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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... 

 

 

Hiša okrog njega je ječala, kot da bi se zvijala v 

smrti. Omet je padal s stropa kakor dež in iz sten je 

brizgal kakor pokovka. Na hodniku je odjeknil 

glasen zvok hreščanja. Ko se je hiša premaknila, so 

se tla zamajala, zaradi česar je Bill treščil v vrata 

garderobne omare. Takoj za prvim, se je zaslišal 

drugi zvok hreščanja in drobljenja lesa. Stavbo je 

odtrgalo z njenega temelja. 

 Ko je stekel po hodniku, je Billy, ki ni vedel, da 

se je veranda pravkar popolnoma ločila od hiše, 

padel skozi prednja vrata in končal v ledeni vodi... 

 

 

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 

NADLOGE LAHKO IMAJO RAZLOG. Apostol Pavel pravi: 

»Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k 

dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po Njegovem načrtu.« 

Včasih Bog dopusti, da gremo skozi težke preizkušnje, da bi nas 

usmeril proti svojemu višjemu cilju. Tako je bilo v življenju 

Williama Branhama in tako je bilo tudi v mojem življenju. 

O Williamu Branhamu sem prvič slišal leta 1970, pet let po 

njegovi smrti. Bil sam osupel nad tem, kar sem slišal. Ni zvenelo 

kot zgodba o običajnem pridigarju, ampak kot da je Bog ponovno 

neposredno in odprto nadzoroval zadeve človeka. Fasciniran, sem 

hitro prebral dva kratka življenjepisa o njem – od Gordona 

Lindsayja (1950): ›William Branham, človek poslan od Boga‹ in 

Pearryja Greena (1969): ›Prerokova dela‹. Željan izvedeti več, 

sem iskal vse, kar sem lahko našel o tem izrednem človeku. Našel 

sem obilico dostopnih informacij, toda velik del podrobnosti o 

njegovih izkušnjah je bila razpršena v njegovih pridigah, ki so 

bile posnete na kasete. Prešinila me je misel, da bi bilo 

navdihujoče, če bi se vse te izkušnje zbrale in kronološko uredile. 

Takrat sem prvič začel sanjati, da bi sam napisal biografijo. 

Toda pisanje izčrpne biografije zahteva predanost in zrelost, 

česar jaz v svojih zgodnjih dvajsetih letih še nisem imel. Tako 

sem namesto izčrpne biografije leta 1973 napisal daljšo brošuro o 

Williamu Branhamu. Sam sem jo natisnil in poslal nekaterim 
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pridigarjem in znancem, za katere sem mislil, da jih bo to 

zanimalo. Njihov odgovor me je navdušil. Ljudje so začeli 

naročati na tisoče izvodov. Kmalu sem začel dobivati pisma iz 

držav po vsem svetu, v katerih so bile prošnje za več informacij o 

življenju in službi Williama Branhama. Ker nisem imel niti časa 

niti sredstev, da bi odgovoril na vse te prošnje, sem prepustil 

nekaterim krščanskim misijonarskim skupinam, da prevzamejo 

tiskanje in pošiljanje brošur. V naslednjih dvajsetih letih je bilo 

po vsem svetu razposlanih več sto tisoč kopij v ducatih jezikih. 

Zaradi povpraševanja po tej brošuri sem se zavedal potrebe 

po izčrpni detajlni biografiji o Williamu Branhamu. Toda zdelo se 

je, da je naloga raziskovanja in zbiranja ogromne količine 

informacij za pisanje takšne biografije izven mojih možnosti. 

Delal sem poln delovni čas na svoji družinski farmi – to je bilo 

pšenično gospodarstvo na površini preko 16.000 hektarjev. Prav 

tako sem honorarno delal kot pastor v majhni cerkvi; vse to ob 

vzgoji svojih štirih otrok. Kako naj najdem čas za pisanje? Zdelo 

se je nemogoče. 

Toda če Bog želi nekaj narediti, On ve, kako nas bo postavil 

v položaj, da bi to storili. V marcu, leta 1986, je mojo družino 

zadela serija katastrof. Kot prvo, moja žena je morala opraviti 

tvegano operacijo hrbta. Kot drugo, jaz sem se težko poškodoval 

v nesreči pri smučanju. Tretjič, izgubil sem svoje honorarno delo. 

In četrtič, zaradi spora z vlado glede pogodbe, je moji družini 

grozila izguba celotne farme. Zdelo se je, da je to preveč težav 

naenkrat. Zaradi teh življenjskih težav sem se izprašal glede 

svojih ciljev in molil za svojo prihodnost. Kaj mi Bog poskuša 

povedati? Edina misel, ki se mi je nenehno vračala, je bila glede 

prvotnih sanj o pisanju podrobne življenjske zgodbe o Williamu 

Branhamu. Končno sem se v strahu in trepetu posvetil tej nalogi. 

Po Božji milosti sva oba z žena povrnila svoje zdravje. Prav 

tako sva s časoma razrešila spor z vlado, ne da bi izgubila farmo. 

Skozi vse to moja predanost glede pisanja biografije Williama 
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Branhama ni splahnela. Dve leti sem vsak teden porabil 12 ur za 

raziskovanje tega projekta. Bral sem časopisne članke in revije o 

njem, proučeval fotografije in gledal filme o čudežih, ki so se 

zgodili na njegovih srečanjih ozdravljenja. Obiskal sem tudi 

nekatera mesta, kjer so se v njegovem življenju pojavljali 

nadnaravni fenomeni ter se pogovarjal s pričami. Toda večino 

časa sem preživel v poslušanju na stotine posnetih pridig 

Williama Branhama. Do leta 1988, ko sem začel pisati, sem že 

kategoriziral čez tisoč strani zapiskov. 

Če karkoli dokazuje, da lahko imajo težave razlog, je to 

ravno ta del življenja Williama Branhama. Preizkušnje in 

tragedije, s katerimi se je soočil v letih med 1933 in 1946, so bile 

instrument za izgradnjo njegovega značaja, ter ga naredile 

voljnega storiti vse, kar je Bog zahteval. In Bog je imel namen od 

njega zahtevati veliko. Po mnogih letih je William Branham dejal: 

»Karakter je zmaga in ne dar.« Govoril je iz izkušenj. Upam, da 

vas bo zgodba o zmagi Williama Branhama navdihnila za vaše 

zmage. Moja molitev je, da bi se po tej knjigi zavedali moči in 

bližine Jezusa Kristusa danes, ter občutili Božjo ljubezen in skrb 

za vse Njegove otroke. 

 

Owen Jorgensen, 1995 
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Povzetek prve knjige 

U SVOJEM OTROŠTVU se je William Branham boril za 

preživetje. Njegov oče, Charles, je bil nepismen, zaradi česar je 

bil slabo plačan in je komaj uspeval prehraniti vse večje število 

svojih otrok. Da bi bile stvari še slabše, je Charles hrepenel po 

alkoholu, ki mu je sčasoma uničil zdravje in ga onesposobil za 

kakršnokoli delo. Zato je vloga za skrb družine padla na Billyja, 

najstarejšega od desetih Branhamovih otrok, ko je bil še zelo 

mlad.  

Billy Branham je bil nervozen otrok, ki se ni najbolje vklopil 

med svoje vrstnike. Dogajale so se mu nenavadne stvari, 

skrivnostne in duhovne stvari, ki so ga delale razdražljivega in 

zmedenega. Njegova mama Ella mu je pogosto govorila o 

nenavadni svetlobi, ki se je spustila v njihovo planinsko kočo v 

trenutku njegovega rojstva – to je bilo ob 5. uri zjutraj, 6. aprila, 

leta 1909. Kolikor je bila ta zgodba navdihujoča, toliko je tudi 

doprinesla k Billyjevi zmedenosti. Zakaj se njegovo življenje tako 

močno razlikuje od življenja ljudi okrog njega? Zakaj mu je glas 

iz vrtinčastega vetra v drevesni krošnji dejal, naj nikoli ne pije, 

kadi, ali na kakršen koli način omadežuje svojega telesa, ker 

obstaja delo zanj, ko bo odrasel? Zakaj se je vrtinčasti veter 

pojavil vsakič, ko je poskušal biti neposlušen tej zapovedi? In 

zakaj mu je tista ciganska vedeževalka dejala, da ve, da je bil 

rojen pod znakom, ker je videla, kako ga spremlja svetloba? 
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 Kljub vsem tem in drugim namigom, Billy vse do leta 1931 
ni bil pozoren na Boga, ko je skoraj umrl zaradi operacije slepega 
črevesa. Medtem ko je njegovo srce utripalo vse počasneje in 
počasneje, je bolniška soba postajala vse bolj meglena, dokler ni 
popolnoma izginila. Nenadoma je stal na cesti pod velikim 
topolovim drevesom. To je bilo isto mesto, kjer ga je nekoč 
prestrašil glas iz vrtinčastega vetra, ko je bil še majhen fant. Sedaj 
je med vejami videl kroženje istega vrtinca, toda tokrat je glas iz 
vrtinca dejal: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj svojega telesa 
na noben način. Klical sem te, ti pa se nisi odzval.« Prestrašen je 
vprašal: »Kdo je klical? Kdo si ti? In kaj si želel, da storim?« Glas 
je samo odgovoril: »Klical sem te, ti pa se nisi odzval.« Billy je 
zaklical: »Jezus, če si to Ti, mi dovoli, da se ponovno vrnem na 
zemljo in bom Tvoj evangelij pridigal s streh hiš in na uličnih 
vogalih. Vsem bom povedal o tem.« Nenadoma se je vrnil v svojo 
bolniško sobo. Po čudežu je preživel. 

Takrat je začel iskreno iskati Boga. Več mesecev je v mnogih 
denominacijskih cerkvah iskal odrešenje. Nekega dne je v lopi 
izza hiše svojih staršev pokleknil, da bi molil. V obupu svoje duše 
je izpovedal svoje grehe, kakor tudi svojo veliko potrebo po 
pomoči. Nenadoma se je v zraku pred njim pojavil križ svetlobe 
in glas mu je spregovoril v jeziku, ki ga ni razumel. Namesto da 
bi bil prestrašen, se je počutil umirjenega in svobodnega, kot da je 
z  njegovih ramen padlo 100 kg težko breme. Končno je našel 
odrešenje v križu Jezusa Kristusa. 

Kmalu po tej izkušnji je spoznal mlado dekle Amelijo Hope 
Brumbach, ki ga je povabilo, da obišče misijonarsko baptistično 
cerkev v Jeffersonvilleu. Billy jo je začel redno obiskovati. 
Pastor, dr. Roy Davis, je bil impresioniran nad iskrenostjo in 
predanostjo tega mladeniča. Potem ko ga je nekaj mesecev 
opazoval, je dr. Davis Billyju predlagal, naj postane pridigar. 
Billy ni pozabil na svojo prisego, ki jo je dal, ko je potrkala smrt 
na njegova vrata – če v življenju dobi še vsaj eno priložnost, bo 
pridigal evangelij Jezusa Kristusa s streh hiš in na uličnih vogalih. 
Bil je presrečen, da ima sedaj to možnost.  
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Poglavje 12 

Lebdenje v zraku 

1933 

WILLIAMU BRANHAMU na novo odkrita vera ni bila nekaj 

postranskega, nekakšen dodatek, podobno kot maslo in 

marmelada na kosu kruha. To je bil njegov kruh. Štiriindvajset let 

je taval po lastni duhovni pustinji, se sestradal do meje 

onemoglosti – v duhovnem smislu je jedel drevesno skorjo, listje 

in travo, da bi preživel. In sedaj, prvič v svojem življenju je jedel 

pravo hrano, polno duhovnih vitaminov, hranil se je z Jezusom 

Kristusom, s Kruhom Življenja, ki je prišel iz nebes, da bi podaril 

večno življenje umirajočemu človeku. Billy je čutil, kako njegova 

duhovna moč raste iz tedna v teden. Nenadoma je imel svet večji 

smisel od samega znoja, žuljev, zavrženosti in zmedenosti. Billy 

je imel sedaj trajno upanje, ljubezen in cilj. Njegova vera v Jezusa 

Kristusa je kmalu postala središče njegove eksistence, okrog 

katere so se vrtele vse njegove misli in delo. 

Billy je svojega pastorja slišal pridigati, kako je vsemogočni 

Bog stkal Svoje misli v Sveto Pismo, da bi vsak kristjan lahko 

poznal Božjo voljo za svoje življenje; samo brati mora Sveto 

Pismo in moliti. To se je Billyju zdelo smiselno in nenasitno je 

bral Sveto Pismo v želji, da bi povečal znanje o Besedi in bi lahko 
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to uporabil v vsakdanjem življenju. Sveto Pismo se mu je zdelo 

kot hiša polna zakladov, ki jo je naenkrat podedoval. Hotel je 

vstopiti v vsak prostor, pogledati v vsak predal, preiskati vse 

omare in pogledati, kaj sedaj poseduje. 

Odkar je pred desetimi leti končal sedmi razred, ni prebral 

veliko knjig, tako da je bral slabo in počasi. Razumel je kar 

dobro, vendar ni mogel izgovoriti teh zapletenih imen, kot so 

Artakserks, Nebukadnezar, Zerubabél in Benaja, pogosto pa se je 

mučil tudi z nenavadno sintakso angleškega jezika v King James 

Svetem Pismu, ki je bila precej drugačna od njegovega dialekta iz 

Kentuckyja. Ko je leta 1933 imel svojo prvo pridigo, Billy ni imel 

zaupanja v svojo izgovorjavo, da bi na glas bral Sveto Pismo. 

Zato je nagovoril Hope, da je sedla na oder izza njega in namesto 

njega prebrala tekst, ko ji je dal znak. Njegova tema je bila milost 

in Božja skrb v Samsonovem uporniškem življenju. Hope je 

prebrala Billyjev tekst iz knjige Sodnikov in Billy je začel 

pridigati. Kmalu je želel skupnosti prebrati, kaj je Jezus dejal v 

Janezu 14. Dal je znamenje Hope in ona je začela brati: »Vaše 

srce naj se ne vznemirja.« Billy jo je prekinil in dejal: »Slišali ste, 

kaj je dejal; nikar se ne vznemirjajte.« Ponovno je pokimal in 

Hope je nadaljevala z branjem: »Verujte v Boga in tudi Vame 

verujte.« Billy jo je ponovno prekinil in dejal: »Ali slišite to? Ali 

zares verujete?« In tako so se nadaljevali njegovi nerodni poskusi 

pridiganja – težavni in razburkani, da, toda vse to je nadoknadila 

iskrenost, ki ga je naredila prepričljivega. 

Medtem ko je poslušala med občinstvom, je Ella Branham 

pozorno razmišljala o besedah svojega sina. Dramatična 

sprememba v Billyjevem življenju, kakor tudi njegovo čudežno 

ozdravljenje, je prebudila v njeni duši nekaj duhovno globokega. 

Na to se je odzvala tako, da je v svojem devetintridesetem letu 

predala svoje življenje Jezusu Kristusu. Prepoln veselja, je Billy 

krstil svojo mamo v imenu Gospoda Jezusa Kristusa. 
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Opogumljen z odzivom svoje matere, je Billy začel 

nagovarjati svojega očeta, da bi prišel v cerkev. Charles Branham 

je to zavrnil in navkljub vsem Billyjevim naporom se ni 

premaknil v tej smeri. To je Billyja mučilo. Zaradi tiste strašne 

izkušnje v svojem štirinajstem letu, ko se je v času operacije 

pogreznil v področje izgubljenih duš, se ni mogel otresti 

zaskrbljenosti za vse izgubljene. Pogosto je molil: »Dragi Bog, ne 

dovoli, da bi oče odšel na takšno mesto. Prosim Te, dovoli mu 

videti Tvojo milost in da sprejme Tvoje odpuščanje.« 

Neko noč, ko je večina njegove družine odšla spat, je Billy v 

predsobi legel na posteljo in molil za očeta, ki je bil v bližnji 

krčmi in pil. Medtem ko je molil, je dobil občutek, da mu je glas 

dejal: »Vstani!« Vstal je in odšel ven. Ni vedel zakaj, ampak čutil 

je, kot da ga nekaj vleče ven. 

 Izza hiše je pešpot prečkala nekaj neobdelanih parcel, ki so 

bile preraščene s košeničico, z rdečkasto travo, visoko do kolen, 

ki je zelo pogosta na tem področju. Billy je v mesečini hodil po 

pešpoti. Ko je prišel do sredine polja, je pokleknil, sklonil glavo, 

sklenil roke in nadaljeval z molitvijo za svojega očeta. Nenadoma 

je odprl oči in se prestrašil, ko je tri metre pred seboj zagledal 

človeka – nizke in drobne postave, z lasmi do ramen, z neobrito 

brado, oblečenega v dolgo belo obleko, ki je izstopala v mesečini. 

Človek je stal bočno napram Billyju in gledal proti vzhodu. Bil je 

popolnoma miren. Roke je imel skupaj, noge razkoračene, ena 

noga je bila malce pred drugo. Billy je še enkrat pogledal te noge. 

Neverjetno, sploh se niso dotikale tal! 

»Počakaj malo,« je pomislil Billy, medtem ko se je ugriznil v 

členek, da ga je zabolelo. »Nisem zaspal. Ne, bil sem v hiši in 

molil za očeta in nekaj mi je dejalo, naj grem ven… In tu je ta 

človek.« 

Vse se je zdelo zelo resnično. V istem vetriču, ki je nagibal 

visoko travo, je valovala tudi obleka tega človeka. Billy je odtrgal 

košček trave in jo vstavil v usta, kakor da bi imel zobotrebec. 
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Razmišljal je: »Videti je, kot da bi bil Gospod Jezus. Sprašujem 

se, če je to On?« 

Billy se je premaknil in stopil s poti, da bi lahko bolje videl 

obraz tega človeka. Očistil si je grlo: »Uh-hum.« Človek se ni 

premaknil. Billy je pomislil: »Mislim, da ga bom poklical.« 

Glasno je dejal: »Jezus?« 

Človek se je obrnil in iztegnil roke. 

To je bila zadnja stvar, ki se jo je Billy spominjal. Izgubil je 

zavest in padel naprej, toda še prej se je ta obraz za vedno vtisnil 

v njegov spomin – obraz, ki je odseval značaj, kakršnega ne bi 

mogel naslikati noben umetnik na svetu. To je bil obraz odločne 

avtoritete. Zdelo se je, če bi spregovoril, da bi bil konec sveta; 

toda kljub temu so njegove oči izžarevale veliko milost, sočutje in 

ljubezen. 

Ob jutranji zarji je Billy prišel k sebi, še vedno sredi polja, 

poraščenega s travo in drgetajoč zaradi hladnega jutranjega zraka 

in mokrega zgornjega dela pižame, ki so jo zmočile njegove 

solze. Odšel je domov, se preoblekel in poln vznemirjenja krenil 

proti hiši svojega pastorja, da bi ga vprašal za njegovo mnenje. 

Doktor Davis zaradi tega dogodka ni bil niti malo razburjen. 

»Billy, to te bo popolnoma zmešalo. Nikar ne zapravljaj časa s 

takšnimi stvarmi.« 

To so bile nespodbudne besede od nekoga, ki ga je Billy 

zares cenil. Odšel je zmeden in prestrašen ter želel poiskati še 

drugo mnenje. Tako je Billy obiskal svojega starega prijatelja, 

častitega McKinneya, in mu povedal vse, kar se je zgodilo. 

»Torej, brat McKinney, kaj misliš o tem?« 

Častiti McKinney se je zamišljeno prijel za brado. »No, Billy, 

nekaj ti bom povedal. Mislim, da je zate bolje, da živiš čisto 

življenje in pridigaš samo to, kar je v Svetem Pismu – Božjo 

milost in tako dalje. Če bi bil na tvojem mestu, ne bi šel za 

kakšnimi nerazumnimi stvarmi.« 
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»Gospod, toda jaz ne mislim hoditi za nerazumnimi stvarmi. 

Samo poskušam razumeti, kaj je to.« 

Častiti McKinney je pokimal. »Billy, na začetku so v cerkvi 

obstajale te izkušnje. Toda ko so apostoli odšli s scene, so te 

stvari prenehale. Edini, ki sedaj prikazujejo te stvari, so demoni in 

spiritualisti.« 

»Oh, brat McKinney, ali zares tako misliš?« 

»Da, mislim.«  

Billy se je stresel ob tej misli. »Oh, Bog, usmili se me! Brat 

McKinney, ali bi se mi pridružil v molitvi, da Bog nikoli več ne 

bo dopustil, da se mi zgodijo takšne stvari? Ti veš, da Ga ljubim 

in ne želim biti v zmoti glede teh stvari.« 

»Da, bom, brat Billy.« 

Oba sta v pridigarjevi hiši pokleknila na tla. McKinney je 

molil: »Nebeški Oče, prosim Te, da zaustaviš te demonske 

pojave, ki preplavljajo to mlado krščansko življenje.« 

»Da, nebeški Oče,« se je Billy strinjal v molitvi. »Prosim Te, 

ne dovoli, da bi se mi to še kdaj ponovno zgodilo.« 

Toda to se je kljub temu še naprej dogajalo – in to redno. 

Včasih bi čutil nenavaden pritisk na koži, kot da bi nekaj (ali 

nekdo) stalo ob njem in pihalo v njega. Naježil bi se. Občutek je 

bil srhljiv. Včasih bi nekaj delal in nenadoma je stal na nekem 

drugem mestu in opazoval nekaj, kar se je dogajalo tako razločno, 

kot da sedi v prvi vrsti gledališča in gleda dramo. Takoj zatem bi 

se znova znašel na mestu, kjer je bil prej, trans bi prešel in 

življenje bi se nadaljevalo, kot da se ni nikoli nič zgodilo. Toda ta 

slika bi ostala v njegovi glavi. Bil je tam. Nekaj je videl in tega ni 

mogel pozabiti ali zanemariti, čeprav ni vedel, kaj naj bi to 

pomenilo. 

Znova se je spomnil besed svojega pastorja: »Če želiš poznati 

Božjo voljo glede svojega življenja, beri Sveto Pismo in moli.« 

Billy je našel prostor pod nekim starim hrastom in molil glede 

svoje težave pozno v noč. Nekaj po polnoči je stresel prah s sebe 

http://sl.pons.com/prevod/angle%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/spiritualist
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in odšel domov. Njegova mama ga je slišala, kako prihaja, ga 

poklicala ter mu povedala, da je njegova sestra bolna. Billy se je 

zaustavil pred sobo, kjer je spala Delores, pokleknil in zmolil za 

svojo triletno sestro, potem pa se povzpel v nadstropje v svojo 

sobo. Takoj ko je zaprl vrata, je zaslišal prasketanje, kot da se 

iskri med dvema električnima žicama. Da ni prišlo do kratkega 

stika v sobi? Opazoval je vtičnice v zidu, ko se je soba nenadoma 

napolnila z nenavadno rumeno-zeleno svetlobo. Trenutek zatem 

je soba popolnoma izginila. 

Billyju se je zdelo, kot da lebdi v zraku. Od groze mu je 

stisnilo srce. Kaj se dogaja? Ali umira? Ali pa je že umrl? Okrog 

njega je bila svetloba, ki je še vedno žarela in prihajala iz izvora 

nekje nad njim. Z odprtimi usti in široko razprtimi očmi je 

pogledal navzgor, medtem ko se je proti njemu vrtinčila velika 

bleščeča zvezda. Billyjevo srce je tolklo kot boben. Prsni koš se 

mu je stisnil in ni mogel dihati. Poskušal je kričati, toda ni mogel 

iztisniti niti sapice iz svojih pljuč. Nenavadno; ko se je 

približevala, se je ognjena krogla začela zmanjševati in sedaj ni 

bila večja od njegove dlani. Brez kakršne koli vidne sile je udarila 

v njegov prsni koš in vstopila v njegovo srce. 

V tem trenutku se je scena spremenila. Billy se je znašel na 

hribu, preraslem s travo. Pred njim je na zemlji stala starinska 

steklenka za bonbone s kvadratnim dnom in okroglim pokrovom. 

Toda namesto sladkih paličic in bonbonov iz poprove mete, je bil 

v posodi velik molj, ki je divje udarjal ob steklo in se poskušal 

osvoboditi. V želji, da bi pogledal naokrog, se je Billy obrnil na 

desno. Tam je stal angel. Videti je bil resen in močan. Oblečen je 

bil v belo oblačilo, ki je odsevala lastno svetlobo. Billy je priprl 

oči, da bi videl obraz angela, vendar ga ni mogel razpoznati. 

Linije angelovega obraza so bile zaradi svetlobe nejasne. 

Angel je dejal: »Bodi previden. Poglej, kaj ti imam za 

pokazati.« In uprl je prst v stekleno posodo. 
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Billy je pogledal nazaj na steklenko in še v zadnjem hipu 

videl roko, kako je vrgla kamen, ki je zadel steklenko in razbil 

moljev zapor. Debel molj je poskušal poleteti, vendar se ni mogel 

dvigniti s tal. Telo je bilo pretežko za njegova kratka krila. Molj 

je odprl usta in iz njih je izletel roj muh, ki so napolnile zrak s 

svojim jeznim brenčanjem. Muhe so se razpršile na vse strani. 

Ena je priletela v Billyjevo uho in pri tem se je zdrznil. 

Angel je dejal: »Bodi previden. Muhe predstavljajo zle 

duhove, kot so duhovi vračanja in vedeževanja. Bodi previden.« 

Billy ni vedel, kako naj se vrne domov. V nekem trenutku je 

stal na travnatem hribu, v naslednjem trenutku pa je bil znova v 

temi svoje sobe. Medtem sploh ni trenil z očesom. Kje je bil? 

Kako je prišel tja in kako se je vrnil? Ta izkušnja ga je vznemirila, 

zato se je odplazil do postelje, vendar ni mogel zaspati. Nenehno 

je razmišljal o angelovem opozorilu in se spraševal, kaj to 

pomeni. 

 Naslednji dan je bil Billy na delu izjemno previden, celo 

nervozen. Pričakoval je, da se bo zgodilo nekaj korenitega. 

V času svojega opoldanskega odmora se je zaustavil v 

trgovini, kjer sta skupaj delala George DaArk in njegov brat Ed. 

Billy je bil zadaj in Georgeu pripovedoval o viziji, ko je skozi 

vhodna vrata vstopila ženska. Billyja je zajel nenavaden občutek. 

To je bil isti občutek, kot ga je doživel na avtobusu na poti v 

Greyhound, ko ga je nagovorila astrologinja. Svojemu prijatelju je 

omenil: »George, nekaj nenavadnega je s to žensko.« 

Ko se je zaustavila pri blagajni, je ženska rekla Georgeu 

DaArku: »Iščem človeka, ki se imenuje Branham. Rekli so mi, da 

je Božji človek.« 

»No, imate srečo. On je v trgovini.« Ed je poklical nazaj: 

»Bill. Tu je nekdo, ki bi te rad videl.« 

Ko je Billy prišel, ga je ženska vprašala: »Ali si ti William 

Branham, Božji prerok?« 

»Jaz sem William Branham.« 
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»Ali si ti tisti, ki je naredil čudež na gospodu Williamu 

Merrillu v bolnišnici in ozdravil Mary Der Ohanion po tem, ko je 

bila sedemnajst let invalid?« 

Billy je odkimal z glavo. »Gospa, narobe ste razumeli. Jaz 

sem William Branham in bil sem tam, ko se je to zgodilo, vendar 

ju nisem jaz ozdravil. Jezus Kristus je to storil.« 

To jo je zadovoljilo. »Izgubila sem neko nepremičnino in 

želim, da jo locirate zame.« 

Billy ni razumel, kaj je hotela s tem povedati, vendar je 

vedel, da je ta situacija tisto, na kar ga je opozorila sinočnja 

vizija. Dejal je: »Gospa, prišli ste k napačni osebi. Zagotovo 

iščete astrologa ali medija.« 

Videti je bila presenečena: »Ali niste vi medij?« 

»Nisem. Mediji so od hudiča. Jaz sem kristjan in imam 

Božjega Duha.« 

Njen obraz je oledenel. Billy je nenadoma ugotovil, da je tudi 

sama bila medij. Dejal je: »Sinoči mi je Gospod poslal angela, da 

me opozori na vaš prihod in mi pove, naj bom previden. Posel, s 

katerim se ukvarjate, je od hudiča in žalosti Božjega Duha.« 

»Ženska se je zgrabila za srce: »Jaz – jaz potrebujem 

zdravilo.« 

»Gospa, prenehajte delati te stvari in vaše srce bo v redu.« 

Obrnila se je na svojih petah in udarjajoč z nogami, odšla iz 

trgovine. Še vedno je bila v vidnem polju, ko se je ponovno 

zaustavila in prijela za srce. Zakričala je in se zgrudila na 

pločniku. Ko sta Billy in Ed prišla k njej, je bila že mrtva. 

Z vizijami so prihajala tudi druga sporočila, čeprav niso bila 

vedno jasno definirana. V eni se je Billy videl, kako nekega 

večera skaklja po cesti. Počutil se je brezbrižnega in srečnega – 

tako kot se je počutil tistega dne, ko je predal svoje srce Bogu. V 

tej viziji je poskakoval in boksal v prazno ter s tem izražal svojo 

srečo. Nenadoma je proti njemu pritekla velika temna senca, 
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podobna psu, kot da bi ga hotela ugrizniti. Prestrašen, je Billy 

brcnil z nogo in zavpil: »Izgini, pes!« 

Senca se je dvignila. Billy je presenečeno ostrmel, ko je 

videl, da to sploh ni pes, ampak visok človek, oblečen v črno. 

Človek je dejal z jeznim glasom: »Imenoval si me za psa!« 

»Oprostite, gospod,« se je opravičil Billy. »Mislil sem, da ste 

pes, ker ste hodili po vseh štirih.« 

Človek je še naprej renčal: »Želiš reči, da sem pes? Zaradi 

tega te bom ubil!« Izza svojega pasu je potegnil dolgo sabljo in se 

s počasnimi, vendar odločnimi koraki, začel približevati Billyju. 

Njegove oči so bile polne sovraštva. 

»Prosim vas, gospod,« je prosil Billy, ko se je umikal nazaj. 

»Prosim vas, razumite me. Nisem vedel, da ste človek. Zares sem 

mislil, da ste pes.« 

Pobesneli človek se ni zaustavil. Z vsakim korakom je bil vse 

bolj podoben demonu. »Ti me boš imel za psa? Ubil te bom!« 

Nenadoma se je izza Billyja pojavil prepad. Znašel se je v 

pasti. »Gospod, ne bojim se umreti, ker imam Jezusa v svojem 

srcu. Samo želim, da veste, da sem vas po pomoti imel za psa.« 

Temna postava je samo nerazumno zarenčala: »Ubil te bom!« 

Visoko je dvignila zakrivljeno sabljo in se pripravila na udarec. 

Billy je zavpil. V tem trenutku je od zgoraj zaslišal hrup in 

pogledal navzgor. Iz nebes se je v strmoglavem letu pojavil 

človek, oblečen v belo. Odločno se je postavil na Billyjevo 

desnico in pogledal Billyjevega napadalca z ostrim neustrašnim 

pogledom. Sovražnik se je umaknil. Njegova sablja, ki je bila še 

vedno visoko v zraku, je zadrhtela in padla iz njegovih rok. 

Temna postava se je obrnila in pobegnila, kakor hitro je lahko. 

Človek v belem se je obrnil proti Billyju in nasmehnil – ali pa 

se mu je zdelo, da je to bil nasmeh. Billy je tako kot prej, 

poskušal jasneje videti njegov obraz, toda angelovo obličje ni bilo 

niti jasno niti razpoznavno. Ovil je svoje belo ogrinjalo okrog 

sebe in se vrnil v nebesa. Potem se je vizija končala. 
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Kaj naj bi to pomenilo? Billy ni bil prepričan, toda dokler se 

ne pojavi kakšna konkretnejša stvar, je Billy predvideval, da to 

pomeni, da bo Bog poslal angela, ki ga bo zaščitil pred vsako 

zanko, ki jo bo hudič nastavil pred njega. 

 

 

WILLIAM BRANHAM je svojo službo vzel resno. Ostal je 

zvest svoji prisegi in pridigal evangelij ob vsaki priložnosti, delil 

svojo vero v Jezusovo ljubezen in dobroto s starimi prijatelji, 

znanci in tujci. Ena od prvih oseb, ki jo je pripeljal h Gospodu, je 

bil gospod Short, namestnik šerifa, ki je zastrupil njegovega 

lovskega psa Fritza. Sledilo jih je veliko. Billy je nenehno 

pričeval o Jezusu. Ni se bal govoriti niti na najbolj nenavadnih 

mestih, kot so avtobusne postaje, garaže mehanikov, ulična 

križišča in mestni parki – kjer bi le lahko našel skupino ljudi, ki bi 

se vsaj malce zaustavili in poslušali. Kot posledica tega, njegova 

vera je bila nenehno preizkušana. 

 Neke nedelje je Billy v parku pridigal majhni skupini ljudi, 

ko je prišel mimo človek z vrečko živil, ki je živel blizu parka. 

Billy ga je poznal. Nekoč se je ta človek šolal za 

rimskokatoliškega duhovnika, vendar je bil popolnoma razočaran 

nad religijo in sedaj je bil nevernik. Zaustavil se je in ga nekaj 

minut poslušal. V ustih je imel velik kos tobaka in ga žvečil. 

Končno je dejal: »Pridigar, nenehno govoriš o Svetem Pismu, kot 

da je to nekaj dobrega. Sveto Pismo je najbolj pokvarjena knjiga, 

ki je bila kdaj napisana. Tako je goljufiva, da sploh ne bi smela 

biti med literaturo za javnost.« 

Billy je odgovoril: »No, to je svobodna dežela. Imate pravico 

do svojega mnenja.« 

Nekdanji duhovnik je izpljunil rjavo tobačno snov in čisto 

malo zgrešil Billyjeve noge. »Pridigar, ali zares verjameš, da Bog 

obstaja?« 

»Da, gospod. Verjamem.« 
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»Ali verjameš, da je bil ta Jezus Človek-Bog?« 

»Da, gospod. Verjamem, da je Jezus Kristus bil človek in da 

je prav tako bil tudi Bog.« 

»Ali verjameš, da je v tem človeškem telesu obujal mrtve?« 

»Da, gospod. Verjamem.« 

Človek je vzel drug kos tobaka in ga vstavil v usta. »Če bi ti 

lahko dokazal, da Človek-Bog ne more obstajati, ali bi to 

sprejel?« 

»Da, gospod. Bi.« 

Človek se je pretkano nasmehnil. »V redu, pridigar. Povej mi, 

koliko čutil ima človeško telo.« 

»Daj no. Saj veš, koliko jih ima.« 

»Da, toda želim, da jih ti našteješ.« 

Billy je začel: »Vid, okus, voh, otip in sluh.« 

»V redu. Če je Jezus bil Človek-Bog, kot sam trdiš, potem ga 

mora eno od teh čutil začutiti. Ali ni tako?« 

Ljudje okrog njiju so napeto poslušali. Billy je previdno 

odgovoril: »To se zdi logično. Zakaj?« 

»Ali si že kdaj videl Boga?« 

»No, sem. Neke noči, nedolgo tega, jaz…« 

»Daj potem, da Ga jaz vidim,« ga je prekinil moški. »Ne 

govorim o veri. Moj vid je enak tvojemu.« 

Billy je dejal: »Videl sem Ga v viziji.« 

»Daj potem, da jaz vidim vizijo.« 

»Tega ne morem. Samo Bog lahko pokaže…« 

»Resnica je, da Ga nikoli nisi spoznal preko katerega od 

svojih petih čutil.« 

»Jaz Ga čutim.« 

»No, če Ga čutiš, daj, da Ga tudi jaz čutim.« Moj občutek je 

prav tako dober kot tvoj. Pripelji Jezusa sem, da Ga čutim, potem 

bom verjel Vanj.« 
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Billy je zmedeno dejal: »Jaz Ga čutim v svojem srcu.« 

Človek je argumentiral: »Potem daj, da Ga jaz čutim v 

svojem srcu.« 

»Če bi veroval…« 

»Torej, ne tvoja psihologija. Želim vedeti resnico.« Človek je 

še enkrat izpljunil tobačno zmes na Billyjeve noge. 

Billy je dejal: »Prosim vas, gospod, nikar ne pljuvajte na 

moje noge.« 

Bivši duhovnik se je naslajal: »No, pridigar. Sedaj si ves 

zmeden, kajne? Nikoli Ga nisi videl, otipal, okusil, vonjal ali 

slišal. Zaradi tega, če Ga teh pet čutil ne zazna, potem Bog ne 

obstaja in ti bi moral prenehati zavajati te ljudi s svojimi 

neumnostmi.« 

Človek je imel trden argument. Billy je v svojem srcu molil 

za modrost. »Gospod, mislim da imate dobre argumente.« 

Človek se je privoščljivo režal. »Začenjaš prihajati k sebi, 

kajne?« 

»Morda,« je dejal Billy, »vi ste zares pameten človek. Imate 

dober um.« 

Ponovno je pljunil in zadovoljno dejal: »Zagotovo da imam 

dober um. Moja mati ni vzgojila bedaka.« 

»Samo malo. Ali ste dejali, da imate um?« 

»No, seveda. Imam um. Ali ga nimajo vsi?« 

»Ali je to človeški um?« je vprašal Billy. 

Človek je bil videti zbegan. »Kaj je s tabo, sinko? Videti je, 

da je tvoj pomračen. Seveda, to je človeški um.« 

Billy je dejal: »Če je to torej človeški um, ga mora eno od 

človeških čutil zaznati. Ali ni tako?« 

»No. Predvidevam, da…« 

»Ali ste že kdaj videli svoj um?« 
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Sedaj je bila na vrsti nevernikova zmedenost. »No – uh – 

zdravniki bi lahko…« 

»Torej, ne možganov,« ga je prekinil Billy, »um. Obstaja 

razlika med možgani in umom. Možgani so del, ki ga lahko vidiš, 

če pogledaš pod lobanjo. Um pa so misli, ki jih možgani 

razmišljajo. In vi nikoli niste videli svojega uma, kajne?« 

»Ne. Mislim, da nisem.« 

»Ali ste kdaj povonjali svoj um? Ste ga otipali? Ste ga 

okusili? Ali ste ga slišali? Ne, nikoli ga niste, kajne? Tako da v 

skladu z vašim lastnim razumevanjem vi nimate uma.« 

»Jaz vem, da ga imam,« je jezno odgovoril človek. 

»Jaz pa vem, da imam Boga,« je zadovoljno dejal Billy, ker 

je jasno dokazal svoje stališče. Potem se je spomnil na moder 

zaključek. V skupini opazovalcev je stal mlad fant, ki je imel na 

zavihku pripeto vrtnico. Billy si je sposodil sponko in dejal: »Ali 

sedaj razumete, kaj sem hotel reči?« In zbodel je bivšega 

pridigarja v roko. 

»Hej!« 

»Ali ste čutili to?« je vprašal Billy. 

»Seveda,« je vzkliknil, podrgnil svojo roko in namrščil obraz. 

Billy se je nasmehnil: »Čudno, jaz nisem ničesar čutil.« 

Nasmehnili so se tudi ljudje okrog njega. 

»Naj te jaz zbodem z iglo, pa boš dobro čutil.« 

Sedaj je Billy zvabil svojega nasprotnika natanko tja, kamor 

je želel. »To je moj argument. Če boš sprejel istega Kristusa, ki 

sem ga jaz začutil, potem Ga boš tudi ti čutil na isti način, kot Ga 

čutim jaz.« 

Nevernik je odšel jezen in neprepričan. Billy ni bil 

presenečen. Čeprav je bil kristjan samo nekaj mesecev, je pričeval 

dovoljšnemu številu ljudi in zaradi tega razumel, da z dobrim 

argumentom ne more spremeniti človekovega stališča. Vera je 

razodetje, ki prihaja od Boga. 
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Ponovno se pojavlja skrivnostna 

zvezda  

1933 

WILLIAM BRANHAM je tri mesece pridigal v Misijonarski 

baptistični cerkvi, ko sta se z dr. Davisom sporekla. Davis je 

želel, da bi Billy v lokalni skupnosti postavil nekaj žensk za 

pridigarke. Billy je to odločno zavrnil. 

»Kaj ti je?« je besno dejal dr. Davis, ogorčen zaradi njegove 

drzne neposlušnosti. »Ti si starešina te skupnosti,« ga je spomnil 

pastor. »Tvoja dolžnost je, da izpolnjuješ statut te cerkve.« 

»Dr. Davis, z vsem dolžnim spoštovanjem do baptistične vere 

in do vsega, za kar sem postavljen; jaz nisem vedel, da je doktrina 

te cerkve določanje žensk za pridigarje.« 

»Pa vendar, to je doktrina te cerkve.« 

Billy ga je vprašal: »Gospod, ali se lahko opravičim, samo za 

nocoj?« 

»Ne, tvoja dolžnost je, da si tam.« 

Po eni strani je Billy smatral, da ima dr. Davis prav: kot 

starešina bi moral podpirati vse, kar počne lokalna cerkev. Billy 
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se je počutil grozno, ker je bil prisiljen narediti nekaj, kar je v 

nasprotju z njegovim prepričanjem. 

»Bi mi potem vsaj odgovorili na nekatera vprašanja?« 

»To bom.« 

»Ali mi lahko pojasnite, zakaj je Pavel v 1. pismu 

Korinčanom v 14. poglavju dejal: ›Vaše žene naj bodo v cerkvi 

tiho, ker jim ni dovoljeno govoriti.‹?« 

»Seveda.« Doktorjevo obnašanje je bilo polno samozavesti. 

»V tistem času so vse ženske sedele zadaj v kotih, opravljale in 

šepetale, zato je Pavel dejal: ›Ne dovolite jim tega početi.‹ Ali 

razumeš?« 

Billyju se ta razlaga ni zdela v skladu z drugim delom Pisma, 

ki ga je prebral: »Potem pa mi pojasnite 1. pismo Timoteju, 2. 

poglavje.« Billy je listal po Svetem Pismu, dokler ni našel 

odlomka, kjer je Pavel dejal: »›Ne dovolim pa, da bi ženska 

poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj 

bo. Prvi je bil namreč izoblikovan Adam, potem Eva. In Adam ni 

bil zapeljan, žena pa se je pregrešila, ker se je dala 

zapeljati. Rešila pa se bo s tem, da bo rojevala otroke, če bodo 

vztrajali v veri, ljubezni in svetosti, združeni z razumnostjo.‹ 

Torej, dr. Davis, ne pravim, da ona želi narediti nekaj slabega, 

ampak pravzaprav je v tem zavedena. Zaradi tega Bog ne želi, da 

bi bila pridigar.« 

Dr. Davis se je namrščil: »Ali je to tvoje osebno stališče?« 

»To je stališče Pisma, koliko jaz vidim.« 

»Mladenič, zaradi tega ti lahko baptistična cerkev odvzame 

licenco.« 

Billy je izvlekel denarnico iz svojega zadnjega žepa. 

»Skrajšal jim bom težave in jo takoj vrnil. Najbolje je, da se je 

znebim, ker vidim, da mi bo v breme.« 

»Ne, ne, brat Billy, nikar se ne prenaglimo glede tega.« 
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Spor se je končal na tej šibki točki sprave. Ker noben ni želel 

odstopiti od svojega stališča, sta se oba strinjala, da bi Billy moral 

kreniti po lastni poti in začeti s svojo lastno službo Gospodu. 

Njuno odločitev je zacementiral močan stisk rok in razšla sta se 

kot prijatelja. 

Poln sanj in navdušenja, je Billy najel staro dvorano Masonic 

Hall v Jeffersonvilleu in začel z nedeljskimi službami. Prvo 

nedeljo je prišlo samo nekaj ljudi, da bi ga slišali, kako pridiga. 

Toda od takrat se je njegova skupnost tedensko povečevala za 

dušo ali dve. Billy je neprestano širil svojo vero in pričeval novim 

ljudem, ki jih je srečal na delu, kakor tudi tistim, ki jih je poznal 

vse življenje. Na nedeljski službi je bilo vedno nekaj novih 

obiskovalcev, ker je mnoge povabil, naj pridejo. Od teh 

obiskovalcev bi jih nekaj sprejelo Kristusa kot svojega 

Odrešenika in bi redno prihajali na službe. Malo po malo je 

njegova skupnost postajala vse večja. 

Vsak nov spreobrnjenec mu je vzel še malo več njegovega 

časa, toda Billyja to ni motilo. Po vseh teh letih zavrženosti je 

končno našel ljubezen in sprejetost – tako s strani Jezusa Kristusa, 

kot od majhne skupine ljudi, ki ga je imela za svojega pastorja. 

Končno je našel svoj prostor, svoj življenjski namen, in 

popolnoma se je nameraval posvetiti Kristusu. 

V juniju, leta 1933, je Billy najel velik cirkuški šotor, ki je bil 

postavljen na prazni parceli v Jeffersonvilleu in nameraval 

organizirati dvotedensko prebujenje. Teden dni prej, preden so se 

začela njegova srečanja, medtem ko se je pripravljal za službo v 

Masonic Hallu, je padel v trans, kakršnega do tedaj še ni doživel. 

Videl je ves svet, kako se razteza pred njim kakor miza in zdelo 

se je, kot da je sam bil nekako povezan s tokom časa. Videl je 

vojake z olivno barvo kože, kako složno korakajo, na puškah na 

ročno polnjenje pa so se bleščali bajoneti. Potem je videl, kako ti 

vojaki napadajo skupino temnopoltih ljudi, ki so se branili s kopji, 

vilami in kosami. 
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Izza Billyjeve desne strani je spregovoril glas, ki je bil izven 

njegovega vidnega polja. To je bil isti glas, kot takrat, ko mu je 

glas spregovoril iz topolove krošnje, v njegovem sedmem letu 

starosti – globok, zveneč glas, ki je dejal: »Benito Mussolini bo 

izvršil invazijo nad Etiopijo in jo zavzel. Revnejša država bo 

padla pod njegove noge. Potem bo Italija poskušala izvesti 

invazijo nad ostale države, toda ne bo uspela in sam Mussolini bo 

doživel sramoten konec.« 

Scena se je spremenila. Billy je videl vojsko moških v 

sivozelenih uniformah, ki so se borili proti vojakom, oblečenih v 

sivo. Lahko je videl vojaške tanke, eksplozije in ogromno mrežo 

betonskih bunkerjev, topov, strojnic, in bodečih žic. Glas izza 

njega je pojasnil: »Iz Nemčije bo mlad Avstrijec, Adolf Hitler, 

potegnil svet v vojno. Tudi Amerika bo vstopila v vojno in v 

procesu bo Franklin Roosevelt četrtič izvoljen za predsednika. 

Nemčija se bo utrdila izza dolgega betonskega zidu in Amerika bo 

plačalo ogromno ceno v življenjih, da bi se lahko prebila skozi ta 

zid. Toda Nemčija bo poražena in Hitler bo doživel skrivnosten 

konec.« 

Scena se je znova spremenila. Videl je Evropo, razprostrto 

pred njim kakor karto in kako se državne meje spreminjajo ter 

ponovno formirajo v nova politična območja. Glas je dejal: »Tri 

politične ideologije se borijo za oblast v svetu: fašizem, nacizem 

in komunizem. Prvi dve bosta propadli, toda komunizem bo 

uspeval. Opazuj Rusijo, kralja severa.« 

Scena se je četrtič spremenila. Vojna v Evropi je obledela in 

izginila v preteklosti. Namesto nje je bil Billy priča velikanskemu 

napredku tehnologije, ki je preplavil ves svet. Izmed ostalih čudes 

je videl avtomobile z aerodinamično obliko, podobne jajcu, kako 

potujejo po dovršenem sistemu cest. Videl je celo avtomobil brez 

voznika. Ljudje, ki so bili v njem, so bili obrnjeni vstran od 

vetrobranskega stekla in osredotočeni na neko zabavno igrico, 
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medtem ko jih je avtomobil samodejno elektronsko vodil po cesti. 

Glas ni komentiral in scena se je petič spremenila. 

Sedaj je Billy videl ženske z dolgimi lasmi in v dolgih 

oblekah, kako korakajo s transparenti in zahtevajo volilno 

pravico. Ko jim je bila ta pravica priznana, je videl, kako za 

predsednika Združenih držav Amerike volijo mladega človeka. 

Potem je Billy videl ženske, kako si strižejo lase. Nekatere ženske 

so oblekle hlače, medtem ko so druge skrajšale svoje obleke in 

zmanjšale bluze, vse dokler njihova obleka ni postala tako majna 

in takšne oblike kot smokvin list. 

Vizija se je šestič spremenila. Billy je gledal, kako se v 

Združenih držav Amerike dviga čudovita ženska, elegantno 

oblečena. Toda kljub njenim ljubkim linijam obraza, se je zdelo, 

da obstaja v njej trdota, ki nasprotuje opisu. Dana ji je bila velika 

moč in dominirala je nad deželo s svojo avtoriteto. 

Glas ob Billyjevi desnici ga je vzpodbudil: »Poglej še 

enkrat.« Billy se malo obrnil, da bi pogledal sedmi in zadnji 

prizor – pred njim so se razprostirale Združene države Amerike v 

kaotičnih ruševinah. Kraterji so izdolbli tla, stebri dima iz ruševin 

so zatemnili zrak. Kamorkoli je segal Billyjev pogled, na zemlji 

ni bilo človeških bitij. Potem se je vizija končala. 

Billy je dolgo časa sedel odrevenel in zbegan. Ko so ga prsti 

znova začeli ubogati, je vzel kemični svinčnik in začel zapisovati 

teh sedem vizij in razmišljati o njihovem pomenu. 

»Mussolini bo napadel Etiopijo…« To bi bil nepričakovan 

preobrat dogodkov v svetu. Billy je vedel nekaj o Mussoliniju, o 

človeku, ki je pogosto bil v poročilih. Mussolini je bil 

totalitaristični diktator v Italiji od leta 1922 in mnogi so ga imeli 

za nacionalnega rešitelja Italije. Izvlekel je državo iz kaosa, ki je 

bila osiromašena zaradi prve svetovne vojne, stabiliziral 

italijansko gospodarstvo in Italiji vrnil dostojanstvo. Njegove 

socialne reforme so bile izpeljane, ne da bi izgubil podporo 

industrialcev in veleposestnikov. Mussolinija so podpirale javne 
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osebnosti po vsej Evropi in Združenih državah Amerike. Včasih 

so ga zaradi njegovega velikega uspeha v tranziciji in vodenju 

svoje države primerjali s Cezarjem, Napoleonom in Cromwellom. 

Zakaj bi Mussolini tvegal svoj ugled in izvršil invazijo na takšno 

zaostalo državo kot je Etiopija? 

Kar se tiče Adolfa Hitlerja, ravno prejšnjega januarja ga je 

nemški predsednik Paul von Hindenburg imenoval za kanclerja, 

kar je Hitlerjevo nacistično stranko pripeljalo na čelo nemške 

politike. Ampak le kako bi lahko znova popeljal evropske narode 

v vojno, ko pa je že pretekla bila tako rušilna in povzročila toliko 

gorja? Nihče na svetu ni želel še ene vojne. Toda vizije se do 

takrat niso niti enkrat zmotile. 

Billy ni razumel svetovnih političnih sil, vendar je bral 

časopise in se zavedal, da Mussolinijev fašizem začenja dobivati 

veliko podporo v Aziji in latinski Ameriki. Fašizem je zavrgel 

idejo osebne svobode in namesto tega so njegovi zagovorniki 

verjeli, da bi država morala nadzorovati celotno življenje naroda. 

Imeli so idejo, da bi državo morala voditi ena dinamična 

osebnost, ki bi ukazovala z vrhovno avtoriteto. Billy ni vedel 

skoraj nič o Hitlerjevem rasizmu, ki se je šele začenjal pojavljati v 

poročilih. Nekaj malega je vedel o ruskem komunizmu, ki je 

zagovarjal delavske pravice in o njegovi zadušljivi centralni vladi, 

ki jo je neposredno vodila elita komunistične partije. Od vseh, 

takrat med seboj sprtih strani v Evropi, se je zdelo najmanj 

verjetno, da bi lahko komunizem prevladal. Toda kljub vsemu, 

vizije še nikoli niso zgrešile. 

In vsi ti avtomobili, ki jih je videl. Tako zaobljeni in 

aerodinamični. Videti so bili popolnoma drugačni od 

avtomobilov, ki so vozili po cestah leta 1933 in so bili podobni 

škatlam. Kakšna čudesa bodo šele prišla, če lahko znanost in 

tehnologija izumita tako veličastne stroje! Toda ti dosežki bodo 

nadomestili degradacijo vrednot v svetu, kar je v viziji 

predstavljeno z moralnim propadom žensk. In kaj je s to lepotico 
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hladnega srca, ki bo nekega dne prevladovala nad Ameriko? Ali 

bo to zares ženska ali pa to predstavlja samo silo? Morda bo to 

kakšno žensko politično gibanje ali duhovno gibanje? Billy je v 

oklepaju zapisal: »Morda je to katoliška cerkev.« In na koncu je 

bilo to strašno uničenje. Videti je, kot da so Ameriki dnevi šteti. 

Billy je preroštvo prebral svoji skupnosti in hkrati komentiral. 

Ko je podrobno opisoval, kako bo komunizem pogoltnil ostala 

dva evropska ›izma‹, je prosil, da ljudje vstanejo in ponavljajoč 

govorijo: »Opazuj Rusijo. Opazuj severnega kralja.« Potem ko je 

opisal sedmo in hkrati zadnjo vizijo, je dodal svoje mnenje: 

»Torej, ljudje, Gospod mi ni povedal tega dela; to je moje 

mnenje. Toda glede na to, kako v svetu vse hitro poteka, 

napovedujem, da se bo vse to zgodilo do leta 1977.« 

Navdihnjen s temi vizijami, je Billy prvo noč na svojih 

srečanjih prebujenja v najetem šotoru pridigal z vso srčnostjo. 

Čeprav je še vedno potreboval Hope, ki je namesto njega glasno 

brala besedilo iz Svetega Pisma, to ni oviralo njegove službe, saj 

je z vso močjo vzpodbujal ljudi, naj sprejmejo milost odrešitve po 

Jezusu Kristusu. Naslednjo noč in vsako naslednjo noč je bilo v 

šotoru vse več ljudi, da bi zadnjo nedeljo zjutraj, dva tedna 

pozneje, Billy Branham pridigal pred več kot tisoč dušami. 

Vprašal jih je, koliko se jih želi krstiti v imenu Gospoda Jezusa 

Kristusa. Naprej je stopilo več kot dvesto ljudi. Končal je s 

pridigo in odšli so do reke Ohio. 

To je bilo 11. junija, leta 1933. Do druge ure popoldan se je 

na obali reke Ohio na koncu ulice Spring zbralo čez tisoč ljudi, da 

bi si ogledalo krščevanje. Zemlja se je pražila pod nebom brez 

oblačkov. Ni bilo niti najmanjše sapice, ki bi ohladila lica ljudi, 

medtem ko so prepevali: »Stojim na viharni obali Jordana in 

željno gledam proti lepi in srečni kanaanski deželi, kjer se nahaja 

moja dediščina. Vezan sem za to obljubljeno deželo…« 
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Ko  je Billy prišel do obale, je videl Margie W-,6 dekle 

njegovih let, ki je sedelo v čolnu blizu mesta, kjer bi moral 

krščevati. Margie je bila oblečena samo v kopalni kostim. Ker je 

bil mnenja, da je kopalni kostim neumesten in neprimeren, jo je 

Billy vljudno prosil, če bi odšla iz vode. 

Neprijazno mu je odgovorila: »Ni mi potrebo oditi ven.« 

»To je res, Margie, ni ti potrebno. Toda če bi bil na tvojem 

mestu, bi imel dovolj spoštovanja do Evangelija, da bi odšel iz 

vode, kjer krstim.« 

»Nikar mi ne govori o spoštovanju do Evangelija. Jaz sem 

učiteljica nedeljske šole, vendar ne verjamem v krst in mi ni 

potrebno oditi ven.« 

Margie se je hihitala, medtem ko se je Billy obrnil vstran. 

Billy je zabredel v reko skupaj s prvim kandidatom za krst. 

Oba sta do pasu stala v vodi, medtem ko je voda počasi tekla 

mimo njiju s svojim tokom. Vodna gladina je bila tako mirna, da 

je bila videti kakor staljeno steklo na vročem soncu. Vročinski 

valovi so zameglili pogled na drevesa na drugi strani obale. 

Billy je vprašal: »Ali verjameš, da si na tem prebujenju 

spoznal Jezusa Kristusa?« 

Človek je odgovoril: »Da.« 

»Ali si se pokesal zaradi svojih grehov?« 

»Da.« 

»Ali verjameš, da ti je Jezus Kristus odpustil in da si sedaj 

rešen svojih grehov?« 

»Da.« 

                                                 
6 Vedno, ko se v tej biografiji pojavi priimek v obliki (W-), to 

pomeni, da William Branham ni povedal priimka te osebe, ko je 

pripovedoval o tem dogodku. Avtor je na slepo izbral začetno črko 

zaradi prikladnejšega opisovanja dogodkov. 
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»Potem pa moliva.« Skupaj sta sklonila glavi: »Nebeški Oče, 

mi smo tukaj, ker si nam ukazal, naj gremo med vse narode, jih 

naredimo za učence in jih krstimo v ime Očeta, Sina in Svetega 

Duha. Amen.« Potem je Billy dvignil glavo, se obrnil proti osebi 

in dejal: »Na osnovi izpovedanih grehov te krstim, moj ljubljeni 

brat, v imenu Gospoda Jezusa Kristusa.« Kandidat bi se prijel za 

nos in Billy bi ga potopil v kalno vodo. 

Ko je prva oseba bredla proti obali, druga pa vstopala v vodo, 

je Billy spomnil množico: »Zakaj nam je Jezus naročil, da se 

krstimo? No, zaradi ene stvari: to je simbolična smrt – smrt svetu. 

Simbolično, stari človek gre v grob, da bi lahko vstal novi človek 

in živel novo življenje v Jezusu Kristusu. Toda zapomnite si. Krst 

vas ne menja. To je samo zunanje znamenje nečesa, kar se je 

zgodilo znotraj. Vernik pričuje svetu, da ga je Jezus Kristus od 

znotraj že menjal.« 

Enega za drugim je Billy na podoben način krstil kandidate. 

Sedemnajsti v vrsti za vstop v vodo je bil Edward Colvin, 

mladenič, nekoliko mlajši od Billyja. Ko sta oba do pasu stala v 

vodi, ga je Billy vprašal: »Edward, ali verjameš, da si bil na 

srečanjih prebujenja spremenjen?« 

»Da,« je odvrnil mladenič. 

Billy je povzdignil glas, da bi ga lahko slišala tudi množica 

na obali: »Vsi sklonite glave.« Ko so ga ubogali, je Billy zatisnil 

svoje oči, sklonil glavo in glasno začel moliti: »Nebeški Oče…« 

V tem trenutku je zaslišal glas, ki je dejal: »Poglej navzgor.« 

Odprl je oči in pogledal Edwarda, ki je potrpežljivo čakal s 

sklonjeno glavo in z zaprtimi očmi. To niso bile njegove besede. 

Billy ni vedel, kdo je to izrekel. Zmeden, je ponovno sklonil 

glavo, zaprl oči in nadaljeval z molitvijo: »Nebeški Oče, medtem 

ko krstim tega mladeniča z vodo, ga Ti krsti s Svetim Duhom.« 

Ponovno je zaslišal glas, ki je dejal: »Poglej navzgor.« Odprl 

je oči in pogledal okrog sebe. 

Tudi Edward je odprl oči, radoveden zaradi zadrževanja. 
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»No, brat Billy?« 

»Ali si slišal to?« 

»Slišal, kaj?« 

Billy je tretjič zaslišal glas, ki je dejal: »Poglej navzgor!« 

Tokrat je pogledal proti nebu – in ostal brez diha! Z neba se je 

spuščala ognjena krogla. Iz daljave je bila videti kakor zvezda, ki 

je menjala svoje barve od rumeno-zelene do jantarne. Ko se je 

približevala, je bila videti kakor ognjena krogla, ki se vrti – 

rjoveče in doneče, iz katerega so švigale iskre in plameni. Billy je 

v veliki grozi zadržal dih, medtem ko se je velika zvezda spuščala 

naravnost proti njemu. Zaustavila se je zelo blizu in lebdela točno 

nad Billyjevo glavo. Voda okrog Billyja se je razburkala in 

dvignila drobno meglico, zaradi katere se je iznad zvezde 

ustvarila majhna mavrica.   

Nenadoma je Billy zaslišal glas, kako mu govori. To ni bil 

melodični basovski glas, ki mu je tolikokrat govoril v vizijah. Ta 

glas je bil tenor, znan. Dejal je: »Tako kot je bil Janez Krstnik 

poslan, da najavi prvi prihod Jezusa Kristusa, si ti poslan s 

sporočilom, da najaviš Njegov drugi prihod.« 

Ljudje na rečni obali so še vedno imeli sklonjene glave v 

molitvi. Toda Margie je to opazovala iz svojega čolna. Ko je 

zagledala svetlobo, je histerično zavpila, preden se je onesvestila 

in padla proti premcu čolna. Zaradi tega krika so se glave 

dvignile. Ko je množica pogledala navzgor in videla ognjeno 

kroglo, kako lebdi nad glavo Williama Branhama, je v nekaj 

sekundah nastala zmešnjava. Ženske so kričale, možki so se 

oprijeli drug drugega, nekatere je zajela panika in so pobegnili, 

nekaj se jih je onesvestilo, večina pa je trepetala. 

Niso vsi, ki so videli zvezdo, slišali glasu. Toda slišala ga je 

ena posebna štirinajstletna deklica. Medtem ko so ljudje 

paničarili, je imela zaprte oči in sklonjeno glavo, ker ji je njen 

pastor dejal, da naj skloni glavo in ona se je vedno trudila 

poslušati svojega pastorja. Slišala je glas, slišala je vsako 
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posamezno besedo – in ker je to slišala, se je nekaj močno 

zasidralo globoko v njeno dušo. Kot da se je v njeno dosedanjo 

izkušnjo zakopalo sidro. Imenovala se je Meda Broy in bila je 

določena za zelo pomembno nalogo v Billyjevi prihodnosti. 

Ognjena krogla je manj kot minuto lebdela nad Billyjevo 

glavo, potem pa se z veliko hitrostjo vrnila v nebo, od koder je 

tudi prišla. Vzvalovana voda se je pod mirnim modrim nebom 

znova umirila. Billy je govoril ljudem tako dolgo, da so se vsi 

umirili, potem pa nadaljeval s krščevanjem, dokler ni končal s 

potapljanjem pod vodo z vsemi dvestotimi kandidati v imenu 

Gospoda Jezusa Kristusa. 

Ko se je približeval obali, ga je obkrožila skupina poslovnih 

ljudi iz Jeffersonvillea in nestrpno vprašala: »Kaj je pomenila ta 

svetloba?« 

Billy je iskreno odvrnil: »Ne vem. Jaz sem vernik. Morda je 

to znamenje za nevernika. Ne morem vam povedati.« 

 

 

NASLEDNJE JUTRO je lokalni časopis objavil članek o tem 

dogodku pod naslovom: »Pojavila se je skrivnostna zvezda nad 

pridigarjem, medtem ko je krščeval.« Za vse ostale je bila to še 

ena zanimiva vest, tema za razgovor v prvem dnevu objave. Toda 

Williamu Branhamu je to pomenilo veliko več. On je stal pod to 

utripajočo jantarno kroglo in si zastiral pogled zaradi njene močne 

svetlobe. Videl je, kako je voda okrog njega vzvalovala. Razločno 

je slišal glas, kako govori: »Tako kot je bil Janez Krstnik poslan, 

da najavi prvi prihod Jezusa Kristusa, si ti poslan s sporočilom, 

da najaviš Njegov drugi prihod.« Ne, to se ne sme kar tako 

izpustiti zgolj zato, ker se zdi nenavadno in težko za razumevanje. 

Billy je gledal na to kot na nadnaravno znamenje, ki zahteva 

pojasnilo. Če je to znamenje zares prišlo od Boga, je verjel, da 

mora potem pojasnilo priti iz napisanih strani Božje Besede. Billy 

je goreče bral svoje Sveto Pismo in iskal razlago. Ob sebi je imel 
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beležko in svinčnik, da bi lahko zapisal dele Pisma, ki bi se morda 

navezovali na to. Na njegovo presenečenje jih je odkril veliko. 

Prvi takšen del Pisma, ki ga je našel, je bil v Genezi 15,17, 

kjer se Bog pojavlja v obliki nadnaravne svetlobe. V njem je Bog 

sklenil zavezo z Abrahamom. In tudi Mojzes je slišal Boga, kako 

mu govori iz gorečega grma – pri tem je zagotovo šlo za 

nadnaraven ogenj, ker grm ni zgorel.7 Mojzes je ponovno videl 

Gospoda v oblaku svetlobe, ki mu je pomagal, da izpelje izraelske 

otroke iz Egipta. Pozneje je srečal to svetlobo na Sinaju, kjer je 

prejel deset zapovedi. 8 Mojzes Ga je še velikokrat videl, vključno 

takrat, ko je posvečeval šotor v puščavi ter napisal: »Kajti 

Gospod, tvoj Bog, je ogenj, ki požira…« 9 Salomon Ga je videl, ko 

je posvečeval prvi tempelj v Jeruzalemu.10 Manoah, Samsonov 

oče, Ga je videl, ko je srečal Gospodovega angela.11 Elija Ga je 

videl na gori Karmel.12 Ezekiel Ga je videl v viziji.13 David Ga je 

opisal v 18. psalmu. Savla iz Tarza je na njegovi poti v Damask, 

da bi preganjal kristjane, zaslepila ta svetloba, ki mu je dejala: 

»Jaz sem Jezus, ki Ga ti preganjaš.«14 In na koncu, Daniel in 

Janez sta videla to svetlobo, utelešeno v Gospodu Jezusu 

Kristusu.15 

To je bil presenetljiv niz verzov, ki v Billyjevih mislih niso 

pustili prostora za dvom o tem, da je bila zvezda, ki je prejšnjo 

nedeljo žarela nad njim na rečni obali, svetopisemskega izvora, ki 

                                                 
7 Druga Mojzesova 3, 2 
8 Druga Mojzesova 14, 19 – 20 in 19, 18 – 19 
9 Tretja Mojzesova 9, 24; Peta Mojzesova 4, 24 
10 II. Kroniška 7, 1 
11 Sodniki 13, 19 – 20 
12 1. Kraljem 18, 38 
13 Ezekiel 1, 4 
14 Apostolska dela 9, 1 – 5 
15 Daniel 10, 5 – 7; Razodetje 1, 14 – 15 
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se v Svetem Pismu razteza od Geneze do Razodetja. Kaj več bi še 

lahko iskal za potrditev? Vedel je, da je to moralo priti od Boga. 

Zatem je Billy usmeril svojo pozornost na to, da je rečna 

vodna gladina, ki je bila prej ravna kot steklo, okrog njega 

nenadoma vzvalovila, ko se je pojavila svetloba. Edini podoben 

dogodek je našel v Janezu 5, 4. Ali bi bilo možno, da bi bila ta 

svetloba nad njim isti angel, ki je vzburkala vodo v Betésdi v 

starem Jeruzalemu? Dolgo je razmišljal o tej ideji, vendar ni 

mogel najti nadaljnjih dokazov za ali proti, tako da je to pustil kot 

vprašanje. 

Tretji in najbolj neposreden dokaz o pomenu tega znamenja 

pa je prišel iz glasu: »Tako kot je bil Janez Krstnik poslan, da 

najavi prvi prihod Jezusa Kristusa…« Billy je globoko razmišljal 

o teh besedah iz vseh zornih kotov in poskušal priti do zaključka, 

kaj natanko bi naj pomenile. Proučeval je življenje Janeza 

Krstnika in bil še posebno navdušen nad povezavo, kako je Bog 

povezal preroka Janeza s prerokom Elijo. »On (Janez), bo prišel 

pred Njim (Jezusom) z Elijevim duhom in močjo…« je dejal angel 

Janezovemu očetu.16 Pozneje je Jezus dejal Janezu: »On (Janez) 

pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti.«17 Tukaj se je 

nahajalo veliko tega in Billy je vedel, da bo potreboval veliko 

časa, da to bolje razume. 

Razmišljal je tudi o drugem delu tega, kar je glas povedal: 

»…si ti poslan s sporočilom, da najaviš Njegov drugi prihod.« 

Billy je verjel v drugi Kristusov prihod, ker je dr. Davis pridigal o 

tem in tudi sam je bral o tem v Novi Zavezi. Toda kaj ima 

skupnega njegovo nepomembno življenje z najpomembnejšim 

dogodkom vseh časov? Ali je bila ta nadnaravna svetloba na reki 

znamenje? Ali je to nekako povezano z drugim Kristusovim 

prihodom? Ali se ta čas približuje? Kaj je glas mislil s tem, ko je 

                                                 
16 Luka 1, 17 
17 Matej 11, 14 
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dejal: »…poslan s sporočilom…«? Edino sporočilo, ki ga je imel, 

je bilo Sveto Pismo. Takšne misli so preplavljale Billyjev 

omotičen um. To se mu je zdela pregloboka skrivnost, da bi jo 

lahko dognal. Toda kljub temu je v duši čutil vznemirjenje zaradi 

novonastalega pričakovanja.  
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Poglavje 14 

Prikazan je njegov bodoči šotor  

1933 

OD VEČ STO LJUDI, ki so junija leta 1933 prisostvovali 

prvemu evangeljskemu srečanju Williama Branhama, se jih je 

večina po večernih srečanjih v šotoru vrnila v svoje cerkve. Toda 

nekateri na novo spreobrnjeni h Kristusu niso prej pripadali 

nobeni cerkvi. Mnogi od teh ljudi so začeli prihajati na redne 

Billyjeve službe. Najeta dvorana Masonic Hall je kmalu postala 

premajhna, da bi se ljudje lahko v njej udobno namestili. To je 

Billyja prisililo, da je poiskal drugo zgradbo.  

Na križišču Osme in Penn ulice v Jeffersonvilleu, nedaleč od 

mesta, kjer je živel s svojo družino, je cesta zavijala mimo 

majhnega plitkega ribnika, obraslega z lokvanji. Ko se je iz 

dvorane Masonic Hall vračal domov, je Billy pokleknil v travo ob 

robu ribnika, da bi molil glede svojega na novo nastalega 

problema. »Gospod, kaj naj naredim? Kam želiš, da se ta cerkev 

preseli?« 

Zazrl se je v okrogle zelene liste lokvanjev, ki so plavali na 

vodni površini kakor krožniki. Kako čudoviti so ti cvetovi, 

nekateri rožnati, nekateri beli. Lokvanji so ga navduševali, ker 
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začnejo rasti iz takšnega blata in mulja na dnu ribnika, se 

prebijajo do sončne svetlobe in na koncu so tako čisti in elegantni. 

To je Billyja spomnilo na njegovo lastno življenje, ki je prav tako 

nedolgo tega izšlo iz blata greha v sončno svetlobo ljubezni 

Jezusa Kristusa. Kako čudovit je Gospod, ki je naredil takšen 

čudež. V tem trenutku ga je prešinila ideja, kakor razodetje, ki je 

bilo izstreljeno z Božjega prestola: tu bo njegova cerkev – 

natanko tu, kjer je ribnik z lokvanji. Billy je vstal in stopil skozi 

trstičje na robu ribnika. Srce mu je vznemirjeno utripalo. Da, to 

bo popolno. Lahko bi zgradil… 

Še preden se je omet njegovega razodetja posušil, so okrog 

njegovih ušes že začele padati opeke dvoma. Le kako bi lahko 

kupil to zemljišče in zgradil cerkev, ko pa ima komaj nekaj 

denarja zase, za svojo mamo ter brate in sestre? Bil je reven 

človek in pridigal je skupnosti revnih ljudi v času ene izmed 

najhujših ekonomskih kriz v tej državi. Veliko ljudi v njegovi 

skupnosti je bilo brezposelnih. Financiranje izgradnje cerkve se je 

zdelo kot nemogoče sanje. Pa vendar, če je bilo to razodetje zares 

od Boga, potem obstaja nek način… 

Billy se je o tem pogovoril s člani svoje skupnosti. Za čudo, 

skupnost je z zbiranjem bornih prispevkov zbrala dovolj gotovine 

za polog. Naročili so izdelavo načrta, zavarovali kredit in izsušili 

ribnik – vse to v nekaj tednih. V juliju so vlili temelje in na 

gradbišče pripeljali betonske bloke. Toda še preden so položili 

naslednji sloj betonskih blokov, je Billy želel imeti kratko 

svečanost posvečenja, na kateri bi položili prvi vogelni kamen na 

pravokotni temelj. 

Tisto jutro, ko bi moral imeti to svečanost, se je Billy zbudil 

okrog šestih zjutraj. Zunaj so ptice prepevale kot soprani, čebele 

pa brenčale kot tenorji. Ovijalka pod oknom njegove sobe v 

drugem nadstropju je napolnila njegovo sobo z dišečim parfumom 

poletja. Billy je dolgo ležal v postelji z rokami izza glave, užival v 

radostnem trenutku in razmišljal: »Oh, veliki Jehovah, kako si 
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čudovit. Še pred nekaj trenutki je bilo temno, sedaj pa je vzšlo 

sonce in vsa narava se veseli. Kmalu se bo tudi duhovni svet, ki je 

zaradi greha tako hladen in mračen, veselil, ker bo sonce pravice 

vzšlo z ozdravljenjem v Njegovih žarkih.« 

Medtem ko je tako ležal, ga je notranji glas pozval, naj 

vstane. Billy je vstal iz postelje in se z obrazom zazrl proti oknu. 

Nenadoma je v sobi začutil neopredeljivo prisotnost, kot pritisk – 

ne slab, temveč preteč pritisk. Ta prisotnost je izzvala sveto 

strahospoštovanje, kot da bi se približal sam Gospod. Billy je 

pogledal na tri zidove v svojem vidnem polju. Soba je bila videti 

prazna. Obrnil se je, da bi pogledal izza sebe in takoj je potonil v 

vizijo. 

Znašel se je na obali reke Jordan, kjer je Janez Krstnik krstil 

Jezusa. Billy je oznanjal evangelij množici ljudi, ko je izza sebe 

zaslišal kruljenje in cviljenje. Ozrl se je in zagledal velik svinjski 

hlev, ki je bil zgrajen ob reki. Bil je poln svinj in začutil se je 

močan vonj. Billy je pripomnil: »Ta kraj je umazan. To ne bi 

smelo biti tako. To so sveta tla, po katerih je stopal Jezus.« 

Tedaj se je prikazal Gospodov Angel, zagrabil Billyja in ga 

odvedel s tega mesta na križišče Osme in Penn ulice v 

Jeffersonvilleu. Tam, kjer je nekoč bil ribnik z lokvanji, je bila 

sedaj velika betonska stavba z napisom na prednjih vratih: 

»Branhamov Tabernakelj.« Angel ga je popeljal vanjo. Billy ni 

mogel verjeti svojim očem. Zgradba je bila prepolna ljudi. Ne 

samo, da je bil vsak sedež zaseden, ampak so ljudje sedeli tudi na 

prehodih med klopmi in stali ob zidovih. Na koncu prostora so 

bili trije križi, eden ob pridigalnici, dva pa ob strani. V viziji je 

Billy prišel do prostora izza pridigalnice in dejal: »Oh, to je 

čudovito, to je sijajno. Bog, kako si dober, ker mi daješ ta 

Tabernakelj.« 

Tedaj je Gospodov Angel dejal: »Toda to ni tvoj 

Tabernakelj.« 

»Seveda je to moj Tabernakelj,« je protestiral Billy. 
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Angel je ponovil: »Ne, pridi in poglej.« Angel je dvignil 

Billyja in ga ponovno spustil, tokrat na prostranstvo pod vedrim 

modrim nebom. Angel je dejal: »To bo tvoj Tabernakelj.« 

Ko se je razgledal naokrog, je Billy ugotovil, da se nahaja v 

sadovnjaku. Sadna drevesa so zrasla približno 6 m visoko v dveh 

vzporednih vrstah. Med njima je bil prehod. Na koncu prehoda se 

je nahajalo veliko drevo, posajeno tako, da je bilo enako 

oddaljeno od obeh vrst. V prvi vrsti so bile samo jablane, v drugi 

vrsti pa slive. Nenavadno, toda njihove korenine so se nahajale v 

velikih zelenih posodah. Na Billyjevi desni in levi strani pa sta 

bili dve prazni posodi, postavljeni v linijo z obema vrstama 

dreves. 

Iz nebes je zagrmel glas: »Žetev je zrela, delavcev pa malo.« 

Billy je vprašal: »Gospod, kaj lahko storim?« Medtem ko je 

vse to opazoval, so bila drevesa vse bolj podobna cerkvenim 

klopem v njegovem tabernaklju iz vizije. Tri drevesa na koncu 

prehoda so dobila obliko križa. Billy je vprašal: »Kaj to pomeni? 

In kaj je s temi praznimi posodami?« 

Angel je odgovoril: »Saditi moraš v ti dve posodi.« 

Ko je stal med dvema vrstama dreves, je Billy odlomil vejo z 

jablanovega drevesa in jo posadil v prazno posodo na tisti strani. 

Potem je odlomil vejo s slivovega drevesa in jo posadil v prazno 

posodo na tej strani. Iz teh dveh posod sta takoj zrasli novi 

drevesi in rast se ni zaustavila, dokler nista bili tako visoki kot 

ostala drevesa v sadovnjaku. 

Zatem je močan veter zamajal drevesa in glas je dejal: 

»Dobro si to naredil. Drži iztegnjene roke in poberi letino.« 

Billy je imel obe roki iztegnjeni. V eno roko mu je padlo 

veliko rumeno jabolko, čvrsto in zrelo, v drugo roko pa mu je 

padla velika rumena sliva, mehka in zrela. Glas je dejal: »Pojej 

sadeže, okusni so.« Billy je zagrizel v prvi sadež, potem pa v 

drugega. Oba sadeža sta bila sladka, sočna in okusna. Glas je 

ponovil: »Žetev je zrela, delavcev pa malo.« 
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Tedaj je Billy opazil, da ima veliko drevo na koncu prehoda, 

ki je bilo še vedno v obliki križa, na svojih vejah jabolka in slive. 

Billy je stekel po prehodu, se vrgel pod to drevo in jokal: 

»Gospod, kaj lahko naredim?« 

Močan veter je tako zelo stresel drevesa, da so jabolka in 

slive začele padati na Billyja kakor dežne kaplje. Glas je trikrat 

dejal: »Ko boš prišel iz te vizije, preberi Drugo pismo Timoteju 

4.« Nato se je Billy ponovno znašel v svoji sobi. 

Sonce se je na jutranjem nebu povzpelo malo više in s tem 

pokazalo, da je preteklo nekaj časa, medtem ko je bil v viziji. 

Billy je zgrabil svoje Sveto Pismo in poiskal Drugo pismo 

Timoteju. Počasi je bral četrto poglavje, razmišljal o vsaki besedi 

in poskušal vsako besedo povezati z vizijo. 

 

 Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih 

okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in 

poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli 

zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko 

učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali 

proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi v vsem trezen, 

pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo 

službo. 

 

Billy je iztrgal to stran iz Svetega Pisma in jo ponesel s seboj 

na svečanost posvečenja v Osmi in Penn ulici. Glede na to, da je 

bil deloven dan, je lahko prisostvovalo samo približno petdeset 

ljudi iz njegove skupnosti – v glavnem ženske in otroci. Medtem 

ko je Major Ulrey, eden od ameriških volonterjev povedel svoj 

bend v veselo koračnico, je Billy položil temeljni kamen na svoje 

mesto v sveži beton. To je bila simbolična poteza. Glede na to, da 

Nova Zaveza govori, da je Jezus Kristus vogelni kamen svoje 

cerkve, je Billy med polaganjem temeljnega kamna za svojo 
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stavbo dejal, da bo ta cerkev posvečena načelom Vogelnega 

kamna Jezusa Kristusa. 

Ljudje so tedaj vrgli kovance, spominke in pisane molitve v 

pločevinasto posodo ter jo položili v izdolben del temeljnega 

kamna. Billy je dodal stran, ki jo je tega jutra iztrgal iz svojega 

Svetega Pisma – stran, ki je vsebovala te preroške besede: »Ti pa 

bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo 

evangelista in izpolni svojo službo.« 
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Poglavje 15 

Sramežljiva snubitev 

1933 

ČEPRAV je William Branham že bil pastor lastne skupnosti in 

čeprav je vsako nedeljo zjutraj pridigal v stari dvorani Masonic 

Hall u Jeffersonvilleu, je vso poletje leta 1933 nadaljeval z obiski 

služb Misijonarske baptistične cerkve ob sredah in nedeljah 

zvečer. Očitno je bil to bolj izgovor, da je bil s svojim dekletom, 

Hope Brumbach, kot pa želja, da bi poslušal pridige dr. Davisa. 

Ampak glede na to, da bi njegova zgradba morala biti hitro 

končana, se je to moralo spremeniti, ker bo tudi on imel službe 

sredi tedna. Kako bo potem lahko videl svoje dekle? Billy je bil v 

ženski družbi vedno sramežljiv in negotov. Ob misli, da bo 

izgubil svoj popoln izgovor, da lahko vidi Hope, se je zaradi 

zaskrbljenosti kar spotil. 

Billy je cenil vsak trenutek, ki ga je preživel s Hope. Ko se je 

smejala ona, se je smejal tudi on. Ko se je veselila ona, se je 

veselil tudi on. Ni vedel, s čim ga je očarala – vendar mu je bilo 

to všeč. Zdela se mu je kot vse, kar je lepega in dobrega na svetu 

– zrak in dež in poletje in rože in dobrota in hrepenenje… Več kot 

je bil z njo, vse več je želel biti z njo. Kaj bo z njuno zvezo, ko ne 
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bo več imel izgovora, da bi jo videl vsako sredo zvečer? Ali se bo 

oddaljila od njega? Billy je vztrepetal že ob sami misli na to. Kaj 

če si bo poiskala drugega fanta? Sploh ni mogel dihati, ko je 

razmišljal o tem. Ni mogel tvegati, da bi jo izgubil. Kako bo 

živel? Ne, moral je priti do drugega dobrega izgovora, da bi jo 

lahko redno videval. V nekem trenutku, ko je Billy znova in 

znova razmišljal o tem problemu, mu je prišlo na misel, da je 

najboljši način, kako bi preživel več časa s Hope Brumbach, da 

spremeni njeno ime v Branham. 

Od takrat, ko se je odločil, da bo zaprosil Hope, pa so ga 

začeli mučiti drugi dvomi. Njen oče je bil direktor sindikata, 

lokalnega Bratstva pennsylvanske železnice, zaslužil je petsto 

dolarjev na mesec. Billy je, na drugi strani, v javni službi zaslužil 

dvajset centov na uro in je s svojo plačo pomagal vzdrževati svojo 

mamo, očeta, sedem bratov in sestro. Kako bo lahko vzdrževal 

svojo ženo? Vse, kar ji je lahko ponudil, je bila ljubezen in 

privrženost. Kdo je on, da bi vzel Hope iz njenega udobnega 

doma in jo izpostavil naporom siromaštva? Zaslužila si je nekaj 

mnogo boljšega. Po dolgotrajnem mučenju duše in misli, je Billy 

prišel do zaključka, da Hope ne more vprašati, če bi se poročila z 

njim. Preveč jo je ljubil, da bi ji uničil življenje. 

  Toda ta odločitev ni naredila konca njegovim težavam, 

odprla je samo še eno dilemo. Če ne bo zasnubil Hope, kako naj 

opraviči dejstvo, da ji odvzema čas? Ali zanjo ne bi bilo bolje, če 

prekine njuno zvezo? Čim prej jo preneha videvati, prej bo našla 

nekoga drugega – nekoga, ki bi ji lahko omogočil dobro življenje. 

Da, to je pravično. In on to mora storiti. Toda… 

Naj bi še tako močno razmišljal, da je za njeno dobro, če ji 

reče zbogom, se ni mogel prisiliti v to. Preračunal je svoje 

finančno stanje in zmožnosti. Nekateri njegovi bratje so bili že 

dovolj stari, da so lahko tudi sami pomagali pri družinskem 

proračunu. To je bil plus. In tudi ostali bratje niso bili več daleč 

od tega. Čez nekaj let bodo tudi oni pomagali. – še en plus. Morda 
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bi Billy lahko postopoma zmanjševal svojo podporo, ne da bi 

materi zadal dodatne probleme. Potem bi, če bi veliko delal, 

morda lahko nudil Hope spodobno življenje. Njegovo razburjenje 

je raslo, medtem ko je proučeval to možnost. Da, videti je bilo, da 

je to s finančnega vidika izvedljivo. Ali naj to stori? Da – da, 

storil bo to. Vprašal bo Hope Brumbach, če bi postala njegova 

žena! 

Toda sprejeti odločitev, da jo bo zasnubil in jo dejansko 

zasnubiti, to sta dve različni stvari. Ko se je mesec avgust počasi 

prevešal v september, je Billy poskušal zbrati dovolj poguma, da 

bi ji postavil vprašanje. Zagledal bi se v njene temne oči in žareč 

nasmeh ter razmišljal: »Oh, ali ne bi bila srečna skupaj?« Toda 

vedno, ko bi jo poskušal vprašati, bi dobil suha usta in cmok v 

grlo, tako da ne bi mogel niti požirati, kaj šele, da bi izgovoril 

razumljiv stavek. Vsak večer, ko je bil z njo, je vedno znova 

poskušal, toda besede niso hotele priti na plano. Sam pri sebi je 

dejal: »Nocoj bom to storil! Na moji uri ne bo minilo niti deset 

minut, ko jo bom vprašal.« To ni pomagalo. Čas je kljub temu 

minil, on pa se ni mogel prisiliti, da bi jo zasnubil. 

Billy je ure in ure razmišljal o tem problemu. Včasih bi se 

zaustavil v jarku, kjer je delal, naslonil glavo na lopato in samo 

gledal v prazno, medtem ko so možgani iskali pravi odgovor. 

Kako ji bo sploh kdaj dal vedeti, da se želi poročiti z njo, če sploh 

nima poguma, da bi ji to povedal? Nekaj časa je celo razmišljal o 

ideji, da bi jo namesto njega vprašal njegov prijatelj George 

DaArk. Toda to se mu ni zdelo v redu. Hope bi ga morda v tem 

primeru zavrnila. Kako bo potem to storil? Kako? Nenadoma je 

dobil idejo. Tako je! Napisal ji bo pismo. 

To nedeljo zvečer je bil Billy s svinčnikom in papirjem buden 

pozno v noč. Z vsakim stavkom se je zelo trudil, ga sestavljal in 

popravljal, se potil, dokler ni na dvodimenzionalni papir prenesel 

vseh svojih občutkov, najbolje kot je lahko. Po tem velikem 

dosežku je bila njegova prvotna ideja, da bi pismo osebno predal 
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Hope. Potem pa si je predstavljal, kako Hope tiho bere pismo, on 

pa stoji s stisnjenimi palci, grize svoje ustnice in je tako nervozen, 

da bi se kar onesvestil. Ne, tako ne bo šlo. Odločil se je, da bo 

pismo poslal po pošti. Če ga bo poslal v ponedeljek, ga bo Hope 

dobila v torek, tako da mu bo v sredo zvečer že lahko odgovorila, 

ko jo bo videl v cerkvi. Ta načrt se mu je takrat zdel kar dober. 

V ponedeljek zjutraj je Billy obliznil znamko, jo prilepil na 

kuverto in na poti v službo vrgel pismo v poštni nabiralnik. 

Pozneje, tekom dneva, ko je kopal jarek, ga je spreletela strašna 

misel: kaj če pismo pade v roke njene mame? Billyjevo čelo so 

orosile znojne kapljice, kolena pa so se mu tako zašibila, da se je 

moral nasloniti na rob jarka. Pomislil je: »Če njena mama prebere 

to pismo, je z njim konec.« 

Billy se je dobro razumel s Charliem, očetom od Hope, toda 

njena mama je bila druga zgodba. Resnobna in imenitna, gospa 

Brumbach, je bila ponosna na visok družbeni položaj. Živela je v 

čudoviti hiši, nosila drage obleke, bila član velike formalne 

cerkve in nekaterih vplivnih organizacij. Na Billyja Branhama je 

gledala kot na še enega revnega delavca – definitivno ne dovolj 

uglajenega, da bi se lahko poročil z njeno hčerjo. Nenaklonjeno je 

gledala tudi na Billyjevo omejeno versko prepričanje. Če bo 

videla to pismo, se bo verjetno temu močno uprla. Morda bo šla 

celo tako daleč, da bo prisilila Hope, da prekine stike z njim. Billy 

je kar zadrhtel ob tej misli.  

V sredo zvečer je Billy svoj avto parkiral takoj za 

Brumbachovim novim sijajnim Buickom. Vrata svojega 

razmajanega Forda je pustil kar odprta – v primeru, če je gospa 

Brumbach prebrala pismo in bi moral pobegniti od tam. 

Hope je odgovorila na njegovo trkanje: »Zdravo, Billy. Ali ne 

boš vstopil?« 

»Oh, ne,« je pomislil Billy. »Povabila me boš v prostor, kjer 

je tvoja mama in zaprla vrata za seboj. Potem bom v veliki 
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godlji.« Malce se je nasmehnil in dejal: »Hvala Hope, vendar je 

kar toplo. Počakal te bom tu na verandi, dokler se ne pripraviš.« 

»Oh, vstopi. Mama in očka te želita videti.« 

Billy je pomislil: »Ojoj! Vsega je konec.« Nervozno je stopil 

naprej, snel klobuk in se postavil blizu vrat, pripravljen za hiter 

beg. 

Hope je dejala: »Pojdi v kuhinjo, kjer sta očka in mama. V 

nekaj minutah bom pripravljena za cerkev.« 

Billy je odšel do kuhinjskih vrat. Hopina starša sta sedela za 

kuhinjsko mizo. »Kako ste, gospod Brumbach? Kako ste, gospa 

Brumbach?  

Charlie Brumbach je prisrčno, kakor vedno, dejal: 

»Pozdravljen, Billy. Vstopi in popij skodelico ledenega čaja.« 

»Ne, hvala. Nisem žejen.« 

»No, pa vseeno pridi in se usedi.« 

Zarota je postajala vse globlja. Billyjevo srce je močno 

utripalo. »Ne, hvala. Ostal bom tu, če je tako v redu. Imamo pa 

res čudovito vreme.« 

Gospa Brumbach je rekla: »Da, prečudovito vreme.« 

Vsi trije so klepetali o vremenu in o drugih dogodkih, dokler 

Hope ni prišla dol. Billy je lažje zadihal šele takrat, ko sta bila s 

Hope na verandi in so se vrata za njima zaprla.  

»Billy, zares je lep večer; sprehodiva se do cerkve.« 

Novi val groze je preplavil Billyja. Pomislil je: »To je to. 

Povedala mi bo, da je vsega konec. Moral bi jo dobro pogledati, 

ker je to verjetno zadnjič, da sva skupaj.« 

Toda na poti v cerkev Hope sploh ni omenila pisma. Zaradi 

tega je bil ves čas službe nervozen. Ni slišal niti ene besede, ki jo 

je dr. Davis povedal. Namesto da bi poslušal, je preživel čas tako, 

da je s kotičkom očesa pogledoval Hope in razmišljal, kako bi mu 

bilo grozno, če bi jo izgubil. Zares je bila dobro dekle. Nocoj je 
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žarela bolj kakor kdaj koli prej. Upal je, da bo našla nekoga, ki bo 

dober do nje. Zaslužila je največ, kar ji življenje lahko nudi. 

Ko sta Billy in Hope odšla iz cerkve ter krenila domov, se je 

že zmračilo. Na nočnem nebu je četrtinka lune bila kakor svetilka. 

Vsakič, ko bi prišla izpod drevesne sence, je bela lunina svetloba 

poudarila kontrast Hopinih črnih las in temnih oči z njeno mehko 

belino obraza. V Billyjevi notranjosti je vse drhtelo od ljubezni in 

hrepenenja. 

»No, Billy, ali ti je bila nocojšnja služba všeč?« je sproščeno 

vprašala Hope. 

»Oh, mislim, da je bila v redu.« Billyju se je zdelo, da mu je 

čeljust zaskočila – bila je trda in nepremična. Opazoval je Hopin 

obraz in iskal namrščenost ali kakšen drug znak, ki bi ga opozoril, 

da je prišel trenutek, ki se ga je tako bal. Vsakič, ko bi premaknila 

svoje ustnice, da bi začela govoriti, je bil Billy prepričan, da je 

vsega konec. Toda namesto tega bi povedala še en nevezan 

komentar, kot da nima v svojih mislih nič drugega, kot uživanje v 

indijanskem poletju. 

Glede na to, da sta se že približala njeni hiši, ona pa še vedno 

ni omenila pisma, je začel dvomiti, da ga je sploh dobila. Morda 

se je zataknilo v poštnem nabiralniku ali pa se je izgubilo v 

poštnem uradu. Nekaj se je zagotovo zgodilo. Če bi ga Hope 

prebrala, bi ga zagotovo že omenila. Billy se je končno zbral in 

njegov jezik se je razvezal. 

Sedaj sta bila že skoraj pred njeno hišo. V trenutku 

spontanega premora med pogovorom je Hope dejala: »Billy, 

prejela sem tvoje pismo.« 

Billyja je zmrazilo, dobil je cmok v grlo, ki je zaustavil 

dovod zraka, tako da je komaj dihal. Močno je požrl in uspel 

izustiti: »Ali si ga?« 

Hope je rekla: »Aha,« in nadaljevala s hojo. 

Billyjeva negotovost je postala nevzdržna. Pomislil je: »Žena, 

povej nekaj, preden se onesvestim.« Toda zdelo se je, da je Hope 
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všeč njena nedorečenost. Billy je pomislil: »Potem pa moram jaz 

nekaj reči, ker bova kmalu pred njeno hišo.« Zbral je ves pogum 

in dejal: »Ali si ga prebrala?« 

Odgovorila je: »Aha,« in to je bilo to. 

Billy je skoraj znorel od negotovosti. »Ali ti je bilo všeč?« 

Na njene ustnice se je prikradel majhen nagajiv nasmešek. 

»Oh, bilo je vse v redu.« 

Billy je začutil adrenalin. Ustavil se je in se obrnil proti njej. 

»Hope…« 

 »Billy, zelo rada bi se poročila s teboj,« je dejala. »Ljubim 

te.« 

Naslednji dan sta se Billy in Hope odpeljala v mesto do 

zlatarne. Billy je plačal osem dolarjev za dva poročna prstana. S 

sponko je pripel prstana na notranji del žepa, da ju ne bi izgubil. 

Potem je nežno prijel Hopin eleganten prst v svojo žuljavo roko 

in ji začel natikati zaročni prstan. 

 Hope ga je zaustavila: »Billy, ali ne misliš, da bi bilo lepo, 

če bi prej vprašal mamo in očka?« 

Billy je začutil, kako se mu je zaustavilo srce. Pomislil je: 

»Ojoj, pa smo spet tam.« Bal se je, da bi se Hope morda 

premislila, če bi se gospa Brumbach dovolj odločno uprla. Komaj 

je, mimo svoje volje, dejal: »Da, mislim, da bi bilo dobro.« Tedaj 

se je spomnil: »Poslušaj Hope, po poroki bova vse delila na pol, 

kajne?« 

»Tako je, jaz bom poskrbela za svoj del.« 

»In jaz bom za svoj. Kaj praviš na to, da bi takoj začela s 

tem? Ti vprašaj svojo mamo, jaz pa bom vprašal tvojega očeta.« 

Hope je skomignila z rameni: »To se mi zdi v redu.« 

»Morda bi bilo bolje, če bi jaz najprej vprašal tvojega očeta,« 

je modro predlagal Billy. Želel je dobiti Charliev pristanek še 

preden bi gospa Brumbach karkoli izvedela o tem. Zdelo se mu 

je, da ima na ta način več možnosti. 
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»Ali ga boš kmalu vprašal?« 

»To bom storil v nedeljo zvečer.« 

Naslednjo nedeljo zvečer, po tem, ko je Billy pripeljal Hope 

domov, sta sedla na tla dnevne sobe in poslušala gramofonsko 

ploščo Victrole. Charlie Brumbach je tipkal izza delovne mize, 

gospa Brumbach pa je udobno sedela v Morrisovem fotelju in 

kvačkala. Hope je mrko pogledala Billyja in z glavo mignila proti 

svojemu očetu. Billy je odkimal z glavo in mignil proti njeni 

mami. Sedaj ni mogel vprašati njenega očeta; ne sedaj, dokler je 

njena mama sedela v sobi. To bi bilo, kot da bi vprašal oba. Njena 

mama bi morda lahko povzročila neugodnosti in Billy bi ostal 

brez vsega. 

Billy je vstal. »Pol desetih je. Mislim, da bi moral oditi.« 

Hope ga je pospremila do vrat in ga držala za roko. Voščil je 

lahko noč in poskušal oditi, toda ona ni izpustila njegove roke. 

Zašepetala je: »Ali ga ne boš vprašal?« 

»Ne morem ga vprašati, dokler sedi tam tvoja mama.« 

»Potem pa se bom vrnila nazaj, ti pa ga pokliči ven.« 

To se je Billyju zdelo sramotno, vendar ni imel pametnejše 

ideje. »V redu.« 

Hope se je vrnila v dnevno sobo. Billy je očistil grlo. 

»Gospod Brumbach, ali bi lahko govoril z vami za minuto?« 

Charlie je prenehal tipkati in se obrnil na svojem stolu. 

»Seveda, Billy, kaj želiš?« 

»Mislim, tu zunaj, na verandi.« 

Gospa Brumbach je dvignila pogled od volne in radovedno 

razširila obrvi. Charlie je dejal: »Seveda.« Pospremil je Billyja do 

verande in za seboj zaprl vrata. 

Billy se je zagledal v luno, ki je bil malo nad drevesi. »Zares 

je lep večer, kajne?« 

»Da,« se je strinjal Charlie. 

»Zadnjih nekaj dni je bilo precej toplo.« 
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»Da, zares.« 

Billy je jecljal in iskal prave besede. »Veste – uh – vprašal 

sem se – uh…« 

»Lahko jo imaš, Billy.« 

Začutil je olajšanje. Želel je objeti gospoda Brumbacha, toda 

omejil se je samo na rokovanje. »Charlie, vi veste, da sem reven 

človek. Ne morem skrbeti zanjo tako dobro kot vi. Zaslužim samo 

dvajset centov na uro. Toda Charlie, ona ne bi mogla najti 

nikogar, ki bi jo bolj ljubil od mene. In skrbel bom zanjo, dokler 

mi roke ne izkrvavijo od dela. Zvest ji bom in naredil bom vse, 

kar bo v moji moči, da jo osrečim.« 

Charlie je položil svojo roko na Billyjeva ramena: »Billy, 

vem, da jo ljubiš in vem, da ona ljubi tebe. Glede na to, rajši bi 

bil, da jo vzameš ti, kot pa nekdo, ki bi se grdo obnašal do nje; ne 

glede na to, koliko denarja bi imel. Razen tega, ni važno, koliko 

imaš v življenju, pomembno je, da si zadovoljen s tem, kar imaš.« 

»Hvala, Charlie, zapomnil si bom to.« 

Billy ni nikoli vprašal Hope, kaj je rekla njena mama, ko jo je 

ona vprašala – dovolj je vedeti, da jima gospa Brumbach ne bo 

stala na poti. Dogovorili so se, da bo poroka junija naslednje leto. 

  



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 45 

Poglavje 16 

Podobno netopirju iz pekla  

1933 – 1934 

GRADNJA na parceli pri križišču Osme in Penn ulice je bila 

končana konec septembra leta 1933. Iz ljubezni in spoštovanja do 

svojega pastorja, je skupnost izglasovala, da se bo zgradba 

imenovala ›Branhamov Tabernakelj‹. Ni bila videti kot klasična 

cerkev. Ni imela cerkvenega zvonika niti velikega križa niti strme 

strehe ali obokanega stropa. To je bila preprosta betonska stavba z 

nizkim stropom, fasado in navadnimi pravokotnimi okni ter vrati. 

Nekateri ljudje iz soseščine so se šalili, da je bolj podobna garaži 

ali skladišču, kakor cerkvi. Toda za Williama Branhama je bila 

prečudovita. Namestil je svojo pridigalnico natanko tja, kjer je 

nekoč klečal, ko ga je Gospod navdihnil, da kupi ta kos zemlje. 

Pred poslušalstvo je namestil tri križe; enega ob pridigalnici, 

ostala dva pa na vsaki strani, razporejeni pa so bili kakor v viziji.  

Celoten projekt je stal 2000 dolarjev, banka pa jim je 

omogočila, da 20 let odplačujejo hipotekarni kredit. To je bilo 

veliko denarja za revno skupnost sredi velike gospodarske krize. 

Da bi bil prepričan, da bo Branhamov Tabernakelj lahko redno 

plačeval svoje mesečne obveznosti, je Billy odklonil prejemanje 
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plačila za svoje lastne mesečne izdatke od desetine in 

prostovoljnih prispevkov, ki so jih dajali ljudje. Ljubše mu je bilo, 

da se denar vloži v zgradbo. 

 Billy je obdržal svoje delo v javni službi Indiane, čeprav se 

je preselil v drug oddelek. Bil je monter elektro omrežja, zadolžen 

za pregledovanje visokonapetostnih električnih daljnovodov, ki so 

potekali skozi gozdnata področja. Na srečo se je to delo dobro 

skladalo z njegovimi logarskimi obvezami, tako da je lahko 

opravljal dvojno delo istočasno, kajti za delo logarja še vedno ni 

bil plačan. 

Eden od načinov, kako je Billy zmanjšal stroške izgradnje 

Branhamovega Tabernaklja je bil, da niso naredili tal, temveč so 

spodaj pustili zemljo. Ko bi zunaj zemlja zmrznila, bi zmrznila 

tudi tla v Tabernaklju. Nekoč je pred neko službo v sredo zvečer 

Billy prišel nekoliko prej in zakuril v dveh pečeh na premog, da 

bi segrel cerkev, preden bi se skupnost zbrala. Ljudje so prihajali 

v cerkev po zmrznjenih tleh. Toda do konca službe so se tla 

spremenila v blato. Babice in njihovi vnuki so bili do gležnjev v 

blatu, ko so odhajali ven. Čeprav so se pozneje temu smejali, so 

nato tla prekrili z žagovino, da se to ne bi več ponovilo. 

Billy je z obema rokama sprejel dolžnosti pastorja, izražajoč 

vzdržljivost in upornost mladeniča, ki je končno odkril svojo 

strast. Razen opravljanja pričakovanih dolžnosti kot je pridiganje, 

svetovanje in molitev za bolne, je hkrati vodil petje, plačeval 

račune in čistil pepel iz peči. Za vse, kar je bilo treba narediti, je 

Billy daroval svoj čas. 

Biti mlad pastor, ob tem pa biti še mlad kristjan, je izpolnilo 

Billyjeve dni z izkušnjo učenja – nekatera so bila pričakovana, 

druga pa povsem nenavadna. Ko se je nekega sobotnega večera z 

avtomobilom vračal domov, je Billy z lučmi svojega avtomobila 

obsvetil pijanega človeka, ki je kolovratil po cesti. To je bil 

Wayne Bledsoe, mladenič, ki je bil prijatelj Billyjevega brata 

Edwarda. Še vedno je bila v veljavi prohibicija, zato je Billy 
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spravil Wayna v avtomobil in ga odpeljal domov, še preden bi 

končal v zaporu. Pomagal je Waynu, da vstopi v hišo, ga spravil v 

svojo posteljo, potem pa se sam pripravil, da bi legel na kavč.  

»Wayne, ali te ni sram?« ga je oštel Billy. 

»Ne – Billy – nikar – nikar ne govori tega, Billy.« 

»Pijančevanje ni rešitev. To te bo predčasno ubilo. Moral bi 

storiti naslednje: svoje življenje predati Jezusu. To bo podaljšalo 

tvoj čas v večnost.« 

»A, Billy.« 

Billy je položil roke na Waynovo čelo. »Molil bom zate, 

Wayne.« 

Zunaj se je zaustavil taksi. Vrata taksija so se zaloputnila in 

Billy je slišal, kako nekdo teče po pločniku. Neka ženska je vsa iz 

sebe trkala po vratih in vzklikala: »Brat Billy! Brat Billy!«  

Billy je pomislil: »Ojoj, zagotovo nekdo umira.« Prižgal je 

luč, se oblekel in stekel proti vratom. 

Pred vrati je stala osemnajstletna Nellie Sanders. V obraz je 

bila bleda, oči pa imela rdeče in otekle. 

»Vstopi, Nellie.« 

Nellie je vstopila. »Oh, Billy! Konec je z mano, konec je z 

mano!« 

»Kaj je narobe, Nellie? Ali si imela srčni napad?« 

»Ne, brat Billy. Hodila sem po ulici Spring in zares, brat 

Billy, nisem mislila nič hudega.«  

Billy je razmišljal in se spraševal, kaj naj naredi s tem 

histeričnim dekletom. »Torej, pomiri se, sestra. Povej mi o tem.« 

Nellie je tudi sama bila nova kristjanka, ena od Billyjevih 

spreobrnjenk iz šotorskih srečanj v juniju. Preden se je 

spreobrnila, je bila ena od najboljših plesalk v mestu in njeni 

plesni partner, Lee Horn, je še vedno imel nagrade, ki so to 

potrjevale.  
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Nellie je globoko vdihnila, da bi se umirila. Poskušala je 

govoriti počasi in razločno, toda njene besedo so prihajale iz nje 

vse hitreje in hitreje, da bi bile na koncu še komaj razumljive. 

»Sprehajala sem se blizu dvorane Redman's Hall in slišala plesno 

glasbo. Za trenutek sem se zaustavila in poslušala. Glasba se je 

zdela vse boljša in boljša. Dejala sem: ›Gospod, Ti veš, da Te 

ljubim, ampak zelo dobro se spomnim trenutkov, ko sva z Leeom 

osvajala vse te trofeje in nagrade. Lahko bi se povzpela po 

stopnicah in pričevala nekaterim ljudem.‹ In tako sem se povzpela 

in še preden sem se zavedala, kaj počnem, sem že bila na plesišču 

v naročju nekega mladeniča. Oh, Billy, ali sem sedaj za vedno 

izgubljena? Ne želim končati tako kot Margie.« 

Billy se je spomnil na Margie W-, na dekle v skromnem 

kopalnem kostimu, ki takrat, ko je krstil spreobrnjene ljudi takoj 

po junijskih srečanjih prebujenja, ni hotela oditi iz svojega čolna, 

potem ko jo je prosil, naj gre ven. Ko se je z neba spustila tista 

skrivnostna zvezda, se je Margie onesvestila. Pozneje se je 

popolnoma zapila. Ob nekem pretepu v baru jo je nekdo z 

zlomljeno steklenico udaril po obrazu, zaradi česar so ji ostale 

velike brazgotine. Zadnje, kar je Billy slišal o njej, je bilo, da so 

jo nastanili v neko ustanovo za duševno bolne.  

Nellie je bila tako vznemirjena, da se je vsa tresla. Billy jo je 

poskušal potolažiti. »Ne, sestra, nisi izgubljena. Toda naredila si 

napako, ko si se za trenutek zaustavila in poslušala glas hudiča, ki 

te je klical k temu, kar si delala, še preden si srečala Jezusa. Jaz še 

nisem dolgo kristjan, toda vem, da je največja bitka, ki se je kdaj 

odvijala, v človeškem umu. To je bitka med vero in dvomom. Ali 

boš še naprej verovala v Božjo Besedo ali pa boš dvomila vanjo? 

Sama moraš izbrati.« 

»Oh, Billy, želim izbrati vero v Jezusa.« 

Wayne Bledsoe se je počasi streznil in vse radovedno 

opazoval, sedeč na postelji. 



Podobno netopirju iz pekla 
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»Ne vem veliko o Svetem Pismu,« je dejal Billy, »toda 

verjamem, da je Jezus dejal sledeče: ›V Mojem imenu boste 

izganjali hude duhove.‹«18 Položil je roko na Nellino rame in 

zmolil: »Hudi duh, ne vem, kdo si, toda to je moja sestra in nimaš 

pravice, da bi jo imel v oblasti. Sedaj boš moral iziti iz nje. Ali 

me slišiš?« 

Zunanja vrata so se začela sama od sebe hitro odpirati in 

zapirati: »Bang, bang, bang, bum!« 

Nelline oči so se široko razprle. »Billy, poglej tja. Kaj se 

dogaja?«  

Billy je bil prav tako presenečen. »Ne vem.« Pogledal je 

nazaj na Nellie in začel moliti: »Zapusti jo, Satan. V Jezusovem 

imenu, izidi iz nje.« 

Takoj ko je Billy omenil Jezusovo ime, se je temna prikazen, 

podobna ogromnemu netopirju z dolgimi lasmi, ki so viseli z 

njegovih kril in nog, dvignila izza Nellie Sanders. Zarenčala je z 

globokim glasom: »Rrrrrrrrrrrr,« in krenila proti Billyju, ki je 

zavpil: »Jezusova kri, zaščiti me!« Demon je spremenil smer in 

odletel proti postelji, kjer je sedel Wayne. Enkrat je zaokrožil in 

potem izginil v postelji. Ves iz sebe in popolnoma streznjen, je 

Wayne zavpil, odvrgel odejo in stekel v sosednji prostor. 

Billy je Nellie odpeljal domov. Ko se je vrnil, sta z materjo 

razstavila posteljo in iztresla rjuhe. Ničesar ni bilo.  

Zaskrbljen, je Billy ta primer omenil nekaterim pridigarjem. 

Vsak izmed njih mu je v osnovi dejal isto: »Billy Branham, dnevi 

izganjanja hudih duhov so minili. Razen tega, človek tako ali tako 

ne more videti demona. To je bila zagotovo tvoja domišljija.« 

Billy bi morda lahko to pripisal svoji domišljiji, ampak tudi 

Wayne in Nellie sta videla to prikazen. Ali je to bil demon, ki ga 

                                                 
18 Marko 16, 17 
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je nenehno nadlegoval? Ali mu je sledil? Ali je ves čas bil ob 

njem? Ali je prav ta odgovoren za vse čudne stvari v njegovem 

življenju, vključno z vizijami? Nenehno so ga mučile takšne 

misli. Billy se je spraševal, zakaj je njegovo življenje tako 

drugačno od življenja ostalih pridigarjev, ki jih je poznal. 
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Poglavje 17 

Zakon, poln upanja  

1934 – 1935 

WILLIAM MARRION BRANHAM se je poročil z Amelijo 

Hope Brumbach v petek, 22. junija, leta 1934. Billy je imel 

petindvajset let, Hope pa skoraj enaindvajset let. Najela sta 

majhno hiško na naslovu Ulica Graham 434, nedaleč od 

Branhamovega Tabernaklja. Hiša je imela samo dva prostora. Eno 

stran sta uporabljala kot spalnico in dnevno sobo, drugo stran pa 

kot kuhinjo. Hiša ni imela vode. Hope je morala prinašati vodo iz 

javne vodovodne pipe iz bližnje soseščine. Kakorkoli, to ni bila 

neka hiša, toda za štiri dolarje na mesec je bilo to vse, kar sta si 

lahko privoščila. 

Mladoporočenca sta začela svoje zakonsko življenje z zelo 

malo stvarmi. Billy je imel star usnjeni kavč in avtomobil Ford. 

Billyjeva mama jima je dala majhno železno posteljo. Nekdo jima 

je dal staro sestavljivo posteljo na preklop. Billy je na odpadu 

kupil rabljen štedilnik za 75 centov in potem plačal 1,25 dolarja 

za vgradnjo novih vrat na pečici. 

Hope je delala v tovarni Fine's Shirt, da bi pomagala zaslužiti 

dovolj denarja, s katerim bi kupila še nekaj pohištva. Čez nekaj 
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časa sta privarčevala dovolj denarja, da sta lahko v Searsu kupila 

nepobarvano mizo in stole. Billy jih je pobarval v rumeno z 

veliko zeleno deteljico na sredi mize in na vsakem stolu, ker ga je 

Hope vedno dražila, da je Irec. Komplet za zajtrk je zelo izboljšal 

njun dom. Toda trdi leseni stoli niso bili nič kaj udobni. Billy je 

bil vsak dan zelo utrujen, ker je opravljal dvojno delo, zvečer pa 

je še opravljal dolžnosti pastorja. Želel si je, da bi se lahko zvečer 

pogreznil v mehki fotelj, dvignil noge in počival, medtem ko bi 

bral Sveto Pismo. 

Glede na to, da je bila Hope zaposlena, je Billy pomislil, da 

bi si morda kljub vsemu lahko privoščila ta udoben kos pohištva. 

Skupaj sta se odpeljala čez reko v Louisville, da bi kupila fotelj z 

udobnimi blazinami. Našla sta ga pri Morrisu za ugodno ceno 

16,98 dolarjev. To se jima ni zdelo preveč. Navdušen z videnim, 

je dal Billy prodajalcu tri dolarje pologa in odpeljala sta se domov 

s tem prekrasnim zelenim Morrisovim foteljem. Namestila sta ga 

v kot spalnice. Billy se je pogreznil v mehki žametni fotelj, pljuča 

pa so se mu napolnila z osvežujočim vonjem nove tkanine. Lahko 

se je spomnil samo ene besede, s katero bi opisal ta občutek: 

nebeško. 

 Ta Morrisov fotelj je bil daleč največje razkošje, ki ga je 

Billy posedoval. Po celodnevnem obhodu daljnovoda in 

oznanjevanju v mestu do poznih večernih ur, je Morrisov fotelj 

udobno sprejel utrujeno telo med svoje blazine. V naslednjem 

mesecu je Billy pogosto zaspal v svojem fotelju z odprtim Svetim 

Pismom v naročju. Hope bi ga ljubeznivo nagovorila, naj vstane, 

da bi ga lahko spravila spat. 

Toda nakup tega fotelja je kmalu povzročil težavo, ki je Billy 

ni predvidel. V skladu s pogodbenimi pogoji, je moral vsak teden 

odplačati en dolar obroka. Vendar se je izkazalo, da je to denar, ki 

je bil potreben za druge stvari. Tedni so minevali, odplačevanje 

kredita pa je vse bolj in bolj ogrožalo njegov negotov proračun. 

Sedmi teden je Billy prvič zamudil z odplačilom obroka. 
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Enostavno ni imel denarja. Billy se je opravičil in s težkim srcem 

predlagal, naj pridejo po fotelj in ga odpeljejo. 

Čez nekaj dni, ko se je Billy z dela vrnil domov, je v kuhinji 

dišalo po pravkar pečeni češnjevi piti – ta mu je bila najljubša. Po 

večerji je pojedel dva kosa pite in si obliznil usta od višnjevega 

soka. Šalil se je s Hope: »Zakaj si nocoj tako dobra?« 

Nasmehnila se je, kot da nekaj skriva. »Billy, fantu iz 

soseščine sem dejala, naj danes popoldne najde nekaj črvov. Kaj 

praviš na to, če bi odšla na reko in malo ribarila?« 

To je Billyja začudilo, kajti Hope ni preveč ljubila ribolova. 

»Pojdiva najprej v sosednjo sobo in se usediva, da se mi ta 

češnjeva pita pomiri.« 

Ne, Billy. Pojdiva kar takoj na ribolov.« Njene besede so 

zvenele skoraj kot prošnja. 

»Draga, kaj se je danes zgodilo?« 

Hope je odgovorila: »Nič.« Toda iz oči so ji privrele solze.« 

Billy je začutil problem, zato je dejal: »Pojdiva najprej v 

sosednjo sobo.« Ko se je njen obraz še bolj razžalostil, je vedel, 

da je imel prav. Objel jo je in skupaj sta stopila skozi vrata. 

Morrisovega fotelja ni bilo več. 

Hope je naslonila glavo na Billyjeva prsa in jokala: »Oh, 

Billy, poskušala sem ga zadržati. Zares sem poskušala.« 

Billy jo je nežno stisnil k sebi: »Vem, ljubezen moja. Nisi ti 

kriva. Ničesar nisva mogla narediti. Toda nekega dne bo drugače. 

Nekega dne nama bo Bog omogočil in imela bova lep fotelj.« 

Odmaknila je glavo, da bi videla pomirjujoče oči svojega 

moža: »Jaz upam, Billy.« 

 

 

KLJUB NEIZOGIBNIM težavam in uboštvu, sta bila Billy in 

Hope Branham skupaj zelo srečna. Cenila sta drug drugega in 

njuna brezmejna ljubezen je preskakovala vse ovire na življenjski 
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poti. Decembra, leta 1934, je Hope zanosila. Oba sta bila 

navdušena, ko sta pomislila, da bosta dobila otroka. Billy je bil 

irskega porekla, Hope pa nemškega, zato se je Billy šalil: »Če bo 

fantek, ga bova imenovala Heinrick Michael.« 

Hope je zavzdihnila: »Oh, Billy, to zveni tako strašno.« 

Hope je rodila 13. septembra, leta 1935. To je bil težak porod 

in skoraj je umrla. Billy je bil v bolnišnični čakalnici in nenehno 

hodil sem ter tja. Ob treh popoldne je otrok zajokal. Billy je v 

istem trenutku zavpil: »Hvala Ti, Gospod! Fantek je in imenoval 

se bo Billy Paul.« 

Čez nekaj trenutkov je iz porodniške sobe prišel zdravnik. Z 

nasmehom je dejal: »Branham, lahko bi ti zaračunal linolej na 

podu, ki si ga obrabil. Toda izplačalo se je. Dobil si sina.« 

Potem ko je preveril, če je z ženo vse v redu, ni mogel, da se 

ne bi pošalil: »Draga, premislil sem si. Mislim, da ga ne bi smela 

poimenovati Heinrick Michael. Glede na to, da je rojen v petek, 

trinajstega, bi ga morala imenovati ›Smola‹.« 

Nasmehnila se je: »Toda Billy, jaz sem ga želela poimenovati 

po njegovem očetu.« 

»Potem pa ga bova poimenovala po njegovem očetu in po 

velikem apostolu Pavlu. Imenovala ga bova Billy Paul.« 

 

 

OKTOBRA LETA 1935, so časopisi objavili, da je Mussolini 

izvršil invazijo na Etiopijo. Italija je s svojim sodobnim orožjem 

prihrumela v to zaostalo državo in kmalu strla ves etiopski upor. 

Zaradi tega nenadnega napada je Evropa takoj izrazila svoje 

nezadovoljstvo, tako da je za Italijo uvedla ekonomske sankcije. 

Billy je z velikim zanimanjem bral časopise. Ni vedel, katera 

neznana sila mu je dovolila, ali karkoli je to bilo, da je lahko videl 

v prihodnost, toda to kar je videl, se je vedno izpolnilo. Ponovno 
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se je vprašal, kako bi lahko takšen dar bil od hudiča, kot so to 

trdili njegovi prijatelji pridigarji. Počutil se je zelo zmedeno. 

Neko nedeljo je po evangeljski službi Billy slučajno slišal 

Walta Johnsona, kako govori: »Sinoči bi morali slišati tiste 

kotaleče svetnike…« 

Billy se je vključil v pogovor: »O čem ti to, brat Walt?« 

Walt je zaradi prebave žvečil kos posušene pomarančne 

skorje: »Binkoštniki, Billy. Nikoli še nisi videl kaj takega. 

Skakali so gor in dol ter se kotalili po tleh. Pravijo, da nisi rešen, 

če ne govoriš v nekem tujem jeziku.« 

»Kje je to?« 

»Imajo srečanja v šotoru na drugi strani Louisvillea. Skupina 

se imenuje ›Davidova hiša‹, ta srečanja pa imenujejo ›Šola 

preroka‹. Črnci, seveda.« 

»Oh, sedaj mi je jasno,« je dejal Billy, vedoč, da so neki črnci 

fanatično izražali svojo vero. 

»Pa tudi veliko belcev je bilo tam.« 

»Zares? Ali so tudi oni počeli te stvari?« 

»Da, tudi oni so to počeli.« 

»To je smešno. In ljudje se zapletejo v nekaj takega.« Billy je 

odmahnil z roko: »No, verjetno morajo biti tudi takšne stvari.« 

Toda te govorice so prebudile Billyjevo radovednost in v 

ponedeljek zvečer se je odpeljal čez reko v Louisville, da bi se 

sam prepričal o tem. Čeprav ni videl nikogar, ki bi se valjal po 

tleh, je bila ta množica zares navdušena nad nečim in zdelo se je, 

da imajo neke čudne doktrine. 

V času službe je nek nenavaden moški srednjih let vstal in 

pričeval. Billyja je spominjal na preroka iz Stare Zaveze z 

dolgimi osivelimi lasmi do ramen in s kodrasto brado, ki mu je 

padala na prsi. Njegovo pričevanje je bilo prav tako presenetljivo 

kot njegov videz. Predstavil se je kot John Ryan iz Dowagiaca iz 

Michigana. Dejal je, da mu je Gospod dejal, naj pride v Louisville 
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v Kentuckyju in naj pričuje na srečanjih. Govoril je o Božji moči, 

binkoštnem ognju in krstu s Svetim Duhom. Njegovo pričevanje 

je prinašalo tolikšno moč in prepričljivost, da se je Billy odločil, 

da bo malo bolje spoznal tega nenavadnega moža. 

Po srečanju sta se dolgo pogovarjala. John Ryan mu je dejal, 

da je kot mladenič bil artist v cirkusu. Dolga leta je pripadal 

katoliški cerkvi, toda potem, ko je svoje življenje predal Jezusu 

Kristusu, je postal binkoštnik in sedaj potuje tja, kamor ga vodi 

Gospod in kamorkoli pride, pričuje o Božji moči. 

Billy mu je povedal o sedem-delni viziji, ki jo je videl v 

juniju, leta 1933. Ko je John Ryan slišal, da so nekateri deli te 

vizije napovedali Mussolinijevo invazija na Etiopijo, je komaj 

zadrževal svoje navdušenje in ga vprašal, če se lahko pozneje kaj 

več pogovarjata o tem. To je bilo Billyju všeč in starejšega moža 

je povabil k sebi domov, da bi pri njem prenočil. 

Zjutraj sta dolgo sedela za kuhinjsko mizo, medtem ko je 

Billy pripovedoval o nekaterih svojih skrivnostnih izkušnjah. Ko 

se je pogovarjal s tem tujcem, se je počutil svobodnejšega, kot pa 

takrat, ko se je pogovarjal s pridigarji, ki jih je poznal že leta. 

John Ryan je opogumil Billyja, naj dobro spremlja vizije in 

mu dejal, da mu morda govori Bog. Potem je začel govoriti o 

nečem, kar se imenuje ›binkoštna izkušnja‹, za kar je trdil, da je 

Božja dinamična in živa sila v življenju kristjana. Billy ni 

razumel, kaj to pomeni. Človek je uporabljal neznane izraze, kot 

so  ›krst v Svetem Duhu‹, ›govorjenje v jezikih‹ in ›razlaganje 

jezikov‹. Toda ena stvar je bila jasna: John Ryan je definitivno 

verjel v to, kar je govoril. Med svojim pripovedovanjem je bil 

zelo živahen. Naenkrat je dvignil roke in začel govoriti v nekem 

nerazumljivem jeziku. Za nekaj trenutkov se je zaustavil, potem 

pa krožil okrog mize, položil roke na Billyjeva ramena in dejal: 

»Brat Billy, to je razlaga. Sedaj si še samo mladenič. V tebi je še 

vedno veliko mladosti. Vendar se bo to nekega dne umirilo in 

vsemogočni Bog te bo uporabil, da prebudiš narode.« 
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Napaka po Mishawaki 

1936 

V NASLEDNJIH šestih mesecih je William Branham nekajkrat 

povabil Johna Ryana k sebi domov in ga tako bolje spoznal. 

Čeprav je imel pomisleke glede Ryanove navade govorjenja v 

jezikih, je Billy spoštoval njegovo krščansko življenje. John Ryan 

je bil zelo ponižen človek in predan molitvi ter Gospodovemu 

vodstvu. 

John Ryan je živel v Dowagiacu v Michiganu, v majhnem 

mestecu, približno 300 km severno od Jeffersonvillea, takoj za 

mejo z Indiano. Billyja je povabil na obisk in ga mamil z 

zgodbami o čudovitem ribolovu na bližnjem jezeru Papaw. 

Billy je bil v skušnjavi. Čeprav več let ni imel letnega 

dopusta, je bil zaskrbljen glede stroškov potovanja. Hope je od 

plače v tovarni oblačil privarčevala osem dolarjev. Kako naj 

opraviči zapravljanje težko privarčevanega denarja svoje žene za 

dopust, ko pa sta potrebovala toliko drugih stvari? Glede na to, da 

je Hope privarčevala denar od svoje plače, je bila mnenja, da ima 

pravico sodelovati pri odločitvi, kako ga potrošiti – in želela je, da 

ta denar mož izkoristi za dopust. Billy se je strinjal in želel, da 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 58 

58 

tudi ona gre zraven. Toda Hope je odklonila in dejala, da bi rajši 

ostala doma in skrbela za devetmesečnega Billyja Paula. Razen 

tega pa je bila že tri mesece noseča z njunim drugim otrokom. 

Zjutraj se je pogosto počutila utrujeno in brezvoljno, pa je mislila, 

da tako ali tako ne bi uživala na počitnikovanju. 

Tako je Billy v juniju, leta 1936, napolnil svoj Ford model-T 

z gorivom in se napotil proti severu na počitnice. Ko je prišel do 

Dowagiaca v Michiganu, ga je gospa Ryan udobno namestila. Na 

Billyjevo presenečenje Johna Ryana ni bilo doma. Gospa Ryan je 

pojasnila: »Gospod ga je poklical, naj gre tja dol, nekam blizu 

Indianapolisa.« 

Billy je pogledal majhno kolibo z dvema prostoroma. 

Kuhinjske omarice niso imele vrat in lahko je videl, da so prazne. 

»Ali mi hočete povedati, da ste dovolili temu človeku kar tako 

oditi in vas je pustil brez kakšne koli hrane?« 

»Oh! Toda brat Bill, on je Božji služabnik,« je odvrnila. 

Billy je pomislil: »No, naj te Bog blagoslovi, sestra. Če ti 

tako zelo spoštuješ svojega moža, ga tudi jaz ne bom kritiziral.« 

Po celodnevnem ribolovu na jezeru Papaw je Billy prinesel 

svoj ulov v hišo gospe Ryan. Ker ni imela niti masti, da bi lahko 

ocvrla ribe, je Billy odšel v mesto in ji kupil nekaj špecerije. 

V soboto zjutraj se je Billy odpravil domov. Ko se je peljal 

skozi mesto Mishawaka v Indiani, je opazil avtomobil z velikim 

napisom na bočni strani: ›SAMO JEZUS‹. Billy je pomislil: »Le 

kaj to pomeni?« Nato je zagledal še en avtomobil z napisom 

›SAMO JEZUS‹, potem pa še enega in še enega. Videti je bilo, kot 

da so ti napisi vsepovsod; nalepljeni so bili na Cadillace, Buicke, 

Forde in celo na kolesa. Radoveden, je Billy sledil nekemu 

avtomobilu s tem napisom, ki ga pripeljal do velike cerkvene 

zgradbe na koncu mesta. Sosednje ulice in nekaj praznih parcel so 

bile polne parkiranih avtomobilov. Večina od njih je imela 

zanimiv napis ›SAMO JEZUS‹. Ko se je Billy peljal mimo cerkve, 

je zaslišal petje, ki je prodiralo skozi odprta okna. Petje skupnosti 
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je spremljalo posamezno kričanje in vzklikanje. Zvenelo je 

podobno kot služba slavljenja, ki jo je Billy videl v Louisvilleu, 

ko je obiskal skupino z imenom ›Davidova hiša‹. Pomislil je: 

»Recimo, da bom tukaj videl, kaj so kotaleči svetniki.« 

Ko je parkiral svoj avtomobil, je vstopil v cerkev. V njej je 

bilo najmanj 2000 ljudi – črncev in belcev. Billy je moral stati od 

zadaj in gledati nad glavami ljudi, da bi videl, kaj se dogaja. 

Nekje v ospredju je nekdo igral na klavir. Ljudje so ploskali in z 

navdušenjem prepevali: »Eden izmed njih, eden izmed njih, tako 

sem srečen, ker lahko rečem, da sem eden izmed njih...« Ženske 

so kričale, da se je Billy kar naježil. Tedaj je začel nekdo na 

prehodu med klopmi z vso gorečnostjo plesati. Kmalu so se mu 

pridružili tudi ostali. Celotna množica je nihala in poskakovala v 

ritmu glasbe. 

Kot prvo je Billy pomislil: »Ojoj! Poglej! Kakšno obnašanje 

v cerkvi! Kaj je s temi ljudmi?« Ampak dlje kot je stal tam, bolje 

se je počutil. Začel je razmišljati: »Nič ni narobe s temi ljudmi. 

Niso nori; oni so samo navdušeni.« 

Ko so začeli s pridiganjem, je Billy spoznal, da je to 

binkoštna nacionalna konvencija. Morali so jo imeti na severu, 

ker je na jugu še vedno vladalo rasno razlikovanje. Mladi pridigar 

je govoril o krstu s Svetim Duhom in med pridiganjem kazal s 

prstom. Billyju se je zdelo, kot da s prstom kaže naravnost vanj. 

Pridigar je vsake toliko časa omenjal pisemske citate, kot so 

Apostolska dela 2,4: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in 

začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal 

izgovarjati.« Apostolska dela 2,38: »Spreobrnite se! Vsak izmed 

vas naj se dá v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih 

grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.« In Apostolska dela 

10,44 in 46: »Ko je Peter še govoril te besede, je prišel Sveti Duh 

nad vse, ki so poslušali Besedo. …slišali so jih namreč, kako 

govorijo z darom jezikov in poveličujejo Boga.« 
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»To je del Svetega Pisma,« je pomislil Billy, »ampak nikoli 

do sedaj nisem videl tega na ta način. Morda pa je kljub vsemu 

nekaj na tem.« Dlje kot je poslušal, bolj mu je bilo všeč to, kar je 

slišal. Ko je bilo službe konec, je pomislil: »Eno zagotovo drži, 

kar se tiče teh ljudi: ne sramujejo se svoje vere. Mislim, da bom 

nocoj spet prišel.« 

Billy je zares želel ostati in izvedeti, kaj je pravzaprav krst v 

Svetem Duhu. Zato je odšel do svojega avtomobila in preštel 

denar, ki mu je še ostal. Imel je še 1,75 dolarja. Ker je vedel, 

koliko bencina bo potreboval do doma, je izračunal, da mu ostane 

samo 20 centov. To ni bilo dovolj, da bi lahko prenočil v motelski 

sobi, toda lahko bi se znašel tako, da bi prespal v koruznem polju. 

Odpeljal se je v mesto in kupil vrečko peciva za 5 centov v 

prepričanju, da je to lahko dva dni njegova hrana. Pojedel je en 

kos peciva, ostalo pa položil na zadnji sedež in se odpeljal v 

cerkev na večerno službo.  

Še preden se je služba začela, je nek moški stopil na oder in 

dejal: »Nocoj želim, da pridejo vsi pridigarji na oder, ne glede na 

to, kateri denominaciji pripadajo.« Proti odru je krenilo preko 200 

pridigarjev in Billy je bil med njimi. Usedli so se na stole izza 

pridigalnice, obrnjeni proti poslušalstvu. Ko so se vsi namestili, je 

moški izza pridigalnice dejal: »Nimamo časa, da bi lahko vsi 

pridigarji pridigali, zato prosim, naj vsak izmed vas pride sem do 

mikrofona in pove, kdo je in od kod prihaja.« 

Mikrofon je visel na žici s stropa, kakšen meter iznad 

pridigalnice. Billy še nikoli ni videl mikrofona. Ko je prihajal, ga 

je radovedno opazoval in dejal: »William Branham, evangelist, 

Jeffersonville, Indiana.« 

Tisto noč je Billy videl nenavadne in zanimive stvari, ki si jih 

bo zapomnil do konca življenja. Dva moža sta stala med 

občinstvom in zdelo se je, da ju Bog uporablja na poseben način. 

Opazil ju je že prej tistega popoldneva, toda sedaj sta zopet počela 

isto stvar. Najprej bi vstal prvi in govoril v neznanem jeziku, kot 
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da bi streljal iz mitraljeza, potem pa bi vstal drugi in v angleščini 

razlagal, kar je prvi povedal v tujem jeziku. Čez nekaj časa bi to 

ponovila, vendar v obratnem vrstnem redu. Billy je občudoval, 

kako sta bila ta dva moža duhovna, zato se je odločil, da se bo 

pogovoril z njima, preden gre jutri domov. 

Ko je prišel čas za pridiganje, je na oder odšepal nek 

temnopolti moški. Nosil je dolg črn plašč z vijoličnim 

ovratnikom. Bil je siv in na temenu plešast. Videti je bil slaboten 

in krhek in Billy se je vprašal: »Verjetno ne bodo določili tega 

ubogega majhnega starčka, da bi pridigal, ali ne?« 

Toda zgodilo se je ravno to. Star gospod je prišel do 

mikrofona in dejal: »Dragi otroci, nocoj bom bral besedilo iz Joba 

38,4-7.« 

Odprl je svoje Sveto Pismo in prebral: »Kje si bil, ko sem 

utemeljeval zemljo? Povej to, če imaš kaj razuma! Kdo je določil 

njene mere, ali morda veš? Ali kdo je potegnil čeznjo merilno 

vrvico? Na čem stojijo njeni stebri, ali kdo je položil njen vogalni 

kamen, ko so se skupaj veselile jutranje zvezde in vriskali vsi 

Božji sinovi?« Od tu se je ta stari pridigar vrnil deset milijonov let 

nazaj, da bi opisal, kaj se je dogajalo v nebesih, ko je bila zemlja 

v Božjem umu samo še misel. Potem se je pomikal skozi čas, 

skozi obdobja, postopoma vse do milenija in novih nebes in nove 

zemlje. Do tedaj je bil že tako srečen, da je vzklikal: »Slava 

Bogu! Ali mislite, da imam kakšno novo religijo? Brat, jaz imam 

samo nov primer stare religije! Ju-hu!« Skakal je v zrak, udarjal s 

petami in vzklikal: »Aleluja! Zame tukaj ni dovolj prostora za 

pridiganje.« Gibčno je skočil z odra kakor otrok. 

Billy je bil osupel. Pomislil je: »Če krst s Svetim Duhom 

vzpodbudi enega starca, da se tako obnaša, kaj bo šele storil 

meni?« 

Po cerkvenem srečanju se je Billy zaustavil pri nekem 

hidrantu, da bi se napil vode. Pojedel je nekaj kosov svojega 

peciva, se odpeljal izven mesta in parkiral avtomobil ob 
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koruznem polju. Poskušal je zlikati hlače svoje obleke, ker so bile 

zelo zmečkane. Položil jih je na prednji sedež svojega Forda in na 

njih položil zadnji sedež ter upal, da bodo do jutra zaradi teže 

sedeža zlikane. Potem se je ulegel v travo pod višnjo in molil: 

»Gospod, na kaj sem naletel? Ali je to tisto, kar je John Ryan 

imenoval ›binkoštna izkušnja‹? Gospod, pomagaj mi, da izvem, v 

čem je stvar. Nikoli v svojem življenju nisem videl tako vernih 

ljudi. Ne vem, kaj pravzaprav imajo, vendar čutim, da je to tisto, 

kar išče moje lačno srce. Bog, na nek način dopusti, da me ti 

ljudje sprejmejo.« 

Malo po polnoči je zvil svojo majico in jo uporabil za 

vzglavnik ter zaspal. 

Zjutraj je Billy pogledal svoje hlače. Niso bile nič kaj lepše, 

čeprav so bile videti boljše od ostalih hlač, ki jih je imel s seboj. 

Toda njegova majica je bila zelo zmečkana. Billy je bil kot baptist 

naučen, da mora v Božjo hišo vstopiti v najboljši obleki, ki jo je 

imel. Vprašal se je, če se sploh lahko prisili, da gre v cerkev v 

takšnih hlačah in v navadni kratki beli majici. Tedaj je pomislil: 

»Zakaj pa ne? Tukaj me nihče ne pozna. To bo kar v redu.« 

V cerkev je prišel malo prej. V njej je bilo že polno ljudi. Ob 

njem je na eni strani sedel temnopolti moški, na drugi strani pa 

belka. Po odpetih pesmih je prišel k mikrofonu moški in dejal: 

»Sinoči je bil najmlajši pridigar tukaj na odru evangelist William 

Branham iz Jeffersonvillea v Indiani. Želimo, da pride sem in 

nam danes zjutraj pridiga.« 

Billy je komaj verjel, kar je slišal. Pogledal je na svoje 

zmečkano oblačilo in se na svojem sedežu nekoliko podzavestno 

sklonil. 

Človek je ponovil: »Ali kdo ve, kje je William Branham, 

evangelist iz Jeffersonvillea? Sinoči je bil tu na odru. Želimo, da 

danes zjutraj pridiga.« 

Billy se je na svojem stolu sklonil še niže. Črnec ob njem se 

je sklonil k njemu in vprašal: »Hej, ali ga poznaš?« 
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Ni želel lagati človeku, zato je Billy zašepetal: »Da, poznam 

ga.« 

»Ali je tukaj?« 

»Uh – da. Tukaj je. Ampak…« 

»Potem pa pojdi po njega.« 

To je Billyja spravilo v neugoden položaj. »No – uh – 

poslušaj brat, povedal ti bom. To sem jaz.« 

Črnec se nasmehnil in prikimal. »Zdelo se mi je, da si to ti, 

ker si se zaradi nečesa sklonil. No, povzpni se tja gor in nam 

pridigaj.« 

»Ne, ne morem oditi tja gor s tem na sebi.« Billy je pokazal 

na svojo staro belo majico. 

»Ni jim mar, kaj imaš na sebi. Pojdi gor.« 

»Ne, gospod, zares ne morem.« 

Mikrofon je znova ponovil: »Ali je kdo našel Williama 

Branhama?« 

Črnec je dvignil roko in s svojim prstom pokazal na Billyja 

ter vzkliknil: »Tukaj je! Tukaj je!« 

Billy je počasi vstal. Vsi pogledi v prostoru so bili uprti vanj. 

Obraz mu je tako pordečil, da se je zdelo, kot da mu gorijo ušesa. 

S Svetim Pismom pod roko je prišel do sredinskega prehoda med 

klopmi in se povzpel na oder. Prestrašen je prišel do pridigalnice. 

Bil je nervozen zaradi vseh teh ljudi, zaradi svoje obleke, pa tudi 

zaradi tega inovativnega mikrofona. Toda bolj kot od vseh teh 

stvari je bil nervozen, ker sploh ni imel ideje, o čem naj pridiga. 

Zaradi tega je le začel govoriti: »Torej, ljudje, ne vem ravno 

veliko o načinu, kako vi pridigate. Jaz sem samo šel po cesti…« 

Postavil je Sveto Pismo na pridigalnico v pokončen položaj in 

pustil, da se strani same odpro. Ko je še govoril, je pogledal na 

prvi verz na listu. To je bil Luka 16,23: »In ko je v podzemlju 

trpel muke, je povzdignil oči in od daleč videl Abrahama in 

Lazarja v njegovem naročju.« Billy je takoj prepoznal zgodbo o 
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bogatašu, ki je zapostavljal berača Lazarja. Potem je bogataš umrl 

in odšel v pekel. 

Billy je sedaj imel temo za službo. Občinstvu je prebral to 

zgodbo, nato pa začel pridigati: »Tam, v peklu sedi bogataš. 

Zakaj je bil v tako strašnih mukah? Videl je, da tam ni rož, pa je 

zajokal. Videl je, da tam ni otrok, pa je jokal. Videl je, da tam ni 

pesmi, pa je jokal...« Na ta način je Billy nadaljeval s prikazom 

tragedije na koncu nekega življenja, ki zavrže evangelij. Dlje kot 

je pridigal, bolj so binkoštniki vstopali v njegovo temo, dokler 

niso bili prepolni čustev. »Tam ni bilo miru, pa je jokal. Tam ni 

bilo ljubezni, pa je jokal. Tam ni bilo kristjana, pa je jokal. Tam 

ni bilo Boga, pa je jokal.« Na koncu je tudi Billy začel jokati. 

Ljudje so vstali in vzklikali ter prosili Boga za milost. In od 

tega trenutka naprej se Billy ni več spomnil srečanja, izgubil se je 

v čustvenem vrtincu ljudi. Naslednja stvar, ki se je spomni, je 

bilo, da je stal na dvorišču cerkve. K njemu je pristopil velik 

močan moški in dejal: »Praviš, da si evangelist?« 

»Da, gospod.« 

»Jaz sem Elder Johnson iz Teksasa. Kaj misliš o tem, še bi 

prišel v Teksas in imel prebujenje?« 

Billy je pogledal na moža v čevljih z visoko peto in velikim 

kavbojskim klobukom. »Ali ste vi pridigar?« 

»Seveda sem.« 

Potem je pristopil nekoliko manjši moški, oblečen v kariraste 

kratke hlače, takšne, kot so jih nosili igralci golfa. »Jaz sem 

pridigar Smith iz Miamija v Floridi. Imam cerkev s petstotimi 

ljudmi. Tudi jaz bi želel, da prideš k nam in imaš prebujenje.« 

Billy je dvignil obrvi in pomislil: »Morda pa kljub vsemu 

moje hlače in majica niso bile tako neprimerne.« 

Pristopila je neka ženska in dejala: »Jaz sem misijonarka in 

delam z Indijanci v severnem delu Michigana. Medtem ko si 

pridigal, mi je Gospod dejal, naj te vprašam, če bi prišel in mi 

pomagal z Indijanci.« 
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»Samo malo,« je dejal Billy, »dovolite mi, da vzamem kos 

papirja.« Medtem ko je zapisoval imena in naslove, je z enako 

prošnjo prihajalo k njemu vse več pridigarjev in Billy je imel 

dovolj povabil za leto dni potovanj. Bil je vzhičen. Njegovo 

življenje se bo spremenilo. Komaj je čakal, da pride domov in vse 

to pove Hope. 

Ampak preden se je odpravil domov, je Billy želel spoznati 

še dva moža. Preiskoval je skupino ljudi izven cerkve, dokler ni 

opazil enega izmed tistih dveh, ki sta ga med srečanjem navdušila 

z velikim darom govora in razlaganja v jezikih. Billy je prišel do 

njega in se predstavil. 

»O, poglej, ti si mladenič, ki je zjutraj pridigal,« je dejal 

starejši gospod. »Ali si krščen s Svetim Duhom?« 

»Jaz sem baptist.« 

»Toda, ali si prejel Svetega Duha, odkar si začel verovati?« 

»No, brat, nimam tega, kar imate vi vsi, kolikor vem.« 

»Ali si kdaj govoril v tujem jeziku?« 

»Ne, gospod.« 

»Potem pa ti bom takoj povedal, da nimaš Svetega Duha.« 

Billy je skomignil z rameni. »No, če je to potrebno, da bi 

dobil Svetega Duha, potem Ga nimam.« 

Medtem ko sta se pogovarjala, je Billy pazljivo opazoval 

človeka in poglobljeno iskal njegovega duha. Čeprav Billy ni 

mogel razumeti svojega edinstvenega daru, ki ga je imel, se je že 

naučil, kako uporabljati svoj dar, da bi dosegel določeni cilj. 

Ugotovil je, če želi o nekom resnično nekaj ugotoviti, bo to 

običajno izvedel tako, da se bo z njim dovolj dolgo pogovarjal in 

na ta način ujel njegovega duha. Zdelo se je, kot da je starejši 

kristjan začutil, da se dogaja nekaj čudnega, ker je začel nervozno 

begati z očmi levo in desno. Billy je nadaljeval z razgovorom, 

osredotočenim na srečanja in kaj hitro je prišla vizija. Billy je bil 

zadovoljen – ta človek je bil iskren, pravi kristjan. 
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Ker je bil prepričan, da je na pravi poti, je Billyjevo srce 

gorelo od želje za več Boga. Na poti k svojemu avtomobilu je 

srečal drugega moškega, ki ga je navdušil v občinstvu. Billy se je 

predstavil. 

Človek je vprašal: »Kateri cerkvi pripadaš?« 

»Jaz sem baptist.« 

»Še vedno nimaš Svetega Duha, kajne?« 

»No, ne vem. Vem, da nimam tega, kar imate vi.« 

»Ali si že kdaj govoril v jezikih?« 

»Ne, gospod.« 

»Potem Ga nimaš.« 

Med razgovorom se je Billy prav tako trudil, da bi ujel 

njegovega duha. Ko je končno prišla vizija, je odprla življenje 

tega človeka kot bi odprl gnilo jajce. Billy je videl, da je ta človek 

poročen s črnolasko, trenutno pa živi s plavolasko in ima z njo 

dva otroka. Vizija se je nadaljevala s presenetljivimi 

podrobnostmi. Bil je pravi hinavec. On ni pripadal skupini ›Samo 

Jezus‹, on je bil ›Samo v nedeljo‹. V viziji ga je Billy videl, kako 

v nedeljo sedi v gostilni, pije in preklinja; nato pa ga je videl 

sedeti v cerkvi, govoriti v jezikih in prerokovati! Billy se je v 

mislih zgrozil: »Gospod, odpusti mi. Zagotovo je duh med temi 

ljudmi slab, kajti kako bi sicer ta hinavec stal v cerkvi in 

prerokoval?« 

Billy se je poslovil in hitro našel svoj avtomobil. Ko se je 

vozil od Mishawake, so mu po glavi skakale misli, tako kot 

njegov iztrošeni Ford po cesti. »Gospod, ne morem razumeti. 

Kako bi lahko pravi Sveti Duh istočasno prišel na tistega pravega 

kristjana in na hinavca? To ne more biti tako. Morda se motim, 

toda tega enostavno v Svetem Pismu ne morem videti. Mislim, da 

bi enostavno moral pustiti te jezike in prerokovanja na miru.« 

Tedaj se je Billy spomnil, kaj je Jezus dejal v Markovem 

evangeliju v 16. poglavju: »Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo 
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rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo 

sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo 

izganjali demone, govorili nove jezike…« Billy je pomislil: »To je 

Pismo. Kaj naj naredim s tem?« 

Ni mogel najti odgovora, zato je prenehal razmišljati o tem in 

začel misliti na vsa ta povabila, ki jih je imel spravljena v svojem 

zadnjem žepu. Njegov duh je ponovno oživel: k sanjam, kako je 

kakor orel razširil krila in poletel visoko nad oblake in v 

pričakovanju gledal na svojo prihodnost. Spomnil se je, kaj mu je 

Gospod dejal tisti dan, ko je postavil temeljni kamen svojega 

Tabernaklja: »Opravljaj delo evangelista…« Zdelo se je, da mu je 

sedaj Gospod omogočil, da naredi točno to. 

Do trenutka, ko je Billy prišel domov, je bil tako razburjen, 

da je bil pripravljen vse spakirati in že jutri oditi na pot. Hope je 

pritekla k njemu, lasje so ji vihrali v zraku. Takoj ko sta se objela, 

je Hope začutila njegovo razburjenje: »Billy, zakaj si tako 

srečen?« 

»Draga, našel sem najboljšo cerkev na svetu!« 

»Kje si bil?« 

»Zgoraj v Mishawaki. Draga, kakšna cerkev je to! Ti ljudje 

vzklikajo in kričijo; ne sramujejo se svoje vere.« 

Hope je dvomljivo dvignila obrvi. »Pa saj to niso tisti 

kotaleči svetniki, kajne?« 

»Ne vem, kakšni kotaleči so, toda imajo nekaj, kar jaz 

potrebujem. Videl sem, kako je devetdesetletnik zopet postal 

mlad. Nekateri od teh ljudi govorijo v tujih jezikih, drugi pa 

razlagajo, kar prvi povedo. In pridiganje! Pridigajo, dokler jim ne 

zmanjka zraka, klečijo na tleh, ponovno vstanejo, vdihnejo malo 

zraka in potem ponovno od začetka. Nikoli v življenju nisem 

slišal kaj takega. In poglej!« Billy je pomahal s papirjem, polnim 

imen in naslovov. »Vsi ti pastorji želijo, da jih obiščem in 

pridigam pri njih, od Michigana pa vse do Teksasa. Dal bom 
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odpoved, pustil svojo cerkev in začel pridigati med vsemi temi 

ljudmi. Imam dovolj povabil za vse leto. Ali boš šla z menoj?« 

Brez kakršnega koli oklevanja je Hope dejala: »Billy, ko sem 

se poročila s teboj, sem obljubila, da bom ostala ob tebi, dokler 

naju smrt ne loči. Seveda bom šla s teboj. Razen tega, če so ti 

ljudje tako srečni kot praviš, bi tudi sama želela to izkusiti. Kako 

to imenujejo?« 

»To imenujejo krst v Svetem Duhu. Pojdiva in najdiva Jezusa 

na ta način.« 

Naslednji korak je bil to povedati njunim staršem. Ko je Billy 

prišel k svoji mami, je Ella dejala: »Billy, spominjam se sanj, ki 

sem jih imela nekaj dni zatem, ko si se spreobrnil. Videla sem te 

na belem oblaku, kako pridigaš vsemu svetu.« 

Billy se je megleno spomnil, da mu je o teh sanjah 

pripovedovala pred več leti. Skomignil je z rameni: »No, ne vem 

za ves svet, toda zagotovo bom pridigal po Združenih državah 

Amerike. Mama, morala bi videt, kako so ti ljudje navdušeni nad 

Jezusom. Sploh jih ni sram vzklikati Njegovega imena.« 

»Pred mnogimi leti so bili spodaj v Kentuckyju nekateri, ki 

smo jih imenovali ›staromodni‹ baptisti. Oni so se tako obnašali, 

vzklikali in kričali. To je iskrena vera, Billy.« 

»Jaz verjamem v iskreno vero, mama.« 

Potrepljala ga je po ramenu. »Vem, da verjameš, Billy. 

Verjamem, da te bo Bog blagoslovil.« 

Toda ko sta odšla to povedat Hopini materi, je bila 

popolnoma druga zgodba. Takrat sta gospod in gospa Brumbach 

že bila ločena. Charlie Brumbach se je odselil v Fort Wayne v 

Indiano, gospa Brumbach pa je še naprej živela v hiši v 

Jeffersonvilleu. Ko je Billy sedel na verandi pred hišo skupaj s 

Hope in njeno mamo, je dejal: »Gospa Brumbach, našel sem 

čudovito skupino ljudi. Skupaj s Hope nameravava odpotovati k 

njim.« Potem ji je povedal, kaj se je zgodilo v Mishawaki. 
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Gospa Brumbach se je namrščila. »William, želim da veš, da 

nikoli ne bom dovolila svoji hčerki, da bi odšla z eno takšno 

skupino izmečkov, kot so ti kotaleči svetniki.« 

»Oh! Toda gospa Brumbach, to je najsrečnejša skupina ljudi 

na svetu. Ne sramujejo se svoje vere. To mi je všeč.« 

»Izmečki,« je vztrajala. »Nič drugega niso, kot izmečki! Ali 

se ne zavedaš, da so to samo tisti ljudje, ki so jih druge cerkve 

izključile? Nikoli ti ne bom dala dovoljenja, da bi odvlekel mojo 

hčerko med te izobčence. Ne pade mi na kraj pameti!« 

Toda gospa Brumbach, v svojem srcu čutim Gospodovo 

željo, da grem k tem ljudem.« 

»Izmečki,« je ponovila. »William, zakaj ne ostaneš s svojo 

cerkvijo, dokler je ne odplačaš? Potem pa si naredi župnišče in se 

obnašaj razumno. Ali misliš, da bi lahko bila srečna ob misli, da 

moja hčerka odhaja na drug konec države – in da danes ima 

hrano, jutri ne; da sploh nima oblačil za preobleči in pristojne 

obleke?« 

»Gospa Brumbach, ni stvar v tem, kako se je treba oblačiti. 

Stvar je v tem, da čutim, kaj Bog želi od mene.« 

»Ne, zares ne bom nikoli dovolila, da bi moja hčerka odšla 

med te izmečke.« Tedaj se je gospa Brumbach obrnila in 

obtožujoče pogledala Hope. »In če gre, bo njena mama odšla v 

grob z zlomljenim srcem.« 

Hope je zastala: »Mama, ali res misliš tako?« 

»Točno tako mislim.« 

Hope je začela jokati. Billy jo je objel. »Toda gospa 

Brumbach, ona je moja žena.« 

»Toda ona je moja hčerka!« 

Billy je odvrnil: »Da, gospa.« Vstal je in odšel z verande 

proti avtomobilu. 

Hope je pritekla za njim. »Billy, ne glede na to, kaj je rekla 

mama, ostala bom s teboj.« 
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»Oh, je že v redu. Pozabimo vse skupaj.« 

»Toda Billy, če čutiš, da Bog želi, da greš, potem bi moral 

oditi.« 

Billy je zavzdihnil. »Draga, morda sedim na dveh stolih, 

vendar ne želim prizadeti tvoje matere. Kaj če se ji kaj zgodi, 

medtem ko sva na poti? Potem se boš preostanek življenja 

spraševala, ali si zlomila srce svoji materi. Preložimo to za nekaj 

časa.« 

Tako je Billy ignoriral prvi Božji klic za evangelizacijo po 

vsej državi. To se je pozneje izkazalo kot največja napaka, ki jo je 

kdaj v življenju storil – napaka, ki bo kmalu imela katastrofalne 

posledice. 
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Poglavje 19 

Spuščanje črne zavese  

1936 

DA BI POMIRIL svojo nemirno vest, je William Branham 

vložil še več napora v oznanjevanje na področju okrog 

Jeffersonvillea. Ker je mislil, da bo njegova življenjske zgodba 

morda navdihnila druge in bi tako začeli verovali v Boga, je Billy 

zapisal nekatere osebne izkušnje in jih dal natisniti v knjižico na 

petnajstih straneh.19 Naslov si je izposodil iz Pisma Hebrejcem 

13,8: »Jezus Kristus je isti včeraj, danes in bo za vedno isti.« 

Svoje delo je podpisal s ›Pridigar Wm. (Billy) Branham‹. 

V predgovoru je napisal:  

 

»Ta knjižica je napisana z namenom, da bi lahko vsak, ki bi 

jo prebral, vedel, da Jezus Kristus še vedno rešuje in ozdravlja 

ljudi. 

Verjamem, da se bo On kmalu ponovno pojavil. 

                                                 
19 Originalna izdaja je imela petnajst strani. Kasneje je bila 

razširjena na štiriindvajset strani.  
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Ta knjiga pripoveduje o tem, kako je On izbral siromašnega 

fanta in ga poklical v svojo službo, kako je ta fant nekaj časa 

bežal od Njega, potem pa se je vrnil k Njemu z vsem svojim 

srcem.« 

 

Billy je na naslednji strani nadaljeval z molitvijo:  

 

»Oh, nebeški Oče, prosim Te, da blagosloviš vsakega, ki bo 

prebral to knjigo. 

Naj mu bo znano, da boš Ti kmalu poklical silno cerkev, 

kakršne do sedaj še nismo videli. 

Še vedno ti verjamemo. 

Ustvari hrepenenje v vsakem srcu in, o Pravični, pomagaj 

svojemu ponižnemu služabniku, da prenese Tvoje sporočilo. 

Vem, da si me zaradi nekega razloga skril v trstičje, tako kot 

Mojzesa. 

Zaradi tega, Oče, pomagaj mi, da poveličam Tvoje ime, ker 

Te to prosim v Jezusovem imenu. 

Amen.« 

 

Naslednjih sedem strani je opisovalo Billyjevo nenavadno 

življenje. Začel je s tem, kako sta skupaj z njegovo mamo v 

snežnem viharju skoraj umrla, če ne bi posredoval sosed. Nato je 

povedal zgodbo o tem, kako mu je pri sedmih letih spregovoril 

glas iz krošnje: »Nikoli ne pij, ne kadi in ne omadežuj svojega 

telesa na noben način, ker imam delo zate, ko boš odrasel.« 

Potem je omenil svojo pot v Arizono iz leta 1927 in napisal, kako 

ga je smrt njegovega brata Edwarda vrnila domov in ga prisilila, 

da dobro razmisli o tem, kaj pride po tem življenju. Pisal je o tem, 

kako ga je med delom v javni službi omamil plin in nato o 

operaciji, ki je sledila in o viziji svetlobe v obliki križa, ki ga je 

vrnila nazaj k Bogu. Nato je opisal svoje lastno ozdravljenje od 
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želodčnih težav in astigmatizma, opisal je svoj klic k pridiganju in 

na koncu še svetlobno kroglo, ki se je pojavila nad njegovo glavo, 

ko je leta 1933 krstil na reki Ohio. (Vendar ni omenil glasu, ki je 

dejal: »Tako kot je bil Janez Krstnik poslan, da najavi prvi prihod 

Jezusa Kristusa, si ti poslan s sporočilom, da najaviš Njegov 

drugi prihod.«) 

Knjigo je končal s temi besedami: 

 

»Dragi bralec, ko bi v tej knjigi le imel dovolj prostora, da bi 

lahko opisal vse te stvari, ki so se zgodile, o tem, kako je zgrajen 

naš Tabernakelj in koliko velikih prebujenj smo imeli. Ljudje so 

prihajali od daleč, pa tudi iz bližnje okolice, da bi bili ozdravljeni. 

Vendar mora biti ta knjižica dovolj majhna, da bi bila poceni in 

vsem dostopna. Vsi ti dogodki kažejo, da je Jezus Kristus še 

vedno isti danes, kot je bil včeraj in bo takšen za vedno; toda ti bi 

Mu moral verovati in se rešiti. Če lahko – naša prebujenja so 

vedno blizu – te prosim, da jih obiščeš.« 

   

Potem so sledile dve strani pričevanj ljudi, ki so bili čudežno 

ozdravljeni, vključno s pričevanjem gospoda Merrilla in gospe 

Der Ohanion, prvih dveh, ki sta bila ozdravljena po vizijah, potem 

ko je Billy postal kristjan. 

Gospod Merrill je napisal: 

 

»Bil sem v bolnišnici v New Albanyju v Indiani, ko sem 

slišal za brata Branhama. Vame je trčil avtomobil. Imel sem 

zlomljena skoraj vsa rebra. Moja hrbtenica je bila izpahnjena. 

Medicinsko gledano sem bil brezupen primer. 

Brat Branham je molil zame in rebra so se takoj vrnila v svoj 

položaj, kakor tudi hrbtenica. Zdravnik tega ni mogel razumeti. 

Vstal sem, se oblekel, odšel domov in se vrnil na delo. 

Slava Bogu za Njegovo moč ozdravljenja.« 
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William H. Merrill 

1034 Clark Street 

New Albany, Indiana 

 

Gospa Der Ohanion je napisala: 

 

»Mnogo let sem bila nepokretna. Nekaj časa sem bila vezana 

na posteljo. Moji udje so bili tako zviti, da nisem mogla hoditi. 

Zdravnik mi je dejal, da nikoli več ne bom mogla hoditi. Slišala 

sem o bratu Branhamu in kako Bog odgovarja na njegove 

molitve, zato sem ga poklicala. Prišel je skupaj z mladeničem po 

imenu DeArk in oba sta molila zame. Moji udje so bili takoj 

ozdravljeni. Lahko sem hodila. In še vedno hodim. Minila so že 

štiri leta, odkar se je to zgodilo. 

Slava Bogu za Njegovo čudežno moč.« 

Gospa Mary Der Ohanion 

2223 East Oak Street 

New Albany, Indiana 

 

Zadnji dve strani knjižice sta vsebovale pridigo o zdravilni 

moči Jezusa Kristusa danes. Billy je napisal:  

 

»Mnogi, ki berejo Sveto Pismo, pravijo: ›Oh, ko bi le živel v 

svetopisemskih časih. Odšel bi k Jezusu in On bi mi pomagal.‹ 

Prijatelj, On je tudi danes tukaj, da ti pomaga, prav tako kot 

takrat. Samo verjemi Svetemu Duhu, On pričuje o Jezusu. Prosim 

te, natanko tukaj, kjer si sedaj, verjemi Mu in boš ozdravljen.« 

 

Člani Billyjeve skupnosti so razdelili izvode knjižice ›Jezus 

Kristus je isti včeraj, danes in bo za vedno isti‹ svojim prijateljem 

in sorodnikom in ti so jih zopet razdelili naprej svojim prijateljem 
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in sorodnikom. Sčasoma je ta skromna knjižica prodrla do 

najzakotnejših mest in rezultat tega so bili nekateri presenetljivi 

čudeži… 

 

 

KASNEJE v tem poletju, leta 1936, sta Billy in Hope krenila na 

pot v Fort Wayne v Indiano, da bi obiskala Hopinega očeta. Billy 

je želel hitro kreniti na pot, kajti če bi prispela pravočasno, bi 

lahko prisostvovala na sobotni službi v ›Redrigar šotoru‹, v 

cerkvi, ki jo je rad obiskal, če je bil v Fort Waynu. 

»Hope, ne boš se vendar kopala preden krenemo, kajne?« 

Billy je nervozno pogledal na uro. 

»Ne bom dolgo. Ampak, Billy, če bova nocoj šla v cerkev, bi 

potrebovala nove najlonske nogavice. Medtem ko se pripravljam, 

prosim te, pojdi v JCPenny in mi kupi en par.« 

»No, če bo to pospešilo stvar.« 

»Zagotovo. Tu imaš 60 centov. Pazi, da boš vzel najlonske 

nogavice iz šifona, ne pa iz rayona – iz umetnih vlaken. Vzemi 

tiste, ki so sodobnejše. Ali si boš lahko to zapomnil?« 

»Seveda. Najlonske nogavice iz šifona, najsodobnejše.« 

Najlonske nogavice iz šifona so bile iz sto odstotne svile: 

gladke in luksuzne. Čeprav so bile trikrat dražje od najlonskih 

nogavic iz rayona – umetne svile, so najlonske nogavice iz šifona 

imele rade ženske, ki so želele biti elegantne in sodobne. Rayon 

so, po drugi strani, pogosto izbirale starejše ženske, ki so bolj 

gledale na ekonomičnost in praktičnost, kot pa na videz. Billy 

Branham je zelo malo vedel o ženski modi in je v svoji glavi 

težko razlikoval šifon od rayona. Da ne bi pozabil, je na poti v 

trgovino ponavljal, kar bi moral kupiti: »Šifon…, šifon…, 

šifon…, šifon…« Ko je tako hodil po cesti, ga je nekdo pozdravil. 

»Pozdravljen,« je odgovoril in hitro nadaljeval s ponavljanjem, 

»šifon…, šifon…, šifon…« 
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Nato pa je naletel na Orvilla Spona, starega ribiškega 

prijatelja. Orville je dejal: »Billy, ali veš, da tam na drugi strani 

pomola ribe dobro prijemljejo? Nekatere so tako velike.« Orville 

je raztegnil roke, da bi pokazal velikost ribe. 

Billy je vzhičen zažvižgal. Nekaj minut sta se pogovarjala o 

vabah in metodah ribolova. Ko je Billy odšel naprej, je pozabil, 

kakšne najlonske nogavice mora kupiti. 

Kaj naj sedaj stori? Bilo ga je sram, da bi se vrnil domov in 

povedal Hope, da je pozabil. Razen tega bi mu to vzelo preveč 

časa. Nenadoma se je spomnil na Thelmo Ford, njeno prijateljico, 

ki je delala v bližnji trgovini. Morda mu bo ona povedala, kaj 

mora kupiti. 

Ko je stopil skozi vrata, se je Billy najprej zaustavil na 

športnem oddelku, kjer bi si ogledal svojo najljubšo 22-kalibrsko 

puško, ki je bila na polici. To je bilo čudovito strelno orožje, kot 

nalašč za lov na veverice. Billy je imel že več kot leto dni željo, 

da bi jo kupil, vendar je stala 17 dolarjev. On pa ni mogel zbrati 

niti treh dolarjev za polog. Toda nekega dne, morda… 

Pristopila je Thelma Ford. »Pozdravljen, Billy. Ali ti lahko 

pomagam?« 

»Pozdravljena Thelma. Hope želi, da ji kupim nogavice.« 

Thelma ga je čudno pogledala. »Ampak, Billy, Hope ne mara 

nogavic.« 

»Da, pa jih ima rada. Imeti želi takšne, moderne.« 

»Oh, pa ti misliš na najlonske nogavice. Kakšne pa želi?« 

Počutil se je neumno, ker pa ni želel pokazati še več 

neznanja, se je Billy odločil, da bo stvar izpeljal z blefom. 

»Kakšne pa imaš?« 

»Imam vse vrste od rayona pa do…« 

»Te želi, iz rayona. Koliko stanejo?« 

»En par stane 20 centov.« 

»Potem pa bom vzel kar dva para.« 
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Billy je bil poln sebe. Ko je prišel domov, je dražil Hope: 

»Ve žene se vedno hvalite, kako znate dobro kupovati. Ti greš čez 

reko v Louisville in tam prebiješ ves dan v iskanju znižanih 

izdelkov, jaz pa grem semkaj v Jeffersonville in z denarjem, ki si 

mi ga dala za en par, kupim kar dva para nogavic. Pa še ostalo mi 

je nekaj denarja.« 

»Ali si kupil šifon?« 

»Da, kupil sem ga.« Šifon ali rayon, njemu je vse to zvenelo 

isto. 

Hope je vzela vrečko in pogledala vanjo. Nasmehnila se je. 

»Da, Billy, ti zares znaš poiskati znižanje.« 

Ko sta pozno popoldne prišla v Fort Wayne, je bil Billy 

nejevoljen, ko je Hope dejala, da mora za trenutek skočiti v 

trgovino, preden gresta v cerkev. Billy je zaustavil avtomobil in 

Hope je pohitela. Čez nekaj minut se je vrnila z majhno vrečko v 

roki. Ni povedala, kaj je kupila, Billy pa je ni vprašal, ker je bil 

povsem osredotočen na to, kako čim hitreje priti v Redigar šotor. 

Billy sploh ni slutil, da ga bo pozneje ta nedolžna majhna napaka 

preganjala. 

 

 

ŽAREK sončne svetlobe je obsijal Billyjevo življenje, ko se mu 

je 27. oktobra, leta 1936, rodila hčerka. Imenovala sta jo Sharon 

Rose (Šaronska vrtnica) – v obratnem vrstnem redu od vrtnice 

šaronske, enega od pesniških nazivov za Jezusa Kristusa. Sharon 

Rose je bila čudovit otrok in Billy jo je ljubil bolj kot toplo sonce 

v jesenskem dnevu. Ni vedel, da bo Šaronino rojstvo v naslednjih 

nekaj letih njegov zadnji žarek sreče. 

Novembra so se začeli zbirati temni oblaki. Najprej je umrla 

Billyjeva svakinja. Potem je tragično umrl eden od njegovih 

bratov, 17-letni Charles Edward Branham mlajši. Neko nedeljo 

zvečer se je Charles peljal tako, da je stal na zunanji stopnici 

avtomobila, ki ga je vozil pijan človek. Avtomobil je udaril v 
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steber, Charles pa je padel in si zlomil vrat. V tem času je Billy 

pridigal v cerkvi. Eden od njegovih bratov mu je to sporočil. Billy 

je takoj končal s službo, toda še preden je prišel do bolnišnice, je 

bil njegov brat Charles že mrtev. 

Smrt mladega Charles je imela hude posledice za Billyjevega 

očeta. Še vedno slabega zdravja in obupno siromašen, je Charles 

Branham-starejši začel razmišljati o svojem življenju, o 

preteklosti in tudi o prihodnosti. Nekega jutra ga je Billy videl, 

kako sedi na ročaju pluga in joče. Billy ga je vprašal: »Kaj je 

narobe, oče?« 

»Ne boš razumel, Billy, toda nekega dne boš. Ponovno želim 

videti svoj dom. Imam dvainpetdeset let in nisem bil tam že 

približno petindvajset let.« 

»Če želiš oditi tja, oče, ti bom jaz dal denar za pot.« 

Charles je še zadnjič obiskal kraj blizu Burkesvillea v 

Kentuckyju, kjer je bil rojen. Ko se je vrnil v Jeffersonville, se je 

usedel v krčmo in razmišljal o tem, kako si je z alkoholom uničil 

življenje. Nek človek mu je ponudil pijačo na svoj račun. Z 

občutkom krivde, toda brez moči, da bi jo lahko odklonil, jo je 

sprejel. Medtem ko je svetlo rjava tekočina polnila njegovo čašo, 

je Charles dejal: »Poslušajte, prijatelji. Moj fant stoji nocoj tam 

izza pridigalnice. On ima prav, jaz pa se motim. Naj ta pijača ne 

zasenči mojega fanta.« Ko je približal čašo k ustom, se mu je roka 

tako tresla, da je večino viskija polil po bradi. Ljudje so se mu 

smejali. Charles se je zlomil in začel jokati. Vzel je svoj klobuk in 

odšel. 

Dva tedna pozneje, 30. novembra leta 1936, je imel Charles 

Branham hud srčni infarkt. Ko je Billy prišel k njemu, je sicer še 

vedno bil živ. Billy je svojemu očetu dvignil glavo. Njegovi črni 

kodrasti lasje so ob temenu komaj začeli siveti. Billy je pomislil: 

»Jaz sem doprinesel, da so ti lasje začeli siveti. Le koliko težav 

sem mu povzročil?« Pogled mu je ušel na roke svojega očeta. 

Manjkal mu je prst, ki ga je izgubil v nesreči z drobilcem in 
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pomislil je, kako naporno je moral delati, da bi lahko vzgojil 

svojih deset otrok. Billyju ni bilo mar, kaj so drugi mislili o 

Charlesu Branhamu. Ta človek je bil njegov oče in ga je ljubil. 

Charles je pogledal svojega najstarejšega sina v oči. »Billy,« 

je zašepetal, »motil sem se.« 

»Oče, ni še prepozno za spremembo.« 

In natanko tam, na smrtni postelji, je Billy pripeljal svojega 

očeta do Gospodarja vsega življenja in upanja, Jezus Kristusa. Še 

v isti uri je Charles Branham odšel na srečanje s svojim 

Stvarnikom. V tem trenutku je Billy videl angela v belem, kako 

stoji ob njem. V svoji žalosti je vsaj vedel, da je duša njegovega 

očeta varna v Kristusu.  

 

 

NASLEDNJA NESREČA se je začela dogajati teden dni pred 

božičem, ko sta se oba Billyjeva otroka prehladila. Kmalu zatem 

je tudi Hope začela smrkati in kašljati. Zunanja temperatura je 

padla pod ničlo. Hope je položila pregrinjala na prag vrat in 

brisače na okna, da bi zmanjšala prepih. Nekaj malega je to 

pomagalo, toda hiša je imela zelo slabo izolacijo in kuhinjska peč 

je zelo težko vzdrževala toploto v obeh sobah. 

Leta 1936 je božič padel na petek. Dan pred božičem je Hope 

s prijateljico odšla čez reko v Louisville v Kentuckyju, da bi še 

zadnji trenutek kupila darila za otroke. Billy se je javil, da bo 

delal tako kot običajno. V času opoldanske malice je odprl 

varčevalni račun za Sharon Rose in vplačal 80 centov – njegovo 

božično darilo za svojo dvomesečno hčerkico. Potem je odnesel 

božično darilo v urad prijatelja iz svojih mladih dni, Sama Adaira, 

ki se je šele pred kratkim vrnil z medicinske fakultete, da bi odprl 

zasebno ordinacijo v Jeffersonvilleu.  

Pozno popoldne je Billy dobil nujni poziv. Medtem ko je 

kupovala v Louisvilleu, se je Hope na ulici zgrudila. Sedaj je bila 

doma v postelji in ga je obupno potrebovala. Billy je hitro prišel 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 80 

80 

domov. Hope je bila močno zavita v pregrinjala in se 

nekontrolirano tresla. Položil je roko na njeno čelo. Zdelo se je, 

kot da njena koža gori. 

Billy je poklical Sama Adaira, ki je hitro prispel. Doktor 

Adair je vstavil termometer pod Hopin jezik. Ko je položil 

stetoskop na njeni prsni koš in poslušal, se je namrščil. Potem je 

pogledal na termometer. »Oh, saj ima vročino 40,5 ºC. Billy, to je 

resno. Ona ima pljučnico. Moraš ji dajati pomarančni sok vso 

noč. Naj danes popije vsaj sedem litrov tekočine, da ji 

temperatura pade.« 

 Billy je vso noč sedel ob Hopini postelji in ji dajal požirke 

soka vsakih nekaj minut. Do božičnega jutra je njena temperatura 

padla za stopinjo – dve. 

Gospa Brumbach je prišla na obisk, da bi videla svojo hčerko 

in se zgrozila nad hladnim prostorom in prepihom. »William, ta 

hiša ni dovolj segreta, da bi Hope bilo toplo. Odpeljala jo bom 

domov.« 

Billy je dejal: »Rajši bi vprašal doktorja Adaira, če jo lahko 

sploh premikamo.« 

»Adair?« Njega ne bi nič spraševala. Ta človek nima niti 

toliko pameti, da bi se umaknil z dežja. Pripeljala bom doktorja 

Lawrencea, da jo pregleda.« Odšla je. 

Billy je poklical doktorja Adaira, ki mu je dejal: »Billy nikar 

je ne premikaj. Če boš Hope sedaj v tem hladnem vremenu 

odpeljal ven, jo bo to ubilo.« 

»Toda doktor, njena mama bo to kljub temu storila.« 

»Potem to ni več moj primer. Billy, imam te rad kakor brata, 

to veš. Toda pod temi pogoji ne morem biti odgovoren za Hope. 

Moral bom prepustiti primer doktorju Lawrenceu.« 

»No, doktor, ti veš, kaj mislim.« 
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S temi nemirnimi mislimi je Billy odšel v cerkev, pokleknil 

na tla in molil: »Gospod, ljubim svojo ženo. Prosim Te, usmili se 

je in jo ozdravi. Ali jo boš, Gospod?« 

Billy je videl, kako se pred njim spušča črna zavesa. Bila je 

kakor zastor, s katerim se konča gledališka predstava. Osuplo se 

je prestrašil strahotne vizije. Potem so, medtem ko je gledal, 

temni sivi oblaki prekrili sonce. Na deželo se je vlil naliv, zaradi 

katerega je reka Ohio narasla in na koncu so zaščitni nasipi, ki so 

varovali Jeffersonville, popustili. Nižji del mesta je poplavilo. 

Videl je človeka, ki se je iz zraka spustil z merilno palico v roki in 

izmeril globino vode v ulici Spring. Nameril je 6, 7 metra. 

Vizija je vznemirila Billyja. Do sedaj se je vsak pogled v 

prihodnost uresničil. O viziji je povedal vsemu mestu in upal, da 

bodo ljudje postali pozorni, se pripravili in tako rešili svoja 

življenja. Toda tisti, ki jim je to povedal, so se hihitali ali 

posmehovali ali krohotali. Celo člani njegove lastne skupnosti so 

bili skeptični – kot na primer stari Jimi Wiseheart, ki je dejal: 

»Billy, najhujša poplava, ki smo jo kdaj imeli, je bila leta 1884. 

Takrat smo imeli v ulici Spring samo 15 cm vode.« 

Billy je ponovno opisal vizijo. »Videl sem človeka, ki se je 

spuščal iz zraka, vzel merilno palico in jo potopil tukaj v ulici 

Spring in dejal: ›Šest metrov sedemdeset.‹« 

Jim Wiseheart je porogljivo dejal: »Oh, Billy, ti si samo 

razburjen.« 

»Jaz nisem razburjen. To je ›Tako govori Gospod‹! In še več. 

Isti Bog, ki je dejal, da bo nastala poplava, mi je pokazal črni 

zastor, ki se je spustil med Njim in mano. Nekaj naju je 

razdvojilo. On me ne sliši, ko molim za svojo ženo. Bojim se, da 

se morda ne bo izvlekla iz tega.« 
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Poglavje 20 

Katastrofalna poplava 

1937 

ČEPRAV STA SI Billy Paul in Sharon Rose zaradi prehlada 

hitro opomogla, je Hopina pljučnica uporno vztrajala. Ves januar 

je preživela v hiši svoje matere, ker ni mogla ničesar delati brez 

pomoči. Billy je po službi skrbel za svoja dva otroka, toda čez dan 

ju je moral prepustiti varuški. Zaposlil je Medo Broy. Meda je 

imela že skoraj 18 let. Lanskega maja je maturirala in še vedno ni 

našla zaposlitve s polnim delovnim časom. Zato je bil to dober 

način, da zasluži nekaj denarja in istočasno pomaga svojemu 

pastorju. 

V drugi polovici januarja, leta 1937, se je na severovzhodni 

del Združenih držav Amerike spustilo neurje. Dva tedna je na 

široko področje gorovja Appalachian padal hladen dež ter se 

zlival v reko Ohio. Reka je ob nasipih, ki so varovali mesto 

Jeffersonville in Louisville, vsak dan bolj naraščala. Toda 

padavine niso prenehale – včasih kot sneg, pogosteje pa kot sodra. 

Ljudje so nenehno nadzorovali nasipe. Če bi popustil samo eden, 

bi poplavilo na stotine kilometrov obdelovalnih površin in seveda 

vse nižje predele okoliških mest ob reki. Nasipi so bili dobro 
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utrjeni, vendar so bili zgrajeni izključno iz zemlje in niso mogli 

toliko časa vzdržati pod pritiskom tako visoke vode. Iz dneva v 

dan so nasipi vse bolj popuščali. Sredi februarje je napočil 

trenutek, ko so se lokalne oblasti odločile, da bodo evakuirale vse 

prebivalce iz nevarne cone. 

Tisti dan so bile ceste ves čas polne ljudi, ki so se selili v 

višja področja. Billyjeva hiša in hiša gospe Brumbach sta se 

nahajali v ogroženem področju, zato je Billy moral najti kraj, 

kamor bo prepeljal svojo ženo. Najprej je preveril bolnišnice. Na 

žalost so bile vse polne. To je pomenilo, da mora svojo ženo in 

oba otroka premestiti v začasno bolnišnico, ki jo je postavila 

vlada. Potem se je pridružil civilnim silam za evakuacijo. 

Kljub številnim opozorilom so nekateri ljudje ostali v svojih 

domovih, najpogosteje zato, ker niso imeli s čim potovati. 

Prostovoljci so naporno delali vso noč in poskušali najti te ljudi, 

da bi jih prepeljali na varno, preden bo prepozno. Bilo je okrog 

polnoči, ko je del rečnega nasipa na strani Indiane popustil in 

ogromen val je hrumel proti središču Jeffersonvillea. V mestu so 

se oglasile vse sirene z zadnjim opozorilom – prišlo je do 

najhujšega. 

Billy je v tistem času bil v drugem delu mesta na obhodu s 

svojim kamionom javne službe. Zadaj je imel čoln za vsak 

primer. Preko radija je dobil poziv: »Bill, na naši strani je 

popustilo. Pohiti s čolnom in pridi do ulice Chestnut. Potrebovali 

bomo tvojo pomoč!« 

Ko je Billy prišel na lokacijo, ki mu je bila javljena preko 

radija, je nekaj ljudi kazalo čez podivjano vodo, ki se je vrtinčila 

vse naokrog in okrog hiš. »Tam je ena mamica in nekaj otrok! Ne 

moremo priti do njih. Ali jih lahko dosežeš s svojim motornim 

čolnom?« 

Gledajoč v ledeni dež in temo, je Billy razločil obrise 

postave, kako stoji na verandi hiše, blizu mesta, kjer je popustil 

nasip. Hudournik je drl skozi odprtino nasipa in zaradi njegovega 
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butanja se je hiša tresla. Skozi šumenje vetra in donenje poplavne 

vode je Billy slišal žensko, kako kliče na pomoč. Pretok je bil 

videti strašen. »Storil bom vse, kar bom lahko. Pomagajte mi 

spraviti čoln v vodo.« 

Billy je vžgal motor in poskušal usmeriti čoln naravnost proti 

nemočni ženski. Vendar je bil tok premočan in ga uporno nosil na 

stran. Zato je usmeril premec čolna proti toku navzgor in se 

prebijal proti izvoru poplave. Njegov majhen motor in propeler 

sta se mučila, da bi se lahko prebil. Ko se je približal porušenemu 

nasipu kolikor si je upal, je obrnil svoj čoln in pospešil prečno na 

tok hudournika, ki ga je odnesel diagonalno proti njegovemu 

cilju. 

Zaletel se je v zid hiše in hitro privezal svoj čoln za enega od 

stebrov verande. Mamica se je onesvestila. Pogled nanjo je bil 

usmiljenja vreden, ležala je na zaledeneli verandi, ledeni dež ji je 

popolnoma zlepil lase in obleko na kožo. Izza nje sta se na pragu 

odprtih vrat stiskali dve prestrašeni deklici. Billyju je uspelo 

umakniti vse tri s spolzke verande in jih spraviti v svoj zibajoči 

čoln. 

Čoln je usmeril naravnost proti povišanemu delu na drugi 

strani, kjer je bil parkiran njegov kamion, vendar ga je močan tok 

prisilil, da je pristal skoraj kilometer in pol nižje. Skupina 

reševalcev je najprej pomagala otrokoma, da sta prišla iz čolna. 

Ko so izvlekli onesveščeno mater, je le ta prišla k zavesti in 

začela histerično vpiti: »Moj otrok! Moj otrok! Nikar ne pustite 

mojega otroka!« 

Billy je zaprepadeno pogledal na obe deklici, ki ju je rešil. 

Mlajša je imela najmanj dve leti. Od panike se je zmrazil bolj kot 

od ledenega dežja, ki je padal po njegovih licih. Ni preveril 

notranjosti hiše! Verjetno je v tej hiši, ki se bo kmalu zrušila, 

pozabil majhnega otroka. Billy je zaklical ostalim reševalcem: 

»Vrnil se bom po njenega otroka!« Ljudje so odkimavali z 

glavami. 
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Billy je obrnil svoj čoln in se proti toku ponovno prebil do 

zrušenega in poplavljenega nasipa. Ko je prispel do hiše, je voda 

del verande že odnesla. Zdelo se je, da bo kmalu odneslo še 

preostali del hiše. Billy je privezal svoj čoln na enega od 

preostalih stebrov verande in stekel v hišo in mrzlično preiskoval 

prostor za prostorom. Otroka ni bilo. Kaj naj to pomeni? Tedaj je 

spoznal, da je bila mamica ves čas reševanja v nezavesti in ni 

vedela, da sta njeni deklici že na varnem. Zagotovo je mislila na 

svojo najmlajšo hčerko, ko je kričala: »Moj otrok!« 

Hiša okrog njega je ječala, kot da bi se zvijala v smrti. Omet 

je padal s stropa kakor dež in iz sten je brizgal kakor pokovka. Na 

hodniku je odjeknil glasen zvok hreščanja. Ko se je hiša 

premaknila, so se tla zamajala, zaradi česar je Bill treščil v vrata 

garderobne omare. Takoj za prvim se je zaslišal drugi zvok 

hreščanja in drobljenja lesa. Stavbo je odtrgalo z njenega temelja. 

 Ko je stekel po hodniku, je Billy, ki ni vedel, da se je 

veranda pravkar popolnoma ločila od hiše, padel skozi prednja 

vrata in končal v ledeni vodi. Po Božji milosti se je uspel zgrabiti 

za rob verande, ki so jo valovi potegnili s seboj. Izvlekel se je iz 

vode in čez razmetane deske skočil v svoj čoln. Z otrdelimi prsti 

je odvezal vozel. Nekaj trenutkov pozneje je hišo popolnoma 

iztrgalo iz temeljev in valovi so jo odplavili v temo. 

Billy je vedel, da še vedno ni izven nevarnosti. Ko je 

preiskoval hišo, je ugasnil motor in njegov majhen čoln je sedaj 

nenadzorovano nosilo skozi poplavljene ulice. Vsak trenutek bi 

ga lahko prevrnil val ali veja kakšnega drevesa. Billy je zgrabil 

vrv za vžig motorja, ki je bila popolnoma zaledenela in jo z 

vozlom na koncu vrvi pripel ob vztrajnik motorja. Močno je 

potegnil. Nič se ni zgodilo. Ponovno je potegnil – zopet nič. 

Povlekel je dušilno loputico in še enkrat povlekel. Še vedno ni 

hotel vžgati. Sedaj je motor že bil pod vodo. Vedno znova in 

znova je Billy vlačil vrv za zagon motorja, dokler njegove 

utrujene mišice niso vpile za počitkom. Motor ni hotel vžgati. 
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Medtem ga je poplavni tok odnesel v ulico Market, potem pa 

skozi še eno odprtino v nasipu direktno v reko Ohio. Strah je 

osvežil Billyjevo moč. Samo nekaj minut pred njim so bučali 

slapovi reke Ohio. 

Okrog njega so se dvigovali visoki valovi višine od štirih do 

petih metrov. Billy se je trudil, da bi obdržal ravnotežje, hkrati pa 

se je boril s tem trdoglavim motorjem. Med potegovanjem vrvi se 

mu je zdelo, kot da sliši glas, ki mu govori: »Torej, kaj sedaj 

misliš o svoji odločitvi, da ne boš šel med to skupino 

binkoštnikov?« Billy je ponovno potegnil vrv za vžig – nič. 

 Pred sabo je že lahko slišal bučanje slapov Ohio. Pokleknil 

je v hladno vodo, ki je na dnu čolna že naredila ledeno brozgo in 

sklenil svoje ledene prste ter v obupu izrekel molitev: »Gospod, 

imam bolno ženo in dva bolna otroka, ki ležijo nekje tam v 

bolnišnici. Čez nekaj minut se bom potopil pod te slapove. Oh, 

Gospod, prosim, pomagaj mi. Ne želim umreti tukaj na reki in 

pustiti svoje družine nebogljene.« 

Njegovo molitev je prekinila neka druga misel. Zdelo se je, 

kot da sliši svojo taščo, kako govori: »Izmečki. Nič drugega niso 

kot izmečki! Nikoli ti ne bom dovolila, da bi mojo hčerko 

odvlekel med te izobčence.« 

Drhteč zaradi krivde, je Billy zmolil: »Dragi Bog, vem, da 

sem ravnal napačno, toda prosim Te, odpusti mi. Jezus, prosim te, 

usmili se me! Prosim te, vžgi ta motor!« 

Iz minute v minuto so bili slapovi vse glasnejši. Vstal je in 

ponovno potegnil vrv za vžig. Tokrat je motor vžgal, dvakrat 

zakašljal in začel delovati. Billy je obrnil svoj čoln in dodal plin 

do konca. Počasi je uspel pluti proti toku, dokler se ni dovolj 

oddaljil od slapov, da je lahko varno usmeril svoj čoln proti obali 

Indiane. 

Pristal je blizu Howard Parka, veliko kilometrov oddaljenega 

od svojega izhodišča, skoraj v New Albanyju. Privezal je čoln za 

drevo in začel pešačiti v smeri Jeffersonvillea. 
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Bilo je zgodaj zjutraj, ko je končno uspel priti do svojega 

službenega kamiona in se utrujeno usesti za volan. Takoj je 

krenil, da bi videl svojo ženo in oba otroka, toda ko je videl, da je 

cesta poplavljena, je moral spremeniti smer. Poskušal se je prebiti 

po drugi cesti. Tudi ta je bila poplavljena. Skoraj po eni uri 

brezupnih poskusov je Billy spoznal, da so vse ceste v tej smeri 

neprehodne. Nenadoma je nov val strahu zajel njegovo srce. Ali 

je državna bolnišnica poplavljena? Odhitel je v državni urad in 

našel svojega prijatelja, Majora Weeklyja. 

»Major, ali je bolnišnica poplavljena?« 

»Billy, na tem področju je več kot šest metrov vode. Ali si 

imel koga tam?« 

»Da, bolno ženo in dva bolna otroka.« 

»Ne skrbi. Vsi so se izvlekli. Spravili so jih na vlak in 

odpeljali proti severu v Charlestown.  Vendar ni neko razkošje, se 

bojim. Na razpolago so imeli samo živinske vagone.« Nekdo drug 

je dejal: »Slišal sem, da je voda poplavila vlak, tam kjer proga 

prečka potok Lancassange. Mislim, da so vsi utonili.« 

Vse telefonske in telegrafske linije med Jeffersonvillom in 

Charlestownom so bile poplavljene, tako da ni bilo mogoče dobiti 

več informacij, ne da bi kdo krenil tja. Billy je skočil v svoj 

kamion in se napotil po Utica Pike proti Charlestownu, približno 

20 kilometrov severno od Jeffersonvillea. Kmalu ga je zaustavil 

potok Lancassange. Izlil se je na površini več kilometrov, 

prestopil svoje korito in spremenil opustela koruzna polja v 

močvirje in zalil veliko kilometrov cest. Billy je pohitel nazaj v 

Jeffersonville, vkrcal svoj čoln, napolnil rezervoar z gorivom in 

se vrnil tja, kjer sta Utica Pike in proga izginili pod vodo. 

Medtem ko je potiskal čoln v vodo, je sodra prešla v točo in 

se odbijala od dna njegovega čolna. Poskušal je slediti sledovom 

proge pod vodo in prvi kilometer in pol mu je šlo kar dobro. Toda 

bolj ko se je približeval središču potoka, bolj se mu je vodni tok 

upiral, dokler ga ni na koncu popolnoma odneslo s prave poti. 
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Kmalu je bil brezupno izgubljen v labirintu poplavljenih koruznih 

polj, ki so bile med gozdnimi parcelami. Postalo je prenevarno, da 

bi nadaljeval pot ali da bi se vrnil. Čeprav se mu je zaradi tega 

paralo srce, je Billy spoznal, da bo moral počakati, dokler neurje 

ne mine. Izvlekel je svoj čoln na majhen otoček, naredil zavetišče 

iz vej in prižgal ogenj. Potem se je usedel in čakal…, in bil 

zaskrbljen. 
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Poglavje 21 

Hope umira  

1937 

POPLAVA je imela Williama Branhama ujetega na tem 

majhnem otoku tri nesrečne dni. Velik del tega časa je preživel v 

mučenju samega sebe, ko je razmišljal o najhujšem in si zamišljal 

svojo ženo in otroke, kako jih vodni tok nosi nekje na površju, 

obrnjene z obrazom navzdol in ujete za kakšen kup vej. Takšne 

misli so parale njegovo dušo. V agoniji je svojega Gospodarja 

prosil za milost. Toda ne glede na to, koliko je molil, v Gospodu 

ni mogel najti tolažbe. Zdelo se je, kot da mu je Bog obrnil hrbet 

in ga sploh ni hotel poslušati. Vsakič, ko je molil, so se njegove 

misli vračale k tistim binkoštnikom, ki jih je spoznal v 

Mishawaki. Ali so bili zares izobčeni iz ostalih cerkva? Morda pa 

so odšli iz teh cerkva, ker so našli nekaj resničnega. Ko je tako 

ure in ure sedel ujet na svojem otočku, je imel Billy dovolj časa 

za razmišljanje, ali so ti čustveni binkoštniki zares izmečki in ali 

je bilo v redu, da je raje poslušal mnenje svoje tašče, kot pa 

vodstvo Svetega Duha.  
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Drugi dan njegovega ujetništva je končno prenehalo deževati. 

Oblaki so se razredčili in občasno je celo posijalo sonce. Opazil 

ga je nek avion in mu odvrgel nekaj hrane. Tretji dan se je veter 

pomiril in Billy se je odločil, da bo ponovno poskušal priti na 

drugo stran. S svojim čolnom je uspel prepluti še eno miljo ob 

poplavljeni rečici in priti do majhnega naselja z imenom Port 

Fulton, ki je bilo na dovolj visokem področju, tako da so valovi 

segali komaj do pragov prvih hiš. V Fort Fultonu je ostal sedem 

dni in čakal, da se voda umakne in rečni tok popusti. Na koncu ni 

več prenesel čakanja. Še enkrat je poskušal priti do oddaljene 

obale in tokrat je uspel.  

Ko je čoln privezal za drevo, se je peš odpravil po glavni 

cesti do Charlestowna. Ko je prišel do mesta, je začel spraševati 

vsakega mimoidočega, ali kaj ve o vlaku, ki je prispel iz 

Jeffersonvillea, tik preden je voda poplavila progo. Kogarkoli je 

vprašal, nihče ni nič vedel. Obupan, se je Billy vlekel po cesti 

proti železniškemu kolodvoru. 

Mimo njega je pripeljal avtomobil in se zaustavil. »Poglej, 

Billy Branham, kaj te je pripeljalo v Charlestown?« To je bil 

polkovnik Hayes, star družinski prijatelj. Potem ko mu je Billy 

razložil svojo situacijo, je polkovnik Hayes dejal: »Vstopi, Billy. 

Pomagal ti bom, da jih najdeš.« 

Kmalu sta stala pred vrati odpremnega urada železniškega 

kolodvora. Billy je trepetal, ko je spraševal: »Pred desetimi dnevi 

– tisto noč, ko je v Jeffersonvilleu popustil nasip – ali je okrog 

polnoči semkaj prispel vlak? Imel je živinske vagone, vendar so v 

njih bili ljudje – bolniki.« 

»Le kako bi lahko pozabil ta vlak?« je odgovoril odpremnik. 

»To je bil zadnji vlak, ki je prispel, preden je bila proga 

poplavljena.« 
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Billy je začutil val olajšanja. »Kaj se je zgodilo s temi 

ljudmi?« je vprašal s pričakovanjem. 

»Ne vem vam povedati. Vlak se ni zaustavil tukaj. Ne vem, 

kje je končal, toda čez nekaj trenutkov bo prišel strojevodja, ki ga 

je vozil. Počakaj tukaj.« 

Strojevodja je dal več koristnih informacij. »Mati z dvema 

majhnima otrokoma? Da, spomnim se tega primera. Vsi trije so 

bili zelo bolni. Izkrcali smo jih v Columbusu v Indiani. Mladenič, 

sploh ne moreš priti do tja. Poplava je vsem vlakom onemogočila 

prehod do Columbusa, pa tudi vse ceste so zaprte.« 

Ko sta Billy in polkovnik odhajala iz kolodvora, je bil Billy 

močno vznemirjen. Drgnil si je roke in tleskal s prsti. Polkovnik 

Hayes je položil svojo mirno roko na Billyjeva ramena in dejal: 

»Billy, jaz te lahko odpeljem tja. Poznam stranske ceste, ki vodijo 

čez višja področja. Kar prepričan sem, da bova lahko zaobšla 

vodo.« 

»Potem pa pojdiva.« 

Columbus v Indiani je bil še 80 kilometrov severno. Tja sta 

prispela pred mrakom in kaj kmalu sta izvedela, da je bila neka 

baptistična cerkev začasno preurejena v bolnišnico, da bi lahko 

vanjo namestili vse bolne in ranjene žrtve poplave. Ko sta se 

pripeljala pred stavbo, je Billy stekel po stopnicah in z enim 

korakom preskakoval po tri stopnice. Avla je bila polna ljudi. Vse 

klopi so zložili ob zid, številne vojaške postelje pa so bile 

nameščene v vrstah. V tem velikem prostoru je kar odmevalo od 

hrupa in vrveža. Ljudje so hodili sem ter tja in govorili, bolniki pa 

so stokali in kašljali. Billy je panično zaklical: »Hope! Hope! Kje 

si?« Ljudje so se obračali proti njemu. Billyju ni bilo mar. Tekal 

je med posteljami in iskal obraz, ki mu je pomenil več kot 

katerakoli druga podoba. »Hope! Kje si, draga?« 
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Daleč, na koncu prostora, je Billy zagledal shujšano roko, ki 

se je dvignila v zrak. Pohitel je med posteljami, dokler ni prispel 

do tja. Ob prvem pogledu na svojo drago ženo se je naježil. 

»Dragi Bog, usmili se!« je pomislil Billy. Hopina koža je bila 

bela kakor bombaž. Njene roke so bile čisto tanke; zagotovo je 

izgubila vsaj 10 kg. Njene oči so bile globoko potopljene in 

ličnice tako usahle, da so se jasno videle lične kosti. 

Hope ga je gledala in se slabotno nasmehnila. »Billy, žal mi 

je, da sem videti takšna.« 

Billy je padel na kolena in jo objel. Poskušal je obdržati 

jakost glasu in dejal: »Draga, dobro izgledaš. Žal mi je, da si tako 

bolna… Kje sta Billy Paul in Sharon?« 

»Nekdo ju varuje tam v sobi. Ne pustijo mi, da bi ju videla.« 

Neka roka se je dotaknila Billyjevega ramena. »Ali ste vi 

gospod Branham?« 

»Da.« 

»Jaz sem eden od tukajšnjih zdravnikov. Ali lahko za nekaj 

minut govorim z vami na samem?« 

Takoj ko sta se oddaljila od Hope, je zdravnik dejal: »Gospod 

Branham, žal mi je, da vam moram to povedati, toda vaša žena 

ima pljučno tuberkulozo. Mislim, da je ne moremo ozdraviti.« 

Zdravnikove besede so se zarile v Billyjeva prsa kakor 

skalpel. »Ne, doktor. To ni mogoče. Bog jo lahko reši.« 

»No, to je morda res, toda kar se tiče medicine, je z njo 

konec. Mi ne morem storiti ničesar več. Jaz zdravim tudi vaša dva 

otroka. Vaš sin je kar v redu, toda vaša mala deklica ima močno 

pljučnico. Lahko ste srečni, če se bo vsaj ona izvlekla.« 

Billy je zajecljal: »Oh, Bog, usmili se.« 
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»Nikar se ne zlomite pred svojo ženo,« ga je opozoril 

zdravnik. To bi njeno stanje samo še poslabšalo. Ona ne ve, da 

umira.« 

Billy se je s težavo zbral. »Kdaj lahko njo in otroka odpeljem 

v Jeffersonville?« 

»Takoj, ko bodo odprli ceste.« 

Billy se je vrnil k Hopini postelji in dejal: »Draga, zdravnik 

je dejal, da te lahko čez nekaj dni odpeljem domov. Doktor Sam 

Adair bo skrbel zate.« 

Hopine tanke ustnice so se malce nasmehnile. »To bi bilo 

dobro, Billy. Morda se bo Bog usmilil in me pustil pri življenju.« 

V naporu, da bi Billy obdržal običajno jakost glasu, je dejal: 

»Z vsem srcem upam, da se bo.« 

 

 

PET MESECEV JE bila Hope zaprta v bolnišnici v 

Jeffersonvilleu. Doktor Adair je poskusil vse, kar je imel v svoji 

črni zdravniški torbi, da bi izboljšal njeno stanje. Nič ni 

pomagalo. 

Ko je Hope začela izkašljevati kri, je bil Billy zaradi 

zaskrbljenosti popolnoma iz sebe. Doktor Adair ni mogel storiti 

veliko, da bi ga ohrabril, razen da pojasni, kaj se dogaja: 

»Tuberkulozne bakterije, ki so okužile njena pljuča, so razžrle 

krvne žile v bronhijih. Od tu prihaja kri.« 

»Doktor, ali ne moremo nič več storiti? Obupan sem.« 

»Poznam nekega doktorja Millera, ki dela v zdravilišču v 

Louisvilleu. On ima veliko izkušenj s tuberkulozo in morda ima 

kakšne predloge. Poklical ga bom.« 
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Doktor Miller je prišel čez reko, da bi pregledal Hope, preden 

bi podal svoje mnenje. »Zdi se, da je bolezen precej napredovala. 

Edina stvar, ki bi morda zalegla, je umetni pneumotoraks.« 

Billy je zmedeno pogledal. »Kaj je pneumotoraks?« 

»›Pneumo‹ pomeni pljuča, ›toraks‹ pa je prsna votlina, v 

kateri sta srce in pljuča. Pneumotoraks je stanje, pri katerem zrak 

ali plin prihaja v področje med pljuča in prsno steno ter s tem 

poveča tlak na tem področju, kar povzroča izpihovanje pljuč. To 

se pri nekaterih pljučnih boleznih zgodi spontano in po navadi je 

to zelo slabo. Pri umetnem pneumotoraksu pa namerno izpihamo 

eno pljučno krilo. Včasih lahko s tem zadušimo bakterije.« 

»To zveni obetajoče. Kaj je potrebno storiti?« 

»Med rebra in prsno votlino potisnemo iglo. Potem vpihamo 

določeno količino zraka in izpraznimo eno pljučno krilo za drugo. 

Pljuča postopoma vpijajo ta zrak, tako da med postopkom v 

intervalih dovajamo še več zraka.« 

Billy ni bil prepričan. »To se mi zdi tvegano.« 

»Ni garancije,« je dejal doktor Miller. 

Billy se je o tem pomenil s Hope in ona je privolila v to. 

Bolnišnica v Jeffersonvilleu ni imela aparata za pneumotoraks, 

zato si je Billy sposodil denar in ga najel iz bolnišnice v 

Louisvilleu. Držal je Hope za roko, medtem ko so ji zdravniki 

dajali lokalno anestezijo in zapičili iglo med njena rebra. Hope je 

grizla ustnice in močno stiskala Billyjevo roko med celotno 

operacijo. Strašno je trpela. Ko je doktor Miller končal z delom, 

je moral Billy oddvojiti Hopine prste od svoje roke. 

Po posegu je doktor Miller hotel narediti še rentgenske 

posnetke obeh pljučnih kril. Skrbno jih je proučil, potem pa 

poklical Billyja v sobo za posvet. »Gospod Branham, bojim se, da 

nam ni uspelo. Pljuča vaše žene so že preveč uničene. Sedaj ni 

več ničesar na tem svetu, s čimer bi ji lahko pomagali. 
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Vsemogočni Bog jo kliče. Bojim se, da lahko preživi samo še 

nekaj dni.« 

Nepopisno potrt, se je Billy vrnil v Hopino sobo. Videti je 

bila tako bleda in krhka, kot velika porcelanasta lutka, ki leži na 

postelji. Kako jo je ljubil! Le kaj bo sedaj brez nje? In otroka – 

Billy Paul ni imel niti dve leti in Sharon Rose komaj devet 

mesecev – le kaj bosta brez matere? 

Hope je vprašala: »Ali so zdravniki kaj povedali?« 

Billy je odkimal z glavo. »Ne sprašuj me, draga. Sedaj 

moram oditi na delo, toda vrnil se bom vsakih nekaj ur, da bi 

preveril, kako si.« Ni mu bilo prijetno zapustiti jo, toda zadnjih 

nekaj mesecev se je zaradi stroškov zdravljenja zadolžil za več sto 

dolarjev in moral je nadaljevati z delom, da bi lahko odplačal 

dolg. 

V torek, 22. julija, je bil Billy na obhodu 50 km severno – 

blizu Scottsburga v Indiani – ko je po njegovem radiju prispelo 

strašno sporočilo: »William Branham, vaša žena umira. Če jo 

želite videti še živo, potem je bolje, da pridete takoj.« 

Billy je zaustavil kamion ob cesti in izstopil. Odpel je svoj 

pas s pištolo, ga položil na sedež, snel svoj klobuk in pokleknil ob 

robu ceste. Sklonil je glavo pred Bogom in molil: »Nebeški Oče, 

storil sem vse, kar sem lahko. Ti veš, da paraš dušo svojemu 

služabniku, toda verjetno sem jaz paral Tvojo dušo, ko sem raje 

poslušal svojo taščo, kot pa Tebe. Že prej sem dejal, da mi je žal. 

Gospod, prosim Te, ne dovoli, da bi Hope umrla, preden jo še 

enkrat vidim.« 

Povzpel se je nazaj v kabino, prižgal sireno in hitro odpeljal 

proti bolnišnico, kolikor je kamion zmogel. Stekel je po stopnicah 

in skozi vhodna vrata ter v avli zagledal Sama Adaira, kako hodi 

v njegovi smeri. Doktor Adair je zagledal Billyja, sklonil glavo in 
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stopil skozi stranska vrata, da se ne bi soočil z njim. Billy je 

stekel za njim po hodniku in odprl vrata. 

Sam ga je objel in sožalno zajecljal: »Billy, fant!« 

»Povej mi, doktor, ali je še živa?« 

»Mislim, da je, Billy. Vendar ne bo več dolgo.« 

»Doktor, pridi z mano v njeno sobo, ali boš?« 

Doktor Adair je sklonil glavo. »Oh, Billy, ne zahtevaj od 

mene, da grem. Hope mi je spekla toliko pit. Ona mi je kakor 

sestra. Ne morem prenesti vrnitve v to sobo.« 

Medicinska sestra je odprla vrata in vstopila v sobo. »Gospod 

Branham, želim, da spijete to zdravilo. To vam bo pomirilo 

živce.« 

Billy je odklonil in odšel do Hopine sobe. Medicinska sestra 

je dejala: »Odšla bom z vami.« In stopila je za njim. 

Doktor Adair je zaklical za njim: »Bill, ona je v nezavesti.« 

Hope je ležala na postelji z rjuho preko obraza. Billy je 

dvignil rjuho. Imela je zaprte oči, čeljust pa spuščeno. Njeno telo 

je oslabelo na vsega 45 kg. Billy je položil roko na njeno čelo – 

bilo je hladno in lepljivo. Prijel jo je za ramena in nežno stresel. 

»Hope, draga, odgovori mi. Ljubim te s vsem svojim srcem. Ali 

boš govorila z menoj samo še enkrat?« Ni bilo odgovora, niti 

premikanja. Billy je na glas zmolil: »Bog, vem, da sem naredil 

napako, toda prosim Te, dovoli mi, da še enkrat spregovori z 

menoj.« 

Še preden je končal z molitvijo, so Hopine oči vztrepetale in 

se nato odprle. Skušala je dvigniti svojo roko, vendar je bila 

preslabotna. Njene ustnice so se premikale, medtem ko je 

izgovarjala šibke besede. »Tako lahko je,« je dejala. »Zakaj si me 

poklical nazaj?« 
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Billy se je sklonil nad posteljo, da bi jo bolje slišal. »Kaj 

misliš, draga?« 

»Billy, govoril si o tem, pridigal si o tem, vendar nimaš 

pojma, kako je to lepo.« 

»O čem govoriš?« 

»Odšla sem domov. Tam sta bila dva človeka, oblečena v 

belo, na obeh straneh po eden. Stopali smo po poti s čudovitim 

cvetjem in elegantnimi palmami. Vsepovsod so bile čudovite 

ptice, ki so prepevale in letale iz drevesa na drevo. Bilo je tako 

mirno. Potem pa sem te slišala, kako me od daleč kličeš in sem se 

obrnila, da bi te videla.« Hope je opazila medicinsko sestro, ki je 

stala za njenim možem. »Louise, ko se boš poročila, upam, da boš 

imela tako dobrega moža, kot je moj. Bil je tako dober, poln 

razumevanja.« 

Medicinska sestra je prekrila obraz z robčkom in stekla iz 

sobe. 

»Ne, draga,« je dejal Billy, »nisem mogel storiti zate tega, 

kar sem želel.« 

»Storil si najbolje, kot si lahko, Billy. In zaradi tega te ljubim. 

Vendar bi morala pohiteti. Čakajo me. Preden odidem, bi ti rada 

povedala nekaj stvari. Ti veš, zakaj odhajam, kajne?« 

Poskušal je reči ›da‹, vendar ni mogel izreči besedice, zato je 

samo prikimal. 

»Midva ne bi smela poslušati matere,« je zašepetala Hope. 

»Tisti binkoštniki imajo prav. Obljubi mi, da boš nekega dne 

odšel k tem ljudem. Tako vzgoji najine otroke.« 

»Vem, da ne bi smel poslušati tvoje matere. Oh, ko bi le 

lahko vse skupaj znova preživel, potem bi ravnal drugače. Toda 

storil bom to nekega dne.« 
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»Billy, ali se spomniš tiste puške, ki si jo hotel kupiti, pa 

nisva imela dovolj denarja za polog?« 

»Da, draga, spomnim se je.« 

»Tako sem si želela, da bi imel to puško. Varčevala sem svoj 

drobiž od denarja, ki si mi ga tedensko dajal za oblačila. Ko boš 

prišel domov, poglej na vrh zložljive postelje. Tam boš našel 

kuverto z denarjem. Obljubi mi, da boš kupil to puško.« 

Požrl je cmok in obljubil: »Zaradi tebe jo bom kupil.« 

»Še nekaj – želim se ti opravičiti, ker sem ti nekaj zatajila. 

Ali se spomniš, ko sva takrat odšla v Fort Wayne in si mi kupil 

tiste najlonske nogavice?« 

»Da, spomnim se.« 

»Billy, kupil si mi napačne nogavice. Tiste najlonske 

nogavice so bile za starejše ženske. Dala sem jih tvoji mami. 

Nisem ti hotela povedati, da te ne bi prizadela.« 

Nenadoma je Billy začutil, kako ga trga drugačna bolečina. S 

svojo brezbrižnostjo je tisti dan podcenjeval Hopine potrebe. Le 

kako je lahko bil tako nepazljiv, tako brezčuten? Njegova 

bolečina se mu je sedaj zdela nevzdržna. 

Hopin obraz je sedaj postal miren. »Vračajo se. Lahko čutim, 

kako se približujejo. Billy, to je lahko. Ta dragoceni Sveti Duh, ki 

smo Ga prejeli, On me vodi skozi to. Obljubi mi, da boš pridigal 

o krstu s Svetim Duhom, dokler ne umreš. To je resnično in to je 

čudovito v času smrti.« 

»Obljubljam ti, da bom.« 

Hope je uspelo, da se je nalahno nasmehnila. »Želim, da mi 

prav tako obljubiš, da ne boš živel samskega življenja.« 

»Oh, Hope, tega ti ne morem obljubiti. Preveč te ljubim.« 
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»Billy, imava dva otroka. Ne želim, da se vlačita sem ter tja. 

Najdi eno dobro gospodinjo in se poroči z njo – takšno, ki bo 

ljubila najine otroke in jima bo naredila dom.« 

»Oh, Hope, prosim te, ne sprašuj me, če ti lahko to 

obljubim.« 

»Prosim te, Billy. Saj ne boš dovolil, da bi umrla nesrečna, 

kajne?« 

Skoraj z iztrganim srcem je Billy zamrmral: »Obljubljam ti, 

da bom naredil najbolje kot vem.« 

Njene zadnje besede, ki mu jih je namenila, so bile: »Billy, 

nadaljuj s pridiganjem.« 

Billy je dejal: »Draga, pokopal te bom zgoraj na Walnut 

Ridgeu. In če bom zaspal, bom legel zraven tebe. Če bo Jezus 

prišel, preden umrem, me bo našel nekje na bojnem polju, kako 

pridigam evangelij Svetega Duha. Tistega velikega dne, ko bo 

Jezus odprl nebo in se bo iz nebes spustil Novi Jeruzalem, bom 

vzel Billyja Paula in Sharon in se bomo srečali s teboj ob 

Vzhodnih vratih, preden bomo vstopili.« 

Hope se je zadnjič nasmehnila in mu stisnila roko. Potem je 

zaprla oči, da bi se sprehodila po poti med tistimi palmami do 

Božjega mesta. V Billyjevih mislih bo za vedno ostala v 

štiriindvajsetih letih. 
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Poglavje 22 

Najbolj zahrbten trenutek 

njegovega življenja  

1937 

ELLA BRANHAM je nagovarjala sina, naj ostane pri njej prvo 

noč po Hopini smrti. Vedela je, da njegova dva otroka varuje 

gospodična Broy in Ella ni želela, da bi bil Billy sam. Toda Billy 

je to zavrnil, ker je hotel oditi domov. Čeprav tam ni bilo veliko 

stvari – z desetimi dolarji bi lahko kupili vse, kar je bilo v obeh 

prostorih – je bila kljub temu ta majhna hiša njihova hiša. Hope jo 

je vzdrževala v čistoči: s svojo ljubeznijo se je dotaknila in 

spremenila navadno utesnjeno najemniško hišo v topel privlačen 

dom. 
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Toda takoj, ko je Billy vstopil skozi vhodna vrata, je vedel, 

da je naredil napako. Ni bilo nobene dobrodošlice, ne življenja, ne 

tolažbe. Vstopil je v spalnico in pogledal na vrh preklopne 

postelje. Tam je bila pod časopisom kuverta, ki jo je Hope 

omenila. Billy je stresel ves drobiž na posteljo in ga preštel. 

Skupaj je bilo 2,80 dolarjev – samo 20 centov je manjkalo do 

potrebne vsote za polog za 22 kalibrsko puško, ki jo je pričakoval 

več kot leto dni. Billy se je v srcu odločil, da bo s tem denarjem 

plačal polog za puško in – kljub dolgu v višini več sto dolarjev za 

stroške zdravljenja – obljubil, da bo obroke za puško redno 

mesečno odplačeval, dokler je popolnoma ne odplača – v spomin 

na svojo vdano ženo. 

Ulegel se je na posteljo v želji, da bi pobegnil v spanec. V 

štedilnik se je zavlekla miš, ki je šušljala z nekim papirjem za 

vžig ognja nad rešetkami. Billyju se je zdelo, kot da Hope odvija 

ovojni papir bonbonov, ki jih je imela shranjene na polici v 

kuhinji. Vstal je in z nogo zaprl kuhinjska vrata. Tam je, na 

obešalniku izza vrat, visel Hopin spalni plašč. Takrat je spoznal, 

da bi moral oditi k svoji materi – tu ga je vse spominjalo na 

njegovo soprogo, ki leži v mrtvašnici. Billy je zaril svoj moker 

obraz v vzmetnico in izlil svojo žalost. 

Potem pa je nekdo vztrajno začel trkati po vratih. Billy je 

skočil s postelje in spustil Franka Broya in njegovega sina 

Fletchera v sobo. Frank je dejal: »Bill, slabo novico imam zate.« 

»Vem, Frank. Bil sem s Hope, ko je umrla.« 

»Toda to ni vse. Tudi tvoj otrok umira.« 

»Sharon?« Billy je bil zaprepaden. »Nemogoče!« 

»Da. Doktor Adair jo je pravkar odpeljal v bolnišnico. Ima 

meningitis. Zdravnik pravi, da ni možnosti, da bi preživela. Pridi, 

odpeljal te bom tja.« 
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Namesto da bi se premaknil, se je Billy zgrudil na tla. Frank 

in Fletcher sta ga dvignila in odnesla v Frankov kamion. 

Ko je Billy prispel v bolnišnico, ga je doktor Adair odvedel v 

laboratorij in mu dovolil, da je pod mikroskopom pogledal vzorec 

tekočine, ki so jo vzeli iz Sharonine hrbtenice. »To je 

tuberkulozni meningitis,« je žalostno dejal doktor Adair. »To je 

staknila od svoje matere. Običajno se bakterije tuberkuloze 

zaustavijo v pljučih, včasih pa preidejo v kri in pridejo do 

mening, možganskih ovojnic. To se je zgodilo tvoji hčerkici. Žal 

mi je, Billy, toda v tem trenutku ne moremo storiti za njo prav 

ničesar.« 

»Kje je, doktor. Želim jo videti!« 

»Spodaj v karanteni je, zato je ne moreš videti. To je 

nalezljivo.« 

»Ni mi mar, če umrem, moram še enkrat videti Sharon.« 

Težko, toda doktor Adair je ostal odločen. »Ne moreš, Billy. 

To je meningitis. Lahko bi ga prenesel preko plašča in okužil 

Billyja Paula.« 

Billy se je sesedel, z rokami prekril obraz in jokal: »Prinesite 

mi samo malo kloroforma, da umrem skupaj z njo. Kaj mi sedaj 

pomeni življenje? Vse, kar ljubim, je izginilo!« 

Doktor Adair je občutil Billyjevo žalost, kot da je njegova. 

»Billy, ti ostani tukaj. Stopil bom do medicinske sestre, da ti 

prinese nekaj, kar ti bo olajšalo bolečino.« 

Takoj ko je doktor Adair zapustil sobo, se je Billy izmuznil 

skozi druga vrata in prišel do kleti. Sharon Rose je ležala v zibelki 

in v mišičnih krčih stokala. Nad njenim telesom je bila razširjena 

gaza kot mreža proti komarjem, vendar jo je s svojimi 

sunkovitimi gibi in obračanjem potegnila navzdol in sedaj so 

muhe sesale vlago okrog njenih oči. Billy je odgnal muhe in 

ponovno obesil mrežico. 
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»Sharon,« je tiho dejal. 

Ko je obrnila glavo, da bi ga pogledala, so njene ustnice 

začele drhteti. Tako je trpela, da ji je eno oko potegnilo na stran. 

Billy je padel na kolena, zaprl oči in sklenil roke. »Oh, dragi 

Bog,« je zajecljal, »vzel si mi mojo drago ženo in sedaj jemlješ 

tudi mojega otroka. Prosim Te, nikar ne vzemi moje majhne 

punčke. Jaz sem ta, ki je pogrešil, moral bi vzeti mene. Žal mi je, 

ker sem poslušal nekoga drugega in ne Tebe. Potrudil se bom, da 

nikoli več ne bom storil kaj takega. Gospod, odšel bom k tistim 

ljudem, ki jih je ona imenovala izmečki in izobčenci in sploh mi 

ne bo mar, če me bo kdo imenoval kotaleči svetnik. Storil bom 

vse, kar želiš od mene; ampak samo, prosim Te, ne dovoli, da bi 

moj otrok umrl.« 

Takoj, ko je odprl oči, je videl nekaj, kar se mu je zdelo kot 

črna zavesa, ki se spušča med njim in Sharon. Isto stvar je videl, 

ko je molil za Hope v času prejšnjega božiča. Vedel je, da je Bog 

zavrnil njegovo molitev. 

Ta trenutek je bil najbolj zahrbten trenutek v Billyjevem 

življenju. Ko je klečal na trdem podu karantene v kleti bolnišnice 

in je njegov devetmesečni otrok ob njem umiral, je pristopil 

skušnjavec ter začel prišepetavati: »Ti praviš, da je Bog ljubezen. 

Ali je to ljubezen? Naj si še tako močno pridigal Njegovo Besedo 

in poskušal živeti Zanj, ko pa se sedaj gre za življenje tvojega 

lastnega otroka, te bo On zavrnil! Kakšnemu Bogu sploh služiš?« 

Billy je za nekaj trenutkov negotovo omahoval med 

življenjem in smrtjo. Potem pa je prišel njegov odgovor iz 

skritega izvora moči, ki je bil globoko v njegovi duši: »Rekel 

bom kakor stari Job: ›Gospod je dal, Gospod je vzel! Naj bo 

blagoslovljeno Gospodovo ime.‹« 20 Oh, Bog, ne vem, zakaj tako 

                                                 
20 Job 1, 21 
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ravnaš z mano, vendar to ne menja moje vere Vate. Tudi če me 

ubiješ, Ti bom veroval. Verujem Vate.« 

Vstal je in se še zadnjič nagnil čez zibelko svoje hčerkice. 

»Sharon, potem ko bodo angeli odnesli tvojo dušo na srečanje s 

tvojo mamico, te bom pokopal v naročju tvoje matere.« 

Amelia Hope Branham je bila pokopana v soboto, 24. julija, 

leta 1937, na pokopališču Walnut Ridge, v grobu, ki ga je njen 

oče kupil zase in za svojo ženo. Sharon Rose je umrla naslednji 

dan. V ponedeljek zjutraj je pogrebnik ponovno odprl Hopin grob 

ter spustil Sharonino majhno krsto na krsto njene matere. Billy je 

držal svojo obljubo – pokopal je Sharone Rose v naročje njene 

matere. 

 

 

NASLEDNJA DVA tedna je Billy živel v nepopisni žalosti. 

Dnevi so se mu zdeli neskončni, noči so bile pogosto mučenje 

brez spanca. Vsako delovno jutro se je moral prisiliti, da je odšel 

na delo. Vedel je, da mora odplačati dolg, ki je nastal zaradi 

stroškov zdravljenja in to mu je dalo razlog za življenje. Popoldne 

bi pobral Billyja Paula iz Broyeve hiše, skuhal večerjo in se nato 

ure in ure sprehajal s sinom na svojih ramenih. 

Nekega dne po službi, je Billy posadil svojega sina na 

prednje stopnice in krenil proti dvorišču na zadnji strani hiše, da 

bi pogledal svojega lovskega psa, ki ga je imel privezanega pod 

hrastom. Billy Paul je vprašal: »Očka, kje je mamica?« 

Billy je na to vprašanje odgovoril že stokrat, toda dvoletni 

Billy enostavno ni bil dovolj velik, da bi to razumel. »Ona je v 

nebesih. Odšla je, da bi videla Jezusa.« 

»Kdaj se vrača? Želim jo!« 

»Ne bo se vrnila, Billy. Toda midva bova nekoč odšla, da bi 

jo videla.« 
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Billy je krenil po poti proti zadnjemu delu hiše. 

Billy Paul je iztegnil svoje majhne prstke proti nebu. »Očka, 

poglej! Videl sem mamico tam zgoraj na tistem oblaku.« 

Billy tega ni več mogel prenesti. Padel je na potko in obležal 

na njej približno eno uro, smrtno mirno, medtem ko je Billy Paul 

sedel na stopnicah in jokal za svojo mamico. Ko je Billy končno 

zbral moči, da bi vstal, je Billyja Paula odnesel nazaj v Broyevo 

hišo, ga pustil tam ter odšel proti Walnut Ridgeu. Preden je 

prispel do pokopališča, se je ob njem zaustavil avtomobil. Iz 

njega je stopil gospod Isler, senator Indiane, ki je živel v bližini. 

»Kam greš, Billy? Do pokopališča?« 

»Da.« 

»Ni prvič, da te vidim, kako hodiš v tej smeri. Kaj počneš 

tam?« 

»Sedim ob grobu svoje žene in hčerke ter poslušam glasbo 

vetra v drevesnih krošnjah.« 

»Kakšna glasba je to?« 

Billy je citiral prvi stih neke cerkvene pesmi. »Obstaja zemlja 

tam čez reko, ki jo imenujejo prijetna za vse večne čase, vendar 

lahko do te obale prispemo samo z odločitvijo vere. Drug za 

drugim prihajamo do vrat, da bi živeli z nesmrtnimi; in nekega 

dne bodo zazvonili zlati zvončki tudi zame in zate.« 

Senator Isler je zgrabil Billyja za obe roki. »Billy, želim te 

nekaj vprašati. Videl sem te, kako si stal na križiščih in pridigal, 

dokler se nisi tako utrudil, da se je zdelo, kot da se boš zgrudil. 

Videl sem te hoditi sem ter tja po ulicah, da bi prišel do bolnika v 

kateremkoli nočnem času. Toda po vseh teh mukah, ki si jih imel, 

kaj ti sedaj pomeni Kristus?« 
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»On je vse, kar mi je sedaj ostalo, gospod Isler. On je moje 

življenje, moje vse, moje poslednje upanje. On je edina trdnost v 

mojem življenju – na kar se lahko oprem.« 

Gospod Isler je stresel z glavo: »Potem ko ti je vzel ženo in 

otroka, Mu ti še vedno želiš služiti?« 

»Pa četudi me ubije, Mu bom vseeno služil.« 

Zgodaj zjutraj naslednjega dne so Billyja določili za 

popravilo poškodovane sekundarne električne žice na avtocesti 

150 blizu New Albanyja. Nadel si je podpornik in varnostni pas, 

se povzpel na drog, dokler se ni približal razvodu. Ob tem je 

mislil na Hope in Sharon Rose. Lahko je razumel, zakaj je Bog 

vzel njegovo ženo, ampak otroka? Zakaj mu je Bog odvzel 

njegovo majhno deklico? 

Medtem ko je delal, si je prepeval staro evangelijsko pesem: 

»Tam daleč na hribu je stal star robusten križ, simbol trpljenja in 

sramu. Na tem starem križu je Jezus trpel in umrl in bil ubit za 

svet izgubljenih grešnikov.« Ravno v tem trenutku je sonce vzšlo 

izza dreves na horizontu in ga objelo z žarki ter ustvarilo senco na 

vzpetini izza njega – senco človeka, razpetega na križ.  

»Tako je,« je zajecljal Billy, »moji grehi so te pribili tja, 

Jezus. Jaz sem kriv prav tako kot ostali.« Nenadoma je skozi 

njegove misli šinila zmedena ideja. V trenutku njegove 

zmedenosti ga je Satan vzpodbudil, da si vzame življenje. Billy je 

pogledal svoje gumijaste rokavice in 2300-Voltno primarno žico 

nad sabo, ki je potekala takoj ob sekundarni. Razmislil je o vseh 

možnostih. To ni bilo prav – popolnoma je bilo napačno, vendar 

se je v tistem trenutku od obupa zamračenemu umu to, kar je 

napačno, zdelo prav. Ko je snemal gumijaste rokavice, je dejal: 

»Dragi Bog, ne želim tega storiti, vendar sem strahopetec. 

Enostavno ne morem živeti brez njiju.« Iztegnil je golo roko proti 

2300-Voltni primarni žici, vedoč, ko se je bo dotaknil, da mu bo 
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elektrika scvrla kri in zdrobila kosti. »Sharon, očka prihaja, da 

vidi tebe in mamico.« 

Nikoli ni izvedel, kaj se je zgodilo takoj zatem. Ko je prišel k 

sebi, je sedel na tleh – z varnostnim pasom, še vedno pritrjenim za 

drog. Znoj je prekril njegovo telo in se nekontrolirano tresel. Ker 

tisti dan ni bil več sposoben za delo, je vrgel orodje v prtljažnik 

svojega službenega komija in se odpeljal domov. 

V poštnem nabiralniku ob vhodu je bilo nekaj pisem. Billy jih 

je vzel, odnesel v hišo ter položil na kuhinjsko mizo. Ob rednih 

mesečnih računih je bilo med njimi neko nepričakovano pismo. 

Prišlo je iz banke in bilo naslovljeno na gospodično Sharon Rose 

Branham. Billyju so se tresle roke, medtem ko je odpiral kuverto. 

Tedaj je razumel. Banka mu je vrnila 80 centov. Billy je pozabil, 

da je odprl varčevalni račun za Sharon nekaj dni pred božičem. 

To je bilo tik pred… 

Psihično se je zlomil, misli so mu preplavili strašni spomini. 

Molil je: »Jezus, ko sem bil še otrok, sem bil velikokrat lačen in 

pogosto me je zeblo. Vsi so se mi smejali in me imeli za slabiča. 

Počutil sem se osamljenega. Ko pa sem postal kristjan, si mi dal 

majhen dom in lastno družino. Poskušal sem živeti tako kot je 

prav. Sedaj si mi vse vzel. Tako sem izmučen, da ne morem več 

naprej. Oh, Bog, zakaj ne vzameš tudi mene?« 

Znova se je Satan pritihotapil kakor megla in Billyju odvzel 

zdrav razum. Za trenutek je izgubil pogled na Božjo roko, ki ga je 

vodila. V tem zahrbtnem trenutku ga je Satan spodbudil k 

najhujšemu možnem dejanju. Billy je imel svojo čuvajsko pištolo, 

spravljeno v toku in obešeno na žeblju izza kuhinjskih vrat. Vzel 

je pištolo in ob vojaški obleki, ki je bila blizu peči, pokleknil na 

tla. Nameril je cev proti glavi, repetiral in sprožil, medtem ko je 

glasno molil: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno naj bo Tvoje 

ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja…« Vse 
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močneje in močneje je pritiskal na dobro podmazan sprožilec, 

vendar se ta ni premaknil. Napel je vso svojo moč, vendar se ta 

majhen kovinski polmesec sploh ni hotel premakniti. Končno je 

odnehal in odvrgel pištolo. Ko je pištola padla na tla, se je 

sprožila in naboj je zletel skozi zid. 

Billy je padel čez otroško posteljico. »Oh, Bog, trgaš me na 

koščke. Niti umreti mi ne pustiš.« 

Na koncu se je od silnega joka tako izčrpal, da je zaspal – in 

je sanjal. To niso bile običajne sanje z meglenimi obrisi in 

nejasnim zavedanjem. Obrisi so bili ostri in razločni, da so se mu 

zarezali v spomin tako jasno, kot da je zares bil tam. 

Sanjal je, da je nekje na zahodu v preriji in hodi po pusti cesti 

ter prepeva popularno balado: »Kolo na vozu je zlomljeno in na 

tabli pred rančem piše: ›Naprodaj‹…« Billy je prišel mimo 

starega pokritega kočijaškega voza, ki so ga staroselci imenovali 

prerijska jadrnica. Eno od prednjih koles je bilo zlomljeno in voz 

se je tako nagnil, da se je konec osi dotikal tal. Ob mestu, kjer se 

je zlomljeno kolo naslanjalo na voz, je stalo lepo mlado dekle in 

ga gledalo. Veter se je poigraval z njenimi dolgimi svetlimi lasmi. 

Njene plave oči so se bleščale v soncu. Ko je Billy prišel mimo 

nje, je snel svoj kavbojski klobuk in veselo pozdravil: »Dobro 

jutro, gospodična.« 

Odvrnila je: »Dobro jutro, očka.« 

Billy se je zaustavil in pogledal to prečudovito dekle, 

oblečeno v belo. Videti je bilo, kot da je imela najmanj dvajset 

let. »Ampak, gospodična, kako bi lahko bil tvoj očka, ko pa si 

stara skoraj toliko kot jaz?« 

Široko se je nasmehnila in pokazala svoje popolne zobe. 

»Očka, ti ne veš, kje si. Na zemlji sem bila tvoja mala Sharon 

Rose.« 

»Sharon? Toda – toda ti si bila dojenček.« 
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»Tukaj ni dojenčkov, očka. Vsi smo iste starosti, mi smo 

nesmrtni. Kje je moj brat Billy Paul?« 

»Maloprej sem ga pustil pri gospodični Broy.« 

Sharon je dejala: »Tu bom počakala na Billyja Paula. Zakaj 

ne greš naprej, da bi videl mamo? Čaka te v vajini novi hiši.« 

»V novi hiši? Branhami nikoli nismo imeli hiše, vedno smo 

bili siromašni potepuhi.« 

»Tukaj imaš dom, očka. Poglej!« 

Pokazala je vzdolž ceste. Tam na koncu poti je stala 

veličastna palača, postavljena na vrhu hriba. Sonce se je ravnokar 

spustilo izza strehe dvorca in sončni žarki so sijali na vse strani – 

kakor svetilnik, ki vodi utrujene potnike v luko. Billy je stopal po 

cesti, z rokami dvignjenimi v zrak in prepeval: »Moj dom, sladki 

dom…« Od vznožja hriba pa do vhodnih vrat so bile speljane 

dolge stopnice. Hope je čakala pred odprtimi vrati, oblečena v 

belo, z dolgimi črnimi lasmi, razpletenimi v vetriču. Billy je 

skočil proti stopnicam in preskakoval kar po tri stopnice hkrati. 

Ko je prispel do vhoda, ji je padel pred noge. Hope ga je nežno 

nagovorila, naj vstane. Billy je dejal: »Hope, ob cesti sem 

ravnokar srečal Sharon. Zrasla je v čudovito mlado dekle.« 

»Da, zares. Billy ne smeš več biti zaskrbljen zaradi Sharon in 

mene.« 

»Draga, ne morem si pomagati. Tako vaju pogrešam in Billy 

Paul nenehno joče za obema. Ne vem, kaj naj naredim z njim.« 

»Sharon in meni je mnogo lepše, kot pa vama. Obljubi, da ne 

boš več zaskrbljen zaradi naju.« Hope je položila roko na njegovo 

rame in ga potrepljala natanko tako, kot je to počela na zemlji. 

»Billy, videti si strašno utrujen. Izčrpavaš se, ko moliš za bolne. 

Vstopi z menoj, sedaj se lahko usedeš in si odpočiješ.« 
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Vstopil je z njo v dvorec, tam pa je bil nameščen zelen 

Morrisov fotelj, točno takšen, kot ga je nekoč moral vrniti 

finančnemu združenju, ker ga ni več mogel odplačevati. 

Hope je dejala: »Ali se spomniš tega fotelja?« 

V grlu mu je zastal cmok. »Pa še kako dobro se ga 

spomnim.« 

»Tega nam ne bodo vzeli,« ga je prepričevala. »Je že plačen.« 

»Ne razumem.« 

»Sedaj se boš vrnil, Billy. Obljubi mi, da ne boš več 

zaskrbljen zaradi Sharon in mene!« 

»Hope, tega ti ne morem obljubiti.« 

Toda Hope je nenadoma izginila in Billy se je prebudil. Še 

vedno je klečal ob otroški posteljici v mraku svoje kuhinje. Vstal 

je in pogledal po temni sobi. Zdelo se je, kot da lahko čuti 

nevidno roko na svojem ramenu. »Hope, ali si to ti?« Zdelo se je, 

kot da čuti nevidno roko, ki ga treplja po hrbtu. »Hope, ali si tukaj 

v sobi?« Ali si to samo predstavlja? Ali pa je lahko slišal glas, ki 

šepeče: »Obljubi mi, da ne boš zaskrbljen.« 

Billy je dejal: »Hope, obljubljam.« 
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Poglavje 23 

Poskus vrnitve 

1937 – 1939 

VODOSTAJ REKE OHIO je v času poplave leta 1937 v ulici 

Spring znašal 6,7 m, kar je natanko toliko, kot je angel pokazal 

Williamu Branhamu. Tako je bil poplavljen tudi Branhamov 

Tabernakelj, ki ni bil daleč vstran od ulice Spring. Dvigujoča 

voda je med poplavo razbila okna in dvignila vse, kar ni bilo 

pritrjeno, vključno s pridigalnico in klopmi. Ko se je umazana 

reka končno umaknila, so bile klopi razmetane vsepovsod, toda 

pridigalnica je ostala skoraj na istem mestu kot prej – še vedno je 

bila postavljena pokonci in usmerjena proti skupnosti. Tisti večer 

pred poplavo je Billy pustil svoje Sveto Pismo odprto na vrhu 

pridigalnice. Ko je končno prišel, da bi videl nastalo škodo, je 

našel svoje Sveto Pismo natanko tam, kjer jo je pustil: odprto na 

isti strani. To je bilo za Billyja znamenje od Boga – čeprav so bile 

zunanje okoliščine njegovega življenja v zmešnjavi – je Božja 

Beseda, ki jo je oznanjeval, ostala resnična in stabilna. 

To je bilo vzpodbudno – in Billy je potreboval vsako 

drobtinico vzpodbude, ki jo je lahko dobil, da bi lahko nadaljeval 

z življenjem. Ni si opomogel zaradi izgube žene in hčerke. Počutil 
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se je, kot da bi služil zaporno kazen, brez upanja na pomilostitev. 

Žalost ga je zaprla, da je bil kot v kletki, osamljenost pa je 

stražarila nad njim kakor zaporniški stražar in zdelo se je, da 

brezup kakor okrutni stražar usmerja vsak njegov korak. Kazen se 

je zdela skoraj nevzdržna. 

Občasno se je tolažil s sanjami o Hope in Sharon v nebesih. 

Vedel je, da so bile to sanje, ker je zaspal. (Vizije so se pojavljale, 

ko je bil popolnoma buden.) Vendar so bile to nepozabne sanje – 

tako resnične, vse od drevja v preriji, do voza in njegovih stopinj 

v pesku. Prav tako je v tem videl nek pomen, kot da mu Bog 

poskuša povedati veliko tega. Nekatere stvari so se zdele očitne – 

zlomljeno kolo na vozu je zagotovo predstavljalo njegovo 

zlomljeno družino; in res je tudi to, da sta Hope in Sharon sedaj 

na boljšem mestu, kot pa je zemlja. Vendar ostali simboli niso bili 

tako jasni. Zakaj so se sanje odvijale na zahodu? Ali ima pozicija 

sonca kakšen pomen? In najbolj čudno od vsega je, kaj je Hope 

mislila, ko je dejala, da se izčrpava, ko moli za bolne? Na ta 

vprašanja ni našel zadovoljujočih odgovorov. 

Največjo moč je Billy črpal iz Svetega Pisma. Bral je iz 

Rimljanom 8,28, kjer je Pavel dejal: »Sicer pa vemo, da njim, ki 

ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili 

poklicani po Njegovem načrtu.« Billy se je trudil to verjeti, 

vendar je bilo težko. Kaj dobrega lahko pride iz tega, ko je izgubil 

ženo in hčerko? Označil je 14. poglavje Janeza, kjer Jezus govori: 

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi Vame 

verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč… Odhajam, da 

vam pripravim prostor… Spet bom prišel in vas vzel k Sebi, da 

boste tudi vi tam, kjer sem Jaz…Vaše srce naj se ne vznemirja in 

ne plaši.«  

Billy je poskušal prakticirati ta nasvet, vendar je bilo njegovo 

srce še vedno pogosto vznemirjeno. Čeprav je še naprej pridigal v 
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svoji cerkvi, je izgubil veliko prejšnje energije in prodornosti. 

Skrbel je za ljudi tako kot prej, vendar je nekako čutil, da ni bil 

pomirjen z Gospodom. Na kakršenkoli način je molil, se ni mogel 

dotakniti Božjega prestola tako kot nekoč. Počutil se je 

nesrečnega. 

 Njegova mama je še vedno živela nekaj hiš vstran od njega. 

Po smrti Charlesa starejšega, je začela oddajati sobe v hiši, kar ji 

je prineslo skromen, toda zanesljiv prihodek. Ella je vsak dan 

kuhala zajtrk in večerjo za svoje podnajemnike. Billy bi ob 

večerih pogosto prihajal na večerjo. Nek večer, ko je svoji mami 

pomagal pospravljati umazano posodo z mize, ga je Ella vprašala, 

kaj misli o novem mostu, ki se gradi čez reko Ohio med 

Louisvilleom v Kentuckyju in Jeffersonvillom v Indiani. »Ali se 

ti ne zdi nekam znan?« ga je vprašala. 

»Čudno, toda kot da se ga – kot da se ga zagotovo od nekod 

spomnim.« 

Ella je pokimala z glavo. »Nekoč si pred mnogimi leti ves 

razburjen pritekel domov in začel blebetati, da si videl most tam, 

kjer ga ni bilo. Najprej sem pomislila, da je to neumnost. Potem 

pa sem se zamislila – tako da sem to zapisala in shranila.« 

Izvlekla je košček zvitega rumenega papirja. Billy je vedel, 

kaj piše na njem, še preden ga je prebrala; na plan so privreli 

spomini iz otroštva. Spomnil se je jablane, igre s frnikolami in 

čudnega občutka, ki ga je prevzel. Spomnil se je, kako se je reka 

naenkrat zdela bližje in kako se je hitro pojavil most na reki, del 

za delom, dokler se na sredini ni odlomil nek nosilec in padel v 

vodo. Odprl je star košček papirja in prebral mamino čečkanje. 

Potem je razmišljal o novem mostu, ki so ga gradili. To je bil ta 

most. Zgodilo se je natanko tako, kot je to videl, ko je bil še 

otrok. »Mama, kaj meniš, kaj to pomeni?« 
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Skomignila je z rameni: »Od kod naj to vem? Toda Billy, vsa 

ta leta sem se pogosto spraševala, če si morda rojen s posebnim 

namenom v življenju. Še vedno mislim, da bi lahko bilo tako.« 

Ko se je spomnil vizije iz otroštva – svoje prve vizije – in ko 

je spoznal, da se je le ta uresničila, se je Billy vprašal isto stvar. 

Ali je imelo njegovo življenje kakšen edinstven namen? Trenutno 

se mu je življenje zdelo usahlo ter brezciljno in težko si je bilo 

predstavljati, kako bi ga Bog lahko uporabil za nekaj posebnega. 

Toda vseeno ni mogel pozabiti tega sedemletnega fantka, kako 

prestrašeno posluša globok glas iz vrtinca: »Nikoli ne pij, ne kadi 

in ne omadežuj svojega telesa na noben način, ker imam delo 

zate, ko boš odrasel.« Ali mu zaradi tega Bog ni dovolil umreti? 

Ali je še kaj, kar bi moral storiti? 

Majhen kanček upanja je začel tleti v njegovih prsih. 

 

 

1. SEPTEMBRA LETA 1939 je Adolf Hitler ukazal svojim 

enotam, da napadejo Poljsko. Čez dva dni sta Francija in Velika 

Britanija napovedali vojno Nemčiji. Francija je takoj izvedla 

napad čez reko Rajne na meji z Nemčijo, vendar se je težko 

prebijala skozi gosto nemško obrambo. V tem času so nemške 

mehanizirane enote  premagale poljske enote na konjih. Po polnih 

osemnajstih dneh hudih bojev, so poljska vlada in vojaški 

poveljniki pobegnili v sosednjo Romunijo. Od tega trenutka je 

poljska obramba vse bolj slabela in Nemčija se je lahko 

skoncentrirala na francosko invazijo. Čeprav se je Francija hitro 

umaknila z nemškega ozemlja, je bilo večini političnim 

analitikom jasno, da se vojna v Evropi, namesto da bi se končala, 

pravzaprav šele začenja. 

Tako kot vsi, ki so imeli dostop do radija in časopisov, je 

William Branham s posebno pozornostjo spremljal evropsko 

dramo. Vendar, njegovo zanimanje za vojno je izhajalo iz 
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popolnoma druge perspektive. Izpolnjevalo se je to, kar je videl v 

juniju, leta 1933, ko je padel v zamaknjenje in opazoval sedem 

dogodkov, ki so se odvijali pred njim v panoramski viziji 

prihodnosti. Bilo je strašljivo. Kakšna sila mu je dovolila, da je 

videl dogodke, še preden so se dejansko zgodili? In s kakšnim 

namenom? Zopet se je pojavila ta beseda – namen. Morda je Bog 

načrtoval njegovo življenje zaradi pomembnega namena? Če je 

temu tako, zakaj se ta ni jasneje pokazal? 

Na tej točki razmišljanja so se Billyjeve misli vrnile na 

njegovo srečanje z binkoštniki v Mishawaki v Indiani pred dvema 

letoma. Billy je vedel, da je izpustil iz rok Božji načrt za svoje 

življenje, ko je zavrnil povabila binkoštnih pridigarjev, da bi 

evangeliziral v njihovih cerkvah. Toda kako se naj vrne v Božjo 

voljo? Seveda bi lahko enostavno začel obiskovati binkoštne 

cerkve v upanju, da bi ga kdo prosil, če bi pridigal za njih. Toda 

pojavljalo se je še eno vprašanje, ki je rovarilo v njem in ga 

zadrževalo, da ne gre v tej neposredni smeri: vprašanje o darovih 

Svetega Duha; še posebej vprašanje glede jezikov in razlaganja 

jezikov. 

Do sedaj je bil Billy prepričan, da so jeziki in njihova razlaga 

pristni darovi Svetega Duha: to se je v Svetem Pismu zdelo 

povsem jasno.21 Toda Billyja je mučila izkušnja v Mishawaki s 

tistima dvema, ki sta bila zelo aktivna v izražanju daru govorjenja 

v jezikih in njihovim razlaganjem. Oba sta prikazala enako močno 

manifestacijo Božjega Duha v času službe v cerkvi. Vendar se je 

Billy pozneje pogovarjal z obema. Videl je njuno zasebno 

življenje. Izkazalo se je, da je bil prvi posvečen kristjan, drugi pa 

popoln hinavec. Billy je vedel, da je to resnica, ker se vizije nikoli 

niso zmotile. Mučila ga je tudi celotna binkoštna ideja o 

                                                 
21 1. Korinčanom 12, 1 – 12 in 14, 1 – 33 
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dovoljenju, da lahko darovi Svetega Duha svobodno delujejo v 

času cerkvenih srečanj. Če je bil to resnično Božji Duh, ki se je 

izlil na binkoštnih srečanjih v Mishawaki, kako je potem Sveti 

Duh lahko blagoslovil tega strašnega hinavca? To se mu je zdelo 

nemogoče. Toda, ali lahko satanski duh proizvede Božja dela? 

Tudi v to je dvomil. In ali je mogoče, da bi oba duhova delovala 

na istem sestanku? Takšna ideja je imela svoje posledice. Če 

Božji Duh in satanski duh proizvajata iste rezultate, kako potem 

vedeti, kaj je resnica? 

To ga je v preteklih dveh letih velikokrat mučilo. Toda sedaj, 

potem ko je videl, da se je njegova vizija o vojni v Evropi 

izpolnila, je Billy znova čutil močno potrebo po tem, da bi našel 

odgovor in se s tem znebil prejšnje napake ter ponovno krenil v 

tisti smeri, ki jo je Bog imel v mislih. 

Ko si je v svoji službi vzel nekaj prostih dni, se je Billy 

odpeljal po cesti št. 62 proti severu na področje Tunnel Milla. 

Avtomobil je parkiral ob cesti, odšel proti Fourteen Mile Creeku 

in se sprehodil proti gozdu. Jesen je prikazovala vso svojo lepoto. 

Oranžno, rjavo in rdeče listje je šušljalo nad njim ter šumelo pod 

njim, ko je stopal naprej. Ptice so v ozadju izvajale tihi koncert. 

Končno je Billy prišel do mesta, kjer se je 25 metrov globok 

kanjon spuščal ob strmi apnenčasti pečini. Skozi grmovje in med 

skalami se je napotil na dno kanjona, dokler ni prispel do vhoda v 

svojo votlino. Ob njem je bil postavljen ozek kamen, ki je kakor 

zob štrlel v zrak. Prižgal je svečo in se splazil skozi odprtino. 

Sledil je zavitemu hodniku, ki je potekal kakšnih 7,5 metra proti 

pobočju ter se zaustavil, da bi se ponovno zastrmel v narobe 

obrnjeno skalo v obliki piramide, nameščeno nad kamnito 

pravokotno mizo. Vedno, ko bi jo videl, bi se navdušil. Položil je 

svoj plašč in nekaj dodatnih sveč na polico, ki jo je uporabljal za 

posteljo. Potem je vzel svoje Sveto Pismo in se napotil ven, da bi 

na toplem jesenskem soncu iskal Boga. 
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Na zemlji, nedaleč vstran od vhoda v votlino, je ležal podrti 

hrast. Na mestu, kjer je bilo deblo starega drevesa razvejano, je 

bilo oblikovano naravno sedišče z naslonom. Billy je bil vso 

popoldne ugnezden med te rogovile, bral Sveto Pismo in molil. 

Sčasoma se je nebo zmračilo in pojavile so se zvezde. Lahkotna, 

toda hladna jesenska sapica ga je prisilila, da se je umaknil v 

votlino. 

Zjutraj se ni ganil nikamor, dokler sonce ni bilo dovolj 

visoko, da je segrelo ta predel. Na razcepu vej mrtvega drevesa je 

pustil odprto Sveto Pismo in veter ga je odprl na strani pisma 

Hebrejcem, 6. poglavje. Billy se je iztegnil na drevesnem deblu in 

začel brati: 

Kajti nemogoče je take, ki so bili nekoč že razsvetljeni in so 

že okusili nebeški dar ter postali deležni Svetega Duha, take, ki so 

okusili dobro Božjo Besedo in moči prihodnjega sveta, pa so 

padli, takó prenoviti, da bi se spreobrnili, ker sami sebi znova 

križajo in sramotijo Božjega Sina. Kajti prst, ki pije nanjo 

pogosto padajoči dež in rodi koristne rastline tistim, ki jo 

obdelujejo, je deležna Božjega blagoslova. Če pa rodi trnje in 

osat, je ničvredna in grozi ji prekletstvo. Njen konec je požganina. 

Ni videl pomena tega. Obrnil je stran in iskal določen citat iz 

2. pisma Timoteju, ki je bil v njegovih mislih. Ko je umaknil roko 

s Svetega Pisma, je zapihal veter in ga ponovno odprl na strani 

pisma Hebrejcem, 6. poglavje. Pomislil je: »Kako nenavadno.« 

Ali mu Bog skuša s tem svetopisemskim citatom kaj povedati? 

Znova je prebral 6. poglavje, vendar še vedno ni videl pomena. 

Vrnil se je proti votlini, se splazil skozi odprtino in krenil po 

ozkem prehodu do mesta, kjer je obrnjena apnenčasta piramida 

visela nad pravokotno kamnito mizo. Pokleknil je in začel moliti: 

»Gospod, kaj pomeni 6. poglavje Hebrejcem? Kaj mi skušaš 

povedati?« 
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Nenadoma so mu prsti začeli dreveneti, vendar ne od hladu v 

votlini – to je bil občutek odrevenelosti, ki se je vedno pojavil 

pred vizijo. Njegove roke in noge so postale težke in ustnice 

otečene, kot da bi mu stomatolog pravkar dal injekcijo novocaina. 

Ko je odprl oči, je videl zemljo, kako se vrti okrog svoje osi. Tla 

so bila videti kot sveže zorana njiva. Izza obzorja tega planeta, ki 

se je vrtel, je prišel človek, oblečen v belo in nosil ob sebi veliko 

vrečo. Ta človek je vsakih nekaj korakov iz vreče izvlekel pest 

semen in jih z zamahom svoje roke posejal po tleh. Takoj ko je 

izginil izza zemeljskega horizonta, je Billy videl drugega človeka, 

oblečenega v črno, kako se je prikradel izza prvega. Tudi ta 

človek je imel vrečo ob sebi in sejal semena, medtem ko se je 

tihotapil po polju. Nenehno je z glavo pogledoval na eno in drugo 

stran, kot da počne nekaj prepovedanega in se pri tem boji, da bi 

ga zalotili. 

Takoj ko je ta človek izginil izza roba sveta, je Billy videl, 

kako semena klijejo in pospešeno rastejo do polne višine. Sedaj je 

bilo očitno, kakšna semena so bila to – eno je bila pšenica, drugo 

pa ljuljka, osat in repnica. Vzšlo je sonce, žgalo polje in izsušilo 

vso vlago iz tal. In pšenica in plevel sta sklonili svoje glave, 

vzdihovali in prosili za dež. Vedno bolj sta se sklanjali proti 

izsušeni zemlji. Potem pa je Billy zagledal velik črn oblak, ki je 

prekril horizont. Ko je začelo močno deževati, se je pšenica 

zravnala in vzkliknila: »Slava Bogu! Slava Gospodu!« V istem 

trenutku se je tudi plevel zravnal in vzkliknil: »Slava! Aleluja! 

Slava Gospodu!« Nenadoma je ves svet oživel z rastlinami, ki so 

se majale v dežju in vse so vzklikale isto: »Slava Gospodu!« 

Potem ga je vizija zapustila. 

Billy se je razvedril. Sedaj je razumel pomen pisma 

Hebrejcem, 6. poglavje: »Kajti nemogoče je take…, ter postali 

deležni Svetega Duha…,  pa so padli, takó prenoviti, da bi se 

spreobrnili… Kajti prst, ki pije nanjo pogosto padajoči dež…, je 
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deležna Božjega blagoslova. Če pa rodi trnje in osat, je ničvredna 

in grozi ji prekletstvo.« 

To je bil zanj odgovor. Isti dež, ki povzroča, da raste pšenica, 

prav tako zaliva tudi ljuljko in osat. In isti Sveti Duh, ki 

blagoslavlja in hrani kristjana, lahko prav tako blagoslovi tudi 

hinavca, le da bo hinavec proizvedel drugačen plod. Vse je 

odvisno od posejanega semena. 

Billy je razmišljal o nečem, kar je dejal Jezus: »Ljubíte svoje 

sovražnike, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, delajte dobro 

tistim, ki vas sovražijo in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da 

boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč 

daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter 

pošilja dež pravičnim in krivičnim.« 22 Tako kot je v naravnem, je 

tudi v duhovnem. To pojasnjuje, zakaj je Jezus napovedal: 

»Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v 

Tvojem imenu prerokovali in v Tvojem imenu izganjali demonov 

in v Tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim bom 

naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od Mene, kateri 

ravnate nepostavno!‹« 23 Čeprav so ljudje prikazovali zunanja 

znamenja Božje sile, so bili njihovi notranji motivi napačni in 

pokvarjeni. 

Billy je zapustil svojo votlino, ko je končno spoznal, da v 

okviru cerkve obstajata dva duhova, ki delujeta in črpata moč za 

svoje življenje iz istega izvora, vendar gresta v nasprotni smeri. 

Podobno kot tuje veje, ki so vcepljene na drevo, vse črpajo 

življenje iz istega debla. Tako lahko ima pomarančno drevo 

limonine veje ali veje grenivke. Vse tuje veje so videti, kot da 

pripadajo pomaranči, toda ko rodijo plodove, limonina veja rodi 

                                                 
22 Matej 5, 44 – 45 
23 Matej 7, 22 – 23 
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limone in veja od grenivke rodi grenivke. Na isti način bodo v 

krščanski cerkvi obstajali ljudje, ki bodo črpali življenje iz stebla 

Svetega Duha, vendar bodo njihovi sadovi lasten interes ali 

politika ali lastna pravičnost legalizma ali hinavščina – vse to, 

razen sadov Svetega Duha. Toda kljub vsemu, če bo to deblo 

pognalo novo vejo, bo rodila pomaranče. Jezus je dejal v 15. 

poglavju Janeza: »Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v Meni in 

Jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez Mene ne morete storiti 

ničesar.« Pavel je napisal: »Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, 

mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, 

samoobvladanje.« 24 Jezus poudarja: »Po njihovih sadovih jih 

boste prepoznali.« 25  

Sedaj ko je spoznal razliko med tema dvema človekoma v 

Mishawaki, ki sta govorila v jezikih in jih razlagala, se je Billy 

sprostil glede darov Duha in zunanjih prikazovanj čustev. 31. 

decembra, leta 1939, je imel v svoji cerkvi službo pričakovanja 

novega leta 1940. Na odru je imel tablo in nanjo risal shemo na 

temo drugega Kristusovega prihoda, najbolje kot je pač znal. Na 

službi je bila prisotna tudi skupina binkoštnikov, ki je prišla z 

druge strani reke iz Louisvillea. Ko je Billy med poučevanjem 

naredil odmor, so nekatere ženske iz te skupine želele nekaj 

zapeti. Hipoma so se spremenile v majhen glasbeni ansambel – 

ena ženska je igrala na činele, druga je udarjala po pločevinki, 

tretja je udarjala po deski za pranje perila z naprstniki na prstih in 

četrta je igrala na klavir. Igrale so hitro pesem, skupnost pa je 

prepevala besede: »Enkrat bo srečanje tam zgoraj na nebu, ob 

svojem času, vam pravim. Srečali se bomo, srečali, tam čez v tem 

domu na nebu. Slišali boste petje, kakršnega še niste slišali, tam 

                                                 
24 Galačanom 5, 22 – 23 
25 Matej 7, 15 – 20 
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bo slovesno, vam pravim. In Božji lastni Sin nam bo takrat vodja, 

na tem srečanju tam zgoraj na nebu.« V zanosu in žvenketanju 

glasbe, je neka svetlolasa najstnica skočila s stola in na prehodu 

med klopmi začela plesati. 

Billy je sedel in s prezirom ter kritiziranjem v svojem srcu, 

razmišljal: »V tem ni nič Božjega. Ona samo izvaja predstavo. 

Želi biti opažena. Mojo cerkev spreminja v gostilno.« 

Drugo dekle se je pridružilo prvemu dekletu, potem pa še 

tretje dekle. Billy je pomislil: »Samo trenutek. Sprašujem se, ali v 

Svetem Pismu kaj piše o plesanju?« Tedaj se je spomnil, kako je 

Mirjam, ko je videla Faraonovo potopljeno vojsko v Rdečem 

morju, vzela boben in plesala vzdolž obale, se veselila v zmagi, 

izraelske hčere pa so ji sledile ter plesale.26 Potem se je Billy 

spomnil, kako je kralj David, ko se je Skrinja Zaveze vrnila v 

Jeruzalem, plesal pred Gospodom z vso svojo močjo.27 Billy je 

pomislil: »Morda v sebi še vedno nimam dovolj zmage.« Tako se 

je, medtem ko je sedel na odru, sprostil, in s togo baptistično nogo 

začel udarjati v ritmu glasbe. Kmalu je udarjal z obema nogama 

in ploskal z rokami. Še preden je bilo pesmi konec, je bil na 

nogah in plesal skupaj z ostalimi. Ko se je iz te izkušnje nekaj 

naučil, je Billy izrekel molitev: »Bog, odvzemi mi ves prezir. Daj, 

da bi od sedaj naprej vse razumno pregledal, preden bi sprejel 

sodbo.« 

To je bila preprosta molitev, pa vendar molitev z 

daljnosežnimi posledicami. Ponovno je krenil v tisto smer, ki je 

bila določena zanj.  

  

                                                 
26 Eksodus 15, 20 – 21 
27 2. Samuelova 6, 12 – 15 
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Zravnanje ukrivljenih nog 

1940 

NEKEGA NEDELJSKEGA POPOLDNEVA, v zgodnji 

pomladi leta 1940, je William Branham po cerkveni službi 

obiskal svojo mamo. Usedla sta se za mizo in se pogovarjala do 

poznih ur. Meda Broy je čez noč varovala štiriletnega Billyja 

Paula. Ko  je končno vstal, da bi odšel domov, je Ella dejala: »Zdi 

se, da je zunaj precej hladno. Billy, zakaj ne bi prenočil tukaj?« 

Zunaj je oster severni veter zametel sneg na okna. Billy je 

pomislil na dve hladni sobi, ki ga čakata doma. »Seveda, mama, 

prenočil bom tukaj,« je zadovoljno dejal. 

Ko je vstopil v mamino prosto sobo, je Billy legel na bok čez 

posteljo in začel moliti. Ves dan je čutil nepopisno tesnobo v srcu 

in sedaj je bil trenutek, da se o tem pogovori s svojim nebeškim 

Očetom. Po eni uri je zaspal. 

Zbudil se je okrog dveh zjutraj in še vedno je čutil to nejasno 

breme, ki ga je pritiskalo v duhu. Ko je iz spanca prihajal k sebi, 

je pokleknil zraven postelje in nadaljeval z molitvijo. Soba je bila 

tako temna, da mu za koncentracijo ni bilo potrebno zapreti oči. 
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Kmalu je opazil, da se v kotu sobe svetlika nekaj belega. Najprej 

je pomislil, da je to mamino perilo, vrženo čez stol. Ko pa je to 

gledal, se mu je zdelo, da se premika in dviguje. Sedaj je bilo 

podobno belemu oblaku in videti je bilo, da se mu približuje. 

Naslednji trenutek je že bil obdan z bleščečo meglo. 

Nenadoma Billy ni bil več ob svoji postelji, ampak nekje zunaj. 

Pred njim je stala majhna, ozka hiša – ki jo je vedno imenoval 

›strelska hiša‹. Prišel je do vhodnih vrat in se znašel v prostoru, ki 

je bil hkrati dnevni prostor in spalnica. Zidovi so bili obloženi z 

rdečimi ploščami na pero in utor. Natanko pred njim so se odprla 

kuhinjska vrata, izza katerih je, tako kot v stanovanju, ki ga je 

sam imel v najemu, bil dodaten prostor. Na kuhinjska vrata se je s 

svojo glavo naslanjala črnolasa ženska v svojih zgodnjih dvajsetih 

letih in jokala. Na Billyjevi levi strani je na rdečem oblazinjenem 

stolu sedela starejša ženska in prav tako jokala. Snela je očala in 

jih brisala z robčkom. Ko je pogledal na desno stran, je opazil 

mladeniča, ki je sedel na rdečem oblazinjenem kavču. Ta 

mladenič je gledal proti oknu, tako da je Billy lahko videl le 

njegove valovite svetle lase na zatilju. Še bolj levo od Billyja je 

na sredi kovinske postelje na prsih ležal majhen rjavolasi fantek v 

modrem kombinezonu iz rebrastega žameta. Fant je bil močno 

pohabljen – njegove noge so bile zvite kakor spirala in nagnjene 

nazaj proti bedrom. Tudi roke je imel zvite in stisnjene ob bok. 

Ob postelji je stal visok temnolasi možki, za katerega je Billy 

predvideval, da je njegov oče ter gledal na otroka. 

»Ali ni to čudno?« je pomislil Billy. »Še pred nekaj trenutki 

sem bil pri mami, sedaj pa sem v tej hiši.« 

Kmalu je začutil čudovito prisotnost nekoga, ki je stal izza 

njegovega desnega ramena. Billy je poskušal pogledati, vendar 

mu je nekaj preprečevalo, da bi obrnil glavo. Potem je zaslišal isti 

glas, ki mu je vedno govoril v vizijah. 
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Angel je vprašal: »Ali lahko ta otrok živi?« 

»Gospod, jaz ne vem,« je odgovoril Billy. 

Angel je dejal: »Oče je prinesel fantka k tebi, da bi lahko 

molil zanj in bi lahko živel.« 

Oče je dvignil svojega sina s postelje in ga prinesel k Billyju. 

Ta je položil roke na fantov trebuh in začel moliti. Nenadoma je 

fant padel iz očetovih rok. Padel je na tla na levo nogo, ki se je 

izravnala in postala normalna. Takoj je naredil korak in ko je to 

storil, se je zravnala tudi njegova desna noga. Ko je naredil tretji 

korak, so se mu zravnale roke. Potem se je fant rokoval z 

Billyjem in ga pogledal. Fantovo zgornjo ustnico so prekrivali 

›brki‹ od mleka. Dejal je: »Brat Billy, jaz sem popolnoma zdrav.« 

»Dobro, slava Gospodu,« je odgovoril Billy. 

Angel, ki se je še vedno nahajal izza Billyja, vendar izven 

vidnega polja, je dejal: »Sedaj te bom odnesel nekam drugam.« 

Vzel je Billyja in ga odnesel daleč vstran ter ga spustil na 

pokopališče ob vaški cerkvici. Angel je pokazal na nek nagrobni 

spomenik in dejal: »Zapomni si ime ter datum na njem. To bo 

tvoje mesto usmerjanja.« Potem je prenesel Billyja v drug kraj, 

kjer sta bili dve trgovini, bencinska črpalka in nekaj hiš, stisnjenih 

ob križišču. Ena trgovina je bila s sprednje strani obarvana v 

rumeno. Iz te stavbe je prišel človek v modrem kombinezonu in z 

rumeno žametno kapo. Imel je belo-sive brke. Angel je dejal: »On 

ti bo pokazal pot.« 

Billy je bil še enkrat odnesen s scene. Ko so se njegova 

stopala znova dotaknila tal, je sledil mladi močni ženski v hišo. 

Billy se je znašel v sobi z rumenimi tapetami in rdečimi okraski. 

Nad vrati je visel napis: »Bog, blagoslovi naš dom.« Ob levem 

zidu se je nahajala peč na drva, ob desnem zidu pa postelja z 

medeninastim okvirjem. Na rjuhah je ležala najstnica v pidžami, 

ki je hirala od posledic nečesa, podobno otroški paralizi – obe 
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nogi je imela zviti in upognjeni pod telo, eno roko pa je imela 

popolnoma uvelo. Billy ni mogel razpoznati, ali je to dekle ali 

fant – v nekem trenutku se mu je obraz zdel moški, vendar so 

dolgi lasje in srčaste ustnice namigovale na nasprotno. 

Angel je vprašal: »Ali lahko ta oseba hodi?« 

Billy je odgovoril: »Gospod, jaz ne vem.« 

Angel je ukazal: »Pojdi, položi roke na trebuh te osebe in 

moli zanjo.« 

Ko je Billy naredil, kar mu je bilo naročeno, je oseba v 

postelji vzkliknila: »Slava Gospodu!« Njena uvela roka se je 

popolnoma izpopolnila, obe hromi nogi zravnali in ojačali. 

Najstnica je sedla na posteljo in pri tem dvignila eno hlačnico 

pidžame, da se je pokazalo koleno. Sedaj je Billy bil prepričan 

glede spola. To ni bilo koščeno koleno kakega fanta, ampak 

nežno zaobljeno koleno dekleta. Billy je slišal, kako nekdo ob 

njem kriči: »Oh, hvala Bogu!« 

Od daleč je zaslišal nekoga, ki ga kliče: »Oh, brat Branham! 

Brat Branham!« Nenadoma se je Billy znova znašel v hiši svoje 

mame, stoječ sredi sobe. Prijel se je za glavo in se počutil 

zmedeno in neorientirano. Iz sosednje sobe ga je klicala mama: 

»Billy, nekdo trka na vhodna vrata in te kliče.« 

»Slišim, mama.« Pohitel je po hodniku in odprl vhodna vrata. 

Pred vrati je stal pretresen mladenič z zatečenimi rdečimi očmi. 

Billy ga je takoj prepoznal kot človeka iz prvega dela vizije – 

tistega, ki je izpustil fanta iz rok. »Vstopite,« ga je povabil Billy. 

»Kaj je narobe?« 

Človek je vstopil, da bi se umaknil pred hladnim vetrom. 

»Brat Branham, ali se me spomniš?« 

»Ne, mislim, da se vas ne spomnim.« 
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»Jaz sem John Himmel. Pred štirimi leti si krstil mene in 

mojo družino tam zgoraj v Powder Plainsu.« 

»Sedaj se spomnim,« je dejal Billy, medtem ko so se mu 

vračali zbledeli spomini. »Pred nekaj leti ste ubili človeka, 

kajne?« 

»Da, gospod. Med pretepom sem ga udaril s pestjo ter mu 

zlomil vrat. Bežal sem pred zakonom in pred Bogom. Lani je moj 

najstarejši sin umrl zaradi pljučnice. Imam še enega sina in sedaj 

tudi on umira zaradi dvojne pljučnice. Zdravnik je ravnokar odšel 

iz moje hiše, ker ne mora storiti ničesar več. Nenadoma si ti 

vstopil v moje srce. Ali bi prišel in molil za mojega sina?« 

»Da, gospod – bom. Samo da se oblečem in vžgem 

avtomobil.« 

»Ni potrebno vžigati avtomobila, lahko greš z menoj. Jaz te 

bom pripeljal nazaj. Živim približno 18 km od tu, nekaj 

kilometrov nad Utico. Medtem ko se oblačiš, bom stopil do 

Grahama Snellinga. On je moj sorodnik in želim, da tudi on moli 

za mojega sina.« 

Ko se je Billy vračal v sobo, da bi se oblekel, ga je poklicala 

Ella, ko je šel mimo njenih vrat: »Billy, kaj je bilo s tem 

človekom?« 

»Mama, nekaj se je zgodilo. Maloprej sem bil v viziji.« 

»Oh, ali si?« ga je vprašala skoraj mimogrede. »Ali je kaj 

dobrega?« 

»Da, njegov majhen fant bo ozdravljen. Več ti bom povedal o 

tem, ko se vrnem.« 

Čez deset minut se je John Himmel pripeljal s svojim 

sorodnikom. Billy je poznal Grahama Snellinga, mladeniča 

njegove starosti, ki je pred kratkim postal kristjan. Takoj ko se je 

Billy usedel v avtomobil, je spoznal, da je Graham tisti svetlolasi 
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človek, ki ga je videl v viziji – tisti, ki je sedel na rdečem kavču in 

gledal skozi okno. Billy je v sebi gorel od nestrpnosti, ker je 

vedel, da bo Bog naredil čudež. 

Peljali so se severno proti Utica Pikeu. Billy je dejal: 

»Gospod Himmel, vi živite v majhni beli hiši, kajne?« 

Da, gospod. Živim.« 

»Vaša hiša je na hribu in vhodna vrata so obrnjena proti 

jugu?« 

»Tako je.« 

»Imate dve sobi. V eni je zid do polovice obložen z rdečimi 

ploščami na pero in utor. V njej imate rdeč kavč stol in posteljo s 

kovinskim okvirjem. Vaš bolni fant ima približno…, dejal bi 

okrog tri leta. Ima rjave lase in nosi modri žametni kombinezon. 

Njena mama ima črne lase.« 

John Himmel je odprl usta in se zazrl v svojega sopotnika. 

»Ali si že kdaj bil pri meni, brat Branham?« 

»Ko ste potrkali na moja vrata, sem ravnokar odhajal iz vaše 

hiše.« 

Njegov obraz se je spačil od začudenja. »Čudno, nisem te 

videl tam.« 

»Tam sem bil duhovno. Gospod Himmel, če sem vas krstil, 

ste verjetno slišali, kako sem govoril o tem, da včasih vidim 

stvari, še preden se dejansko zgodijo?« 

»Da, spomnim se. Ali se ti je kaj takega zgodilo tudi sedaj?« 

»Da. In karkoli je to, ki mi govori te stvari, še nikoli mi ni 

povedalo laži. Gospod Himmel, ko bom prišel tja, bo vaš sin 

ozdravljen.« 

Ob teh besedah je John Himmel zavrl in zaustavil avtomobil, 

naslonil glavo na volan, z dlanmi prekril svoj obraz ter nenadoma 
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dejal: »Bog, sramujem se samega sebe. Če mi odpustiš, Ti 

obljubljam, da bom preostanek življenja živel samo Zate.« 

Ko so prispeli na cilj, je bila hiša videti natanko takšna, kot jo 

je Billy videl v viziji. Samozavestno je vstopil k vhodnim vratom. 

Tam je bil rdeč kavč, črnolasa mlada mamica, postelja s 

kovinskim okvirjem in bolni deček. 

John je vprašal svojo ženo: »Ali diha?« 

Dečkova pljuča se niso dovolj premikala, da bi se lahko to 

opazilo, zato je mamica držala kos papirja pred njegovim nosom, 

da bi zaznala dihanje. »Da, še vedno je živ,« je dejala, »vendar 

komaj.« 

Sedaj je Billy vedel, da so te težko zvite roke in noge, ki jih 

je videl v viziji, predstavljale pljučnico, ki je ubijala tega dečka. 

»Prinesite mi fanta,« je ukazal. 

Oče je prinesel fanta in ga držal, medtem ko je Billy molil 

zanj. Toda namesto da bi fant začel ozdravljati, se je stanje 

nenadoma poslabšalo. Premikanje je prebudilo njegova čutila. 

Grlo se mu je zamašilo, tako da je popolnoma prenehal dihati. 

Starša sta panično tresla sina in ga udarjala po hrbtu, dokler ni 

znova napolnil pljuč. Toda z vsakim novim vdihom se je zdelo, 

da bi lahko bil to zadnji – kašljal je, pljuval in se mučil. Občasno 

je med posameznimi vdihi zraka nemočno stokal. 

»Nekaj ni prav,« je pomislil Billy. Ko je hitro pregledoval 

sobo, je spoznal, kaj je narobe. Scena ni bila popolnoma takšna, 

kot je bila v viziji. Mamica se ni naslonila na kuhinjska vrata, 

Graham Snelling ni sedel na kavču in gledal skozi okno in na 

rdečem oblazinjenem stolu bi morala sedeti starejša ženska in 

brisati svoja očala. 

Ko je mamica vsa iz sebe brisala nos svojemu sinu, se je 

Billy usedel na kavč, osramočen. V svojem razburjenju je glede 

na vizijo deloval prehitro in s tem početjem zgrešil Boga. 
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Himmelu sploh ni mogel povedati, v čem je problem. Edino, kar 

je lahko sedaj storil: da se usede in čaka – v upanju, da bo Božja 

milost šla preko njegove napake. 

Uro in pol je Billy tiho sedel in molil sam pri sebi, medtem 

ko se je otrok obupno boril za svoje življenje. Ko se je na obzorju 

pojavila prva jutranja svetloba, je Graham Snelling dejal: »Moral 

bom oditi, ker moram biti na delu do osme ure.« 

»V redu,« je dejal John Himmel, »odpeljal te bom. Brat 

Branham, ali želiš tudi ti z njim?« 

»Ne, ostal bom tukaj.« 

Z upadlim srcem je Billy opazoval, kako si ob vhodnih vratih 

oba oblačita plašče. Vedel je, da je Graham Snelling svetlolasi 

človek iz vizije. Če Graham sedaj odide, kdaj se bo zopet vrnil? 

Nocoj? V skladu z vizijo otrok ne more biti ozdravljen, če 

Grahama ne bo tukaj. Billy se je vprašal, kako bo ta majhen bolan 

fantek sploh preživel dan.  

Ko je tako zrl skozi okno, je Billy zagledal starejšo žensko, ki 

se je po cesti približevala hiši. Takoj je opazil, da nosi očala. Billy 

je pomislil: »Oh, Bog, tako sem Ti hvaležen. Sedaj pa samo, da ta 

dva ne odideta.« 

John Himmel je zapel zadnji gumb na svojem plašču, potem 

pa se je ozrl proti svoji ženi in dejal: »Hitro se bom vrnil. Danes 

ne grem na delo.« 

Graham si je poravnaval ušesa pod kapo, ko se je zaslišalo 

trkanje pri zadnjih vratih na koncu hiše. Mamica je stekla skozi 

kuhinjo, da bi odklenila zadnja vrata. Hitro je vstopila starejša 

ženska in drhtela od mraza. 

»Kdo je?« je vprašal John. 

»Mama je,« je odgovorila mlada mamica in zaprla zadnja 

vrata. »Mama, ali si sploh kaj spala?« 
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»Komaj nekaj ur,« je odvrnila starejša gospa. »Kako je fant? 

Ali je kaj bolje, odkar sem odšla?« 

»Ne,« je odgovorila mlada mamica s tresočim glasom. 

»Mama, on umira,« in se ob tem razjokala. Obraz si je pokrila z 

dlanmi in naslonila glavo na kuhinjska vrata. 

»To je to,« je pomislil Billy, medtem ko je njegovo 

vznemirjenje raslo. »Točno tako je bilo videti v viziji. Babica 

mora sedaj sesti na stol in si obrisati očala, brat Snelling pa mora 

sedeti tukaj, kjer sem jaz.« 

Billy je vstal, da bi osvobodil kavč. Graham Snelling je snel 

kapo, se usedel tja, kjer je prej sedel Billy in gledal skozi okno. 

»Oh, moj Bog,« je pomislil Billy. »Samo, da se zgodi še ena 

stvar.« Babica je odšla v dnevno sobo in se usedla na rdeč stol. 

Očala so se ji zarosila, ker je prišla iz zunanjega hladu v vlažno 

toplo sobo, zato jih je snela z nosu in začela brisati… Točno tako 

kot v viziji. 

Nenadoma je bilo vse tako kot mora biti. Billy je lahko čutil 

ta poseben pritisk na koži, kot da je nekdo ali nekaj močnega stalo 

v bližini. Billy je dejal: »Brat Himmel, ali imaš še vedno zaupanje 

vame kot v Kristusovega služabnika?« 

»Zagotovo, brat Branham!« 

»Potem mi prinesi otroka.« 

Starša sta pustila otroka ležati, ker bi vsakič, ko bi ga 

dvignila, dobil napad kašlja in bi popolnoma prenehal dihati. 

Sedaj je oče brez dvoma in strahu dvignil svojega sina in ga 

prinesel k Billyju. 

Ko je položil roko na otrokovo modrikasto kožo, je Billy 

zmolil: »Nebeški Oče, odpusti neumnost svojega služabnika, ker 

je šel pred vizijo. Ozdravi tega otroka v imenu Jezusa Kristusa.« 
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Fant se je začel zvijati. Njegove modre ličnice so postale 

rdečkaste, njegove otrdele oči so se začele premikati in se potem 

osredotočile. »Očka!« je zavpil. »Oh, očka, očka!« In objel je 

očeta. 

Vsi v sobi so se osredotočili na fanta in si postavljali isto 

vprašanje: »Ali je z njim v redu?« Fant je dejal, da mu je dobro, 

vendar je Billy dodal: »Gospod Himmel, minili bodo trije dnevi, 

preden bo to popolnoma zapustilo otroka, ker je v viziji naredil tri 

korake, preden so se mu zvite okončine popolnoma zravnale.« 

John Himmel je odpeljal Billyja in Grahama nazaj v 

Jeffersonville, da bi pravočasno prišla na delo. 

V sredo zvečer je Billy svoji skupnosti povedal vse o viziji in 

ozdravljenju ter dejal: »Jutri popoldne želim, da greste vsi z 

menoj tja gor in pogledate skozi okno. Poglejte in boste videli, če 

bo ta majhen fant hodil in prišel z ›brki‹ od mleka na zgornji 

ustnici. Rokoval se bo z menoj in dejal: ›Brat Billy, jaz sem 

popolnoma zdrav.‹« 

V četrtek popolne je celotna cerkev šla skupaj z Billyjem k 

tej zakotni hiši z dvema sobama, imenovana ›strelska hiša‹. 

Ljudje so se nagnetli okrog okna, drugi pa so stali izza Billyja, 

medtem ko je trkal na prednja vrata. Mamica je delala v kuhinji 

na koncu hiše. Billy je lahko slišal, kako teče po lesenem podu do 

vrat, da bi jih odprla. 

»Pa, to je brat Bill. Vstopi in poglej spremembo na našem 

sinu.« Billy je vstopil, ne da bi kaj rekel. Skozi odprta kuhinjska 

vrata je lahko videl dečka, kako sedi v kotu in se igra z 

nekakšnimi kockicami. Deček je vstal in se sprehodil po podu. 

Njegove zgornje ustnice so bile okrašene z brki od čokoladnega 

mleka. S svojimi malimi rokami se je rokoval z Billyjem in dejal: 

»Brat Billy, jaz sem popolnoma zdrav.« 
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Na svoji sledeči službi v cerkvi je Billy povedal še preostali 

del vizije o deklici s posušeno roko in dveh zvitih nogah, ki bosta 

ozdravljeni. Poudaril je: »Ne vem, kaj to pomeni. Lahko vam 

povem samo to, kar sem videl.« 

Čez dva tedna, ko se je Billy zjutraj pojavil na delu, je 

gospod Scott, njegov nadrejeni, dejal: »Prišlo je pismo zate, Billy. 

Dal sem ga v tvoj nabiralnik.« 

Medtem ko je dobival delovne zadolžitve za tisti dan, je 

pogledal naslov, od koder je prišlo pismo. Poslala ga je gospa 

Harold Nale iz South Bostona, iz Indiane. Nikoli ni slišal za 

mesto South Boston v Indiani. Ko je strgal kuverto in odprl 

pismo, je prebral: 

 

Dragi g. Branham! 

Ime mi je g. Harold Nale. Živim v South Bostonu v Indiani. 

Imam hromo najstnico, ki je priklenjena na posteljo zaradi svoje 

bolezni. Njene sklepe je napadel artritis in sedaj zaradi bolečin 

joče noč in dan. Jaz sem metodistinja. Na molitvenem sestanku 

pred nekaj tedni… (Billyju so se zašibila kolena, ko je zagledal 

datum. To je bilo isti večer, ko je dobil vizijo o ozdravljenju 

hrome deklice) … mi je nekdo dal vašo knjižico z naslovom 

›Jezus Kristus je isti včeraj, danes in bo za vedno isti‹. Potem ko 

sem prebrala vašo knjižico, me je v srcu nekaj spodbudilo, da 

vam pišem in vas prosim, da pridete in molite za mojo hčerko.« 

S spoštovanjem! 

G. Harold Nale 

 

Tisti večer je v cerkvi, potem ko je ljudi spomnil na vizijo, 

Billy prebral pismo. »Prepričan sem, da je to ta deklica, ki sem jo 
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videl v viziji, vendar nikoli nisem slišal za to mesto. Ali kdo ve, 

kje je South Boston?« 

George Wright je dejal: »Brat Branham, mislim da je to južno 

od New Albanyja.« 

Nekaj ljudi je želelo oditi z Billyjem in videti izpolnitev 

vizije: Jim Wiseheart, Billyjev starejši diakon, dvajsetletna Meda 

Broy in gospod ter gospa Brace – par, ki se je nedavno priselil na 

to področje, da bi bil blizu Branhamovega Tabernaklja, potem ko 

je bil gospod Brace po Billyjevi molitvi čudežno ozdravljen od 

tuberkuloze. Ta konec tedna, ko se vsi stlačili v Billyjev 

avtomobil, je Billy izročil gospodu Bracu kos papirja, na katerem 

je bilo zapisano ime in dva datuma. 

»Čemu mi bo to?« 

»Na poti do tja se bomo nekje peljali mimo pokopališča. To 

boš našel napisano na nekem spomeniku.« 

»Mislil sem, da nikoli prej nisi bil v South Bostonu!« 

»Nisem. Te datume mi je dal Gospodov Angel. Ko jih bomo 

videli, bomo vedeli, da smo na pravi poti.« 

Odpravili so se proti jugu in ugotovili, da je George Wright 

mislil na mesto, ki se imenuje New Boston – in ne South Boston. 

Ko so na pošti vprašali za ta kraj, so izvedeli, da je South Boston 

vas, severno od Jeffersonvillea, takoj nad Henryvilleom. Ko so v 

Henryvilleu ponovno vprašali, so jim dali nepopolne daljne 

napotke. 

Peljali so se deset kilometrov po ozki makadamski cesti ob 

majhnih kmetijah, koruznih poljih, gozdnatih hribov in 

evkaliptusovih goščavah. Stranske ceste (ali pa so bile to glavne 

ceste) so se vejale, tako da je bilo težko vedeti, ali gredo v pravo 

smer. Nenadoma je Billyja nekaj od znotraj stisnilo s takšno 

močjo, da mu je odvzelo dih. Zavil je s poti in se ustavil.  
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»Kaj je narobe?« ga je vprašal Jim Wiseheart. 

Billy si je drhteče in nežno zmasiral sence. »Ne vem. Nekaj 

ni v redu. Potrebujem trenutek, da pridem k sebi.« 

Stopil je iz avtomobila in se sprehodil. Nato je dal nogo na 

zadnji odbijač in zmolil: »Nebeški Oče, kaj želiš, da tvoj 

služabnik spozna?« Hladen spomladanski zrak ga je osvežil, tako 

da ga je občutek pritiska na pljuča in grlo zapustil. Ko je gledal 

naokrog, je opazil cerkvico, daleč vstran od ceste. Ob stari 

cerkvici se je nahajalo majhno vaško pokopališče. »Brat Brace!« 

ga je navdušeno poklical, »prinesi mi ta papir.« 

Vsi so stopili iz avtomobila in šli za Billyjem do pokopališča. 

Takoj za vrati je stal velik marmorni nagrobni spomenik. Ime in 

oba datuma, vklesana v gladko belo površino, so bili identični z 

napisom na kosu papirja v roki gospoda Braca. 

»Nikoli prej nisem bil tukaj,« je dejal Billy, »vendar vem, da 

smo na pravi poti. Angel Gospodov me je zaustavil. Ni hotel, da 

bi zgrešil to oznako.« 

Čez nekaj kilometrov so se pripeljali na hrib in ob križišču 

zagledali majhno vasico. 

»Tukaj je to mesto,« je dejal Billy. »In tukaj je rumena 

trgovina. Poglejte sedaj! Ko se bomo pripeljali tja, bo iz trgovine 

prišel človek s sivimi brki in nas napotil. Oblečen bo v moder 

kombinezon in nosil rumeno žametno kapo. Počakajte in boste 

videli.« 

Gospa Brace je dejala: »Brat Branham, še vedno ne morem 

priti k sebi zaradi tistega nagrobnega spomenika. Nikoli še nisem 

videla, da bi se zgodilo kaj takega. Če se ta človek ne pojavi tako, 

kot si napovedal, potem ne vem, kaj bom naredila.« 

»Če se ne pojavi,« je dejal Billy, »potem vam pripovedujem 

velike bajke.« 
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Ko je avtomobil upočasnjeval, da bi se zaustavil na križišču, 

so se odprla vrata trgovine in iz nje je izstopil človek s sivimi brki 

in modrim kombinezonom ter z rumeno žametno kapo. Gospa 

Brace, ki je sedela v naročju svojega moža, se je onesvestila. 

Billy je dejal: »Glejte sedaj, obnašal se bo resnično smešno, 

kajti Gospodova moč je v bližini.« Ko je spustil šipo avtomobila, 

je dejal: »Gospod, povejte mi, kje živi Harold Nale.« 

Sprva je bil človek presenečen. Potem pa je, medtem ko je 

govoril, premikal oči sem ter tja, kot da bi bil nervozen. »Peljite 

se po tej poti približno en kilometer in nato zavijte na prvi cesti 

levo. To je druga hiša na vaši levi strani. Videli boste velik rdeč 

hlev na hribu. Zakaj?« 

»On ima bolno hčerko, kajne?« 

»Da, ima. Kaj je z njo?« 

»Gospod Jezus jo bo ozdravil.« 

Billy se je držal navodil tega človeka iz South Bostona, 

gospod Brace pa je na zadnjem sedežu nalahno udarjal svojo ženo 

po licih. Gospa Brace se je osvestila ravno v trenutku, ko so 

zavijali proti Naletovim. Billy je parkiral na dvorišču in vsi so 

izstopili. Vrata svoje hiše je odprla ženska krepke postave. 

»Kako ste kaj? Jaz sem brat Branham.« 

»Sem si kar mislila, da ste vi. Jaz sem gospa Harold Nale, 

tista, ki vam je poslala pismo.« 

»Veseli me, da smo se srečali, gospa Nale. Ti ljudje so prišli 

z menoj, da bi molili za vašo hčerko. Ona bo ozdravljena.« 

»Prosim?« Ženska je na široko odprla vrata. »Vstopite.« Ko 

so vstopili, Billy ni čakal, da bi jih gospa Nale vodila, ampak je 

samozavestno odkorakal po hodniku do dekletove sobe. Ostali so 

šli za njim in se ga držali. Soba, v katero so vstopili, se je do 

potankosti ujemala z njegovo vizijo: tam je bila peč na drva, na 
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stenah rumene tapete z rdečimi vzorci, napis nad vrati ›Bog, 

blagoslovi naš dom‹, postelja z medeninastim okvirjem, na 

pokrivalih pa je ležalo izčrpano dekle s fantovskim obrazom, 

usahlo roko in z nogami, zvitimi pod sebe. 

Ko je gospa Brace videla sobo in dekle, vse točno tako, kot je 

Billy opisal, je znova padla v nezavest. Njen mož je stekel k njej, 

jo delno dvignil, rahlo udaril po licih in jo spet poskušal osvestiti. 

Potem pa se je zgodilo nekaj, česar Billy kasneje ni znal 

pojasniti. Zdelo se mu je, da se je njegov duh oddvojil od telesa in 

odtaval v kot nad to skupino ljudi. Iz ptičje perspektive je 

opazoval sebe (oziroma svoje telo), kako hodi po podu proti 

postelji in pravi: »Sestra, tako govori Gospod: ›Ti boš 

ozdravljena.‹« Videl je sebe, kako polaga svoje roke na dekletov 

trebuh, točno tako, kot je to naredil v viziji. Potem se je njegov 

duh znova spustil v telo. Imel je zaprte oči in molil: »Gospod, to 

delam v skladu s tem, za kar verjamem, da je Tvoja zapoved.« 

Dekle je zavpilo. Billy je odprl oči in videl, da je njena roka 

popolnoma normalna. Vsa iz sebe zaradi navdušenja, se je dekle s 

pomočjo pravkar ozdravljene roke dvignilo s postelje. Noge so se 

ji zravnale, pri tem pa se ji je ena hlačnica pidžame zavihala 

navzgor ter odkrila njeno zaobljeno koleno – in s tem popolnoma 

izpolnila vizijo. 

Gospod Brace je uspešno spravil svojo ženo k sebi, tako da je 

lahko stala. Deklica, ki je bila prej priklenjena na posteljo, je 

zavpila: »Mama! Mama!« ter mahala s svojimi nogami na robu 

postelje, jih spustila na tla ter vstala. Gospa Brace je še enkrat 

pogledala na čudež in se ponovno onesvestila ter padla v naročje 

svojega moža. 

Kmalu je ta najstnica, medtem ko so čakali v dnevni sobi, 

prišla ven, ogrnjena v plašč in hodila s svojimi zdravimi nogami, 
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ter z roko, ki je bila vrsto let suha in neuporabna, česala svoje 

lase. Tokrat je gospa Brace uspela ostati pri zavesti. 
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Poglavje 25 

Čudež v M-i-i-i-lltownu 

1940 

NEKAJ TEDNOV po ozdravljenju hčerke od gospe Nale, je 

William Branham ponovno prenočil pri svoji mami. Čeprav je 

bilo pozno, ni mogel zaspati. Vstal je in se v temi sprehajal po 

skromni sobici, pri tem pa v srcu čutil nejasno tesnobo. Pomislil 

je: »Morda je nekje nekdo bolan in me potrebuje, da bi molil 

zanj.« 

Billy je pokleknil ob postelji in dolgo molil, ne da bi začutil 

olajšanje. Ko je dvignil pogled, je v kotu blizu perila, ki ga je 

njegova mama vrgla čez stol, opazil belo liso. Zares čudno, zdelo 

se je, kot da se nežno blešči. Ko se je ta bela lisa začela pomikati 

proti njemu, je Billy vedel, da je to Gospodov Angel. Videti je bil 

kot majhen bleščeč oblak. Bela meglica je počasi drsela vanj in 

nenadoma se je znašel nekje, kako stopa skozi senčno divjino. V 

daljavi se je zaslišal glas jagnjeta. »Be-e-e-e-e. Be-e-e-e-e.« 

Zvenelo je nebogljeno. Billy je dejal: »Ubogi mali. Grem 

pogledat, če ga bom lahko našel.« Napotil se je proti temu 

žalostnemu glasu, gledal izza dreves in pod grmovje ter iskal 
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kupček trepetajoče volne. Bolj kot se je približeval, bolj je 

meketanje postajalo vse glasnejše in kot da menja jakost in ton, 

dokler ni skoraj zvenelo kot človeški glas. Billy se je zaustavil in 

pazljivo poslušal. Zdelo se je, da jagnje meketa: »M-i-i-i-lltown… 

M-i-i-i-lltown…« Potem ga je vizija zapustila. 

Billy še nikoli ni slišal za mesto z imenom Milltown, zato je 

naslednji večer v cerkvi vprašal svojo skupnost, če kdo ve, kje je 

to. 

George Wright je dejal: »Jaz vem, brat Branham. To je 

majhno mesto, približno 55 km zahodno od tu, blizu mesta, kjer 

živim.« 

»Naslednjo nedeljo bom odšel tja,« je pojasnil Billy. »Tam je 

nekdo v težavah.« In svoji skupnosti je povedal o viziji. 

»Jaz te bom odpeljal,« se je ponudil George Wright. 

Milltown se je pokazal kot tipična podeželska sredina 

Indiane. V nedeljo je bila najbolj prometni predel tržnica sredi 

mesta, kamor so vsi kmetje prihajali po tedenskih nakupih. Ko sta 

se vozila po glavni ulici, je Billy pomislil: »Sprašujem se, kaj 

Gospod želi od mene?« Ker ni mogel predlagati nič drugega, se je 

odločil, da bo pridigal na vogalu zraven trgovine. Vstopil je v 

trgovino in kupil lesen zaboj. Na uličnem vogalu ga je obrnil 

naokrog in stopil nanj s Svetim Pismom v roki ter se nameril 

pridigati vsakemu mimoidočemu. Toda čeprav je na uličnih 

vogalih v Jeffersonvilleu oznanjeval več stokrat, se zaradi nekega 

čudnega razloga ni mogel spomniti teme, na katero bi pridigal. 

Kmalu je postalo jasno, da se ljudje ne bodo zaustavili, da bi 

poslušali njegovo nepovezano improvizirano pridigo. 

George Wright je dejal: »Brat Branham, odšel bom na hrib k 

nekemu znancu, da mu prodam nekaj jajc. Ali želiš iti z menoj?« 

»Lahko bi. Tukaj ne dosežem nič.« 
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Na poti proti vrhu hriba sta se peljala mimo velike bele 

cerkve. Billy je komentiral: »Ali ni to čudovita zgradba?« 

»Da,« je odvrnil George. »Veš, žal mi je tega mesta. Včasih 

je bila tu baptistična cerkev, vendar je zadnji pastor zašel v 

težave. Celotna skupnost se je razšla in se priključila k drugim 

cerkvam v mestu, to zgradbo pa je prevzela mestna uprava.« 

»Brat George, zakaj ne bi zaustavil avtomobila in me pustil, 

da tukaj izstopim? Čutim, da me nekaj vleče k tej cerkvi.« 

»V redu, brat Billy. Pobral te bom, ko se bom vračal.« 

Ko je avtomobil odpeljal, se je Billy povzpel po stopnicah in 

poskušal odpreti vrata. Bila so zaklenjena. Usedel se je na prednje 

stopnišče, prekrižal roke, sklonil glavo in zmolil: »Gospod, če me 

želiš v tej cerkvi, Te prosim, da mi odkleneš vrata.« 

Kmalu je prišel človek in dejal: »Pozdravljen. Videl sem te, 

kako sediš tukaj, pa sem se vprašal, če ti lahko kako pomagam.« 

»Dobro, jaz sem pridigar,« je pojasnil Billy, »in želel sem si 

ogledati to cerkev, vendar je zaklenjena.« 

Človek je odvrnil: »Jaz imam ključ.« 

»Hvala Ti, Gospod,« je zašepetal Billy. 

Tujec mu je odklenil prednja vrata in ga popeljal skozi 

majhno preddverje v velik avditorij, ki je lahko sprejel približno 

štiristo ljudi. 

»Kdo je lastnik zgradbe?« je vprašal Billy. 

»Mesto. Jaz samo skrbim zanjo. Uporabljamo jo samo za 

poroke in pogrebe.« 

»Ali bi bilo možno, da bi imel tukaj prebujenje?« 

»Za to boš moral oditi do mestnih uradnikov.« 

Ko se je George Wright vrnil, sta poiskala župana, ki je dejal: 

»Seveda, le če boste vgradili števec. Zgradba je trenutno brez 

elektrike.« 
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»Glede tega ne bo problema,« je dejal Billy. »Jaz delam za 

komunalno službo v Jeffersonvilleu. Enostavno bom vgradil svoj 

lasten števec.« 

Naslednjo nedeljo zjutraj je Billy v staro cerkev vgradil svoj 

števec in začel obiskovati ljudi v okolici ter jim pripovedovati o 

srečanjih prebujenja, katerih začetek je planiran za naslednjo 

sredo zvečer. Njegov prvi kontakt ni kaj prida obljubljal. »Kako 

ste, gospod? Jaz sem Billy Branham.« 

»Dobro jutro, jaz sem J…« 

»Gospod J…, naslednjo sredo zvečer bomo v stari beli cerkvi 

na hribu začeli s srečanji prebujenja. Ali boste prišli?« 

Gospod J… se je je pokazal kot trdo kuhano jajce. »Jaz 

vzgajam piščance. Nimam časa za cerkev.« 

»Dobro, toda ali ne morete za kratek čas pustiti piščancev in 

priti na srečanja?« je vztrajal Billy. 

»Poslušaj, mali,« je zabrusil človek. »Razmišljaj o svojih 

problemih, jaz pa se bom ukvarjal s svojimi.« 

»Nisem vas hotel užaliti, gospod.« 

In tako se je nadaljevalo ves preostali del dneva. No, večina 

je bila kljub vsemu prijaznejša od gospoda J…, vendar so vsi, s 

katerimi se je pogovarjal, zavrnili idejo o prebujenju. Billyju bi to 

morda vzelo pogum, če ne bi vedel, da je tam po Gospodovi 

besedi. Nekje v Milltownu je meketalo eno Božje jagnje in iskalo 

pomoč. Glede na to, da mu je vizija pokazala samo majhen detajl, 

ime mesta, je Billy vedel, da mora vztrajati v prizadevanju, dokler 

se ne pojavi to jagnje, ki je v potrebi. 

George Wright je v lokalnem časopisu objavil oglas o 

prihajajočem prebujenju in svojega pastorja predstavil kot še 

enega ›Billyja Sundayja‹ ter povezal Billyja s slavnim igralcem 

bejzbola, ki je nekoč zapustil bejzbol in začel s prebujenji, umrl 
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pa je leta 1935. Ta domislica bi morda pritegnila majhno 

zainteresirano skupino, če v oglasu ne bi bilo omenjeno tudi 

›Božansko ozdravljenje‹ in poudarjeno, da bo pastor Billy 

Branham molil za bolne. Takšna radikalna ideja je odbila 

konservativne prebivalce Milltowna. To nedeljo so lokalni 

pastorji svetovali svojim skupnostim, naj se izogibajo takšnim 

neumnostim. Lokalna ›Kristusova cerkev‹ je šla celo tako daleč, 

da je svojim članom zagrozila z izobčenjem, če si bodo drznili 

obiskati to prebujenje. Ob takšni opoziciji sploh ni bilo čudno, da 

so v sredo zvečer v klopeh stare baptistične cerkve sedeli samo 

štirje ljudje: George Wright, njegova žena ter njuni sin in hčerka. 

Billy je svoje sporočilo predal tako, kot da je polna cerkev. 

V četrtek zvečer se je zdelo, da se bo ponovila sreda. Toda 

pet minut pred začetkom službe se je po prednjih stopnicah 

povzpel človek s pipo v ustih in pogledal skozi odprta vrata. 

Ko je opazil, da med vrati stoji človek, je George Wright 

pohitel, da bi ga povabil v prostor. »No, gospod Hall, lepo vas je 

videti,« ga je pozdravil George. 

Ta človek je imel skuštrane lase, umazano obleko in 

manjkalo mu je nekaj zob. Obrnil je svojo pipo naokrog ter jo 

potresel ob steno, da se je pepel posipal po stopnicah. »Kje je ta 

mali ›Billy Sunday‹, s katerim se hvališ? Želim ga videti.« 

Gospod Hall se je usedel v prvo klop, na katero je naletel, 

George pa je odhitel naprej, da bi opozoril svojega pastorja. »Brat 

Billy, pravkar je skozi vrata stopil najtežavnejši človek v tem 

kraju. Ime mu je William Hall. Ima kamnolom na vrhu hriba. 

Pravi nasilnež je.« 

Billy je sedel na stolu izza pridigalnice in bral Sveto Pismo. 

Vanjo je vtaknil oznako za strani in vstal: »Morda je on tisti, ki ga 

Gospod išče.« 
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Ko je Billy začel pridigati, je George Wright odšel na konec 

cerkve in povabil gospoda Halla, da se pomakne bliže. 

»Ne, hvala. Jaz bom poskrbel za stvari tu odzadaj, ti pa 

poskrbi za tiste odspredaj.« 

Toda do konca Billyjeve službe je gospod Hall, ne samo da 

se je pomaknil bliže, ampak je celo klečal pred ograjo 

pridigalnice in jokal k Bogu, naj se usmili njegove duše. 

Do petka zvečer je novi William Hall prisilil nekaj svojih 

sosedov in zaposlenih, da so prišli na prebujenje. Na koncu službe 

je Billy zmolil za vsakega, ki je bil bolan. Nekaj ljudi je prišlo 

naprej in bilo ozdravljenih. 

Pozneje je gospod Hall dejal: »Veš, brat Branham, ko sem 

danes govoril o srečanjih in vabil ljudi, sem izvedel, da obstaja 

neko dekle, ki je spraševalo po tebi. Imenuje se Georgie Carter in 

ima že več let tuberkulozo. Georgie ima skoraj sedemindvajset let 

in če se dobro spomnim, so mi povedali, da je v postelji že skoraj 

devet let in osem mesecev. Sedaj je v precej slabem stanju – sama 

kost in koža jo je. Tako je slabotna, da se ne more niti toliko  

dvigniti, da bi pod njo postavili nočno posodo. Mislim, da je brala 

majhno knjižico, ki si jo napisal o tem, da je Jezus isti danes, tako 

kot včeraj, in te prosi, da bi prišel ter molil zanjo.« 

Billyjeva intuicija mu je govorila, da je to tisto jagnje, ki je 

meketalo v viziji. »Kaj še čakamo? Podimo in zmolimo zanjo.« 

»Bojim se, da to ni tako preprosto. Njeni starši pripadajo 

›Kristusovi cerkvi‹ in ne želijo imeti nič skupnega s teboj. Mislijo 

namreč, da si prevarant.« 

»V tem primeru,« je dejal Billy, »bom to v molitvi položil 

pred Boga.« 

Ozdravljenja, ki so se zgodila v petek zvečer, so dregnila v 

osje gnezdo razprav v okoliških skupnostih. Na plano je privrela 

jeza in mnogi so se norčevali, toda nekateri so postali radovedni. 
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V soboto zvečer je v klopeh stare bele cerkve sedelo trideset 

novih obrazov in nekaj novih ozdravljenj je dolilo olja na ogenj v 

lokalnih razpravah. 

Po službi je gospod Hall prinesel Billyju dobre novice. 

»Carterjevi so se premislili in ti dovoljujejo, da nocoj moliš za 

njihovo hčerko, če nobenemu od staršev ne bo potrebno biti v 

hiši, ko boš prišel. Predvidevam, da je Georgie zelo jokala za 

teboj, zato upajo, da jo bodo s tem pomirili.« 

»Mislim, da so morali dobiti dovoljenje od svojega pastorja, 

preden so dovolili, da pridem k njim,« je komentiral Billy. 

»Kakorkoli, pojdimo.« 

To, kar je Billy videl, ko je vstopil v sobo te mlade ženske, ga 

je zadelo v srž njegovega sočutja. Več kot devet let bolezni je 

Georgie Carter tako izželo, da je sedaj ležala v postelji kakor 

okostnjak, prekrit s kožo. Njene roke so bile videti kot metlin 

ročaj. Ni imela več kot 25 kilogramov. Na polici ob njeni glavi je 

bila kopija Billyjeve knjižice ›Jezus Kristus je isti včeraj, danes in 

bo za vedno isti‹. 

Georgine ustnice so se premaknile, toda Billy ni mogel 

slišati, kaj je povedala. Pristopil je k postelji in se sklonil. 

Zašepetala je: »Brat Branham, verjela sem, da boš prišel in da mi 

bo Jezus dal ozdravljenje.« 

»Sestra, če bo On to storil, ali Mu boš služila z vsem svojim 

srcem?« 

Nalahno je prikimala z glavo in ponovila: »Z vsem svojim 

srcem.« Potem je začela kašljati. Njena medicinska sestra je 

primaknila čašo k njenim ustom, toda ubogo dekle je bilo tako 

slabotno, da ni imela moči izpljuniti. 

Da bi ohrabril njeno vero, je Billy povedal Georgie vse o 

ozdravljenju hčerke gospe Nale. Georgie je vprašala: »Zakaj ne 

storiš tudi meni tega, kar si storil deklici od Nale?« 
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»Sestra, to je bila vizija. Najprej moram imet vizijo. Čez dva 

tedna bom zopet imel tukaj v mestu štiridnevna srečanja 

prebujenja. Morda mi bo Bog do takrat pokazal kaj 

konkretnejšega. Za sedaj pa, lahko molim zate – to je vse, kar 

vem. Če mi bo Bog pokazal kaj več, se bom vrnil. Toda še vedno 

verjamem, da boš ozdravela, potem ko bomo molili zate.« 

Ko so čez dva tedna ponovno odprli vrata stare baptistične 

cerkve v Milltownu, je Billy pridigal o milosti odrešenja in moči 

ozdravljenja Jezusa Kristusa dvakrat večji množici kot prej. Vsak 

večer je videl večje število ljudi in med občinstvom je bilo več 

spreobrnjencev, kar je Billyja spodbudilo, da sobotno popoldne 

rezervira za službo krščevanja. 

V soboto, 1. junija leta 1940, so se zbrali v Totem Fordu na 

reki Blue. Billyja je presenetilo, da je bilo na obali reke veliko več 

ljudi, kot pa na katerikoli večerni službi prebujenja. Ko je to 

omenil Williamu Hallu, mu je le ta povedal, da je nek lokalni 

pastor pripeljal vso svojo skupnost, da bi to opazovali. 

Billy je do pasu stopil v hladno tekočo vodo in poklical nove 

vernike, naj pridejo in zapečatijo svoje pričevanje s krstom. 

Odzvalo se je skoraj petdeset ljudi. Billy jih je drug za drugim 

krstil v ime Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je Billy prišel do zadnje 

osebe v vrsti, je zmolil: »Bog, tako kot si poslal Janeza, da krsti 

Jezusa, tako nam je Jezus dejal: ›Pojdite po vsem svetu in 

oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo 

krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. 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.‹«28  

                                                 
28 Marko 16, 15 – 18 
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V tem trenutku je množica začela kričati in vzklikati, se 

rokovati in ploskati, kot da se je Božji Duh pomikal od enega do 

drugega. Praktično so vsi, ki so še bili v suhih oblačilih, stali v 

vrsti za krst, vključno s pridigarjem, ki je pripeljal svojo skupnost. 

Drug za drugim so ti ljudje vstopali v reko – moški v oblekah s 

kravatami, ženske v svilenih oblekah, starši z otroki. Billy je 

nadaljeval s krščevanjem do poznega popoldneva. Ko je končal, 

so bile njegove noge tako mrzle in odrevenele, da sta ga morala 

dva moža odnesti iz vode. 

George Wright je odpeljal Billyja k sebi domov, da bi ga 

nahranil in mu omogočil, da se spočije za večerno službo. Ko sta 

prispela, sta morala eno uro čakati na večerjo. Billy je dejal 

svojemu prijatelju: »Odšel bom ven v gozd, da bi molil. Nekaj me 

močno pritiska v prsih.«  

»V redu,« je dejal George, »toda ko bom pozvonil za večerjo, 

se takoj vrni, ker bova morala pohiteti, če želiva pravočasno priti 

v cerkev.« 

Billy se je prebil skozi nizko rastlinje in pokleknil ob 

drenovem grmu. Sonce je že zahajalo in začelo se je mračiti. 

Kljub bremenu na svojem srcu, mu je bilo težko vstopiti v 

molitveno razpoloženje. Zrak je bil hladen in ni mu bilo prijetno. 

Skozi hlače ga je pikalo trnje in skrbelo ga je, da ne bi zamudil v 

cerkev. Vendar je uporno poskušal, dokler njegova molitvena 

krila niso ujela vetra Božjega Duha, dvigujoč Billyja visoko nad 

nepomembno vznemirjenost zaradi trnja in hladu. Zazvonil je 

zvon za večerjo, toda Billy je bil pregloboko v molitvi, da bi ga 

slišal. Zvon je zvonil in zvonil, toda brez rezultata. Kmalu so 

Wrightovi s svetilkami začeli preiskovati gozd ter klicati svojega 

pastorja. 

Ko je odprl oči, se je Billy prestrašil svetlobe, ki ga je 

obsijala nedaleč od drenovega grma. Skozi gozd je zadonel 
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globok glas in spregovoril: »Pojdi h Carterjevim in Georgie bo 

ozdravljena.« 

Vzklikajoč od veselja, je Billy skočil na noge in stekel proti 

Wrightovi kmetiji. Tekel je čez polje in izza hišnega vogala 

naletel točno na roke Georgea Wrighta. 

»Brat Billy, kje si bil? Ljudje te iščejo po vsem hribu. Mama 

te čaka z večerjo več kot eno uro.« 

»Brat Wright, nocoj ne bom večerjal. Georgie Carter bo 

popolnoma ozdravljena. To je ›Tako govori Gospod‹!« 

Obrvi Georgea Wrighta so se dvignile, kolikor so se lahko. 

»Ali misliš, da bo vstala?« 

»Takoj ko prideva tja, bo normalna in v nekaj minutah 

zdrava.« 

»Potem pa pridi,« je dejal George. »Grem po avtomobil, ti pa 

pojdi in povej mami, da smo te našli. Ona bo lahko povedala 

ostalim.« 

V hiši je bil gospod Brace. Ko mu je Billy povedal dobro 

novico, ni mogel verjeti. »Misliš na tiste kosti? Ali lahko grem s 

teboj in to vidim?« 

»Seveda!« 

George se je pripeljal z avtomobilom in vsi trije so se kmalu 

odpeljali po blatni cesti, dolgi približno 13 km, proti Milltownu. 

 

 

V ISTEM ČASU JE bila gospa Carter vznemirjena in stopala po 

podu svoje hiši. Prej v tem dnevu je sedela ob postelji svoje 

hčerke, ko se je Georgie pogajala z Bogom. Georgie je Bogu 

obljubila, da bo, če bo tega dne ozdravljena, odšla v Totem Fort 

in se krstila skupaj z ostalimi. Ker je popoldne minilo, ne da bi se 

zgodil čudež, je Georgie skoraj zblaznela in jokala do 

onemoglosti. Gospa Carter je bila zelo razburjena zaradi celotne 
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situacije. Odšla je v kuhinjo, pokleknila in molila: »Dragi Bog, 

usmili se Georgie. Mala ubožica leži tam v smrtnih mukah in 

sedaj je prišel ta prevarant v naš kraj, ki trdi, da je nekaj, kar ni, in 

je strašno razžalostil ter zmedel mojega otroka. Bog, usmili se.« 

 Dvignila je glavo in obrisala oči. Zahajajoče sonce je skozi 

kuhinjsko okno obsijalo nasprotni zid z intenzivno rdečo 

svetlobo. Gospa Carter je zagledala, kako se po zidu pomika 

človeška senca. Najprej je pomislila, da izza hiše prihaja njen 

mož. Toda ko so se ji obrisi približali, se je zdelo, da je to senca 

Jezusa Kristusa. 

Zajecljala je: »Kdo – kdo si ti?« 

Senca se je obrnila in pogledala proti vratom. Tudi gospa 

Carter se je obrnila in bila presenečena, ko je zagledala tega 

pridigarja, Billyja Branhama, kako vstopa skozi prednja vhodna 

vrata brez trkanja. Vedela je, da je to Branham, ker je videla 

njegovo sliko v tej majhni knjižici, ki je zganila njeno hčer. 

Branham je držal Sveto Pismo na srcu, sledila sta mu dva moža – 

prvi je bil domačin George Wright, drugega pa ni poznala. Vsi 

trije so šli mimo nje proti Georgijevi sobi, toda še preden so prišli 

do nje, so izginili. 

Gospa Carter je prekrila svoja usta z rokami in zavpila: »Oh, 

milost! Zagotovo sem zaspala!« Stekla je proti sobi svoje hčerke 

in blebetala: »Georgie! Georgie! Nikoli ne boš uganila, kaj se je 

pravkar zgodilo. Bila sem v kuhinji v molitvi in…« 

Zaslišala je, da je prispel avtomobil in se ustavil pred hišo. 

Nekdo je zaloputnil z avtomobilskimi vrati. Gospa Carter je 

pogledala skozi odprta vrata spalnice v kuhinjo in zagledala 

mladega pastorja Branhama, kako vstopa skozi prednja vrata s 

Svetim Pismom, naslonjenim na prsa. Za njim sta stopala dva 

moža. To se ji je zdelo preveč čudno, da bi razumela. Zavila je s 
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svojimi očmi, se onesvestila in padla po tleh, kakor da bi vrgel 

vrečo moke s stola.  

 

 

KO JE BILLY pred Carterjevo hišo stopil iz avtomobila, je 

začutil, kako je v njegovem telesu naraslo navdušenje popolne 

gotovosti. Sedaj ga ni moglo nič več zaustaviti. Imel je vizijo. 

Vedel je, na čem je. Ko se je vzpenjal po stopnicah proti verandi, 

se mu je zdelo, da se je njegov duh oddvojil od telesa. Gledal je 

samega sebe, kako odpira prednja vrata in vstopa brez trkanja. V 

postelji je ležalo ubogo mlado dekle, Georgie Carter, suha in 

izsušena kakor egiptovska mumija. Njena mama, ki je klečala ob 

postelji, ga je enkrat pogledala in se onesvestila. Billy je gledal 

samega sebe, kako stopa proti postelji. Potem se je njegov duh 

vrnil v telo. 

Pogledal je na slabotno dekle in dejal: »Sestra Georgie, 

Gospod Jezus Kristus, ki si Ga ljubila in v katerega si upala ves ta 

čas, ta isti Jezus me je včeraj srečal v gozdu in v viziji povedal, da 

boš ozdravela. Zatorej, prijemam te za roko in pravim v imenu 

Jezusa Kristusa, vstani na svoje noge in bodi zdrava.« 

Billy jo je prijel za koščeno roko in jo nežno potegnil. Toda 

ni bilo potrebno, da bi bil nežen. Georgie je zavpila, ko je 

nadnaravna sila ojačala njeno telo. Odvrgla je pokrivala in 

živahno skočila iz svojega zapora kakor šoloobvezno dekle na 

božično jutro. 

Iz druge sobe je pritekla Georgieva mlajša sestra, da bi 

preverila nastali direndaj. Zagledala je svojo starejšo sestro, ki je 

bila v njenih spominih vedno vezana na posteljo, kako pleše po 

sobi kakor majhen okostnjak. Od šoka je za trenutek prenehala 

razumno razmišljati. Zavpila je, se zgrabila za lase in stekla skozi 

odprta prednja vrata ter kričala: »Nekaj se je zgodilo! Nekaj se je 

zgodilo!« 
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Gospod Carter se je vračal iz hleva in nosil vedro mleka. Ko 

je zaslišal kričanje, je v strahu pred najhujšim spustil mleko in 

stekel v hišo, vendar se je ob vhodu zaustavil in zaprepadeno 

gledal svojo hčerko Georgie, kako sedi za klavirjem in igra 

pesem, ki se jo je naučila že kot majhna deklica: 

 

Jezus, obdrži me blizu križa, 

tam je dragocena fontana, 

prosta za vse – zdravilen potoček, 

ki teče s Kalvarije. 

 

Pozneje se je George Wright odpeljal na hrib v cerkev, da bi 

zbrani množici povedal, zakaj se pastor Branham ni pojavil 

pravočasno. Vsi so želeli videti čudež iz prve roke. Ko so prispeli 

h Carterjevi hiši, se je Georgie po kolenih in rokah plazila po 

dvorišču in poljubljala rožice in travo. 29 

Razumljivo, naslednji večer je bila stara bela cerkev prepolna 

ljudi. Ko je bila služba končana, je William Hall vprašal: »Brat 

Branham, kaj načrtuješ tukaj v bodoče?« 

»Nisem prepričan. Sploh nisem razmišljal dlje, kot do 

najdenja izgubljenega jagnjeta iz vizije.« 

                                                 
29 Georgie Carter je živela zdravo vse do leta 1954, ko so ji 

diagnosticirali rak na dojki. Takrat je imela enainštirideset let. V 

trenutku, ko je bil rak odkrit, so bile metastaze že tako razširjene, da ni 

bilo več medicinskega upanja za ozdravitev. V obupu je znova vprašala 

Williama Branhama, če bi molil zanjo. On je to storil in Georgie Carter 

je bila ponovno ozdravljena. Živela je še štiriinštirideset let, umrla pa je 

22. marca, leta 1998, v petinosemdesetem letu starosti. 
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George Wright je ugotovil: »Bila bi sramota, če bi te ljudi 

pustili, ne da bi jim dali obilje osnovnega svetopisemskega 

učenja.« 

Billy se je strinjal. »Predvidevam, da bi lahko redno prihajal 

sem, dokler Bog ne bo obudil nekoga, ki bo opravljal to delo.« 

Gospod Hall, ki bo pozneje postal pastor te baptistične cerkve 

v Milltownu, je izrazil svoje odobravanje. »Bilo bi dobro, če bi 

izkoristili to lepo staro cerkev še za kaj drugega, kot pa za 

pogrebe. In zdi se, da jih je bilo tako ali tako preveč. Enega 

imamo v ponedeljek.« 

»Oh, ali je kdo, ki sem ga poznal?« je vprašal George. 

»Mislim, da poznaš gospoda J…« 

George in Billy sta se spogledala. George je dejal: »Mislim, 

da ne bo več vzgajal piščancev.« 

Billy je dodal: »Res škoda, da ni mogel najti vsaj malo časa, 

da bi poskrbel za svojo dušo.« 
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Poglavje 26 

Izgubljen na gori Hurricane  

1941 

PESEM SO ODPELI. Billy Paul je nestrpno stal pred svojo 

torto, globoko vdihnil in začel pihati, dokler ni bilo vseh šest 

svečk ugasnjenih. Žareč od sreče je razmotaval darila. 

William Branham se je zadovoljno nasmihal, ker je njegov 

sin užival ob svojem rojstnem dnevu – zahvaljujoč Medi Broy. 

Ona je spekla torto za Billyja Paula in organizirala njegovo 

zabavo s torto v želji, da bi ta dan – sobota, 13. september, 1941 – 

njenemu majhnemu varovancu ostal v spominu. 

Do sedaj je bila Meda varuška Billyju Paulu vsak delovni dan 

skoraj polnih pet let. Zdelo se ji je čisto normalno, da mu pripravi 

rojstnodnevno zabavo. Vendar pa niso vsi v skupnosti gledali na 

Medino in Billyjevo situacijo tako nedolžno. Mnogi nesramneži 

so razširjali zlobne govorice glede ›tega mladega pridigarja in 

njegove hišne pomočnice‹. 

Billyja so motila ta neprimerna namigovanja na račun 

Medinega dobrega značaja, pa vendar, lahko je razumel, zakaj so 
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ljudje to govorili: ona je bila lepo mlado dekle, primerna za 

možitev, ki v svojem življenju praktično ne dela nič drugega, kot 

da mu pere perilo, čisti hišo in pazi na sina. Zares ni bilo pošteno 

do Mede, da ji jemlje toliko časa. Billy se je odločil, da je za 

Medo bolje, da jo odslovi. Odločil se je, da ji bo nekega 

popoldneva to povedal, ko bo po službi prišel po Billyja Paula. 

Toda vedno, ko bi se pojavila priložnost, je umolknil. Kako naj 

reče temu nežnemu dekletu, ki je skrbela za njegovega sina skoraj 

pet let, da želi sedaj drugo varuško? Ni se mogel prisiliti, vendar 

je čutil, da mora to storiti za njeno dobro. Moral je Medo 

osvoboditi od tega, kar jo je začasno povezovalo z njim, da bi 

lahko razvila ustrezno življenjsko razmerje z nekom. 

Končno si je Billy izmislil pomožni načrt. Mislil je, če bo 

povabil kakšno drugo žensko na zmenek, da bo Meda tako jezna, 

da bo kar sama dala odpoved. Vendar ni bilo tako. Meda se sploh 

ni razjezila; to ji je strlo srce. Jokala je dolge dneve. 

Tudi Billy se je počutil grozno. Toliko je mislil na Medo in 

poskušal narediti to, kar je najboljše zanjo, namesto tega pa je vse 

zakompliciral. Najmanj, kar ji je dolgoval, je bilo pojasnilo. 

»Meda, ali ne vidiš? Preveč časa ti jemljem. Ti si predobro dekle, 

da bi svoje življenje porabila zame.« 

»Toda Billy, jaz te imam rada. Vedno sem te imela rada. In še 

več; ti si edini človek, ki ga bom kdaj ljubila.« 

»Cenim to, Meda. Tudi jaz te imam rad. Ampak veš, jaz bom 

živel kot puščavnik. Ne bom se znova poročil, nikoli, kako naj ti 

potem jemljem tvoj čas?« 

To je bil argument, ki ga Meda ni mogla sprejeti. Ko se je 

umaknila v samoto, je položila odprto Pismo v naročje in izrekla 

molitev: »Gospod, če Ti to želiš, ne želim Ti biti neposlušna…, 

toda kljub temu ljubim Billyja. Ne vem, kaj naj naredim. Gospod 

Jezus, ali mi boš pomagal? Nikoli prej v svojem življenju Te 
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nisem prosila kaj takega, Gospod, in upam, da mi nikoli več ne bo 

treba; toda sedaj Te sprašujem: ko bom odprla Pismo, ali mi boš, 

prosim Te, pokazal pisemski citat kot vodilo in tolažbo?« 

Zaprtih oči je odprla sredino Svetega Pisma in položila svoj 

kazalec na sredino strani. Potem je pogledala. Prst je pokazal na 

vrstico v 4. poglavju Malahije: »Glejte, pošljem vam Elija, 

preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni.« 

»To je nenavaden pisemski citat za tolažbo,« je pomislila. 

»Sprašujem se, zakaj Gospod…« Potem se je spomnila. Pred 

mnogimi leti je stala na obali reke, Billy pa je bil v vodi in krstil 

ljudi, ko se je okrog poldneva pojavila zvezda. Sama ni videla 

ognjene krogle, ker je imela v času molitve zaprte oči, toda nikoli 

ni mogla pozabiti glasu, ki je oznanil: »Tako kot je bil Janez 

Krstnik poslan, da najavi prvi prihod Jezusa Kristusa, si ti poslan 

s sporočilom, da najaviš Njegov drugi prihod.« Sedaj je 

razumela, zakaj ji je Gospod dal ravno ta odlomek za tolažbo. 

»Glejte, pošljem vam Elija, preroka…« Meda je vstala in šla 

svojo pot z mirnim srcem, prepričana, da se bosta z Billyjem 

poročila. 

Tudi Billy ni bil daleč od tega zaključka. Nekega dne se je po 

službi ustavil pri Broyjevih, da bi pobral sina. Billy Paul se je 

igral v kupu peska. Billy je dejal: »Billy, pridi, z očkom greš 

domov.« 

Billy Paul je obrnil glavo in vprašal: »Očka, kje je moj 

dom?« 

Billy je bil šokiran. V zadnjem času je živel v majhni hišici 

na splavu, ki je bil zasidran na reki, ker je sovražil bivanje v svoji  

najeti hiši – brez Hope se mu je zdela tako prazna. Pogledal je 

svojega šestletnega sina in pomislil: »Če bi ga nekega dne vodili 

na električni stol, bi se morda ozrl in dejal: ›Očka, če bi storil to, 

kar te je prosila mama, in bi se ponovno poročil ter mi ustvaril 

dober dom, namesto da me vlačiš od enega konca do drugega, se 

to ne bi zgodilo.‹« Medtem ko je Billy otresal pesek s hlač 
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svojega sina, je pomislil: »Hope je pred smrtjo morda imela 

prav.« 

To noč je Billyja nekaj prebudilo iz globokega sna. Ko je tiho 

ležal v mraku, je poslušal valove, kako nežno udarjajo v njegovo 

hišico na splavu. Ampak tam je bilo še nekaj. Ali je kdo stal na 

notranji strani vrat? Od strahu so se mu naježili lasje na zatilju. 

Nato je Billy zaslišal globok zveneč glas: »Vzemi Medo Broy ter 

se poročita 23. oktobra.« 

 

  

WILLIAM BRANHAM in Meda Broy sta se poročila 23. 

oktobra, leta 1941. Za poročno potovanje je Billy predlagal obisk 

Niagarskih slapov in nadaljevanje potovanja vzhodno ob severni 

meji Združenih držav Amerike proti gori Adirondack v zgornjem 

New Yorku. Billy je nekajkrat bil v teh krajih in tukaj je poznal 

nekega logarja. Pred dvema letoma sta skupaj z logarjem 

Dentonom na gori Hurricane, blizu kanadske meje, ujela tri 

medvede. Če bi to jesen lahko šel na lov, je Billy upal, da bi lahko 

ujel še kakšnega medveda, s čimer bi si zagotovil obilje mesa čez 

vso zimo. 

Medi se je to zdelo pametno. Vedela je, kako sta bila na 

začetku njune zakonske zveze siromašna. Ob večerih je Billyju 

pomagala nabirati borovnice, da bi zaslužila dovolj denarja za 

premog čez zimo. Če bi se oskrbela z mesom, bi to bil dobrodošel 

prispevek k njunemu majhnemu proračunu. 

Billy je napisal: »Gospod Denton, prihajam to jesen. S teboj 

želim ujeti še kakšnega medveda.« 

Gospod Denton je odpisal: »Dobro, Billy, pridi. Jaz bom v 

koči na koncu poti proti gori Hurricane…,« in napisal datum v 

novembru. »Lahko mi boš pomagal spustiti telefonsko žico, ki 

smo jo napeli to pomlad, potem pa bova lovila medvede.« 

Na vrhu gore Hurricane je bila razgledna točka. To pomlad je 

Billy logarju pomagal potegniti telefonsko žico 8 km ob progi, ki 
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je povezovala opazovalnico s kočo na koncu poti. Potreboval bo 

najmanj en dan, da bosta namotala to žico za čez zimo, vendar se 

je to Billyju zdelo kot pošteno povračilo za privilegij, da lahko 

lovi s tako odličnim vodičem. 

Billy, Meda in Billy Paul so prispeli nekaj dni prej. 

Gozdarjeva koča je bila zaklenjena, vendar je bila tam majhna 

koliba, ki jim je nudila zaščito pred vetrom. Čeprav še ni padel 

sneg, se je zdela, da bi lahko zima udarila vsak čas. Tisto noč je 

temperatura padla pod 0° C. Da bi obvarovala Billyja Paula pred 

mrazom, sta ga med spanjem položila v sredo med njiju. 

Naslednje jutro je Billy dejal: »Veš, draga, bilo bi lepo, če bi 

ujel velikega jelena in ga skupaj z medvedom odpeljal domov. Če 

bi danes lahko malo lovil, si bova zagotovo priskrbela meso za 

zimo.« 

Meda je pogledovala temne oblake in vprašala: »Ali misliš, 

da je varno iti brez logarja? Kaj če se izgubiš?« 

»Jaz da bi se izgubil?« Billyju se je to zdelo smešno. »Ni 

govora. Jaz se ne morem nikjer izgubiti. Moja mama je na pol 

Indijanka, ali se spomniš? Imam dovolj intuicije, da vedno vem, 

kje sem. Sem kot moj dedek Harvey. Poleg tega, da je bil šolski 

učitelj, je bil najboljši lovec in polagalec pasti na jugu.« 

Meda je popustila in ga pogledala s pogledom ›nisem ravno 

prepričana‹. »Dobro, ampak nikar ne bodi predolgo, Billy. 

Zapomni si, še nikoli prej nisem bila v gozdu. Ne vem nič glede 

tega.« 

»Vrnil se bom do dveh,« je obljubil. 

Opasal si je puško čez ramo ter krenil po poti, dokler ni 

prispel do področja, ki je bilo dolga leta zapuščeno. Med štori in 

kupi odpadlih vej je zraslo novo drevje, visoko približno 5 

metrov. Področje je bilo kot idealna postojanka za srne – kjer je 

bilo izobilje hrane in bilo je dobro prekrito. Billy je zavil s poti v 

smeri gozda. Naslednjo uro je videval veliko srnjih sledi, vendar 
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so bili vsi ostri, kar je pomenilo, da so to sledovi košut. On je 

potreboval jelena. 

Ko se je povspel čez greben in se spustil v naslednji kanjon, 

je Billy zaslišal, kako se v grmovju nekaj premika. Otrpnil je 

kakor štor in poslušal. Jasno je slišal, kako nekaj z nogami drobi 

suhe borove iglice – ne z parklji, temveč z mehkimi šapami. Nato 

pa se je to bitje prestrašilo in pobegnilo. Billy je za trenutek 

zagledal veliko pumo, kako beži v grmovje. Naslonil je puško na 

rame, vendar je bila velika mačka prehitra. Izginila je, še preden 

je bil Billy pripravljen na strel. 

Billy je zasledoval pumo kilometer in pol vzdolž kanjona. 

Nekaj časa jo je slišal, kako se pomika skozi gosto grmovje, 

vendar je mačka kmalu pobegnila tako daleč, da si je Billy moral 

pomagati s svojimi zasledovalnimi veščinami, tako da je gledal 

njene sledove in zvite veje. Na koncu je puma splezala na 

ogromno drevo, od koder je previdno pobegnila skozi drevesne 

krošnje. Billy je izgubil sled in odnehal. 

Začel se je vračati skozi kanjon, vendar se je zaustavil, ko je 

zavohal vonj medvedjega samca. Vznemirjen se je povzpel po 

strmem kanjonu čez greben v divjino in se spustil na drugo stran. 

Nekajkrat je izgubil vonj, vendar ga je znova zavohal. Prispel je 

na ravni del. Billy je nadaljeval s hojo in v podrastju iskal sledi, 

kot so razrita mravljišča in sledovi na deblih. Povzpel se je na vrh 

grebena in krenil vzdolž plitkega jaka. Ko je prispel do dna, mu je 

vonj govoril, da je blizu plena. Billy je iskal med skalami in 

razpokami, dokler ni našel medvedjega brloga. Ni se mogel 

zmotiti, ker so se mu oči zasolzile od smradu. Z repetirano in 

pripravljeno puško se je pazljivo približal temnemu vhodu. Plitka 

jama je bila prazna. 

Billy je pogledal na svojo uro. Bilo je že skoraj pol enih. 

Moral bi se začeti hitro vračati, če bi želel držati obljubo, ki jo je 

dal Medi. Ni mu bilo težko prekiniti lova. Sedaj ko ve, kje je 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 158 

158 

medvedji brlog, se lahko vrne takoj, ko bosta z gospodom 

Dentonom končala demontažo telefonske žice na gori Hurricane. 

Ko se je povzpel po jarku navzgor, je prešel le malo poti, ko 

je opazil, kako se na drugi strani kanjona trese grmovje. »Tukaj 

je,« je pomislil Billy. Vstavil je naboj in mirno čakal. Namesto 

medveda se je pred puško znašel veličasten jelen. Billy je pomeril 

in sprožil. Jelen se je na mestu zgrudil.  

 Ko je Billy končal s puščanjem krvi in izvlekel drobovino iz 

svojega ulova, je že minila ena ura. Obesil je jelena za zadnje 

noge na drevo in krenil čim hitreje vzdolž kanjona – kolikor mu je 

dovoljevalo grmovje. Opazil je, da se oblaki spuščajo. Gora 

Hurricane je že bila prekrita z njimi. Pomislil je: »Moram 

pohiteti. Približuje se neurje.« Vedel je, če se bo megla spustila, 

potem ne bo več mogel najti svojih oznak. 

Ko je neprestano iskal kraj, kjer je vstopil v kanjon, je izgubil 

pol ure. Zaustavil se je, da bi si odpočil ter izvlekel robček iz žepa 

in si obrisal potno čelo. »Ojoj, to pa je bilo daleč,« je pomislil. 

»Nisem si mislil, da sem prišel tako daleč.« 

Ponovno je začel teči. Čez nekaj minut se je popolnoma 

presenečen zaustavil. Tam je visel njegov jelen! 

»Dobro, kaj sem storil?« je zamrmral. Nekje sem narobe 

zavil. Toda le kako sem se lahko obrnil in vrnil sem?« 

Ponovno je krenil in si mislil: »Tokrat se ne bom zmotil. 

Nisem bil preveč pozoren.« S pospešeno hojo je pazljivo iskal 

mesto, kjer se je spustil na to strmo področje. Oblaki so bili že v 

višini dreves. Vse težje je bilo karkoli prepoznati. Po štiridesetih 

minutah je prišel na mesto, ki se mu je zdelo znano. Kmalu je 

ugotovil, zakaj. Na tem drevesu je visel njegov jelen. 

Ko je Billy krenil tretjič, je pomislil: »Ne morem storiti iste 

napake trikrat zapovrstjo.« Toda po eni uri se je znova znašel na 

istem mestu: pri svojem jelenu. 

Utrujen in zmeden se je usedel, da bi se spočil in prišel k 

sebi. Vedel je, kaj se dogaja. Indijanci so to imenovali potovanje 
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v smrt – ko se je človek izgubil v gozdu in se znova in znova vrtel 

v krogu, je umrl od izčrpanosti. Če bi Billy bil v gorah sam, ga ne 

bi skrbelo. Enostavno bi se vrnil v ta medvedji brlog ter počakal, 

da neurje mine in se oblaki dvignejo. Takoj ko bi njegove oznake 

postale vidne, bi se lahko enostavno vrnil v kočo. Toda v 

trenutnih okoliščinah je bil ta načrt neizvedljiv. Meda še nikoli v 

svojem življenju ni bila v gozdu. Ne bo znala zakuriti. Če se Billy 

ne bo vrnil v kamp, se lahko zgodi, da bosta z Billyjem Paulom 

do jutra zmrznila in umrla. In še več, bala se je teme. Kaj če bo 

slišala razne živalske glasove. Lahko bi pomislila, da je to on in 

ga začela iskati ter se pri tem izgubila. Potem je Billy pomislil na 

pume, ki se tihotapijo v bližini… 

Ves iz sebe, je Billy skočil in se odrgnil v grmovju. Kmalu se 

je zaustavil in pomislil: »Počakaj malo, William Branham. Kaj ti 

je? Ali si znorel?« Vse svoje življenje si bil v gozdu. Vedel je, 

kakšna je največja nevarnost v takšni situaciji – človek se 

prestraši in brezglavo krene skozi gozd, potem pa spomladi nekdo 

najde njegove kosti na dnu prepada. Globoko je vdihnil, da bi 

umiril napete živce. »Moram se zbrati,« je pomislil. »Nisem se 

popolnoma izgubil. Samo malo sem neorientiran. Vse kar moram 

narediti je, da najdem pravo smer.« 

Megla se je sedaj popolnoma spustila in vse okrog njega mu 

je bilo neznano. Da bi se položaj še poslabšal, je začelo snežiti. 

Najhuje pa je bilo, da je sonce zahajalo in se je hitro začelo 

mračiti. Če kmalu ne bo našel poti, je sploh ne bo več našel. 

Potem bodo do jutra vsi trije umrli. 

Ko je poskušal ostati miren, je Billy pomislil: »Jaz se ne 

morem izgubiti. Sem predober poznavalec gozda, da bi se lahko 

izgubil. Pomisli za trenutek. Ko sem prihajal sem, mi je veter 

pihal v obraz. To je to! Vse kar moram storiti je, da mi veter piha 

v hrbet in bom lahko prišel od tu.« 

Odšel je v nasprotni smeri vetra. Okrog sebe je lahko videl le 

sence bližnjih dreves in grmovja, ki so se vrtinčile v megli in 
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snegu. Vsake toliko časa je muhasti veter spremenil smer. Kmalu 

je postalo jasno, da vetra, ki je krožil okrog planinskih vrhov, ne 

more uporabiti kot kompas. 

Da bi se opogumil in ostal miren, je Billy glasno dejal: »Nisi 

se izgubil. Dobro veš, kje si.« 

»Toda njegova vest je klicala njegovemu pretvarjanju: »Billy, 

saj veš, da si se izgubil.« 

Sam sebi je odgovoril: »Jaz? Jaz ne. Jaz se ne morem 

izgubiti.« Potem je prispel do ogromnega štora, za katerega je 

vedel, da ga še ni videl. Začel se je tresti. Znoj mu je tekel po 

obrazu. »Ni več potrebe, da bi se pretvarjal,« je pomislil. »Izgubil 

si se. Priznaj to!« 

Ni ga bolel udarec v njegov ponos, ampak velik strah, ki ga je 

čutil zaradi svoje žene in sina. »Zares sem izgubljen,« si je 

priznal. Ne vem, kje je vzhod in kje zahod. Moral se bom odločiti 

za eno smer in iti naravnost, ker hodim v krogu. Zato se bom 

obrnil v to smer.« 

Na pamet je izbral smer in začel hoditi. Bil je pozoren na 

tistih nekaj debel, ki jih je lahko videl in poskušal hoditi v ravni 

liniji od drevesa do drevesa. Med hojo se mu je zdelo, da sliši 

glas, ki šepeta: »Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, 

vedno navzoča.« 30 

Billy je pomislil: »Sedaj sem še znorel. Slišim glasove.« 

Nadaljeval je s pešačenjem. Kar se je dalo, se je osredotočil na 

svojo misijo. Znova je zaslišal isti glas, tokrat malo glasneje kot 

prej. »Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno 

navzoča.« Billy je nadaljeval s hojo. Vlekel je svojo puško in se 

počutil strašansko utrujen. Uporni glas je postajal vse glasnejši: 

»Bog nam je zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno navzoča.« 

                                                 
30 Psalm 46, 1 
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Billy se je zaustavil in glasno dejal: »Gospod Jezus, jaz sem 

se izgubil. Nimam kompasa, niti oznake, toda še vedno imam 

Tebe. Gospod, nisem vreden, da bi živel, toda prosim Te, ne 

dovoli, da bi moja žena in sin umrla.« 

Potem je ponovno zaslišal isti glas. To ni bila njegova 

domišljija, slišal ga je razločno s svojimi ušesi: »Bog nam je 

zatočišče in moč, pomoč v stiskah, vedno navzoča.« 

Naslonil je puško na drevo. Billy je snel svoj klobuk, ga 

spustil v sneg in pokleknil nanj. Pogledal je navzgor in začel 

moliti: »Nebeški Oče, mislil sem, da vem vse o gozdovih, vendar 

sem se motil. Vem, da grem v napačno smer, toda enostavno ne 

vem, kam se naj obrnem. Tako zelo sem se hvalil. Zaslužil sem si, 

da sem se izgubil. Moral bi več dni ostati tam in jesti ježevce, da 

bi preživel. Toda, Gospod, moja žena je nedolžna. Skupaj z 

mojim sinom bosta nocoj umrla, če ne bom prišel tja. Oče, skoraj 

se je že zmračilo in jaz sem se izgubil – popolnoma izgubil. 

Prosim Te, pomagaj mi. Bodi moj kompas in moj vodič.« 

»Vstal je, stresel sneg s svojega pokrivala in dejal: »Gospod, 

verjamem, da je glas, ki mi je šepetal, Tvoj glas. Verjamem, da je 

nekje tukaj Božji angel, ki me spremlja skozi ta gozd. Gospod, 

prosil sem Te za vodstvo. To je vse, kar lahko storim. Sedaj bom 

krenil po tej poti.« 

Začel je hoditi v isti smeri kot prej. Nenadoma je začutil roko 

na svojih ramenih, kako ga vleče, kot da ga poskuša zaustaviti. 

Prestrašen, je Billy obrnil glavo, da bi pogledal in videl, kdo je. 

Čudno, ni bilo nikogar. Toda, medtem ko je gledal, se je megla za 

hip razgrnila in za seboj je za trenutek zagledal goro Hurricane. 

To je bila pot proti varnosti. In on je šel v popolnoma nasprotno 

smer. Imel je samo toliko časa, da se je obrnil in usmeril proti 

gori, še preden bi se megla ponovno spustila. 

Dvignil je svoje roke in zavpil: »Oh, veliki Jehovah, Bog, 

tako si mi blizu, da si celo položil Svojo roko na moja ramena. 

Resnično si mi pomoč v času stiske.« 
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Billy se je vzpenjal skozi megleni polmrak čimbolj ravno v 

smeri gore Hurricane in pazil na vsak korak, da ne bi zavil. Nad 

gozd se je spustila noč. Billy je hodil z eno roko, dvignjeno v zrak 

in iskal telefonsko žico nad svojo glavo, ki je potekala od debla 

do debla, 8 kilometrov vzdolž gore. Če bo to žico zgrešil, bodo 

on, njegova žena in sin umrli. 

Naslednje tri ure se je držal smeri. Včasih se je moral 

vzpenjati preko majhnih skalnih pečin. Snežni veter je prešel v 

snežni vihar. Veter je zavijal in lomil veje dreves. Billy je nosil 

puško v eni roki, drugo roko pa držal nad glavo, dokler ni postala 

težka kot puškina cev. Potem je zamenjal roki in pazil, da se je 

vedno vrnil nekaj korakov nazaj, preden bi nadaljeval, tako da bi 

bil prepričan, da ob zamenjavi roke ni zgrešil kabla. Včasih bi z 

roko zadel ob kakšno stvar in vzkliknil: »Tukaj je!« Vendar bi 

zgrabil samo drevesno vejo. Na koncu je še komaj imel dvignjeno 

katerokoli roko. Toda eno je moral imeti iztegnjeno. Od tega so 

odvisna tri življenja. 

Do tedaj je noč postala tako temna, da je še komaj videl 

metež pred svojim obrazom. Postal je malodušen. Kaj če je šel po 

vboklini, kjer se je žica raztezala od debla do debla nad njegovim 

dosegom roke? Če se je to zgodilo, potem so obsojeni. 

Njegova roka je udarila v nekaj elastičnega. Spustil je roko in 

s prsti otipal tanko žico. Našel jo je! Bil je rešen! Vsi trije so 

rešeni! 

Billy je odvrgel svojo puško, snel klobuk in se zahvalil: »Oh, 

Bog; kakšen čudovit občutek je biti najden, potem ko si bil 

izgubljen. Kako se Ti naj sploh kdaj zahvalim? Spodaj na koncu 

te žice je vse, kar mi je v življenju dragoceno – moja žena in moj 

sin. Ta telefonska žice me bo popeljala z gore. Za nič na svetu je 

ne bom izpustil iz rok. Toda v resnici, Gospod Jezus, si Ti moj 

vodič. Preostali del življenja se želim držati Tebe, ker vem, da je 

na koncu toplina, varnost in počitek.« 
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Poglavje 27 

Ubijalski bik 

1945 

UNIČUJOČA VOJNA v Evropi se je približevala svojemu 

koncu, ker so zavezniške sile stisnile nemško vojsko z dveh 

strani. Januarja, leta 1945, se je ruska vojska pod vodstvom 

generala Zhukova prebila do reke Odre, pičlih 65 kilometrov od 

Berlina. Kmalu po tem so ruske oklepne divizije obstale zaradi 

močvirnega pomladanskega blata in silovitega nemškega odpora. 

Istočasno so zahodni zavezniki dobro napredovali skozi Francijo 

in Belgijo, Američani pa so se na področju, ki so ga obvladovali 

Nemci, prebili najdlje. Na začetku marca je 3. pehotna divizija 

generala Pattona prišla do reke Rhine pri Koblenzu. Nekaj dni 

zatem je 1. pehotna divizija generala Hodgea prišla do mostu 

vzdolž reke pri Remagenu. Ameriški generali so hoteli nadaljevati 

s prodorom, da bi prispeli v Berlin pred Rusi, vendar jim je bilo 

ukazano, naj počakajo, da se jim pridruži britanska 25. divizija 

generala Montgomeryja. 

Do 25. aprila so Rusi, ne samo, da so obkolili Berlin, temveč 

so se srečali z ameriškimi silami na reki Elbi, 70 kilometrov 

zahodno. V istem času je zrušena nemška obramba v Italiji 
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zahodnim zaveznikom omogočila, da so čez italijanski škorenj 

hitro napredovali proti severu. 28. aprila so ujeli italijanskega 

diktatorja Benita Mussolinija in njegov lasten narod ga je ubil, ko 

je poskušal pobegniti pred zavezniki, ki so se približevali. Tedaj 

je fašizem, kot svetovna politična sila, propadel in tudi nacizem je 

bil tik pred svojim koncem. Na drugi strani pa se je komunizem 

širil ter rušil in požiral vse, na kar je naletel. Medtem ko so se 

komunisti in nacisti borili na berlinskih ulicah, je Hitler imenoval 

enega od svojih pomočnikov, Karla Donitza, za voditelja nemške 

države. 30. aprila je Adolf Hitler tiho izginil z obličja zemlje. 

Donitz je brez odlašanja začel postopek enostranske predaje, ki se 

je uradno končala 8. maja, leta 1945. Vojna v Evropi je bila 

končana. 

 

 

SOOČEN s trenutnimi svetovnimi dogodki, je William Branham 

lahko samo gledal in se čudil, kajti to je pomenilo, da so se tri od 

sedmih vizij, ki jih je videl v nizu davnega junijskega jutra leta 

1933, dobesedno izpolnile. Mussolini je umrl sramotne smrti, 

Hitler je doživel skrivnostni konec, komunizem pa je kot 

dominantna politična sila postajal vse močnejši. Ni dvoma, da se 

bodo v času, ki ga bo določil Bog, izpolnile tudi preostale štiri 

vizije. To je Billyju glede svoje osebne prihodnosti dalo razlog za 

optimizem. Zagotovo ima Gospod v njegovem življenju določen 

namen, kajti, zakaj bi ga sicer Vsemogočni obdaril s tako 

nenavadnim darom? 

Billy je potreboval vse, kar je lahko našel, da bi njegov 

majhen ogenj optimizma gorel naprej, kajti v naravnem smislu ni 

našel nobenega načina, kako bi se izkopal iz tega siromaštva in bi 

za Božje kraljestvo lahko dosegel karkoli velikega. Še vedno je 

opravljal trojno delo, dvoje od treh ni bilo plačeno. Čeprav se je 

zdelo, da mu vedno primanjkuje denarja, ni nikoli razmišljal, da 

bi vzel kakršenkoli denar za svojo službo pastorja. Za to je imel 
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kar nekaj razlogov. Prvič: z branjem Svetega Pisma in 

opazovanjem pridigarjev, ki so ga obkrožali, je v svoji službi že 

zgodaj ugotovil, da je ljubezen do denarja lahko ena od 

najsmrtonosnejših pasti, s katero se lahko pridigar sooči. Zato se 

je Billy odločil, da se ji izogne. Drugič: čeprav so nekateri člani 

njegove skupnosti zaslužili tudi po tri dolarje na uro, je bila 

večina siromašna tako kot on, ali pa celo siromašnejša od njega. 

Billy se ni mogel prisiliti, da bi te uboge ljudi vprašal, če bi 

darovali več kot običajno. Pridigal je svetopisemski princip 

desetine in vsak član je dajal deset odstotkov svojega zaslužka v 

škatlo, ki se je nahajala v ozadju cerkve ravno za ta namen. In 

Billy ni uporabil niti penija od tega denarja zase. Vse to je šlo za 

odplačevanje obrokov posojila, pri čemer je ostalo komaj dovolj 

denarja za vzdrževanje zgradbe. Glede na to, da je bil močan in je 

lahko delal, si je mislil: »Zakaj ne bi delal?« 

Nekega dne, ko je dobil plačo, sta z Medo načrtovala, kako 

razporediti njegov tedenski prihodek od javne službe Indiana v 

višini 28 dolarjev. Najprej je bila na vrsti desetina. Potem je Meda 

oddvojila račune, ki se zares morajo plačati. Ne glede na to, kako 

sta delila preostalih 25,20 dolarjev, enostavno nista mogla pokriti 

vseh svojih neposrednih obvez. Manjkalo jima je približno 10 

dolarjev. Billy je dvignil pismo in dejal: »Draga, tega ne moreva 

niti začeti odplačevati.« 

»Ampak morava to plačati,« je dejala. »Oh, Billy, kaj bova 

storila?« 

Billy je imel idejo. »Veš kaj, danes bom v cerkvi pobral 

prostovoljne prispevke.« 

Medino začetno začudenje je prešlo v razvedrilo: »Uživala 

bom ob opazovanju, kako boš to poskušal.« 

Billy je ta večer po odpetih pesmih in pred začetkom 

pridiganja dejal: »V redu, prijatelji. Nocoj… Nerad vas to 

vprašam…« Meda ga je komično pogledala, ker je vedela, kako 

se počuti neugodno. Billy je poskušal, da je ne bi gledal, medtem 
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ko je jecljaje iskal ustrezne besede. »Tega nisem naredil nikoli 

prej… Težki časi so, saj veste, in… Nikakor ne morem spojiti 

konca z začetkom… Če imate kakšen kovanec od 5 ali 10 centov, 

ki ga želite vreči v moj klobuk, ko bo krožil naokrog… Brat 

Wiseheart, ali bi prišel in vzel moj klobuk?« 

Diakon Wiseheart je prišel in bil zmeden tako kot vsi ostali – 

ne zato, ker ne bi imel rad svojega pastorja. Imel ga je rad. Vsi so 

ga imeli radi in zares so bili pripravljeni, da pomagajo Billyju, na 

kakršen koli način. Ampak bili so presenečeni, ker se to v 

dvanajstih letih še ni zgodilo. 

Brat Wiseheart je podal klobuk v prvo vrsto. Billy je gledal, 

kako gospa Weber sega v svoj žep in iz karirastega robčka jemlje 

majhno denarnico za kovance. Ko je izvlekla kovanec za 5 

centov, se je Billyjevo srce zlomilo kakor ribiška palica pod 

težkim bremenom. Vedel je, da so težki časi skoraj za vsakega, ne 

samo za njega. Tega ni mogel storiti. »Počakaj trenutek, sestra 

Weber. Ni ti potrebno vreči tega kovanca. Tega nisem mislil 

zares. Samo šalil sem se, da bi videl, kaj boste naredili.« 

Stari diakon Wiseheart še nikoli v življenju ni bil tako 

zmeden. Vprašal je: »Brat Branham, kaj naj naredim?« 

»Samo vrni mi moj klobuk, brat Wiseheart. Nadaljeval bom s 

službo.« 

Meda je prekrila usta z dlanjo in stresla z glavo. Billy je po 

njenih očeh lahko videl, da se hihita. 

Ta teden je bil v Jeffersonvilleu na obisku John Ryan, stari 

Billyjev prijatelj s severa. Ta pogumen star mož se je pripeljal z 

iztrošenim kolesom vse od Michigana, ki je oddaljen približno 

400 kilometrov. Kolo mu je med potovanjem povzročalo obilico 

težav, zato ga je nameraval pustiti kar pri njem in se z avtostopom 

vrniti domov. S karakteristično darežljivostjo je John Ryan 

podaril kolo Billyju, on pa ga je takoj popravil in polepšal s 

kantico barve za 10 centov. Billy ni potreboval kolesa, vendar je 
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mislil, da ga bo lahko prodal in zaslužil nekaj dodatnega denarja, 

ki ga je potreboval. 

Billyjevo drugo neplačano delo v vlogi logarja na področju za 

športni lov države Indiane se je zelo dobro skladalo z njegovim 

delom v javni službi, tako da mu je to redko predstavljalo dodatni 

napor. To je bila sreča, ker je bilo njegovo delo popravljanja žic 

preveč naporno za dve službi. Ena od njegovih glavnih zadolžitev 

v javni službi Indiane je bilo nadziranje visokonapetostnih vodov, 

ki so potekali skozi več sto kilometrov velike zaraščene gozdove 

Indiane. V glavnem v bližini ni bilo cest, zato je Billy pogosto 

pešačil, tudi do 50 km na dan, šest dni na teden in to za 60 centov 

na uro. Toda razen denarja so obstajale druge ugodnosti. Zaradi 

dela je odšel izven mesta v divjino, ki jo je tako ljubil. Občasno 

bi, glede na to, da je bil čuvaj na področju za športni lov, 

spreobrnil kakega divjega lovca in zaščitil lokalno divjad. Prav 

tako bi se vedno zaustavil in se pogovarjal s kmeti, ki so delali na 

svojih poljih. Skoraj vedno bi prišli na temo Boga in Billy jim je 

imel priložnost predstaviti ljubezen Jezusa Kristusa. Včasih bi se 

kakšen kmet omehčal in Billy bi ga takoj odvedel do najbližjega 

potoka ter ga krstil v ime Gospoda Jezusa. Poslovila bi se v 

mokrih oblačilih, se veselila in vrnila vsak k svojemu delu. 

Nekega popoldneva je bil Billy blizu Henryvillea v Indiani in 

spuščal v potok neke ribe za oddelek ribolova in športnega lova. 

Bil je blizu kmetije svojega prijatelja, za katerega je slučajno 

izvedel, da je bolan. Zato je Billy pomislil, da bi bilo lepo, če bi 

ga obiskal in zmolil zanj. Glede na to, da je bila kmetija samo 

izza nekaj ograj, Billy ni uporabil možnosti vožnje po cesti. Odpel 

si je pas s pištolo, vrgel pištolo na prednji sedež svojega kamiona, 

zaprl vrata in se povzpel čez prvo ograjo. Pri tem pa je pozabil, da 

je na vsakem vogalu ograjenega pašnika bil napis: »POZOR! 

PAZITE SE BIKA!« 

Medtem ko je hodil po travnatem pašniku, si je pel krščansko 

pesem. Sredi pašnika je bila majhna površina s pritlikavimi 
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hrastovimi drevesi – s krhkimi stebli, višine približno tri metre. 

Ko se jim je Billy bližal, se je pred njim nenadoma pojavil velik 

bik in močno prhal. Do tega trenutka je mirno ležal v senci 

grmičastih hrastovih vej in ga sploh ni videl. Billy je takoj 

spoznal, kako nevaren je, ker je bil ta Guernseyev bik znan daleč 

naokrog. Bil je iz pasme s kmetije Burk blizu Jeffersonvillea, ki je 

osvajala nagrade, vendar je bil vedno strašno agresiven in na 

koncu je celo do smrti prebodel svojega čuvaja in prisilil svojega 

lastnika, da ga proda. In ker je bil to bik, ki je osvajal nagrade, ga 

je Burk prodal temu človeku v Henryvilleu in upal, da na tem 

osamljenem področju ne bo imel možnosti povzročati težav. 

Billy je sicer vse to vedel, vendar je to enostavno izbrisal iz 

uma. Sedaj pa je obupno proučeval svoje možnosti. Grmičasti 

hrasti so bili prešibki in na napačni strani. Ograje so bile predaleč. 

Pištolo je pustil v kamionu. Morda bi lahko žival ubil in potem 

lastniku nadoknadil škodo. 

Ubijalski bik je spustil svojo glavo, prhal in z nogo strgal po 

zemlji. Njegovi dolgi rogovi so bili videti kot smrtonosno orožje. 

Billy je intuitivno segel po svoji pištoli. Ni je bilo. Spomnil se je, 

da je snel pas s pištolo in jo položil na sedež kamiona! 

»Dobro, Gospod, če je čas, da umrem, se želim s tem soočiti 

kot mož.« Zravnal je ramena in hladnokrvno pogledal svojega 

sovražnika. V tem trenutku se je v njem zgodilo nekaj 

neverjetnega.  Strah je izginil in zamenjala ga je ljubezen, ki je 

izvirala iz sočutja in razumevanja, drugačna od česarkoli, kar je 

kdaj doživel. Pomislil je: »Ta ubogi bik je mirno ležal na pašniku, 

potem pa sem prišel jaz in ga vznemiril. Saj ne ve nič drugega, 

kot da se brani.« 

Bik je zasopihal še močneje in hitreje ter udarjal s kopitom po 

zemlji, da je zemlja kar frčala od njega – tako kot to počnejo biki 

pred napadom. Billy je glasno dejal: »Bik, žal mi je, da sem te 

vznemiril. Ne želim, da me ubiješ. Jaz sem Božji služabnik in šel 
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sem, da bi molil za bolnega človeka. Pozabil sem na opozorilne 

table.« 

Bik se je zagnal v napad, sklonil glavo in s svojimi 

smrtonosnimi rogovi nameril v tarčo. Nenavadno, ampak Billy 

sploh ni čutil strahu, temveč samo ljubezen. Dejal je: »V imenu 

Gospod Jezusa, pojdi in se uleži pod tista drevesa.« 

Bik je nadaljeval s svojim smrtonosnim in silovitim dirom. 

Ko je bil oddaljen le še tri metre, je iztegnil svoje prve noge in se 

v oblaku prahu zaustavil. Dobil je nenavaden izraz in obračal 

glavo levo in desno. Potem se je žival obrnila in mu pokazala rep. 

Počasi je odšla do grmičastih hrastov, se ulegla in opazovala 

Billyja, kako se oddaljuje in stopa čez preostali del pašnika. 

Ves preostali del dneva in še mnogo dni, se je Billy čudil 

temu, kaj se je na pašniku zgodilo med njim in bikom. Ko se je 

soočil z gotovo smrtjo, je na nek način nadvladal svojo 

zaskrbljenost in s tem začutil srčni utrip tujega življenja. Nekako 

je razumel bikovo vznemirjenost in je sočustvoval z živaljo. Kot 

pastor se je pogosto razdajal za druge, pomagal nositi bremena in 

bil v pomoč v katerikoli stvari. Toda ta izkušnja je bila nekaj 

drugega – nekaj, kar je bilo globje. V nekaj minutah je iz 

njegovega življenja strah izginil in občutil je popolno ljubezen. 

 

 

PRIBLIŽNO V TEM ČASU je Billy izvedel, da njegova soseda, 

gospa Reed, ki živi na koncu njegove soseščine, umira zaradi 

tuberkuloze. Odpeljali so jo v bolnišnico v Louisville, da bi 

obvarovali njene štiri majhne otroke pred to hudo nalezljivo 

boleznijo. Glede na to, da je tuberkuloza demon, ki je ubil Hope, 

je Billy za gospo Reed imel na srcu veliko skrb. Enostavno je ni 

mogel umakniti iz svojih misli, ker je videl, kako mlada mamica 

trpi in bo morala pustiti te majhne otroke v potrebi. 

Nekega večera se je Billy odpeljal v bolnišnico in molil 

zanjo. Čez dva dni, ko je sedel na verandi, mu je Gospod pokazal 
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vizijo gospe Reed kot osivelo starko, ki se rokuje s svojimi 

odraslimi otroki. Billy se je vrnil v bolnišnico in ji dejal: »Tako 

govori Gospod: ›Ti boš preživela!‹« 

Gospa Reed je vzkliknila: »Oh, hvala Bogu!« 

Billy jo je vprašal: »Ali boš vstala in se krstila v ime 

Gospoda Jezusa Kristusa in Ga prosila, da opere tvoje grehe?« 

Odvrnila je: »Storila bom vse, kar Bog zahteva, da storim.« 

Čez nekaj dni je Billy stal na pločniku pred svojo hišo in se 

pripravljal, da odpelje svoje podarjeno kolo v trgovino. Ravno ko 

je zavihtel svojo nogo čez drog kolesa in hotel odpeljati, ga je 

poklical prvi sosed. »Hej, počakaj trenutek, pridigar! Kam greš?« 

»Dobro jutro, gospod Andrews. Grem v trgovino. Ali vam 

lahko kaj prinesem?« 

»Ne, želim te nekaj vprašati.« Njegov glas je dobil kritičen 

prizvok. »Ali te ni sram?« 

»Na kaj mislite?« 

»Reči tej mladi mamici na smrtni postelji, da bo preživela in 

njeni družini vliti lažno upanje!« 

Sedaj je Billy ugotovil, v čem je stvar. Gospod Andrews je 

bil večinoma prijazen sosed, toda vedno je bil grob do Billyjeve 

vere v Boga. Gospod Andrews je delal skupaj z gospodom 

Reedom v državni železniški postaji in po vsej verjetnosti je od 

njega slišal za vizijo. »No, gospod Andrews, ona bo živela,« je 

vztrajal Billy. 

»Vsako leto umre na tisoče ljudi od tuberkuloze. Zaradi česa 

misliš, da bo gospa Reed preživela?« 

Billy je dal edino razlago, ki jo je imel. »Ker je Jezus tako 

rekel. V viziji mi je to pokazal.« 

Gospod Andrews se je zgrozil. »Če bi bil na tvojem mestu, bi 

me bilo sram hoditi naokrog in tako zavajati ljudi. Vem, da sem 

bil grob do tebe, ampak…« 
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»Je že v redu, gospod Andrews. Vi imate svoje stališče, jaz 

pa svoje.« Sedel je na svoje kolo in se odpeljal. 

Medtem se je stanje gospe Reed izredno popravilo in 

zdravniki so želeli ponovno slikati njena pljuča. Na njihovo 

presenečenje v njenem telesu niso mogli najti nobene sledi 

bolezni. Sploh niso imeli več razloga, da bi jo zadrževali v 

bolnišnici. Zelo vesela in vriskajoč, se je vrnila domov k svoji 

družini. 

Dva dni pozneje je Meda dejala: »Billy, danes sem izvedela, 

da je gospa Andrews zelo bolna. Moral bi jo obiskati.« 

»V redu, odšel bom; vendar moram biti pazljiv z njenim 

možem. Nima dobrega mnenja o meni.« 

 Billy je odšel do sosednjih vrat in potrkal. Vrata je odprl 

gospod Andrews. »Pozdravljen, gospod Andrews. Slišal sem, da 

je vaša žena bolna. Ali lahko kaj naredim za vas?« 

»Poglej,« je odbrusil njegov sosed, »mi imamo dobrega 

zdravnika in ne potrebujemo nobene pomoči od tebe. Ima samo 

vnetje slepega črevesa. Odstranili ji ga bodo in s tem bo vse 

minilo. Ne potrebujemo nobene molitve.« 

»Gospod Andrews, nisem vprašal, če bi lahko molil za vašo 

ženo. Želel sem le ponuditi svojo pomoč. Lahko vam prinesem 

večerjo ali grem v trgovino ali storim kaj drugega, s čimer bi vam 

pomagal.« 

»Hvala, toda ne! Hvala!« je nesramno odvrnil gospod 

Andrews. »Vse je pod kontrolo!« 

»Upam, da je,« je odvrnil Billy. »Če vam lahko kako 

pomagam, samo recite.« 

Sosed je nekaj zagodrnjal in zaloputnil z vrati. 

Naslednje jutro je Billy tako kot po navadi odšel na delo, da 

bi naredil obhod pod visokonapetostnimi vodi za javno službo. 

Stopil je iz svojega kamiona, si pripel pas s čuvajsko pištolo in 

začel hoditi po cesti. Ni še prišel daleč, ko ga je nekaj močno 
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vzpodbudilo, naj se vrne domov. Iz sivih oblakov je rahlo pršilo, 

toda ne tako močno, da bi ga to zaustavilo pri delu. Zato je šel 

preko občutkov in nadaljeval s hojo. Toda občutek se je ponovno 

vrnil in to očitneje kot prej. Billy se je vrnil v kamion in svojemu 

nadrejenemu preko radija sporočil, da danes ne bo delal. Potem se 

je odpeljal domov. 

Meda je bila presenečena, ko je videla svojega moža prihajati 

domov sredi jutra. »Zakaj si se vrnil?« 

»Ne vem natanko. Gospod mi je dejal, naj se vrnem in sem se 

vrnil.« 

Svojo pištolo je odložil na kuhinjsko mizo, jo razstavil in 

začel oljiti ter čistiti njene dele. Skozi okno je videl, kako izza 

hiše prihaja gospod Andrews. Čez nekaj trenutkov je nekdo 

potrkal na njegova vrata in gospod Andrews je zaklical: »Gospa 

Branham, ali je pridigar tukaj?« 

Meda, ki je delala v kotu kuhinje, je obrisala svoje roke v 

predpasnik in dejala: »Da. Vstopite, gospod Andrews.« 

Skozi kuhinjska vrata je stopil njihov sosed in videti je bil 

utrujen kakor pes. Imel je rdeče in otečene oči, iz nosu mu je 

curljalo, glavo pa mu je pokrival zmečkani klobuk. »Pozdravljen, 

pridigar,« je dejal spokorjeno. 

»Pozdravljeni, gospod Andrews. Sedite.« 

Gospod Andrews se je usedel zraven Billyja. Vsaka guba na 

njegovem obrazu je kazala čustveno zmedenost. »Ali si slišal za 

gospo Andrews?« 

»Ne. Kaj je narobe?« 

»Veš, pridigar,« je dejal z drhtečim glasom, »ona bo umrla.« 

»Žal mi je, da to slišim, gospod Andrews. Čeprav vem, da 

imate dobrega zdravnika.« 

»Da,« je dejal in si obrisal nos, »toda na koncu se je izkazalo, 

da to ni vnetje slepega črevesa. Ugotovili so, da je to krvni strdek 

in ostalo je še samo nekaj ur, da pride do njenega srca. Sedaj smo 
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v bolnišnico pripeljali specialista iz Louisvillea. Ta je dejal, da bo 

umrla, ko bo krvni strdek prišel do srca.« 

»Ojoj, to pa je zelo slabo,« je odvrnil Billy. »Žal mi je, da to 

slišim. Ampak vesel sem, da imate dobrega zdravnika.« 

Gospod Andrews je zajecljal in se mučil, da bi povedal 

naslednje besede. »Ampak – uh – z njo je zelo slabo, vidiš, in – 

oh… Mislil sem, če bi… Ali misliš, da bi ji lahko pomagal?« 

»Jaz?« Billy je položil roko na svoja prsa. »Jaz nisem 

zdravnik. Le kako naj vem, kaj storiti?« 

»No – oh – saj veš… Mislil sem, če bi ji morda lahko malo 

pomagal, tako kot si pomagal tisti ženski spodaj na vogalu, gospe 

Reed.« 

»To nisem bil jaz,« je pojasnil Billy. »Gospod Jezus je 

pomagal gospe Reed. Mislil sem, da ne verjamete Vanj.« 

Gospod Andrews je skomignil z rameni. »Veš, ena od mojih 

tet je bila kristjanka in je živela v hribih. Nekoč je Bogu obljubila, 

da bo na koncu leta okrožnemu pridigarju podarila pet dolarjev. 

Prala je obleko drugim ljudem in poskušala privarčevati denar in 

ko se je bližal konec leta, enostavno ni imela tega denarja. Preden 

je prišel pridigar, je prejšnji dan kupila novo milo za pet centov. 

Stala je nad banjo za pranje perila in jokala, ker ni mogla izpolniti 

svoje obljube. S predpasnikom si je obrisala solze, potem pa 

namočila roke v vodo in z milom drgnila po deski za pranje, da bi 

naredila peno. Milo pa je čudno žvenketalo. Ko je bolje 

pogledala, je v tem milu našla zlat kovanec za pet dolarjev. Tako 

je na koncu lahko izpolnila svojo obljubo, dano Bogu.« 

»Kako je to zlato prispelo v to milo?« je vprašal Billy, čeprav 

je mislil, da že pozna odgovor. 

Gospod Andrews je odkimal z glavo. »Ne vem. Tudi sam 

sem se to večkrat vprašal.« 

»Povedal vam bom, kako. To je naredil vstali Kristus. Žena je 

dala obljubo v dobri veri iz čistega srca. Mislila je, da jo bo lahko 
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izpolnila. In Bog ji je enostavno omogočil, da izpolni svojo 

obljubo.« 

Gospod Andrews je skomignil z glavo. »Veliko sem 

razmišljal o tem. To me je pripeljalo celo tako daleč, da sem se 

celo vprašal, če Bog obstaja.« 

»Gospod Andrews, Bog obstaja.« 

Človek je sklonil glavo. »Ali misliš, da bi On lahko pomagal 

moji ženi?« 

»Zagotovo. Vem, da lahko.« 

»Ali boš molil zanjo?« ga je prosil gospod Andrews. 

»Prvo kot prvo. Najprej morate vi spokoriti svoje srce. Kaj če 

bi pokleknili tukaj z mano in bi skupaj zmolila?« 

»Ampak, jaz – jaz – enostavno ne vem, kaj naj rečem.« 

»Jaz vam bom pomagal.« 

In tako sta odmaknila vsak svoj stol od mize in zavzela 

klečečo pozo, tako da sta naslanjala svoje lakte na stol. Billy ga je 

podučil: »Iz globine svojega srca recite: ›Bog, usmili se me, 

grešnika.‹« 

Tako sta nadaljevala z molitvijo, dokler ta trdi nevernik ni v 

solzah prišel do vere v Jezusa Kristusa. Potem je gospod Andrews 

obrisal svoje oči in vprašal: »Dobro, pridigar; ali boš sedaj odšel 

do bolnišnice?« 

»Da. Odšel bom.« 

Meda je odšla z njim. Ko so prišli v bolnišnično sobo, je bila 

gospa Andrews tako slaba, da so njene oči izgubile barvo. Obraz 

ji je tako otekel, da sploh ni bila več podobna ženski, ki je mnogo 

let bila njihova prva soseda. Ko jo je zagledala, je Meda zajokala. 

Billy je pokleknil ob postelji in začel moliti: »Dragi Bog, prosim 

Te, pomagaj gospe Andrews. Mi vsi smo nemočni. Zdravniki so 

naredili vse, kar so lahko, vendar še vedno umira. Jezus, mi vemo, 

da si vstal od mrtvih, da si živ med nami in lahko narediš karkoli. 

Prosimo Te, da se usmiliš te uboge ženske in ji daš življenje.« 
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Billy je stal tam nekaj časa in držal otečeno roko gospe 

Andrews. 

Meda ga je vprašala: »Ali kaj vidiš?« 

»Ne, draga. Nič ne vidim.« 

Odšla sta iz sobe in se sprehodila po hodniku do porodnega 

oddelka, da bi skozi okno opazovala novorojene otroke. Potem sta 

se vrnila v sobo gospe Andrews. Takoj ko je Billy prestopil prag, 

je zagledal gospo Andrews v svoji kuhinji, kako jemlje jabolčno 

pito iz štedilnika. Potem je Billy videl sebe, kako sedi na verandi 

pred svojo hišo. Gospa Andrews je prišla okrog hišnega vogala in 

mu podarila celotno pito. Potem ko je razrezal pito na koščke, je 

Billy vzel kos in ga pojedel. Nato pa, tako hitro kot je izginil, se 

je zopet znašel v bolnišnični sobi. Obrnil se je k Medi in dejal: 

»Draga, vse bo v redu. Ne skrbi, Bog je slišal naše molitve.« 

Ta komentar je slišala medicinska sestra. Vprašala je: 

»Gospod Branham, kaj mislite s tem?« 

Billy ji je pojasnil: »Gospa Andrews mi bo čez tri dni spekla 

pito. Če ne bo tako, bom pustil pastorsko službo.« 

Ko se je vračal k hiši gospoda Andrews, mu je Billy dejal: 

»Tako pravi Gospod, z vašo ženo bo vse v redu. Ne skrbite, 

gospod Andrews.« 

»Kako si lahko tako prepričan?« 

»Gospod mi je to povedal skozi enako vizijo, kot mi je 

povedal za gospo Reed, da bo preživela in ki je sedaj doma ter se 

počuti dobro.« Vendar Billy ni omenil tistega dela vizije z 

jabolčno pito. 

Billy in Meda sta odšla domov. Čez dve uri je gospod 

Andrews ponovno potrkal na Billyjeva vrata. »Pridigar, zdravnik 

pravi, da ona ravnokar umira. Diha z mrtvaškim hropenjem.« 

»Toda Gospod Jezus je dejal, da bo preživela,« je odvrnil 

Billy in ga ponovno poskušal prepričati. »Ali ne verjamete, kar 

sem vam povedal?« 
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»Ampak, pridigar, jaz bi to želel, vendar zdravniki pravijo, da 

ne more živeti niti eno uro.« 

»To kar pravijo zdravniki, prav nič ne spremeni. Ko Bog 

nekaj reče, se to mora zgoditi.« 

Nervozen in niti malo prepričan, je gospod Andrews odšel 

proti bolnišnici. Ko se je Meda spomnila, kako slaba je bila videti 

gospa Andrews, je vprašala svojega moža: »Billy, kaj resnično 

misliš?« 

»No, ne skrbi glede tega. Bog je to dejal in s tem je vse 

rešeno. Ta ženska mi bo natanko čez tri dni spekla jabolčno pito 

in jaz bom sedel zunaj na verandi, ko bom jedel prvi kos. Če se to 

ne bo zgodilo, potem mi ne govori Bog.« 

Čez eno uro se je gospod Andrews ves razburjen vrnil in 

vzklikal: »Pridigar, ali veš, kaj se je zgodilo?« 

Billy je ravnokar sestavil svojo pištolo. Zavrtel je boben, 

zaskočil sprožilec in pospravil pištolo v tok. »Kaj se je zgodilo, 

gospod Andrews?« 

»Vsa voda je odšla iz nje. Vstala je iz postelje in dejala: 

›Lačna sem na smrt.‹ Ko ji je medicinska sestra prinesla kokošjo 

juho, je dejala: ›Ne želim kokošje juhe. Želim hrenovke in kislo 

zelje.‹ Pridigar, rekli so mi, da jo bom lahko čez nekaj dni 

odpeljal domov!« 

Čez tri dni, ko je Billy sedel na verandi, je okrog hišnega 

vogala prišla gospa Andrews s pito v roki. Billy je dvignil svoje 

noge in užival v najboljši jabolčni piti, ki jo je kdaj jedel. 

Naslednji dan je Billy prodal svoje renovirano kolo za 10 

dolarjev, kar je bilo ravno dovolj, da plača svoje kreditne 

obveznosti za ta mesec. Vedel je, da je Gospod poskrbel zanj. 
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Poglavje 28 

Angel in votlina 

1946 

VELIKO UR JE William Branham nervozno stopal sem ter tja v 

bolnišnični čakalnici. V bližnji porodnišnici je njegova žena 

Meda rojevala njunega prvega otroka. To ni bil enostaven porod. 

Na koncu so zdravniki rešili otroka s carskim rezom. To je bilo 

21. marca, leta 1946, pet dni pred Medinim sedemindvajsetim 

rojstnim dnem. 

Pozneje, tekom dneva, je zdravnik svetoval Billyju, naj nima 

več otrok. Po njegovem strokovnem mnenju, Medino telo ne bi še 

enkrat vzdržalo porodnega stresa. Billy je mirno sprejel njegov 

nasvet. Imel je skoraj sedemintrideset let. Še pred nekaj leti je 

mislil, da bo njegov sin Billy Paul edini član družine, ki jo bo 

imel. Sedaj pa ob njem ni skrbel samo še za svojo ženo, temveč je 

v zibelki negoval dojenčka – punčko. Če je Bog odločil, da bo 

njegova družina tolikšna, se ni mogel pritoževati. 

Meda in Billy sta svoji novorojeni deklici dala ime Rebeka. 

Čeprav je bila njihova hiša z dvema prostoroma zaradi nje še bolj 

tesna, se je Rebeka za to odkupila s poživitvijo Billyjevih dni, ki 

so drugače bili preobremenjeni z brezupom in dvomom vase. 
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Billyjeva potrtost je imela globoke korenine. Odkar je zavrgel 

priložnost, da bi pred skoraj desetimi leti pridigal med 

binkoštnimi cerkvami, je bil redko zadovoljen s svojim odnosom 

z Bogom. Naj bi med letom še tako molil in proučeval, pridigal in 

pričeval, se mu je zdelo, da to nikamor ne vodi. Zagotovo, bilo je 

nekaj vizij in veliko ozdravljenj, od katerih so bila nekatera 

izjemna. Ampak čudno, ti dogodki so Billyju povzročali še več, 

ne pa manj zaskrbljenosti in zmedenosti, ker so jih skoraj vsi 

pridigarji v tem okraju kritizirali. Ostri pastorji so obsodili Billyja 

kot s hudičem obsedenega prevaranta in brezobzirnega goljufa. 

Ljubeznivejši so ga označili kot zavedenega človeka z dobrimi 

namerami. Vendar so se vsi pridigarji strinjali, da vizije, ki jih je 

Billy doživljal in čudeži, ki so temu sledili, izvirajo od demonskih 

sil. Bog enostavno ne dela več takšnih stvari. 

Že ko je Billy postal kristjan, je bil zmeden zaradi takšnega 

obsojajočega stališča pridigarjev. Na koncu koncev, ne samo, da 

so se vizije, ki jih je imel glede prihodnosti, na koncu vedno 

izkazale za točne, temveč so bile tudi dobronamerne. Pogosto so 

prikazovale način čudežne ozdravitve v življenju nekega. Kako bi 

lahko nekaj, kar daje tako dobre rezultate, bilo navdihnjeno od 

kneza zla? Vendar so dolgoletna nenehna kritiziranja s strani 

njegovih kolegov na koncu zanihale Billyjevo razmišljanje v 

drugo smer. Če se toliko strokovnih ljudi, njegovih sodelavcev v 

Kristusovem evangeliju, strinja, da so vizije demonsko 

navdihnjene, potem le te verjetno prihajajo iz napačnega izvora. 

To je neizmerno mučilo Billyjevo dušo. Glede na to, da je z vsem 

svojim srcem ljubil Jezusa Kristusa, ga je že sama misel, da ima 

hudič neko nenavadno in nepojasnjeno oblast nad njegovim 

življenjem, delala zelo nesrečnega. Dolgo časa je molil, da bi bil 

osvobojen teh zelo nenavadnih stvari, govoreč: »Prosim Te, Bog, 

odstrani to od mene. Ne želim jih več videti, nikoli več. Nebeški 

Oče, jaz sem sedaj kristjan. Ne pripadam Satanu, jaz pripadam 

Tebi. Prosim Te, ne dovoli, da bi se mi te nenavadne stvari še 

kdaj zgodile. Ne dovoli mi, da bi šel naprej takšen, kot sem sedaj. 
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Želim biti kakor ostali krščanski pridigarji in da enostavno 

proučujem Besedo, kot sem se to naučil.« 

Njegove zgoraj navedene molitve niso bile uslišane. Kmalu 

po rojstvu njegove hčerke Rebeke je imel še eno vizijo, v kateri je 

hodil po cesti v smeri severovzhoda. Sveti Duh ga je v trenutku 

obrnil in usmeril proti zahodu. Billy je videl veliko ravnino, 

potem pa videl, kako se iz prerije dviga velika gora in to gora z 

visokim rdečim stolpom na svojem vrhu. 

Izza Billyjeve desne strani je stal angel, vendar izven 

njegovega vidnega polja. Angel mu je ukazal: »Pojdi zahodno 

proti gori.« 

Billy je ubogal. Ko se je približeval, je videl vrata ob vznožju 

gore. Vstopil je in srečal prečudovito ženo, oblečeno v poročno 

obleko. Natančno izdelana obleka, ki je bila nekoč zagotovo bela 

kakor sneg, je bila sedaj umazana in popackana. Ženska je dejala: 

»Pozdravljen. Jaz sem gospa Metodist. Ali si ti brat Billy 

Branham?« 

»Da, sem. Povej mi, zakaj je tvoja obleka tako umazana?« 

»Oh, to,« je dejala, dvignila dlan in odmahnila z njo ter s tem 

pokazala, da ji ni mar. »Bila sem zelo zaposlena.« 

 »To je res,« se je strinjal Billy. »Vi metodisti imate toliko 

organizacij in združenj v svojih cerkvah, da vam ni ostalo veliko 

časa za Gospoda.« 

Gospa Metodist je dejala: »Rečeno mi je, da si poslan k meni. 

Morda bi morala prebuditi svojega moža.« Pohitela je skozi tunel 

in se ni več vrnila. 

Ko je pogledal na svojo levo stran, je Billy opazil majhen kup 

kruhovih štruc s trdo skorjo, obkroženega z gručo belih 

piščancev. Čivkajoče živali so obračale svoje glave, da bi gledale 

pojedino, nekatere so malce kljuvale po kupu kruha, vendar je 

bila večina kruha nedotaknjenega. 

Angel ga je vprašal: »Ali jih poznaš?« 
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»Ne,« je odgovoril Billy. 

»To je tvoj Tabernakelj in oni ne želijo več jesti kruha 

Življenja. Pošiljam te zahodneje.« 

Ko je tako nadaljeval naprej proti zahodu, je pustil goro za 

seboj in prišel v prostrano pustinjo, kjer je videl veliko zgradbo, 

podobno šotoru ali kupolasti katedrali. Billy je vstopil skozi odprt 

stranski del in mimo montažnega povišanega odra ter se na koncu 

zaustavil pred masivno zaveso. 

Angel je ukazal: »Povleci zaveso!« 

Ko je Billy potegnil visečo vrv, je zavesa lahkotno zdrsela na 

eno stran in razkrila ogromen kup kruha Življenja. 

Angel je dejal: »Nahrani ljudi s tem.« 

Billy se je ozrl in gledal, kako se približuje množica ljudi, 

oblečenih v belo. Tekali so iz vseh strani ter se zbirali pod 

šotorom in ustvarili ogromno poslušalstvo. Potem se je vizija 

končala. 

Ta vizija je Billyja preganjala bolj kot običajno. V zadnjem 

času je intenzivno molil, da bi bil osvobojen teh nezaželenih 

motenj, sedaj pa je prišla ena od njih. Zakaj Bog dovoljuje 

Satanu, da ga tako nadleguje? Da bi bilo še slabše, je bila vizija 

videti tako duhovna, ob tem pa ga je pustila s številnimi vprašanji. 

Zakaj na zahod? Zakaj je bila gora s kruhom Življenja tako 

velika? Od kod so prišli vsi ti ljudje? In končno, kako bi lahko on 

nahranil vse te ljudi s kruhom Življenja? Na koncu koncev, on je 

siromašen, neizobražen pridigar v majhnem mestu. Zakaj ga je 

toliko ljudi prišlo poslušat, kako pridiga evangelij? Vendar se do 

sedaj vizije nikoli niso zmotile. To je bilo v Billyjevih mislih 

verjetno najbolj zapleteno vprašanje: zakaj bi mu hudič dajal 

vizije, ki so se na koncu izkazale za resnične? Zakaj? Zakaj? 

Zakaj? Vse to se je zdelo zelo zapleteno. 

Opoldne, v torek, 7. maja, je Billy parkiral svoj službeni 

kamion pred svojo hišo številka 922 v vzhodni osmi ulici, 

nasproti ulice, kjer je bil Branhamov Tabernakelj. Ko je izstopal, 
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se je pripeljal Roger Gibbs, član njegove cerkve ter parkiral za 

njim. 

Roger je dejal: »Billy, ali bi odšel danes popoldne z menoj do 

Madisona?« 

»Oprosti, brat Roger, vendar ne morem. Popoldne moram 

oditi v Henryville v obhod. Vstopi malo v hišo. Žena je pripravila 

kosilo.« 

»Ne, mudi se mi. Vidiva se v cerkvi naslednjo nedeljo.« 

»V redu. Vidimo se v nedeljo.« 

Billy je zavihal rokave in si opral roke pod zunanjo pipo na 

dvorišču. Potem je stopil okrog hiše in si pri tem odpenjal pas s 

pištolo, da bi ga lahko pustil na verandi, ki jo je prekrival velik 

javor. V trenutku, ko je stopil pod njegove veje, je nad seboj 

zaslišal zavijanje vetra. Dvignil je svoj pogled in šokiran obstal, 

ko je zagledal velik vrtinec, ki se je spuščal nad njim. Zdelo se 

mu je, kot da trga vrh hiše in drevesa ter vse te lesene ploščice in 

listje meče v njegova prsa. Billy je izgubil kontrolo in na verandi 

padel vznak, pri tem pa skoraj izgubil zavest. 

 Roger Gibbs je skočil iz avtomobila in pritekel k svojemu 

pastorju: »Brat Billy, kaj se je zgodilo?« 

Billy je gledal okrog sebe in ni vedel, kaj se je zgodilo. 

Vrtinec je izginil. Dan je bil miren in topel. Pogledal je navzgor v 

veje javorja, potem pa na streho svoje hiše. Na njegovo 

presenečenje je bilo vse nepoškodovano in celo. Potem je 

spoznal, kaj se je zgodilo. »V redu sem,« je dejal zamišljeno. 

»Brat Roger, lahko greš. Z mano bo vse v redu.« 

Meda je pritekla iz hiše z vrčem vode. »Billy, ali si padel v 

nezavest?« 

Billy je odmaknil vodo in dejal: »Ne, dobro sem.« 

Potem ko se je Roger odpeljal, je Meda vztrajala, da ji pove 

detajle. »Kaj se je zares zgodilo, Billy? Ali si bolan?« 

»Ne, draga. To je ponovno ta ista stvar.« 
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Pomagala mu je, da se je dvignil. »Vstopi naprej. Kosilo je 

gotovo.« 

»Meda, ljubezen, utrujen sem od tega.« Njegov glas je bil 

obarvan z agonijo njegovih notranjih dvomov in obupa. »V 

svojem srcu vem, da ljubim Jezusa Kristusa. Ne želim, da bi imel 

hudič karkoli z menoj. Molil sem in prosil Boga, naj ne dovoli, da 

bi se to ponovno zgodilo, vendar to še naprej prihaja. Ne morem 

več tako naprej. Vsi mi govorijo, da sem obseden s hudičem, jaz 

pa poskušam živeti krščansko življenje. Jaz sem suženj!« 

»Billy, ne bi smel poslušati, kaj ti govorijo ti ljudje.« 

»Ampak, draga, poglej ostale pridigarje. Njih ne mučijo te 

stvari.« 

Meda je v potopljenih očeh svojega moža videla trden sklep 

in to jo je prestrašilo. »Kaj nameravaš storiti?« 

»Želim poklicati svojega šefa in mu povedati, da danes 

popoldne ne bom delal. Morda bom jutri, morda pa nikoli več. 

Povej mu, če se ne bom vrnil do petka, naj imenujejo drugega 

človeka na moje delovno mesto. Meda, na banki imam 

privarčevanih 17 dolarjev. To ti bo zadostovalo za življenje za 

nekaj časa.« 

»Billy, kam greš? Kaj boš storil?« 

»Odšel bom do svoje votline v Tunnel Mill in razčistil z 

Bogom. Ne vem, kdaj se bom vrnil domov. Lahko čez dva dni, 

lahko pa čez dva tedna. Meda, ne bom se vrnil iz gozda, dokler mi 

Bog ne obljubi, da bo to umaknil od mene in da ne bo več dovolil, 

da bi se mi te stvari še kdaj zgodile.« 

Ko se je pripeljal do Tunnel Milla, je Billy parkiral svoj 

avtomobil na ostrem zavoju na dnu globeli. Razprl je ograjne 

stebre z bodečo žico, se povlekel med njimi in hitro krenil proti 

svojemu skrivališču in molil večji del svoje poti. Ko je prispel do 

svoje votline, se je namestil pred podrtim drevesom in odprl 

Sveto Pismo, bral ter molil preostali del dneva. 
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V 1. pismu Korinčanom je v 14. poglavju pritegnil njegovo 

pozornost nek odlomek. In sicer 32. in 33. vrstica pravita: 

»Duhovi prerokov se prerokom podrejajo, kajti Bog ni Bog 

zmešnjave, ampak miru…« Ravno to je Billy želel v svojem srcu 

– mir. Že odkar je bil še deček, že od njegove prve vizije, je bil 

okovan z zmedenostjo. Ko je postal kristjan, se je za nekaj časa ta 

zmedenost ublažila, vendar ni popolnoma izginila. Kje je ta mir, 

ki ga je Bog obljubil? Kaj je Bog mislil z besedami: »Duhovi 

prerokov se prerokom podrejajo…« 

Po sončnem zahodu se je preselil v votlino. Tam je, med 

nenehnim sprehajanjem sem ter tja po temnem in ozkem prehodu, 

nadaljeval svoje obupano iskanje odgovora. »Oče, zakaj 

dovoljuješ, da se mi dogajajo te nenavadne stvari? Ti veš, da Te 

ljubim. Ne želim biti obseden s hudičem. Ne želim, da se mi 

dogajajo te stvari. Prosim Te, Oče, ne dovoli, da se mi še kdaj 

zgodijo. Ne želim končati v peklu. Kakšna je korist od mojega 

pridiganja in intenzivnega poskušanja, če sem v zmoti? Potem ne 

samo, da sam sebe spravljam v pekel, na ta način zavajam še na 

stotine drugih.« 

Uro za uro je izlival pred Gospoda svojo duševno bolečino. 

Molil je z vso gorečnostjo, rotil in jokal, dokler mu oči niso 

otekle in grlo začelo boleti. Potem je sedel v črni temi, razmišljal 

o vsemogočem Bogu in usmerjal svoje misli še dlje od lune in 

sonca, časovnih dimenzij in večnosti ter iskal mesto, kjer bi se 

končno lahko srečal s svojim Stvarnikom. Kmalu je znova vstal in 

začel hoditi in na glas iznašal občutke svojega obupanega srca. 

Nekje pozno ponoči se je usedel na polico, ki jo je uporabljal 

za posteljo. Ampak zaspanost je bila daleč od njegovih misli. 

»Bog, prosim Te, osvobodi me. Ti poznaš moje srce. Ti veš, da te 

ljubim. Vsi ti pridigarji mi vztrajno govorijo, da je duh, ki se vrti 

okrog mene, hudič. Zakaj dovoljuješ, da se v življenju tako 

mučim? Zakaj me ne osvobodiš od tega? Bog, če me ne boš 

obiskal in me osvobodil mojega zapora, bom ostal tukaj, dokler 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 184 

184 

ne umrem. Zakaj me ne osvobodiš od tega, da bi lahko bil kakor 

vsi drugi pridigarji?« 

Znova je začutil ta nenavaden pritisk, kot da je neka nevidna 

sila ravnokar vstopila v votlino. Naježil se je in na zatilju so se 

mu dvignili lasje. Morda mu bo Bog dal odgovor. Tiho se je 

usedel v temo, črno kakor oglje in čakal, da bi slišal Božji glas. 

Medtem ko je čakal, se mu je utrnila nova misel: kaj če so se vsi ti 

pridigarji motili? Billy ni nikoli proučil te možnosti. Toda kaj, če 

so se? Kaj če je Bog, in ne Satan, vzpodbujal te nadnaravne 

dogodke? Če je to res, kako potem lahko s hudičem obsedeni 

ljudje, kot so vedeževalke, astrologi in mediji, prepoznajo dar v 

njegovem življenju, krščanski pridigarji pa ne vedo nič o tem? 

Takoj ko je z besedami formuliral to vprašanje, je v njegove 

misli že prišel močan odgovor. Ko se je Jezus rodil, so samo 

astronomi, ki so bili astrologi, videli njegovo zvezdo na vzhodu in 

so ji sledili do Betlehema. Ni je videl noben sveti človek v 

Palestini. Ali bi lahko bila to ista zvezda, ki se je pojavila nad 

reko Ohio leta 1933, ko je krstil ljudi po srečanjih svojega prvega 

prebujenja? Lahko se je spomnil, da je dan bil jasen, voda kot 

steklo, modro nebo pa brez oblačka. Nad njegovo glavo se je 

vrtinčila ognjena krogla, glas pa je naznanil: »Tako kot je bil 

Janez Krstnik poslan, da najavi prvi prihod Jezusa Kristusa, si ti 

poslan s sporočilom, da najaviš Njegov drugi prihod.« Billy se je 

spomnil, da je pozneje tega popoldneva k njemu pristopila 

skupina poslovnih ljudi in ga vprašala, kaj je to pomenilo. Takrat 

ni vedel; vsa ta leta ni vedel. Toda sedaj… Sedaj, v tej nočni 

tišini, ko je izjokal vse svoje solze iz oči; sedaj, ko je tako močno 

rotil, da se mu je grlo osušilo in ga skelelo; sedaj, ko je vpil k 

Bogu, da odstrani te vizije od njega in več ne dovoli, da bi se mu 

ponovno pojavile; sedaj se je, prvič v svojem življenju vprašal, ali 

je morda prosil za napačno stvar! 

Slika, ki je bila dolga leta temna in zamegljena, je 

nepričakovano postala jasna. Billy se je spomnil, da je takrat, ko 
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je Jezus hodil po zemlji, bilo v Izraelu ogromno religioznih ljudi – 

farizejev, saducejev, pismoukov, književnikov, duhovnikov in 

rabinov. Veliko od teh ljudi je bilo šolanih. Dobro so poznali 

Pismo. Pa vendar, ko je Jezus začel z javno službo, ga je veliko 

od teh ljudi brezobzirno zavrglo. Jezusa so imeli za hudiča, za 

Belcebuba, poglavarja vedeževalcev, za najboljšega medija med 

njimi.31 Še bolj nenavadno je dejstvo, da so s hudičem obsedeni 

ljudje pravilno prepoznali Jezusa in govorili: »On je Božji Sin!«32 

Billy je trepetal, ko so v njegovo razumevanje prodirali citati 

iz Pisma. Pridigarji so rekli, da je Jezus hudič, hudiči pa so 

govorili, da je Jezus izraelski Sveti. Ali bi se ta obrazec lahko 

uporabil v Billyjevem življenju? Da, lahko, ker ta obrazec ni 

omejen samo na Kristusovo življenje. Ko sta Pavel in Sila 

pridigala evangelij v Mali Aziji, so ju judovski sveti ljudje v 

vsakem mestu razglašali za lažnivca in sleparja. Toda v Filipih je 

s hudičem obsedena ženska razglasila Pavla in Silo za Božja 

človeka, ki kažeta pot k odrešenju.33 Tedaj se je Billy spomnil, 

kako sta Jezus in Pavel ravnala s temi hudiči: okarala sta jih in 

jim ukazala, naj molčijo. Nista potrebovala hudičeve pomoči. 

Jezus in Pavel sta vedela, kdo sta. 

»Morda sem ves čas v zmoti,« je pomislil Billy. Morda bi to 

moral sprejeti, ne pa, da sem se boril proti temu. Glasno je zmolil: 

»Bog, če sem se zmotil in zavrgel nekaj, kar je od Tebe, ker tega 

nisem razumel; če sem bil v zmoti, potem mi, prosim Te, 

odpusti!« 

Takoj, ko je izrekel te besede, je Billy opazil kanček svetlobe. 

To ga je prestrašilo. Hej, kaj to pomeni? Ali kdo prihaja s 

svetilko? Ne, to ne prihaja od zunaj. To je bilo znotraj votline – 

                                                 
31 Matej 9, 32 – 34; 10, 25 in 12, 22 – 28; Marko 3, 22 – 26;  

Luka 11, 15 – 20 
32 Matej 8, 28 – 29; Marko 1, 22 – 24 
33 Apostolska dela 16, 16 – 18 
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majhna pikica svetlobe je lebdela v zraku, pulzirala z energijo in 

postajala vse večja in svetlejša, dokler ni postala ognjena krogla, 

ki se je vrtinčila in žvižgala in s svojo svetlobo razsvetljevala 

zidove in tla. Billy je zamižal in dvignil roko, da bi zaščitil oči 

pred močnim sijajem. Potem je zaslišal tope udarce korakov, 

korakanja po tleh votline. Natanko pod to jantarno ognjeno kroglo 

je Billy opazil bose noge in belo haljo. Potem je iz svetlobe stopil 

človek. 

In to je bil takšen človek, ki ga Billy nikoli prej ni videl. Bil 

je visok najmanj 180 cm in težak približno 90 kg. Imel je močne 

roke, ki jih je imel prekrižane. Temni lasje so mu padali do 

ramen. Zdelo se je, da je imel okrog 30 let. Obraz je imel brez 

poraščene brade in skoraj olivno-zelenega tena. Njegove oči so 

bile temne in prodorne. 

Človek je nadaljeval s hojo proti njemu. Jantarna svetloba je 

oslabela, ko se je dvignila proti vrhu votline in lebdela natanko 

nad glavo obiskovalca. Vendar se je še vedno vrtinčila in 

pulzirala z energijo. Billy je hotel pobegniti, vendar ni imel kam. 

Ta človek je blokiral ozki hodnik, ki je vodil na prosto. Billy je 

čakal v velikem strahu in se tako močno ugriznil v prst, da je 

začel krvaveti. 

Ko je bil človek oddaljen samo še nekaj korakov, se je 

zaustavil in ljubeznivo pogledal Billyja. Billy si je zapomnil ta 

obraz za vedno, čeprav ga nikoli ni mogel popolnoma opisati – 

tako blag, tako miren, ampak kljub temu je v njem prevladoval 

občutek moči in avtoritete, ki je Billyja vzpodbudil k 

strahospoštovanju. 

Človek je dejal s tihim globokim glasom: »Ne boj se…« 

Takoj ko je Billy slišal ta glas, je njegov strah izginil. To je 

On! Ni dvoma. To je isti glas, ki mu je spregovoril iz tiste 

topolove krošnje, ko je bil še deček in mu dejal: »Nikoli ne pij, ne 

kadi in ne omadežuj svojega telesa na noben način, ker imam delo 

zate, ko boš odrasel.« Billy ni mogel nikoli pozabiti tega glasu. V 
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teh letih ga je slišal velikokrat. To je zagotovo isti angel, ki mu je 

govoril v vseh teh vizijah. Nikoli prej mu ni uspelo, da bi ga 

dobro videl. Včasih je angel stal za njim na njegovi desnici, čisto 

malo izven Billyjevega vidnega polja. Včasih se je angel pokazal 

v viziji, vendar je bil vedno zamegljen, tako da Billy nikoli ni 

mogel prepoznati njegovih obraznih potez. Sedaj pa ga je Billy 

lahko razločno videl. Toda to ni bila vizija! Pogled na tega 

človeka je bil resničen, tako kot je kri curljala iz njegovega prsta, 

ko je Billy zaradi velikega strahu pregriznil kožo na njem. 

Angel je nadaljeval: »Poslan sem iz prisotnosti 

vsemogočnega Boga, da ti povem, kako je tvoje nenavadno 

rojstvo in nerazumljeno življenje pokazatelj, da moraš odnesti dar 

Božanskega ozdravljenja vsem ljudem sveta. Če boš med molitvijo 

iskren in boš lahko pridobil ljudi, da ti bodo verjeli, ne bo nič 

obstalo pred tvojo molitvijo, niti rak. Odšel boš v mnoge 

zemeljske kraje in molil za kralje in vladarje ter mogočneže. 

Pridigal boš množicam po svetu in tisoči bodo prišli k tebi po 

nasvet. Moraš jim povedati, da njihove misli v nebesih govorijo 

glasneje od njihovih besed.« 

Billy je slišal angelovo sporočilo jasno, kot da posluša 

svojega šefa v javni službi Indiane, ko mu daje dnevne zadolžitve, 

vendar si ni mogel zamisliti, kako bo lahko kdaj izpolnil tako 

vzvišeno poslanstvo. »Gospod, jaz sem reven človek in živim 

med revnimi ljudmi. Kako bi lahko šel po svetu? In kako bi lahko 

dosegel, da bi me razumeli? Imam samo osnovnošolsko 

izobrazbo. Morda bi to moral biti nekdo, ki je dovolj izobražen in 

bi lahko govoril ljudem. Mene ne bi poslušali.« 

Angelov obraz se je zresnil. »Tako kot sta preroku Mojzesu 

bili dani dve znamenji, s katerima je potrdil, da je poslan od 

Boga, tako bosta tudi tebi dani dve znamenji.34 Prvo bo: ko boš 

prijel desno roko osebe s svojo levico, boš lahko s pomočjo 

                                                 
34 Eksodus 4, 1 – 8 
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vibracije, ki se bo pojavila v tvoji levici, zaznal prisotnost 

katerekoli bolezni, povzročene z mikroorganizmi. Takrat boš 

moral zmoliti za to osebo. Če se bo tvoja roka vrnila v normalno 

stanje, lahko to osebo razglasiš za ozdravljeno. Če pa ne, samo 

zaprosi za blagoslov in odidi. Pod Božjim maziljenjem nikar ne 

poskušaj misliti s svojimi mislimi; dano ti bo, kaj moraš reči.« 

»Kaj pa, če mi še vedno ne bodo verjeli?« je vprašal Billy. 

»Drugi znak je večji od prvega. Če boš ostal ponižen in 

iskren, se bo zgodilo, da boš z vizijo lahko razodel same 

skrivnosti njihovih src. Potem ti bodo ljudje morali verjeti. To bo 

sprožilo moč evangelija, kar bo najavilo drugi Kristusov prihod.« 

Te besede so zadele njegovo bolečo točko dvomov in 

depresije, dolgo več mesecev – ne, več let. Postopoma je njegova 

težka in boleča tesnoba v srcu izginila. »Gospod, ravno v tem je 

razlog, zakaj sem nocoj tukaj in molim. Pridigarji so mi rekli, da 

te vizije prihajajo od hudega duha.« 

»Mar ne razumeš?« je odvrnil angel, »da je bilo tako tudi v 

dneh Jezusa Kristusa, našega Gospoda?« 

Billyjevo razumevanje duhovnega sveta se je spreminjalo 

tako hitro, da je temu komaj lahko sledil. »Dobro, potem pa, 

kakšen duh mi torej daje te vizije?« 

»To je Božji Duh, Sveti. In od sedaj se bodo te vizije v tvojem 

življenju še množile.« 

Poslušanje teh besed je za vedno spremenilo Billyjevo 

razumevanje. Dolgo časa ga je pretresalo mnenje drugih ljudi. 

Sedaj pa je spoznal, kako je človekova hoja z Jezusom Kristusom 

zares osebna. 

Angelove roke so ostale prekrižane, obraz pa spokojen. 

Billyju je naročil, naj uporablja angleško verzijo King Jamesa, 

kadarkoli bo citiral Biblijo, ker je vedel, da bo to Billy z lahkoto 

prepoznal kot sveti Spis. Angel je dejal: »Razmisli o življenju 

Jezusa Kristusa. Ko je Natánael prvič prišel v Njegovo prisotnost, 

je Jezus dejal: ›Poglejte pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.‹ 
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Natánael mu je dejal: ›Od kod me poznaš?‹ Jezus mu je odvrnil: 

›Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim 

drevesom.‹35 Kako je naš Gospod ›videl‹ Natánaela? Videl ga je s 

pomočjo vizije. Spomni se, kako je Božji Sin dejal: ›Sin ne more 

delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela Oče; 

kar namreč dela On, dela enako tudi Sin.‹36 Ali si se kdaj čudil, 

kaj to pomeni? To pomeni, da je Oče Sinu prikazoval vizije, ki so 

Mu omogočile, da je vedel, kaj je treba storiti. On je to dokazal, 

ko je ob kopeli v Betésdi šel mimo velike množice bolnikov in ljudi 

v potrebi, da bi ozdravil enega določenega človeka.«37 

»Vizije so našemu Gospodu Jezusu vnaprej prikazovale, kaj 

se bo zgodilo. Ali se spomniš, kako je On vedel, da bo Peter našel 

kovanec v ustih ribe?38 In razmisli, kako je naš Gospod Jezus, ko 

se je približeval Jeruzalemu, dejal svojima učencema: ›Pojdita v 

vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in 

oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k Meni. Če vama kdo 

kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.‹39  

Mar se to ni zgodilo natanko tako, kot je naš Gospod opisal? On 

je vedel, da se bo, ker je to najprej videl v viziji od svojega 

Očeta.« 

»In še več, v tvoji službi bo prišel čas, ko ti bodo vizije 

odkrivale skrivnosti človeških src, ki jim preprečujejo, da bi bili 

ozdravljeni. Razmisli o ženi ob studencu v Samariji. Jezus se je z 

njo pogovarjal, dokler ni kontaktiral njenega duha, potem pa je 

po viziji videl, kje se nahaja njen problem. Dejal je: ›Pojdi in 

pokliči svojega moža in pridi sem!‹ Žena je odgovorila in Mu 

rekla: ›Nimam moža.‹ Jezus ji je rekel: ›Dobro si rekla: ›Nimam 

                                                 
35 Janez 1, 43 – 51  
36 Janez 5, 19 
37 Janez 5, 1 – 15 
38 Matej 17, 24 – 27 
39 Matej 21, 1 – 7, Marko 11, 1 – 7, Luka 19, 28 – 35 
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moža‹; kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. 

To si prav povedala.‹ Žena mu je dejala: ›Gospod, vidim, da si 

prerok.‹40  Tako bo tudi v tvoji službi, če boš iskren.« 

Tu se je angel zaustavil in s tem dal Billyju priložnost, da 

ponovno izrazi svoje dvome. »Gospod, jaz ne vem, kako se lahko 

vse to zgodi v mojem življenju. Jaz sem reven in neizobražen 

in…« 

Angel ga je prekinil: »Nikoli ne pozabi, da je Jezus Kristus 

isti včeraj, danes in za vedno, tako kot pravi Pismo.41 Nisi ti tisti, 

ki bi izpolnil karkoli od tega, ampak Gospod Jezus Kristus. 

Zapomni si, da je Jezus obljubil svojim sledilcem: ›Kdor veruje 

Vame, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še 

večja kot ta bo opravljal, ker grem Jaz k Očetu...  Še malo in svet 

Me ne bo več videl, vi pa Me boste videli, ker Jaz živim in živeli 

boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem Jaz v Očetu in vi v 

Meni in Jaz v vas.‹«42 

Kaj bi Billy sploh še lahko rekel? Pred njim je stal Božji 

glasnik s fantastičnim poslanstvom – da je on, Billy Branham 

določen prenesti dar Božanskega ozdravljenja ljudem sveta. To je 

bilo videti praktično nemogoče. Bil je preplavljen s čustvi, toda 

kljub temu se je ob misli na vse te pisemske odlomke, ki jih je 

angel tako spretno uporabil, globoko v njem nekaj premaknilo – 

premaknilo ob svetopisemskih citatih, ki so uspeli dati nekakšen 

smisel Billyjevemu življenju, ki bi v nasprotnem primeru bilo 

ekscentrično. Toda še vedno je okleval. 

»Jaz bom s teboj,« je dejal angel. 

To je utrdilo Billyjevo odločitev: »Šel bom!« 

                                                 
40 Janez 4, 6 – 19 
41 Hebrejcem 13, 8 
42 Janez 14, 12, Janez 14, 19 – 20 
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Angel se ni nasmehnil. Samo enkrat je pokimal in dejal: 

»Kadarkoli boš doživel ta isti občutek, ki ga doživljaš sedaj v moji 

prisotnosti, boš vedel, da stojim v bližini.« 

Ognjena krogla nad angelovo glavo se je začela širiti, med 

vrtenjem prasketati in žvižgati ter metati ognjene plamenčke. 

Videti je bilo, kot da je angel izpuhtel sredi te svetlobe, ki se je 

širila. Potem je ognjeni Steber izginil skozi apnenčasti strop. 

Nenadoma je bila votlina zopet temna kakor oglje in tiha 

kakor pokopališče, zaradi česar so bili vsi Billyjevi živci napeti. 

Začutil je kanček skušnjave, da bi podvomil v svoje duševno 

zdravje. Vstavil je prst med zobe in se ugriznil ter se s tem 

prepričal, da ne sanja. To je pomenilo, da je angel, ki ga je 

ravnokar videl, bil resničen, kakor okus krvi na vrhu njegovega 

prsta. Ne, ne bo podvomil v niti eno besedo, ki jo je angel izrekel. 

Billy je pokleknil na tla, sklenil roke in dejal: »Nebeški Oče, 

hvala Ti, ker si mi poslal Svojega angela, da mi razloži te stvari. 

Zdi se neverjetno, da se mi bo vse to zgodilo – da bom pridigal 

množicam po vsem svetu in molil za kralje in vladarje in tako 

naprej. Jaz sem zelo reven. Kako si bom sploh lahko kdaj 

privoščil, da bi to počel? Vem, da sam ne morem, hkrati pa vem, 

da Ti lahko storiš vse. Gospod, jaz bom šel in Ti obljubljam, da 

bom ostal tako dolgo v pastorski službi, dokler boš Ti izpolnjeval 

moje potrebe in mi nikoli ne bo potrebno prositi za denar.« 

To sredo zjutraj, 8. maja leta 1946, je William Branham odšel 

domov kot nov človek. 
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Poglavje 29 

Znamenje v njegovi roki 

1946 

POTEM KO JE WILLIAM BRANHAM svoji ženi povedal o 

angelovem naročilu, je takoj obiskal svojega nekdanjega pastorja. 

Dr. Roy Davis je bil novi starešina nad vso Misijonarsko 

baptistično cerkvijo v tem delu Indiane. Čeprav je med Billyjem 

in  dr. Davisom v preteklosti prišlo do določenih nesoglasij, je 

Billy še vedno spoštoval stališče starejšega človeka in ga imel za 

svojega nadzornika. In sedaj je Billy bolj kot kdaj koli v življenju 

potreboval dober nasvet. Angel mu je predstavil fantastično sliko 

službe po vsem svetu, vendar mu ni namignil, kje naj začne in v 

katero smer naj odpotuje. Morda Gospod želi, da bi začel pod 

okriljem Misijonarske baptistične cerkve. Če je tako, potem mu 

lahko dr. Davis pomaga začeti. 

Ko je sedel v starešinovi študijski sobi, je Billy opisal svoje 

nekdanje trpljenje in obup že ob sami misli, da morda hudič 

vpliva na njegovo življenje. Povedal mu je, kako se mu je 

zazdelo, da se javor lomi in pada nanj in se potem odločil, da bo 

odšel v gozd ter se ne bo vrnil tako dolgo, dokler ga ne bo obiskal 

Bog in ga osvobodil te agonije. Doktorju Davisu je povedal o 
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ognjeni krogli, ki se je vrtinčila v votlini in o angelu, ki se je 

pojavil. Opisal je angelov obraz in začel pripovedovati o vsem, 

kar mu je angel povedal – kako bo molil za kralje in vladarje, 

kako bodo ljudje iz vsega sveta prihajali k njemu po nasvet. 

V tem trenutku ga je dr. Davis prekinil in ostro povedal svoje 

stališče. »Billy, kaj si večerjal tisti večer? Očitno si imel nočno 

moro.« 

Billy se je počutil kot pokošen. »Dr. Davis, to mi sploh ni 

bilo všeč.« 

Starejši mož je dvignil roko in zanemaril pripombo. »Oh, 

pojdi domov in pozabi na to, Billy. To je le še ena od mnogih 

halucinacij, ki jih vidiš. Imaš preveč bujno domišljijo.« 

»Dr. Davis, vi mi lahko rečete, naj pozabim na to, toda Bog 

je zasidral nekaj globokega v moje srce. Če me vi ne želite, pa so 

drugi, ki me hočejo. Moja dolžnost do Boga je, da grem in 

pridigam svetu.« 

Ko je videl, kako je ta mlad človek resen v svoji pripovedi o 

angelovem obisku, ga je dr. Davis poskušal spametovati. »Billy, 

ali mi hočeš povedati, da boš šel po svetu in pridobival na tisoče 

ljudi za Kristusa s svojimi sedmimi razredi osnovne šole?« 

»To mi je dejal On in jaz to verjamem.« 

»Kako boš to naredil?« 

»Ne vem. Upal sem, da boste vi imeli kakšne koristne 

predloge.« 

Dr. Davis se je nasmihal. »Moj predlog je, da greš domov in 

se dobro naspiš. Morda boš pametnejši, ko se zbudiš. Mar zares 

misliš, da se lahko soočiš z izobraženim svetom s takšno teologijo 

Božanskega ozdravljenja?« 

»To ni moje Božansko ozdravljenje,« je nasprotoval Billy. 

»To je Božja obljuba. On je ta, ki mi je naložil to poslanstvo.« 

To dr. Davisa ni navdušilo. »Mar zares misliš, da ti bodo 

ljudje verjeli?« 
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»To ni na meni,« je odločno odvrnil Billy. »Na meni je, da 

ostanem zvest Besedi.« 

»Billy, če boš pridigal kaj takega, boš pridigal stebrom, ki 

podpirajo streho tvoje cerkve.« 

»Potem pa bom pridigal Božjo Besedo stebrom, kajti Bog 

lahko iz teh stebrov obudi Abrahamu otroke. Če me pošilja Bog, 

potem je nekje nekdo, ki bo to veroval.« 

Billy je odšel iz hiše dr. Davisa še vedno odločen in predan, 

da bo sledil angelovemu naročilu ne glede na posledice in težave. 

Pa vendar, starešinovo zasmehovanje je pustilo kanček dvoma v 

njegovem srcu, ki se je zadrževal in mu sledil ves teden. Na 

koncu koncev, to se je zdelo kot nerazumne sanje. Kako bi lahko 

on, skromni Billy Branham, prenesel dar Božanskega 

ozdravljenja ljudem sveta? Logično gledano, to se je zdelo zelo 

malo verjetno. 

V petek popoldan se je Billy sprehodil do trgovine Mason's 

Drugstore v ulici Spring, da bi vnovčil svoj tedenski ček v višini 

28 dolarjev in kupil nekaj otroških steklenic in gumijastih dudic, 

da bi šestmesečna Rebeka lahko začela piti metin čaj. Billy je 

ravnokar zaključil z delom in še vedno je bil oblečen v logarsko 

uniformo. Ko se je približal trgovini, se je na vogalu zaustavil 

avtobus iz Louisvillea, da bi potniki izstopili. Večina ljudi je hitro 

izstopila iz avtobusa in se razkropila po svojih opravkih, nek 

človek pa ne. Ta človek je odložil svoj kovček na pločnik in 

opazoval svojo okolico, kot da je tu po pomoti. Ko je opazil 

Billyja, ga je gledal s čudnim izrazom na obrazu. 

Billy je vstopil po svojih opravkih v trgovino Mason's 

Drugstore in popolnoma pozabil na nenavadnega moža, ki je stal 

zunaj. Ko je zopet prišel ven, je opazil, da je človek vzel svoj 

kovček in se napotil proti trgovini. Moški je ponovno zagledal 

Billyja in se zaustavil ter gledal vanj z istim čudnim izrazom na 

obrazu. Billy je za trenutek pomislil, da ga moški želi oropati. 

Potem pa je Billy uvidel, da je to neumnost, ker je dan in je ob 
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prometnem križišču, zraven tega pa je za pasom nosil pištolo, kar 

se je lahko dobro videlo. 

Billy se je obrnil proti ulici. Kmalu je začutil, da se je nekdo 

dotaknil njegovega ramena. Ozrl se je in videl, da je to 

skrivnostni tujec. 

»Oprostite,« je dejal moški. »Ali ste vi policaj?« 

»Jaz sem logar,« je odvrnil Billy. »Delam za Indiana State 

Game Department.« 

Človek je govoril v presledkih, kot da ni prepričan vase. 

»Jaz… Uh, poskušam najti neko določeno – določeno osebo. 

Morda mi vi lahko pomagate. Ali poznate – uh – dobro to 

področje?« 

»Tukaj živim praktično vse svoje življenje,« je odvrnil Billy. 

»Koga poskušate najti?« 

Sedaj je človekov obraz ponovno dobil ta čuden izraz 

zmedenosti. »Nisem ravno prepričan. Morda boste mislili, da sem 

nor, ampak naj vam povem svojo zgodbo. Živim v Paducahu v 

Kentuckyju, približno 300 km vzdolž reke od tu. Približno dve 

leti se moje zdravje slabša. Ta teden sem imel sanje, v katerih sem 

videl velikega sijajnega angela, kako se spušča iz nebes in mi 

pravi, naj grem v Jeffersonville v Indiano ter poiščem nekoga z 

imenom Branham, ki bo molil zame. Ali poznate koga v tem 

kraju s priimkom Branham?« 

Billyjevo srce je od radosti začelo tako močno utripati, da je 

mislil, da mu bo skočilo iz prsnega koša. Dejal je: »Moja mama 

oddaja sobe tukaj izza vogala, ona se imenuje Branham.« 

»Oh, ona je Branham. Mar se potem tudi vi ne pišete tako?« 

»Brat,« je dejal Billy in objel tujca, »ta teden sem bil v 

votlini, ko je prišla velika svetloba in me obsijala, angel pa mi je 

dejal, naj grem in molim za bolne.« 

Človek se je zlomil in zajokal. Billy je snel svoj klobuk in 

skupaj sta pokleknila na uličnem vogalu ter prosila Boga, naj 
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temu človeku povrne njegovo zdravje. Ko je Billy končal z 

molitvijo in odprl oči, je videl, da so se mimoidoči kar zaustavili. 

Moški so iz spoštovanja stali s klobuki v svojih rokah, ženske pa 

so držale svoje otroke, da ne bi tekali naokrog. Billy je čutil, kako 

ga je pravkar pičila Božja igla in spretno za vedno odstranila ta 

kanček dvoma iz njega. Sedaj je bil prepričan, da ga Bog pošila in 

če ga pošilja Bog, mu bo Bog tudi pripravil pot. 

 

 

KO JE BILLY naslednjo nedeljo prišel v cerkev, je najprej slišal 

novo pesem, ki jo je prepevala njegova skupnost. To, kar je slišal, 

mu je bilo všeč. (Ta pesem bo postala njegova tematska pesem.) 

Ritem je bil preprost in lep. Medtem ko je Billy poslušal ljudi, 

kako ponavljajo razne variacije refrena, je začutil, kako se 

prisotnost Gospodovega angela povečuje – kot da je tudi angelu ta 

pesem všeč. 

Samo veruj, samo veruj, 

vse stvari mogoče so, samo veruj. 
 

Jezus je tu, Jezus je tu, 

vse stvari mogoče so, Jezus je tu. 
 

Gospod, verujem; Gospod, verujem, 

vse stvari mogoče so, Gospod, verujem. 

 

To nedeljo je Billy stopil pred svojo skupnost in brez kančka 

dvoma v svojem umu, pogumno povedal vse, kar mu je angel 

povedal. Dejal je: »Sem bo začelo prihajati na tisoče ljudi iz vse 

države. Oni vas bodo izrinili ven. Ne boste našli prostora za 

sedenje, če ne boste iskreni do Boga in ne boste prišli prej.« 

Njegova skupnost mu je verjela, vključno s Charliem 

McDowellom. V ponedeljek si je namreč Charlie v službi pri 

varjenju z varilnimi bliski poškodoval oči. Njegov zdravnik ga je 
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prepričal, da je slepota samo začasna in bo trajala osem do deset 

dni. Ampak Charlie je ne glede na to poklical Billyja, da bi prišel 

molit za njega. Drugo jutro je Charlie videl tako dobro, da se je 

lahko zopet vrnil na delo. 

Njegov šef, gospod Morgan, je bil presenečen, ko je videl 

Charlija tako hitro spet na delu in ga povprašal glede tega. Charlie 

mu je pojasnil, da je Jezus odgovoril na molitev njegovega 

pastorja. 

Gospod Morgan je dejal: »Sprašujem se, če bi molitev 

tvojega pastorja pomagala moji ženi? Ona je tam čez v baptistični 

bolnišnici in umira zaradi raka.« 

Charlie je odgovoril: »Ne vem. Zakaj je ne bi pripeljali v 

sredo zvečer v cerkev in bi videli?« 

Morganova žena, Margie, je bila 21 let medicinska sestra, 

sedaj pa je že več mesecev umirala zaradi raka. Prestala je veliko 

terapij z obsevanjem z rentgenskimi žarki, vendar ni nič 

pomagalo. Zdravniki so naredili preiskavo in jo operirali, pri tem 

pa ugotovili, da jo je rak zajel vse od prsi navzdol. Rak je bil zelo 

težko dosegljiv, ker se je ovil okrog črevesja kakor drevesne 

korenine okrog podzemne cevi. Ko so jo zašili, so zdravniki lahko 

podali samo eno diagnozo: nobenega upanja ni več. 

V sredo je gospod Morgan na večerno službo pripeljal svojo 

ženo na nosilih. Bila je še komaj pri zavesti. Billy se je z 

usmiljenjem ozrl na to slabotno žensko. Ko se je zvijala v 

bolečinah, je v blodnjah samo še momljala. Billy je prijel njeno 

desnico v svojo levico, točno tako, kot mu je naročil angel. 

Njegovo zapestje in spodnji del roke sta začeli trepetati. Roka mu 

je nekoliko otekla in postala ognjeno rdeča. Na zunanji strani roke 

so se pojavile majhne bele izboklinice. Začutil je, kako mu 

vibracije tresejo roko in prehajajo skozi rame in prsa, vse do srca. 

Dvignil je pogled proti njenemu soprogu in vprašal: »Kakšne 

težave ima ta žena?« 
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»Umira od raka,« je odvrnil gospod Morgan. »Ali ji lahko 

pomagate?« 

Billy je pomislil na angelove besede: »Če boš med molitvijo 

iskren in boš lahko pridobil ljudi, da ti bodo verjeli, ne bo nič 

obstalo pred tvojo molitvijo, niti rak.« Pogledal je gospoda 

Morgana v oči. »Gospod, jaz verjamem, da jo Bog lahko ozdravi. 

Vprašanje je, ali vi to verjamete?« 

»Da,« je odgovoril gospod Morgan. 

Billy je zaprl oči in začel moliti za ozdravljenje te ženske v 

imenu Jezusa Kristusa. Nenadoma so vibracije v njegovi levi roki 

prenehale. Billy je odprl oči in presenečeno ugotovil, da je 

njegova leva roka zopet normalna, tako kod desna. V tem 

trenutku je zagledal vizijo gospe Morgan, oblečeno v oblačila 

medicinske sestre, kako v bolnišnici skrbi za bolnike. Billy je 

vstal in napovedal: »Gospod, nikar se ne bojte, kajti tako govori 

Gospod: ›Vaša žena bo živela!‹« 

Njen zdravnik, ki je pospremil Margie Morgan v cerkev, se ni 

strinjal: »Opravičujem se, pastor Branham, ampak rak je njeno 

črevesje tako močno stisnil, da ga ne moremo očistiti niti s 

klistirjem.« 

»Ni mi mar, kakšne težave ima. Imel sem vizijo, kako v 

bolnišnici ponovno skrbi za bolnike. In ta Mož, ki me je srečal v 

gozdu, je dejal: kadarkoli bom to videl, naj to povem na ta način 

in tako tudi bo. In jaz mu verjamem!« 

Naslednji dan je bila Margie Morgan popolnoma pri zavesti 

in pri zdravi pameti. Do petka se je njen tek vrnil, s tem pa tudi 

nekaj moči. V soboto je, na veliko presenečenje njenega 

zdravnika, že hodila po hodnikih in prosila, naj jo odpustijo 

domov. 
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Jetniki so osvobojeni 

1946 

NOVICE O OZDRAVLJENJU Margie Morgan so se širile od 

prijateljev do sosedov po neki lastni skrivnostni poti, dokler se 

niso razširile celo čez reko Mississippi. Kmalu je William 

Branham dobil telegram iz St. Louisa v Missouriju. Pastor Robert 

Daugherty je želel, da bi Billy prišel k njemu in molil za njegovo 

hčerkico Betty, ki je bolehala za neko neznano boleznijo. Ker je v 

tem Billy prepoznal Božjo roko, je svoji cerkvi povedal, da bo 

odšel takoj, ko bo zbral dovolj denarja za pot. Njegova skupnost 

je prav tako začutila, da je to Božja volja. Takoj so zbrali 11 

dolarjev, kolikor je stala povratna karta za vlak. Eden od njegovih 

bratov je Billyju posodil obleko in tako se je odpravil z nočno 

linijo proti Missouriju. 

Ko se je naslednjo jutro vlak zaustavil v St. Louisu, ga je na 

postaji že čakal Robert Daugherty. Videti je bil zelo utrujen. 

»Brat Branham, ali si kaj slišal od Gospoda?« 

»Ne, brat Daugherty. Kako je tvoja mala deklica?« 
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Malodušno je skomignil z rameni, glas pa mu je zvenel 

potrto. »Zelo slaba je. Pridi, odpeljal te bom k njej, da jo boš 

videl.« 

Na poti domov mu je pojasnil: »Moja hči boleha od tega tri 

mesece. Zdravniki so zmedeni. Zaradi njenega nenehnega tresenja 

so mislili, da bi to lahko bila Sydenhamova chorea, vendar ima 

druge simptome, ki ne ustrezajo tej diagnozi. Nič od tega, kar so 

naredili zdravniki, ni pomagalo. Jaz sem molil in molil zanjo, 

moja družina je molila, moja skupnost je molila, tudi drugi 

pridigarji v mestu so molili zanjo in se postili. Ampak kljub temu 

se ji stanje ne izboljša.« 

Ko sta prispela do njihove hiše, je Billy srečal gospo 

Daugherty. Videti je bila popolnoma zlomljena. Imela je 

povešene podočnjake in kotičke svojih ust. Iz tedna v teden je ta 

mamica sedela ob postelji svoje bolne hčerke. Majhna kodrasta 

Betty Daugherty pa se je nenehno mučila. Videti je bila 

usmiljenja vredno. Njena spodnja ustnica je otekla in bila svetlo 

rdeča od krvavenja, ker si jo je grizla zaradi bolečin. Nenehno se 

je premikala v postelji. Ubogi otrok je stokal in kričal tako 

močno, da je ostal brez glasu, vendar je še naprej poskušal jokati. 

Billy je pokleknil zraven postelje in vzel dekličino desnico v 

svojo levico. Presenetilo ga je, ker ni bilo vibracij. Angel mu je 

dejal, da bo začutil bolezen v svoji levici in ravno to se je zgodilo 

pri Margie Morgan. Zakaj jih tukaj ne more začutiti? Potem se je 

Billy spomnil: angel je dejal, da bo začutil vibracije v svoji roki 

samo takrat, ko bo bolezen povzročilo demonsko življenje, kot na 

primer mikroorganizem. To je pomenilo, da Betty Daugherty 

nima bolezni. Kaj jo potem muči? 

Billy je zmolil za bolno deklico, vendar brez trenutnih 

rezultatov. Ker ni več vedel, kaj naj še naredi, je Billy predlagal, 

da skupaj s pastorjem Daughertyem odideta v cerkev in tam 

nadaljujeta s svojimi klici k Bogu. Tam ta oba v molitvi tiho 

vztrajala tri ure in prosila vsemogočnega Boga, naj bo milosten 
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do Betty Daugherty. Preden sta končala, je Billy zmolil: »Nebeški 

Oče, če boš dal, da bo ta uboga deklica ozdravela, Ti obljubljam, 

da bom odšel v evangeljsko službo, v katero si me poklical. In 

ponovno Ti obljubljam, da bom ostal v evangeljski službi tako 

dolgo, dokler boš Ti skrbel za moje potrebe, ker ne želim nikoli 

prositi ljudi za denar.« 

Ko sta se vrnila domov, je bilo stanje Betty Daugherty 

nespremenjeno. Billy se je v dnevni sobi usedel na kavč in tiho 

molil. Ljudje so neprestano prihajali in odhajali. Čez nekaj ur je 

Billy odšel ven, da bi pretegnil noge in ko se je sprehajal iz kvarta 

v kvart, ni prenehal moliti. 

Ko se je vrnil, ga je na verandi srečal dedek Daugherty ter ga 

vprašal: »Ali ti je do sedaj Gospod karkoli pokazal, brat 

Branham?« 

Billy je žalostno odvrnil: »Še nič.« Vrnil se je nazaj v hišo in 

se usedel na kavč. Medtem ko je skozi okno gledal na plano, se je 

soba spremenila. Videl je dekličino posteljo in ljudi, ki so se 

zbrali okrog nje; videl je sebe, kako deklici nekaj počne. Kaj je 

delal? Še preden je lahko kaj rekel, se je vizija nenadoma končala 

in zopet se je znašel v dnevni sobi, kako sedi na kavču. V tem 

hipu je Billy spoznal, kaj se dogaja. V hišo se je vrnil dedek, 

zaradi česar se je vizija tako hitro prekinila. 

Dedek je vprašal: »Ali ti lahko kaj prinesem, brat Branham?« 

»Ne, hvala.« Billy je vstal in odšel k vhodnim vratom. 

»Opravičujem se, toda nekaj časa moram biti sam.« Odšel je ven 

in se usedel v avtomobil gospoda Daughertya in prosil Boga, da 

bi se vizija vrnila. Kmalu je v ušesih zaslišal zvok ritmičnega 

bičanja vrtinca. Ko je pogledal navzgor, je zagledal isti Ognjeni 

Steber, ki je pulziral nad angelom v votlini. Sedaj se je vrtel nekaj 

deset centimetrov nad pokrovom avtomobilskega motorja. 

Kmalu je prišla vizija: Billy je videl majhno deklico, kako se 

igra izven hiše Daughertyevih na poševnih kletnih vratih. Videl jo 

je, kako skače gor in dol po najvišjem delu vrat. Potem jo je videl, 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2, STRAN 202 

202 

kako ji je spodrsnilo in kako je padla na nevaren rob. Tedaj je 

Billy videl, v čem je njena težava in kaj mora storiti, da bi ji 

pomagal. 

Hitro je odprl avtomobilska vrata, pohitel po potki in vstopil 

v hišo. »Brat Daugherty, ali imaš zaupanje vame, kot v Božjega 

služabnika?« 

»Da, brat Branham.« 

»Imam ›Tako govori Gospod‹ za tvojo hčerko. Vendar moraš 

narediti natanko to, kar ti bom naročil. Najprej želim, da iz hiše 

odidejo vsi, razen družine.« Potem ko so številni prijatelji odšli, je 

Billy dejal materi: »Sestra Daugherty, pred dvema dnevoma si 

kupila belo vedro in jo odložila pod kuhinjsko pomivalno korito v 

shrambi. V njo še nisi nalivala vode.« 

»Brat Branham, to je res. Kako pa to veš?« 

»Pojdi po njo, napolni jo z vodo in jo prinesi sem, skupaj z 

belo krpo.« 

Ko se je vrnila, je Billy pokleknil ob dekličino posteljo in 

dejal: »Želim, da dedek poklekne na mojo stran, oče pa na drugo 

stran postelje. Ko bom ponavljal Gospodovo molitev, želim, da 

takoj ko bom končal, mati zmoči krpo, jo ožame, in z njo obriše 

dekličin obraz, potem pa še roke in noge.« Billy je sklonil svojo 

glavo in začel: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje 

ime. Pridi Tvoje kraljestvo! Zgodi se Tvoja volja kakor v nebesih, 

tako na zemlji…« Takoj ko je končal znano molitev, je dejal z 

avtoriteto: »Tako govori Gospod: ›Betty Daugherty bo 

ozdravljena.‹ Padla je s kletnih vrat in si izpahnila kost v svojem 

hrbtu. Pritisnite to kost nazaj na svoje mesto in ona bo 

ozdravela.« 

Robert Daugherty je obrnil svojo hčerko na trebuh in začutil 

izkrivljenost njene hrbtenice. Torej, eno od njenih vretenc je bilo 

preveč izbočeno. Z močnimi rokami je krepko pritisnil na to 

področje in vretence se je vrnilo na svoje mesto. Betty je takoj 

prenehala stokati in se tresti. Kmalu je že sedela v svoji postelji in 
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se smejala. Pozneje tekom dneva sta Billy in Betty že odšla v 

trgovino po sladki mlečni napitek.  

 

 

ČEZ NEKAJ TEDNOV je Billy pozno popoldne sedel na svoji 

verandi, ko se je pripeljala k njemu družina Daugherty. Najprej je 

iz avtomobila skočila Betty. Njeni svetli kodri so vihrali v vetru, 

ko je tekla Billyju v objem. Robert Daugherty se je usedel na 

verando in vprašal Billyja, kaj misli o tem, če bi se vrnil v St. 

Louis in imel celotedensko prebujenje z ozdravljenji. 

Billyju ni bilo potrebno dolgo razmišljati o ponudbi. Pomislil 

je na vizijo, ki jo je imel v marcu, ko je stal na zahodu in 

razdeljeval veliko goro kruha Življenja. St. Louis se je nahajal 

zahodno od Jeffersonvillea. Morda bo to prebujenje izpolnitev te 

vizije. Ampak četudi ne bo, je Billy čutil, da mora sedaj izpolniti 

svojo obljubo, ki jo je dal Bogu in se popolnoma posvetiti tej novi 

službi. 

Naslednji dan je dal v javni službi Indiane odpoved, prav tako 

pa tudi na delovnem mestu logarja na področju za športni lov 

države Indiane. V nedeljo je Billy v cerkvi svoji skupnosti 

povedal o prihajajočem prebujenju v St. Louisu. Prav tako je 

pojasnil svojo obljubo, ki jo je dal Bogu, če bo Betty Daugherty 

ozdravljena in da bo v tem primeru krenil v evangeljsko službo 

ter ostal v njej tako dolgo, dokler bo Bog izpolnjeval njegove 

finančne potrebe in mu ne bo potrebno prositi ljudi za denar. 

Mnogo let je bila to njegova zadnja pridiga v Branhamovem 

Tabernaklju. 

Izbral si je temo o majhnem Davidu, ki je premagal velikega 

filistejskega vojaka Goljata. Besedilo se mu je zdelo primerno, 

ker je kakor majhen David, Billy bil neenako opremljen glede na 

svoje sovražnike. Bil je brez denarja, pridigar iz majhnega mesta, 

ki je samo v veri stopil naprej, da bi se boril proti nekaterim od 

velikih svetovnih gorja: bolezni, bolečini in duhovnemu neznanju. 
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Vendar ni bil zaskrbljen zaradi pomanjkanja svojih sposobnosti in 

sredstev, ker je vedel, da je Bog z njim. Z Bogom pa je vse 

mogoče, kar je dokazala tudi zgodba o Davidu in Goljatu.43 

V St. Louis so skupaj z Billyjem in Medo odšli tudi Margie 

Morgan in nekateri drugi člani cerkve. Robert Daugherty je najel 

velik šotor, ki je bil kakor cirkuška arena in oznanil srečanja 

ozdravljenja po vsem mestu. 

Prvi večer prebujenja je prišlo na srečanje samo nekaj deset 

obiskovalcev. Billy jim je povedal, kako ga je srečal angel in mu 

dal Božje naročilo, da ponese dar Božanskega ozdravljenja vsem 

ljudem sveta. Potem je prišla na oder Margie Morgan in povedala 

svoje pričevanje. Kako spektakularno je bilo to pričevanje! Še 

pred enim mesecem in pol se je Margie tresla v postelji in blodila 

od bolečin. Zdelo se je, da so ji ure štete. Rak jo je neozdravljivo 

razjedel. Toda potem se je zgodil čudež. Sedaj se je počutila 

močno in zdravo, kot še nikoli v življenju. Po njenem pričevanju 

je priskakljala naprej Betty Daugherty. Tudi ona je bila videti 

zdrava in živahna kakor vsaka druga sedemletna punčka. Na 

osnovi teh dveh pričevanj je imel Billy kratko službo in 

opogumljal ljudi, naj imajo popolno vero v Božjo obljubo 

ozdravljenja. Potem je poklical tiste, ki so bolni, naj pridejo 

naprej. K molitvi je pristopilo osemnajst ljudi. 

Ena od prvih oseb, za katero je Billy molil, je bila 70-letna 

gospa, ki je imela glavo povito s povojem. Na vrhu nosa je imela 

izrastlino v velikosti žogice za golf. Ko je prijel njeno desnico v 

svojo levico, je zunanja stran Billyjeve roke postala temno rdeča 

in začela otekati. Začutil je njene pulzirajoče vibracije, ki so 

potekale skozi njegovo roko, se vzpenjale do ramena in vse do 

srca. Pogledal je na skupino belih izboklinic, ki so nastale na 

otečeni rdeči roki. Razporedile so se natanko tako kot izboklinice, 

                                                 
43 1. Samuelova 17 
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ki jih je videl, ko se je dotaknil roke Margie Morgan. »To je rak, 

kajne?« je dejal. 

Ženska je odgovorila, da je. Potem ko je Billy zmolil za njeno 

ozdravljenje v imenu Jezusa Kristusa, je pulziranje v njegovi roki 

prenehalo, oteklina je splahnela, njegova roka pa se je vrnila v 

normalno stanje. Billy jo je razglasil za ozdravljeno, čeprav je rak 

še naprej jasno stal na njenem nosu. 

Potem se je Billy pomaknil k človeku, ki je šepajoče prišel 

naprej in se opiral na palico. Moški je Billyju dejal, da je že več 

let težko pokreten. Ko je Billy prijel roko tega človeka, ni bilo 

nobenih vibracij, tako da se je Billy skliceval na Božje obljube iz 

Jakoba 5, 14 – 15: »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 rešila bolnika in 

Gospod ga bo okrepil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.« 

Billy je pomazal čelo moža s kapljico olivnega olja, medtem ko je 

prosil Jezusa Kristusa, da ga ozdravi. Še preden je Billy končal z 

molitvijo, je človek odvrgel svojo palico in odkorakal zdravo in 

poskočno, kot da je dvajset let mlajši. Billy je pobral odvrženo 

palico in jo obesil na prečko nad odrom. 

 Kot je večerno srečanje minevalo, tako je sledilo 

ozdravljenje za ozdravljenjem. Tisti večer sta bila ozdravljena dva 

gluha človeka in en slepi mož. Seveda, vse ozdravitve niso bile 

tako vidne, vendar je vsak, kdor je prišel naprej zaradi molitve, 

trdil, da se mu je po Billyjevi molitvi zgodilo nekaj nadnaravnega. 

Ljudje so navdušeno odšli domov. 

Novice o takšnih spektakularnih čudežih so se hitro razširile 

med lokalnim prebivalstvom, tako da so bili naslednji večer 

zasedeni vsi sedeži, veliko ljudi pa je stalo. In tako je bilo ves 

preostali del tedenskega prebujenja. Šotor ni bil dovolj velik, da 

bi lahko vanj vstopili vsi, ki so to želeli. Vendar ne glede na to, 

nihče, ki je ostal zunaj, ni odšel domov. Gnetli so se ob odprtinah, 
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da bi slišali Billyjevo pridiganje in upali, da bodo kasneje lahko 

odšli naprej na molitev. 

Kašne ozdravitve so se zgodile! Billy še nikoli ni videl toliko 

ozdravljenj in čudežev v enem tednu. Ljudje so bili osvobojeni od 

škiljenja, artritisa, prelomov, tuberkuloze, diabetesa, srčnih težav, 

otroške paralize, tumorjev, rakov, živčnih motenj, želodčnih težav 

in tako naprej in naprej. 

 Billy je prepoznal razne človeške bolezni po znamenju na 

svoji roki. Začel je pridobivati osnovno razumevanje tega, kaj 

lahko dar v njegovi roki pokaže. Očino je življenje vsake bolezni, 

ki je bilo povzročeno z mikroorganizmom, vibriralo s posebno 

frekvenco. Njegova leva roka je fizično reagirala na te vibracije. 

Najbolj so ga zanimale bele izboklinice, ki so se pojavljale na 

zunanji strani njegove roke. Videti je bilo, da je za vsako bolezen 

vzorec izboklinic drugačen. S spoznavanjem pomena vsakega 

vzorca bo lahko diagnosticiral katerokoli bolezen, ki je 

povzročena z demonsko prisotnostjo, naj bo to mikroorganizem 

ali virus. Zagotovo je pridobil veliko izkušenj. 

V soboto zvečer so pred njega pripeljali 93-letnega starca z 

dolgo belo brado. Imel je leseno nogo in stekleno oko, prosil pa je 

za molitev za svoje zdravje. Bil je popolnoma gluh. Potem ko je 

bil maziljen z oljem in po molitvi v Jezusovem imenu, je lahko 

človek slišal celo šepetanje. V nedeljo zvečer so naprej privedli 

65-letnega temnopoltega pridigarja. Ta človek je bil 20 let slep. 

Billy je z žepno svetilko posvetil človeku v oči, ne da bi človek 

sploh trenil z očesi. Zmolil je zanj, ga mazilil z oljem in pozval 

Gospodovo ime. Potem je Billy podržal svojo roko pred njegov 

obraz in vprašal: »Ali lahko vidiš mojo roko?« 

Človek se je razburjeno tresel: »Da! Da, nekaj vidim. Temno 

je in zamegljeno.« 

»To je moja roka,« je dejal Billy. »Zadrži svoj pogled na njej 

in mi povej, ko je ne boš več mogel videti.« Billy se je odmikal 

nazaj po odru in držal svojo roko na višini njegovih oči. Ko je 
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Billy prišel do konca odra, oddaljenega 12 m, je človek nenadoma 

dvignil pogled in vzkliknil: »Slava Bogu! Lahko preštejem luči! 

In lahko vidim križne nosilce, na katerih visijo!« 

V ponedeljek zjutraj je v Billyjevo hotelsko sobo prišla 

skupina pridigarjev iz mesta in ga vprašala, če bi hotel nadaljevati 

s srečanji še en teden. Billy je odvrnil, da bo šel v molitev in jim 

odgovoril. Ko so pridigarji odšli, sta Billy in Meda pokleknila in 

zaprosila za Gospodovo vodstvo. Potem ko sta nekaj časa oba 

molila in nato obmolknila, se je Meda čutila vodeno, da nekaj 

prebere iz Svetega Pisma. Na slepo ga je odprla in začela brati iz 

42. poglavja Izaije: 

»Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga 

veseli Moja duša. Položil sem nanj svojega Duha, narodom bo 

delil pravico…  Jaz, GOSPOD, sem te poklical v pravičnosti in te 

prijel za roko, varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za 

luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, iz 

ječe tiste, ki sedijo v temi.« 

Billy je čutil, da je to odgovor zanj. Ali ni v tem preteklem 

tednu videl osvobajanje jetnikov, celo odpiranje oči slepim? 

Poklical je pridigarje iz St. Louisa in jim povedal, da bo 

nadaljeval s prebujenjem še en eden. 

Tisti večer je pridigal pred polnim šotorom in molil za bolne 

do enih zjutraj. Nadaljevalo se je osvobajanje jetnikov od sinusnih 

težav, žolčnih kamnov, bolezni žlez, slabega vida, visokega 

krvnega pritiska, artritisa in rakov. Zdelo se je, da se nič ne more 

upreti veri ljudi v moč Jezusa Kristusa. Nek človek je imel 

paralizirano roko 29 let. Po molitvi jo je lahko celo zvil izza 

glave. Nepokretna ženska, ki so jo morali prinesti v šotor, je lahko 

sama odšla ven. Človek, ki je imel tuberkulozo v kosteh desne 

noge, je začel hoditi in stal na prej oboleli nogi, ne da bi čutil 

kakršne koli bolečine. Ženska, ki je imela v naročju majhnega 

otroka, je Billyju dejala, da otrok nikoli ni odprl oči. Billy je 

zmolil v Jezusovem imenu in otrokove oči so se odprle. 
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Nekega večera je 11-letna deklica po imenu Evangeline Getty 

pripeljala naprej majhnega gluhega fantka. Ko je Billy slišal njeno 

zgodbo, jo je prosil, da to ponovi v mikrofon. Evangeline je 

dejala, da Bobyjevi starši ne verujejo v Boga – vendar ona veruje. 

Videla je, kaj lahko Bog naredi, zato je pripeljala svojega 

prijatelja Bobyja na srečanje, da bi molil zanj. Billy je mazilil 

Bobyja z oljem in zmolil zanj v Jezusovem imenu. Bobyju se je 

sluh vrnil. 

To ni bila edina ozdravitev gluhega otroka. Nekega večera 

okrog pol enih, ko se je Billy pripravljal, da bi končal z molitveno 

službo, je v šotor pritekel človek in vpil: »Brat Branham, počakaj! 

Nikar še ne zaključi!« Potem je naprej pripeljal 12-letno deklico. 

Pojasnil je: »Jaz sem pridigar iz severnega Illinoisa. Poklicali so 

me nekateri prijatelji in mi povedali, kako naš Gospod Jezus 

Kristus odgovarja na tvoje molitve. Ves dan sem vozil, da bi 

prišel sem in da bi ti zmolil za mojo hčerko. Nikoli v svojem 

življenju ni slišala nobenega zvoka. Rodila se je gluha.« 

Ko je mazilil deklico s kapljico olja, je Billy dvignil oči proti 

nebu in v blagosti zmolil: »Prosim Te, dragi Gospod, vrni sluh 

temu otroku v imenu Jezusa Kristusa.« 

Deklica je skočila, kot da je prestrašena. Dvignila je roke k 

svojim ušesom in stekla k svojemu očetu. Slišala je! 

Na začetku vsake večerne službe so prihajali naprej nekateri 

ljudje, za katere je na prebujenju že bilo moljeno in so pričevali o 

svoji ozdravitvi, kot na primer starejša gospa, ki je imela raka na 

vrhu nosa. Še isti večer, ko je Billy molil zanjo, je rak odpadel. 

Tam, kjer je bila prej izrastlina, je ostala le še brazgotina. Druga 

starejša gospa je pokazala, kako so njene roke zdrave in pojasnila, 

da sta bili obe njeni roki zadnji dve leti po neuspešni operaciji 

bolni in neuporabni. Moški, ki se je prej zaradi revmatoidnega 

artritisa komaj premikal, je pokazal, kako lahko resnično premika 

svoje roke in noge. Neka mlajša gospa je povedala, kako si je 

poškodovala levo nogo. Zlomila si je nartno kost, tako da ji je 
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pogledala iz kože. Zdravniki ji niso mogli pomagati. Toda 15 

minut po tistem, ko je Billy zmolil zanjo, je čutila, kako se ji noga 

hladi. Ko je pogledala navzdol, je presenečena videla, kako je 

oteklina splahnela, kost pa se je pomaknila na svoje pravo mesto. 

Zadnji večer prebujenja se je za molitev okrog odra zbralo 

toliko ljudi, da se je Billy komaj premikal od osebe do osebe. Z 

velikimi težavami mu je uspelo, da je zmolil za vsakega, ki je 

čakal na molitev, vendar je zaradi tega služba trajala do dveh 

zjutraj. Na koncu vsakega večera je bil Billy tako utrujen, da mu 

je pastor Daugherty moral pomagati, da je lahko prišel do 

avtomobila. Ob tem napornem delu pa ga je pastor Daugherty čez 

dan vozil še po hišah, da bi molil za ljudi, ki so bili preveč bolni, 

da bi lahko prišli na večerna srečanja. 

Končno se je njegovo prvo prebujenje ozdravljenja končalo, 

po katerem se je Billy veselil prihodnosti. Vstopal je v svojo novo 

službo in Bog jo je blagoslavljal. V naslednjih enajstih dneh se je 

Billy dotaknil in molil za več kot tisoč ljudi. Jetniki so bili 

osvobojeni iz zapora, vendar je imelo to svojo ceno. Billy je bil 

fizično popolnoma ožet. Toda kljub temu se je počutil 

zadovoljnega, ker je vedel, da je dal vse od sebe, da bi uresničil 

Kristusov cilj. Na žalost je St. Louis postal model njegovih 

srečanj, ki ga bodo v naslednjih dveh letih praktično popolnoma 

izčrpale. 

  



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2 

Avtorjevo pojasnilo  

TISTIM BRALCEM, ki jih zanima natančnost tega besedila, 

bodo v veliko pomoč moji naslednji komentarji. 

Kar se tiče načina pisanja, je večina dialogov, tako kot v prvi 

knjigi ›Deček in njegovo uboštvo‹, temeljila na posnetih osebnih 

pričevanjih Williama Branhama, ko je te zgodbe pripovedoval v 

več kot 1100 pridigah, ki jih je pridigal med leti 1947 in 1965. 

Izjema tega pravila se nahaja na začetku 23. poglavja ›Poskus 

vrnitve‹, kjer je zapisan dialog, v katerem ga njegova mama Ella 

Branham spomni na vizijo iz otroštva, v kateri je zaradi padca s 

konstrukcije mostu čez reko Ohio umrlo 16 ljudi. Ta dialog je 

moje razmišljanje. To sem dodal, da bi pokazal na to, kako močno 

ga je opogumila izpolnitev njegove vizije iz otroštva v tistem 

težkem obdobju njegovega življenja. Osnovna dejstva pa so 

točne: da je v tistem času Ella Branham dajala v najem sobe v hiši 

in da je njen najstarejši sin pogosto prihajal k njej na večerjo, da 

je Ella zapisala vizijo svojega sina na papir in ga ohranila in da je 

most Clark Memorial, ki čez reko povezuje mesti Jeffersonville in 

Louisville, zgrajen tistega leta. (Čeprav je veliko drugih mostov, 

ki premoščajo reko med tema dvema mestoma, je William 

Branham svojemu prijatelju Pearryju Geenu pokazal na most 
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Clark Memorial in mu povedal, da je to tisti most, ki ga je videl v 

svoji viziji iz otroštva.) 

Kar se tiče naročila, ki mu je bilo dano, je v več kot 

devetnajstih letih mednarodne službe, William Branham pogosto 

omenjal to majsko noč v letu 1946, ko ga je angel srečal v votlini 

in se z njim pogovarjal približno pol ure. Njegov pogovor z 

angelom, ki sem ga opisal v 28. poglavju ›Angel in votlina‹, je 

sestavljen iz vseh teh delčkov, ki jih je v mnogih letih svojega 

pridiganja glede tega obiska William Branham povedal. Zato tega 

odlomka ni mogoče najti zgolj samo v eni njegovi pridigi. 

In še ena stvar o tej ključni noči: v svojih najzgodnejših 

službah je William Branham običajno govoril, da je molil v neki 

stari zapuščeni gozdarski koči, ko se je srečal z angelom in mu 

predal poslanstvo. Ampak v zasebnem pogovoru je Pearryju 

Greenu in drugim povedal, da se je to pravzaprav zgodilo v 

votlini, nedaleč vstran od te kolibe. Brez dvoma se je bal, da bi 

morda ljudje, če bi jim povedal, da ga je angel srečal v njegovi 

votlini, začeli preiskovati gozd, dokler je ne bi našli. In ker je to 

votlino uporabljal kot skrivališče za svojo molitev, je želel 

ohraniti njeno nahajališče kot skrivnost. Enkrat je javno priznal, 

da se mu je angel prvič pojavil v njegovi votlini: »Neke noči se je 

v Green Millu v Indiani v votlini, v kateri sem bil, pojavil 

Gospodov angel in dejal: ›Šel boš in molil za bolne.‹ Potem mi je 

povedal, kaj se bo zgodilo. Dejal je: ›Ne boj se. Jaz bom s teboj.‹ 

Odšel sem in šel po vsej državi, vse do Jonesbora in pripovedoval 

ljudem, kaj je On povedal, da se bo izpolnilo. In tako je tudi bilo, 

dokazano po vsem svetu.« 44 

Končno, tukaj je še nekaj mojih misli o znamenju v njegovi 

roki. Čeprav je bilo znamenje nadnaraven dar, je obstajala tudi 

njegova naravna stran. Ko se je njegova levica dotaknila desnice 

                                                 
44 William Branham: »Ognjeni Steber«, pridiga, ki jo je pridigal v 

Jonesboru v Arkansasu, 9. maja, leta 1953. 



NADNARAVNO Življenje Williama Branhama 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2 

212 

nekoga, ki je bil bolan, je mikroorganizem ali virus povzročil 

fizično reakcijo v njegovi roki. Njegov dotik ni ustvaril teh 

vibracij. Vibracije so že bile prisotne v tej osebi, povzročalo pa 

jih je demonsko življenje te bolezni. S svojim darom je William 

Branham lahko začutil te vibracije in gledal, kako spreminjajo 

njegovo roko. Vsaka bolezen je drugače vplivala na njegovo roko. 

V svoji pridigi ›Otroci v puščavi‹, 23. novembra, leta 1947, je 

povedal, da je njegova roka postala ›krvavo rdeča in na njej so se 

pojavili beli mozolji glede na vrsto bolezni‹. 

Na osnovi mojega proučevanja kemije vem, da vsi elementi 

vibrirajo z drugačno frekvenco. To pomeni, da se elektroni 

konstantno vrtijo okrog jedra atoma. Glede na to, da elektronska 

konfiguracija atoma daje materiji njeno obliko, sta materija in 

gibanje v nekem smislu sopomenski. Vsi atomi, vse molekule in s 

tem tudi celice vseh živih bitij, so sestavljene iz vibracij. Iz tega 

sledi, da tudi demonsko življenje v mikroorganizmu in virusu, 

prav tako vibrira z različnimi frekvencami in da je podložno 

naravnim zakonom vesolja. 

Življenje ima dve strani: fizično in duhovno. To bi moralo 

biti očitno vsakemu, ki opazuje smrt živega tkiva. Lahko 

obstajajo vse fizične lastnosti, toda življenje je odšlo. Življenje je 

v osnovi duhovno. Demonsko bolezensko življenje ima prav tako 

fizično in duhovno stran. Čeprav je prvi znak prikazoval fizično 

stran bolezni, tako da jo ljudje lahko vidijo, lahko samo duhovna 

moč Jezusa Kristusa napravi konec demonskemu življenju. 

Glede tega, kako dolgo se je moral William Branham učiti, 

da bi lahko uporabljal ta znak, vem samo, da se je moral učiti. Ko 

je prijel roko Margie Morgan in prvič začutil vibracije, ni vedel, 

kaj pomenijo. Moral je vprašati njenega moža, v čem je njena 

težava. Ne vem, kako dolgo je trajal ta proces učenja. Morda je 

bil kratek. Tudi ko se je učil, se ni nikoli zmotil v svoji presoji. Če 

ne bi prepoznal bolezni, bi vprašal. Od leta 1947, odkar obstajajo 
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prvi posnetki njegovih pridig, ni več spraševal, temveč je ljudem 

naznanil njihove bolezni in se ni nikoli zmotil. 

Prav tako obstaja tudi duhovna stran njegovega daru, ki pa je 

ni moč razumeti. V votlini, ko je angel Williamu Branhamu 

govoril o prvem znaku, je dejal: »Pod Božjim maziljenjem nikar 

ne poskušaj misliti s svojimi mislimi; dano ti bo, kaj moraš reči.« 

To se ne da pojasniti, vendar se rezultati tega lahko slišijo na 

posnetih kasetah, ko so snemali njegove molitvene službe. 

William Branham je vedno poudarjal, da njegov dar ne more 

nikogar ozdraviti. Toda ko so ljudje videli, da je njegov dar 

diagnosticiranja težav sto procentno točen, je njihova vera zrasla 

do te točke, kjer so lahko sprejeli svoje ozdravljenje od Jezusa 

Kristusa. Vera je duhoven zakon. Moč vere je dostopna vsakemu 

kristjanu, ki jo želi uporabljati.  

Končal bom s to mislijo: nikar ne mislite o življenju 

Williama Branhama, kot da je to zgodovina. Razmislite, kako se 

to nanaša na vas. Bog je ponovno razodel Svojo moč naši 

generaciji. Omogočite, da bo vaša vera zrasla do točke, kjer boste 

lahko od Boga prejeli, karkoli boste potrebovali: odrešenje, 

ozdravljenje, razodetje, karkoli. Jezus je dejal: »Prosite in boste 

prejeli…« 
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gospođa Andrews će biti 

iscijeljena, 164 

Margie Morgan će živjeti, 

187 

Ryan prorokuje o Billu 

Branhamu, 53 

Prvi znak (pogledajte također 

"Dva znaka") 

karakteristike, 186, 189 

objašnjenje, 176 

otkrivanje na osnovi 

vibracija bolesti, 176 

primjeri, 186, 193, 194 

prvi put kad ga je 

upotrijebio, 186 

Ryan, John 

daje Billu bicikl, 155 
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poziva Billa da dođe u 

posjetu, 54 

upoznaje Billa Branhama, 

53 

San 

čovjek sanja anđela kako mu 

kaže neka se "Branham" 

pomoli za njega, 184 

Ella Branham iznosi san o 

Billu na bijelom oblaku 

kako propovijeda, 64 

Hope i Sharon na nebu, 102, 

105 

razlika između sna i vizije, 

105 

slomljenog kotača na kočiji 

na Zapadu, 101 

Sanders, Nellie, 45 

Skupovi 

Billov prvi, 22, 29 

Skupovi, lokacije 

St. Louis u Missouriju, 192 

Špilja kod Tunnela Milla 

(pogledajte također "Tunnel 

Mill, područje") 

"raščistiti s Bogom", 171 

Bill susreće anđela 

Gospodnjeg kao čovjeka, 

175 

događaj s Hebrejima 6, 110 

opis, 109 

Tako kaže Gospod (pogledajte 

također "Proročanstvo") 

" Vaša će žena biti u redu.", 

164 

"Betty Daugherty će biti 

iscijeljena", 191 

"Georgie Carter će biti 

iscjeljenja", 136 

"Imam 'tako kaže Gospod' 

za tvoju kćer, 191 

"Ti ćeš biti zdrava.", 127 

"Ti ćeš poživjeti!", 158 

"Tvoja će žena živjeti!", 187 

voda u poplavi će biti visoka 

6,7 m (22 stope), 77 

Tunnel Mill, područje 

(pogledajte također "Špilja 

kod Tunnela Milla") 

"raščistiti s Bogom", 171 

događaj s Hebrejima 6, 110 

Vizija (pogledajte također 

"Proroštvo") 

1. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

Mussolini, 19 

2. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

Hitler, 19 

3. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

Komunizam, 19 

4. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

napredak znanosti, 19 

5. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

opadanje morala, 20 

6. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

dominantna žena, 20 

7. dio od sedam glavnih 

događaja kraja vremena: 

Amerika u ruševinama, 

20 
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anđeo Gospodnji objašnjava 

vizije, 178 

bijelog anđela kod očeve 

smrti, 75 

Bill Branham bere u Božjem 

voćnjaku, 32 

budućeg Branhamovog 

šatora, 31 

citati iz Biblije vezani za 

vizije, 178 

dva sijača koja siju na isti 

svijet, 111 

gospođa Carter vidi u viziji 

Billa Branhama, 137 

hrpe Kruha Života iza 

zavjese na Zapadu, 168, 

169 

iscijeljene gospođe 

Andrews, 164 

iscijeljene gospođe Reed, 

158 

iscijeljene kćeri gospođe 

Harold Nale, 117 

iscijeljene Margie Morgan, 

187 

iscijeljenog sina Johna 

Himmela, 116 

janjeta izgubljenog u 

Milltownu, 129 

ljudi koji su govorili u 

jezicima na skupu u 

Mishawaki, 62, 63 

mosta preko rijeke Ohio, 

106 

objašnjenje, 178 

poplave rijeke Ohio 1937. 

godine, 77 

problema Betty Daugherty, 

190 

razlika između sna i vizije, 

105 

spuštanje crne zavjese, 77, 

96 

staklenke s moljcem, 8 

susjede koja je umirala da će 

biti iscijeljena i da će mu 

ispeći pitu, 164 

zamijenio čovjeka za crnog 

psa, 11 

Wright, George 

pokušava pomoći govoreći 

gdje je South Boston, 124 

pomaže govoreći gdje je 

Milltown, 129 

Znak, drugi (pogledajte također 

"Dva znaka") 

objašnjenje, 177 

pronicanje tajni ljudskih srca 

pomoću vizije, 177 

Znak, prvi (pogledajte također 

"Dva znaka") 

karakteristike, 186, 189 

objašnjenje, 176 

otkrivanje na osnovi 

vibracija bolesti, 176 

primjeri, 186, 193, 194 

prvi put kad ga je 

upotrijebio, 186 

 



 

ZVEZEK 1, KNJIGA 2 

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. 
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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 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 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! 


