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Głos Znaku.
Raz Bóg uczynił rzeczy w określony sposób, 
ponieważ On się nie zmienia (“...u którego nie 
masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się 
wracającego”), Pismo Święte uczy, że można 
oczekiwać, że ponownie będzie działał w ten 
sam sposób. Jednak może on zrobić coś 
nowego, jak to uczynił, gdy wysłał proroka 
Noego, kiedy nazwał Abrahama, kiedy posłał 
Eliasza, kiedy posłał Jana Chrzciciela i kiedy 
posłał swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Było wielu ludzi, którzy za każdym razem znali 
Pismo Święte, którzy znali proroctwa, ale nie 

widzieli, co Bóg robi, ponieważ nie mieli duchowego wglądu, aby rozpoznać posłanego przez 
Boga człowieka. Jak widzieliśmy, nie ma innego sposobu na rozpoznanie człowieka posłanego 
przez Boga niż przez uczynki, które on wykonuje i czy Pisma o nim świadczą.

Nawet Paweł, który żył na ziemi, kiedy żył sam Jezus Chrystus i bez wątpienia słyszał o 
Jezusie, kiedy był tutaj, nie był przekonany, że Jezus Chrystus był prorokiem od 
Powtórzonego Prawa 18. Również Paweł nie uznał Jana Chrzciciela za prekursora Chrystusa. 
Paweł nie mógł wtedy postąpić jak uczniowie Jana, który, kiedy Jan odwrócił się i powiedział: 
„Oto Baranek Boży”, szedł za Jezusem od tego dnia. Ani Paweł nie rozpoznał Jezusa i nie 
poszedł za Nim, tak jak Piotr i Mateusz, celnik, kiedy zwrócił się do nich i powiedział: „Pójdź 
za Mną”. Paweł musiał mieć osobiste doświadczenie w drodze do Damaszku.

Arcykapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze nie rozpoznali Mesjasza, chociaż pilnie Go szukali, 
Arcykapłan nie wierzył bowiem w twierdzącą odpowiedź Chrystusa na jego pytanie, czy On 
(Jezus) jest Synem Błogosławionego. Zamiast wierzyć Mu, kiedy powiedział „Ja jestem”, 
bluźnili i używali Jego słów przeciwko Niemu. Tak więc, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, mógł na 
nich spojrzeć i powiedzieć: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co robią”. Gdyby wierzyli, że 
jest Synem Bożym, nie ukrzyżowaliby Go... i cały plan Zbawienia zostałby utracony. Chociaż 
dokonywał cudownych dzieł, widzieli Go tylko jako człowieka, syna cieśli. Przeoczyli dzieła i 
trzymali się swoich tradycji, zamiast przyznać, że to, czego nauczali ludzi, było złe.

Była tam mała nierządnica, kobieta z Samarii, wspomniana w czwartym rozdziale Księgi Jana. 
Tutaj Jan opowiada, jak Jezus usiadł na Jego uczniowie, czekając na swoich uczniów, którzy 
weszli do miasta, aby kupić żywność, kiedy przyszła, aby zaczerpnąć wody. Poprosił ją, aby 
przyniosła Mu drinka, a ich rozmowa przebiegała mniej więcej tak:



„Panie”, powiedziała, „to nie jest właściwe dla ciebie, Żyd, prosić mnie, Samarytanina, na 
drinka”.

„Gdybyś wiedział, do kogo mówisz, poprosiłbyś mnie o drinka” - odpowiedział.

Powiedziała: „Proszę pana, nie masz nawet z czego czerpać wody. Czy jesteś większy od 
naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię?”

„Pij z wody, którą Ja daję, a już nigdy więcej nie będziesz pragnąć” - powiedział Jezus.

Jej odpowiedź była natychmiastowa: „Proszę pana, daj mi tę wodę!” Gdy Jezus jej to 
powiedział, jej pragnienie było oczywiste; pragnienie i głód, których inni nie mieli, spełniając 
Jego słowa, „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni 
będą.”

Wtedy rzekł do niej: „Idź zawołaj męża swego.”

Wstydziła się. „Nie mam jednego,” odparła potulnie.

„Słusznie powiedziałaś” - rozległ się głos Boga, który rozeznał myśli w jej sercu, „Miałaś 
bowiem pięciu a ten, z którym teraz mieszkasz, nie jest twoim mężem”.

Otóż, spójrzcie na objawienie, które przyszło jej do serca, kiedy ona, wiedząc tylko trochę o 
Piśmie, powiedziała: „Panie, wiem, że prorocy mówią, że kiedy przyjdzie Mesjasz, powie nam 
to wszystko. Mówisz, że chociaż czcimy na tej górze, nadejdzie dzień, w którym tego nie 
zrobimy. Panie, widzę, aby być prorokiem”. Na to pobiegła do miasta, wołając: „Pójdźcie, 
oglądajcie człowieka, który mi powiedział wszystko, comkolwiek czyniła, nie tenci jest 
Chrystus?” Otrzymała więcej objawień, nic nie twierdząc, niż większość religijnych ludzi jej 
dzień. Jezus powiedział o nich, że ponieważ twierdzili, że mają Światło (i nie mogą rozpoznać 
Jego posługi), są ślepi.

Ile razy Jezus rozeznać myśli ludzi? Ile razy dostrzegał ich pytania i odpowiadał na nie, zanim 
zostały zadane. Czy nie był to atrybut Emmanuela, Boga z nami, Jehowy Zbawiciela w ciele? 
Czy nie był to „znak”, że Jezus Chrystus Zbawiciel świata był pośród nich? Jednak nie chcieli 
tego zaakceptować. Powiedział więc: „Jeżeli nie wierzycie w to, co mówię, wierzcie uczynkom,
które czynię”. Tak jest dzisiaj, ponieważ On jest „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na 
wieki.”

Uczono mnie tych rzeczy w szkółce niedzielnej przez większość mojego życia, ale po raz 
pierwszy kiedykolwiek widziałem taki atrybut Boga objawia był na spotkaniu w styczniu 1950 
roku, w Sam Houston Coliseum w Houston w Teksasie. Młoda kobieta przyszła do przodu 
należy modlił się. Brata Branham zwrócił się do niej i powiedział: „Zanim się za ciebie 
pomodlę, musisz wyznać swój grzech”. Protestowała, że jest prawą kobietą; ale on 
powiedział: „Byłaś niewierna swemu mężowi”. Jej mąż siedział w tym czasie w zborze. 
Zauważyłem zamieszanie w jednym kierunku i odwróciła się i zobaczyła. Jej mąż szedł do 
ołtarza, kierując się na peron, aby powstrzymać Brata Branhama przed oskarżeniem żony. 



Odźwierni podeszli do przodu, aby go zatrzymać, ale Brata Branham powiedział: „niech 
przyjdzie”. Mężczyzna wbiegł na platformę i był w odległości dziesięciu stóp od Brata 
Branhama, kiedy został zatrzymany przez słowa proroka: „Proszę pana, a co z tobą i twoją 
rudowłosą sekretarką, siedząc w samochodzie w pasie ostatni piątek w nocy?” Brata Branham
dalej rozmawiał z nimi dwoma, mówiąc: „To, co musicie zrobić, to pokutować przed Bogiem, 
wyznać to sobie nawzajem i być mężem i żoną”. Ten incydent wykraczał poza wszystko, co 
kiedykolwiek widziałem.

Kilka dni później przeczytałem książkę zawierającą historię życia Brata Branhama - „Człowiek 
posłany od Boga”. Autor tej książki, także jego kierownik w tym czasie, opowiedział, jak 
jednym z jego zadań było pilnowanie, by miejsce spoczynku Brata Branhama było 
utrzymywane w tajemnicy, kiedy przyjeżdżał do miasta na spotkanie. Stało się tak z powodu 
tłumów napierających i przeszkadzających mu podczas zebrań, kiedy potrzebny był 
odpoczynek. Dołożył więc wszelkich starań, aby utrzymać hotel Brata Branhama w tajemnicy, 
znany tylko jemu i komuś miejscowemu, na przykład sponsorującemu pastorowi w mieście.

Incydent, który opowiedział, dotyczył czasu, kiedy przeszedł rutynę, aby zdobyć pokój w 
hotelu dla Brata Branhama i poinformował lokalnego pastora, z którym miał się później 
skontaktować przez Brata Branhama, kiedy przybył do miasta i chciał znaleźć lokalizację 
swojego pokoju. Kierownik i pastor czekali tej nocy, ale Brata Branham nie zadzwonił i 
zaczynali się martwić. Gdzie był Brata Branham? W końcu, późnym wieczorem, Kierownik 
postanowił udać się do hotelu i sam odpocząć. Kiedy podszedł do biurka po swój klucz, 
urzędnik powiedział: - Wielebny Branham przyszedł wcześniej tego popołudnia. Kierownik był 
w szoku! Brata Branham był w swoim pokoju od wielu godzin. Zadzwonili do jego pokoju i 
spytali go, skąd wiedział, gdzie jest jego pokój. Odpowiedział po prostu: „Och, po prostu 
mam sposób na poznanie tych rzeczy”.

Kiedy przeczytałem tę relację w książce, w połączeniu z tym, co widziałem w Houston, coś 
zaczęło się dziać w moim myśleniu - uświadomienie sobie, że jest to człowiek daleko poza 
zwyczajnością. Ale miało nadejść więcej, zanim dojdę do pełnego objawienia w moim sercu, 
KIM naprawdę był ten człowiek.

To właśnie w Szkole Biblijnej w 1952 roku wydarzyło się wydarzenie, które znacznie pogłębiło 
moje objawienie. Syn Brata Branhama, Billy Paul i ja uczęszczaliśmy do tej szkoły i zostaliśmy 
bliskimi przyjaciółmi. Była między nami więź, ponieważ uzgodniliśmy kwestię chrztu wodnego 
w imię Pana Jezusa Chrystusa. Pewnego wieczoru dziekan zaatakował Billy Paul’ego w jakiejś 
sprawie i był zdumiony, gdy Brata Branham natychmiast zadzwonił do dziekana na długi 
dystans w tym samym temacie. Byłem tam tuż przed dziekanatem, kiedy dziekan odebrał 
telefon, zaraz po tym, jak Billy Paul opuścił swoje biuro. Twarz dziekana była biała jak 
prześcieradło, kiedy wyszedł i zapytał mnie, gdzie jest Billy i czy korzystał z telefonu. „Nie, 
proszę pana”, powiedziałem, „nie sądzę”. „Cóż”, powiedział, „To był wielebny Branham w 
Indianie przez telefon i właśnie opowiedział mi o rozmowie, którą właśnie odbyłem z jego 
synem Billy!” W głębi serca pomyślałem: „jakie to niesamowite, że mąż Boży mógł siedzieć 
dwa tysiące mil dalej i »słyszeć« rozmowę między dziekanem a jego synem”. Pomyślałam też,
jak bardzo byłam wdzięczna, że mój tatuś nie mógł tego zrobić.



Dziesięć lat później przyjechałem do Phoenix w Arizonie na konwencję. Zostałem mianowany 
młodszym dyrektorem międzynarodowym odpowiedzialnym za działalność młodzieżową. 
Mieliśmy pracować z hipisami i przestępcami, przyprowadzając ich na bankiety, aby dotrzeć do
nich dla Chrystusa. Zrobiliśmy to i Bóg to pobłogosławił. To był dobry program. W wyniku tej 
pracy bardzo zaprzyjaźniłem się z Richard Shakarian, którego ojciec jest Międzynarodowym 
Prezydentem Biznesmenów Pełnej Ewangelii (FGBM).

Pewnego ranka na tej konwencji Brata Branham miał być mówcą FGBM. Wychowany w 
kościele zielonoświątkowym, bardzo mi się podobały jego kazania. Głosił przeciwko 
ostrzyżonym włosom i krótkim sukienkom, przeciwko kobietom noszącym męskie ubrania i 
przeciwko wszystkim tym, tak jak nas uczono w Kościele Świętości Zielonoświątkowej. Byłem 
zachwycony porannym kazaniem, wiedząc, że było to coś, co było naprawdę potrzebne. Ale 
zauważyłem, że ludzie, z którymi siedziałem, zwłaszcza kobiety, kręcili głowami i protestowali,
po prostu żebrowali jeden i drugi, aż łokcie i żebra musiały być obolałe. Potem po prostu 
zatrzymał się i powiedział do kobiet: „Panie, pozwólcie, że coś wam powiem. Zaszedłeś z 
Bogiem tak daleko, jak idziesz dopóki nie będziesz gotów zapłacić wyższej ceny.”

Pomyślałem, że to było takie słuszne, tak prawdziwe dla nas wszystkich. Zaszliśmy tak daleko,
jak jedziemy dopóki nie będziemy gotowi zapłacić wyższej ceny. Być może teraz chcesz po 
prostu zajść tak daleko z Bogiem; ale jeśli chcesz iść dalej, im bardziej uwolnisz się od 
grzechu, tym większą będziesz służył Bogu. Widzisz, to grzech powstrzyma cię od służenia 
Bogu.

Po tym porannym kazaniu na zjeździe FGBM i gdy tego dnia poszliśmy na lunch, zauważyłem, 
że inni nie traktowali Brata Branhama poważnie. W grupie było kilka prominentnych kobiet, 
które mówiły do swoich mężów: „Billy Branham nie powinien tak głosić! Wyrządził więcej 
złego niż dobrego. Odprowadził więcej ludzi. Obraził zbyt wielu ludzi ”. Moje serce było chore,
ale wtedy przemknęła mi przez głowę myśl, że może mieli rację, może był po prostu 
staromodny.

Następnego dnia wróciłem do nabożeństw. Brata Branham głosił ponownie i podczas kazania 
wypowiedział te słowa: „Myślisz, że nie wiem, co mówiłeś o tym, co głosiłem wczoraj? 
Mówiłeś, „Billy Branham nie powinien głosić w ten sposób! Billy Branham wyrządził więcej 
szkody niż pożytku. Uciekł więcej ludzi’”. Potem skłonił głowę i z miejsca, w którym stałem na
scenie, usłyszałem, jak modli się w ten sposób: „Boże, jeśli jestem twoim prorokiem i to, co 
mówię tym ludziom, jest Prawdą, usprawiedliw mnie ”. Potem nastąpiła potężna manifestacja.
Zaczął po jednej stronie tej publiczności i zaczął opowiadać sekrety ich serc - ich imiona, skąd
pochodzili, podając ich adresy, i kontynuował wśród publiczności. Jedna sekcja w środku 
pochodziła ze Szwajcarii i nie mógł wymówić słów, ale zobaczyłby wizję ulicznej poczty, w 
której mieszkali, i przeliterował ją z szyldu! Powinno to wstrząsnąć nimi aż do sedna ich istot. 
Potem odwrócił się i wyszedł, a ja powiedziałam do siebie: „To jak Eliasz na Górze Karmel ”.

To południe zastało mnie na obiedzie ponownie z tą samą grupą i mówili: „No, znowu to 
zrobił! Wyrządził więcej złego niż dobrego. Dlaczego nie powinni nawet pozwolić mu być 
mówcą na tych zjazdach. Gdyby nie Carl Williams, nie byłby mówcą.” Wtedy dowiedziałem 
się, że Brata Carl Williams opowiadał się za Brata Branham i jego przesłaniem.



Następnej nocy mówcą był doktor Jim Brown, prezbiterianin, a kiedy wszedł Brata Branham, 
doktor Brown odwrócił się i powiedział: „Bardzo wolałbym, aby Brata Branham przemawiał 
dziś wieczorem. Zastanawiam się tylko, czy Brata Branham po prostu przyszedłby i powiedział
kilka słów”. Brata Branham zrobił potem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, ani od 
tego czasu, w tym, że przychodząc na podium, gdy mówcą miał być ktoś inny, użył swego 
niezawodnego daru rozeznania. Odwrócił się do pani siedzącej przy organach, jednej z tych, 
które wypowiedziały się przeciwko niemu, i powiedział:

„Siostro, wiem, że nie? ”

Odpowiedziała, że tak. „Ale ja nie znam twojej matki, prawda?”

„Nie, proszę pana” - powiedziała.

Brata Branham złożył tę obietnicę: „Jeżeli uwierzysz słowom, które ci powiedziałem, kiedy tu 
byłem, i uwierzysz, że jestem sługą Boga, kiedy wrócisz do domu, twoja matka nie będzie 
miała tej katarakty na oczach ”.

Cóż, może to nie pomogło nikomu innemu, ale to mi pomogło. Spotkałem się z tą panią 
miesiąc później i zapytałem o jej matkę. Powiedziała: „Och, Brata Green, kiedy wróciłam do 
domu, nie miała zaćmy na oczach ”. W tamtym czasie była jakaś różnica w kobiecie. Zmyła 
farbę z twarzy, uczesała włosy, a jej sukienka była trochę dłuższa. Ale niestety widziałem ją 
dwa lata temu i wróciła do tego samego, co przedtem.

Z tego wszystkiego zaczynałem się uczyć. Kiedy wróciłem do domu w 1962 roku, byłem 
zdecydowany zapłacić wyższą cenę, zbliżyć się do Boga i pójść trochę dalej. To było w 1963 
roku, kiedy chciałbym sponsorować Brata Branham w Beaumont, by pozwolić mu przyjść i 
głosić to, co czuł, że jest prowadzony przez Boga, aby głosić, i nie muszę nikogo przepraszać. 
Zgodził się i pewnego niedzielnego wieczoru przed jego przyjazdem głosiłem mojemu zborowi
o cudach, które widziałem w jego służbie, kiedy w moim biurze zadzwonił telefon. 
Opowiadałem im o cudach, widząc znak, ale jeszcze nie w pełni słyszę jego głos. - tak jak 
wielu zrobiło to z Jezusem. Widzieli znaki i tak długo, jak cuda trwały, było dobrze, ale kiedy 
zaczął swoje Poselstwo, „już za nim nie szli”. Kiedy zaczął mówić: „Ja i mój Ojciec jesteśmy 
Jednym”, nie mogli iść dalej. Ale jeszcze nie widziałem tego w Przesłaniu Brata Branhama, 
kiedy opowiadałem o nim mojemu zborowi tamtej nocy.

Ktoś odebrał telefon i przerwał mi, mówiąc, że dzwoni Brata Branham. W tym czasie Brata 
Branham mieszkał w Tucson, a ja byłem w Beaumont. Wychodząc, aby z nim porozmawiać, 
powiedziałem do kongregacji: „Skoro mówię o tym człowieku, czy nie jest w porządku, że 
pójdę i porozmawiam z nim, a potem wrócę i powiem wam, co powiedział? ”

Powiedziałem do telefonu: „Cześć, Brata Branham ”.

„Cześć, Brata Pearry ” - odpowiedział.



„Brata Branham ”, powiedziałem entuzjastycznie, „czy wiesz, co robię? ”

„Tak, wiem ” - padła spokojna odpowiedź.

Wiedział, że właśnie o nim głosiłem. Nie wątpiłem w niego. Wiedziałem, że on wie. To zrobiło 
coś więcej w moim życiu. Uświadomiłem sobie wtedy, że nie mogę się złościć na żonę, 
krzyczeć na dzieci, wpadać w złość, być niecierpliwym, lub zrobić cokolwiek w tajemnicy, ale 
aby Bóg to zobaczył i był zdolny objawić to komuś innemu tysiąc mil dalej. Zawstydziło mnie 
to. Wróciłem na ambonę tego wieczoru trochę inaczej niż wtedy, gdy wyszedłem, i miałem im
jeszcze coś do powiedzenia, o czym wcześniej nie wiedziałem.

W następnym tygodniu po tym doświadczeniu Brata Branham głosił na spotkaniu w Dallas. 
Kiedy tam byłem, kaznodzieja, dobrze znany na całym świecie, zaprosił Brata Roy Borders i 
mnie, abym przyjechał do jego biura i przedyskutuj z nim możliwość wyjazdu Brata Branhama
do Afryki w towarzystwie tego kaznodziei, aby prowadzić kilka szkół wyzwolenia. Mężczyzna 
powiedział do nas te słowa. „Wiesz, Brata Branham jest człowiekiem, na który najłatwiej ma 
wpływ jakie kiedykolwiek widziałem w swoim życiu. Odkąd zrezygnowałem z podróżowania z 
nim, jego doktryna zbłądziła. Na przykład”, kontynuował, „O tej doktrynie ‘Nasienie węża’! 
Bez wątpienia dziwne życie i służba Brata Branhama przyciągają tych wszystkich, no wiesz, 
zabawnych ludzi - prawdopodobnie jakiś staruszek ubrany w wory pokutne. pustelnikiem, w 
ten sposób, wyszedł z lasu z długą brodą, prawdopodobnie ktoś taki przyszedł i powiedział 
Bratu Branhamowi tę plugawą doktrynę „Nasienie węża”. Brata Branham, wiecie, połknął to i 
głosił to ze swojej ambony. Teraz ta taśma się wydostała i zrujnowała jego służbę”.

Cóż, właśnie usłyszałem wiadomość „Nasienie węża” i pomyślałem, że jest to cudowne 
objawienie. Więc powiedziałem: „Brata, czy słyszałeś taśmę Brata Branhama o Nasienie 
węża? ”

„Nie ”, powiedział, „nie mam czasu słuchać takich śmieci! ”

Byłam przerażona. „Nie powinieneś tego mówić, bracie, dopóki nie usłyszysz, co powiedział 
mężczyzna! Nie rób tak! ”

Brata Borders, który był w pobliżu dłużej niż ja, po prostu klepnął mnie w nogę i wiedziałem, 
że „to” oznacza „być cicho” i nie mówić o tym więcej. Więc rozmawialiśmy dalej o innych 
rzeczach, przeprosiliśmy i wyszliśmy.

Tej nocy Brata Branham przyszedł na nabożeństwo i ten sam mężczyzna siedział na peronie. 
Po skończeniu chóru został sam na scenie, wysoko, gdzie całe zgromadzenie mogło go 
zobaczyć. Brata Branham wszedł, przywitał go i wygłosił swoje kazanie. Pod koniec kazania 
zatrzymał się, przywołał ducha z jednej strony i powiedział: „Chwileczkę, coś jest nie tak!” 
Teraz po drugiej stronie był człowiek z tą samą chorobą i powiedział: „Te dwa duchy krzyczą 
na siebie!” Potem z mocą powiedział: „W imię Pana, gromię ich obu!” Następnie Brata 
Branham powiedział: „Wiesz, to dziwna rzecz, po tysiącach razy, kiedy niektórzy ludzie 
widzieli, jak rozpoznałem chorobę i powiedziałem „Tak mówi Pan” i nigdy nie byłoby to złe, 
ale kiedy Pan daje mi doktrynę taką jak „Nasienie węża”, mówią, że otrzymuję ją od starego 



człowieka, który jest jak pustelnik ”. Na to odwrócił się i spojrzał mężczyźnie prosto w twarz.

Siedziałem na widowni, kiedy to się stało i naturalnie pomyślałem, że Brata Borders 
powiedział o tym Bratu Branhamowi. Tak więc po nabożeństwie nie mogłem się doczekać, 
kiedy zapytam Brata Borders, co powiedział Brata Branham, kiedy mu powiedział. Ale kiedy 
go zapytałem, Brata Borders odpowiedział: „Nie powiedziałem mu, ty powiedziałeś ”. „Nie 
widziałem go! ” zaprotestowałem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że Brata Branham musiał w 
nadprzyrodzony sposób „usłyszeć ” naszą rozmowę z tego popołudnia. Bóg pokazał swemu 
słudze, co wydarzyło się w biurze tego brata.

W moim sercu nie było jednak objawienia. To miało nadejść trochę później. 14 lutego 1964 
roku brałem udział w planach, aby tej nocy Brata Branham pojawił się w telewizji 
przemysłowej. Kiedy stałem we frontowych drzwiach mojego domu, powiedziałem mojej 
żonie: „Jadę przez miasto do Brata Borders i Billy Paul, aby pokazać im, gdzie będziemy mieli 
program telewizyjny (bankiet) dziś wieczorem, więc będą wiedzieć, jak wprowadzić Brata 
Branham”. Mieszkało z nami kilku młodych chłopców, więc powiedziałem mojej żonie: 
„Powiedzcie chłopcom, że jak tylko wrócę, zabiorę ich na obcięcie włosów ponieważ dziś 
wieczorem zasiądą z rodziną przy głównym stole, a nie chcę, żeby wyglądały na kudłate.” 
Potem przejechałem przez miasto, gdzie znalazłem Brata Borders, i powiedział mi, że Billy 
Paul właśnie poszedł po swojego ojca, który modlił się w lesie.

Po kilku minutach podjechali Brata Branham i Billy Paul. Pozdrowiliśmy się, i powiedziałem im 
o zabraniu ich na to miejsce. Brata Borders i Billy Paul poszli powiedzieć swoim żonom, że 
wyjeżdżają. Było właśnie tak, jak wrócili że powiedziałem do Brata Branhama: „Do 
zobaczenia dziś wieczorem ”. Zacząłem go mijać, żeby poszedł za pozostałymi dwoma, i 
właśnie zrobiłem kilka kroków, kiedy powiedział: „Lepiej się pospiesz, jeśli masz zamiar się 
ostrzyc! ”

Szedłem na tyle szybko, że zrobiłem jeszcze dwa kroki, zanim zatrzymałem się w moich 
śladach. Odwróciłem się twarzą do niego i powiedziałem: „Skąd wiedziałeś, że zamierzam się 
ostrzyc? ” Zaczął opisywać frontowe drzwi mojego domu.

„Brata Branham”, powiedziałem, „czy byłeś w moim domu i rozmawiałeś z moją żoną? ”

„Nie”, powiedział, „Brata Pearry, kiedy byłem w lesie przed chwilą, Pan dał mi wizję, jak tam 
stoisz i mówisz swojej żonie, że zamierzasz wziąć kilku chłopców do strzyżenia.”

Kiedy Brata Branham wypowiedział te słowa, objawienie całkowicie wdarło się do mojego 
serca. Każdy ostatni opór został przełamany. Krzyknąłem, „Panie, widzę, że jesteś prorokiem 
w duchu Eliasza! Kochasz dzicz! Wołasz przeciw duchowi Jezebel! Nazywacie przywódców 
religijnych świata hipokrytami i nie pragniecie pieniędzy ani sławy ”.

Podniósł rękę jakbym miał już nic więcej nie mówić „Brata Pearry ”, powiedział, „cokolwiek 
robisz, zachowaj równowagę w pismach świętych; ale nie zaprzeczę temu, co ten Głos 
powiedział nad rzeką Ohio w 1933 roku! ” Kontynuował: „Brata Pearry, nie mówię nic o tym 
publicznie. Ludzie nie rozumieją, co to jest prorok. Ale kiedy, że światło przyszło wirujące 



zstępujące z nieba, a ci ludzie siedzący na tym banku to widzieli, był Głos, który przemawiał z
niej, tak jak przemawiał do Paweł na drodze do Damaszku. Głos powiedział: „Jak Jan 
Chrzciciel został posłany, aby uprzedzić pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, twoje 
przesłanie poprzedzi Jego powtórne przyjście ”.
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