileji in izganjal 
demone ter ozdravljal vse, ki so bili bolni. 

Vendar pa je bilo veliko ljudi še vedno v dvomih, da se je 
Angel zares prikazal temu skromnemu človeku. Potem se je 
pojavilo drugo znamenje... In morali so verjeti! 
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KNJIGA 4 
Evangelist in njegova sprejetost 
(1951 – 1954) 

William Branham je paradoks v sodobni zgodovini. Začenši z 
letom 1946, je njegova služba hitro, v manj kot šestih mesecih, 
prerasla iz anonimnosti do velike pozornosti na mednarodni ravni 
in potem se je to prebujenje ozdravljenja po veri razplamtelo po 
vsem svetu. To mu je uspelo s pomočjo svojega edinstvenega 
daru – z nadnaravnim znamenjem, ki je pritegnilo pozornost vseh 
ljudi. Kmalu so ga opazili kristjani po vsem svetu. V letih od 
1951 do 1954 je William Branham imel največja krščanska 
srečanja v vsej zgodovini do takrat – približno tristo tisoč ljudi na 
srečanju v Mumbaiu, v Indiji. Njegova iskana služba se je v 
Združenih državah še vedno zdela neustavljiva. Vendar William 
Branham ni bil zadovoljen. Zdelo se mu je, da je nekaj narobe. 
Dolgo časa ni vedel, kaj je to, vendar je to izvedel proti koncu leta 
1954. Njegova služba mora doživeti spremembo. 

 

KNJIGA 5 
Učitelj in njegova zavrnitev 
(1955 – 1960) 

Mednarodna služba Williama Branhama je imela tri glavne 
faze. Prvič, prepoznaval je bolezni s pomočjo nadnaravnega daru 
v svoji roki. Drugič, kasneje so mu njegove vizije omogočile 
prepoznavanje bolezni in še več od tega. V letih od 1946 do 1954 
je več kot petsto tisoč ljudi sprejelo Jezusa Kristusa kot svojega 
Odrešenika, zahvaljujoč njegovemu oznanjevanju, in enostavno ni 
načina, da bi se lahko ocenilo, koliko milijonov ljudi je prejelo 
svojo ozdravitev po njegovih molitvah. Ob spoznanju, da ljudje 
ne sprejemajo duhovne globine in višine, ki jim jo nudi Božja 
Beseda in Duh, je William Branham začutil, da ga Božji Duh 
poziva, naj naredi nekaj več. Vedel je, da ljudje prihajajo na 
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srečanja iz več razlogov. Nekateri so prišli, ker so verjeli, da je 
prisoten Duh Jezusa Kristusa. Drugi so prišli, ker je bilo to nekaj 
novega in vznemirljivega, tako kot so se ljudje nekoč zbirali, da 
bi videli, kako je Jezus ozdravljal bolne in pomnožil vino, kruh in 
ribe. Toda svetovno zgodovino je spremenilo ravno Jezusovo 
poučevanje. William Branham je čutil, da ga Bog kliče, naj med 
srečanji ozdravljenja po veri začne več poučevati. Verjel je, da 
lahko njegova služba ustvari trajen in koristen prispevek za 
krščansko Cerkev. Zato od leta 1955 ni več učil le o Božanskem 
ozdravljenju, ampak je poučeval Božjo Besedo tudi iz drugih 
vidikov. Bog mu je dal vizijo o novi fazi njegove službe – »to je 
tretji poteg« (če bi uporabili Angelove besede) – ki bo presegel 
vse, kar je Bog do takrat po njem naredil. 

Kar je seveda neizogibno, mnogi so bili šokirani. 
 

KNJIGA 6 
Prerok in njegovo razkritje 
(1960 – 1965) 

Čeprav sta bili prvi dve fazi službe Williama Branhama 
dobro uveljavljeni, so se pojavila vprašanja o skrivnostni tretji 
fazi, »o tretjem potegu«. Pod vodstvom Svetega Duha je William 
Branham posvetil zadnjih pet let svojega življenja predstavitvi 
cele vrste pridig, ki bodo popeljale Cerkev do razumevanja 
skrivnosti Svetega Pisma, ki so bile skrite vse od začetka časa. 
Kaj pomenijo skrivnostni simboli v knjigi Razodetja? Kaj je 
»Božja skrivnost«, o kateri se toliko govori v Novi Zavezi? Te 
resnice so mnogi raziskovali, o njih so v krščanskih institucijah 
razmišljali in razpravljali dva tisoč let. Toda kaj se zgodi, ko Bog 
sam razkrije odgovore skozi svojega preroka? To se je zgodilo in 
tukaj je čudovita zgodba, ki jo lahko preberete.  



 

 

Naročilo knjig 
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Tucson, Arizona 85705, ZDA 

Obiščite: 
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Kdo je bil William Branham? Bil je eden izmed najbolj 
vplivnih krščanskih voditeljev dvajsetega stoletja – in eden 
izmed najbolj kontroverznih. V njegovi službi se je zgodilo 
več čudežev, kot kdaj koli v zgodovini. Večino od njih je 
mogoče preveriti. Toda v čem je bil njihov pomen? To 
vprašanje vzbuja polemiko. Predstavljamo vam odgovor: 

 
NADNARAVNO 

Življenje Williama Branhama 
 

KNJIGA 1 
 

Deček in 
njegovo uboštvo 

(1909 – 1932) 

 
Od trenutka, ko je bil rojen, je bil William Branham 

drugačen. Obremenjen zaradi revščine in zavrnitve, je postal 
nervozen otrok. Dogajale so se mu nenavadne stvari: 
nepojasnjene in duhovne stvari, ki so ga plašile. O Bogu ni 
razmišljal do svojega štirinajstega leta, ko je v nesreči s 
puško skoraj izgubil obe nogi. Ko je umiral v mlaki krvi, je 
imel strašno vizijo pekla. Videl je samega sebe, kako 
nenehno pada v sfero izgubljenih in tavajočih duš. Zavpil je 
k Bogu za milost in v tej milosti je dobil drugo priložnost – 
priložnost, na katero je kasneje skoraj pozabil. 


