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Wczesne życie i konwersja.
Być może z poprzedzającej dyskusji możesz 
zobaczyć, dlaczego wierzę, że William Marrion 
Branham był prorokiem Boga dla tego 
pokolenia, posłanym, aby przynieść Słowo 
Boże, zakończyć tajemnice Boże, przywrócić 

rzeczy, które poszły w błąd. Dla tych, którzy nie znają szczegółów jego życia, chciałbym 
podzielić się z wami niektórymi z nich, abyście również mieli tę samą szansę, jaką miałem, 
kiedy czytałem książkę „Człowiek posłany od Boga” przez Brata Gordon Lindsay. Być może 
zobaczysz, tak jak ja, specjalny plan Boga dla jego życia od chwili jego narodzin. Dla 
porównania przeanalizujmy najpierw inne przykłady w Biblii mężczyzn wybranych od 
urodzenia.

Rozdział 1 z 1 Samuela opowiada, jak matka Samuela oddała go Panu, zanim jeszcze się 
urodził. Gdy tylko został odstawiony od piersi, zabrano go do Świątyni, gdzie jego matka 
przedstawiła go arcykapłanowi Helemu, aby został wychowany na służbę Panu. Gdy był 
jeszcze dzieckiem, jak zapisano w 1 Samuela 3:1, on „służył Panu przed Heli, a słowo Pańskie
było drogie w one dni, bo nie bywało widzenia jawnego ”. Proszę czytelnika o rozważenie 
paraleli w XX wieku. Gdzie i przez kogo słowo Pana przychodziło przez „widzenie otwarte”, 
zanim Brata Branham wszedł na scenę ewangelizacyjną? Chociaż byli ludzie z wizjami, z 
pewnością nie było wielkiego ruchu Boskiego Uzdrowienia na świecie. Nie było też 
przebudzenia, jakiego świat doświadczył od tamtego czasu. Odrodzenie rozpoczęło się w 
1946 roku i trwało do około 1957 roku, ale od tego czasu zmarło z kulminacyjnego punktu na
przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Tak więc, jak to było w czasach Samuela, „nie było otwartej 
wizji ”, ponieważ żaden prorok Boży nie był na scenie aż do Brata Branhama.

Kiedy Samuel był jeszcze dzieckiem, Bóg przemówił do niego po raz pierwszy. Zawołał do 
niego trzy razy. Za każdym razem, gdy Samuel odpowiadał, myśląc, że głos należy do Helego.
W końcu Heli powiedział mu, żeby wrócił i się położył, a następnym razem to się stało mówić,
„Mów Panie, bo słyszy sługa twój ”. Następnie w 1 Samuela 3:11 czytamy: „Tedy rzekł Pan do
Samuela: Oto, Ja uczynię rzecz w Izraelu, którą ktokolwiek usłyszy, zabrzmi mu w obu uszach
jego.”  Potężny Bóg został objawiony Samuelowi „przez słowo Pana ”, chociaż Samuel był 
tylko dzieckiem; a uszy tych, którzy o tym słyszeli, drżały z podniecenia z powodu tych rzeczy,
które Pan miał uczynić. (Teraz, jeśli będziecie słuchać tego, co Bóg uczynił w tym pokoleniu, 
wasze uszy też mogą mrowić - poprzez słuchanie rzeczy, o których nie mieliście pojęcia, przez
wydarzenia w waszym pokoleniu w życiu Brata Branhama).

Bóg najpierw pokazał Samuelowi coś, co Heli robił źle. Samuel, ponieważ kochał Heliego, nie 
chciał powiedzieć Helemu o swoim błędzie, ale kapłan przekonał go, że powinien wypowiadać
słowa Pana, bez względu na to, komu mogłoby to zaszkodzić. Tak było, zgodnie z wersetem 



19, że „I rósł Samuel, a Pan był z nim, i nie dopuścił upaść żadnemu ze wszystkich sług jego 
na ziemię.” Jeśli Samuel to powiedział, Bóg to zrobił. Tak więc Pan pobłogosławił lud Swoją 
obecnością, jak powiedziano w wersecie 21. „Bo i napotem ukazywał się Pan Samuelowi w 
Sylo, tak jako mu się przedtem objawił Pan w Sylo przez słowo swoje.” W całym Piśmie, 
ilekroć Bóg się objawił, wyraził się jasno, uczynił to, wysyłając Swoje Słowo przez proroka 
Bożego.

Ani Samuel nie był tylko jednym odosobnionym przypadkiem dziecka powołanego do Boga 
jako prorok. Jeremiasz 1:4,5 zapisy, „Stało się mówię, słowo Pańskie do mnie, mówiąc: 
Pierwej niżelim cię utworzył w żywocie, znałem cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, 
poświęciłem cię, za proroka narodom dałem cię.”  W ten sposób wielki prorok Jeremiasz 
został ustanowiony prorokiem dla narodów, zanim jeszcze wyszedł z łona matki. Jeremiasz 
powiedział: „I rzekłem: Ach, ach panujący Panie! Oto nie umiem mówić, bom jest 
dziecięciem. Ale Pan rzekł do mnie: Nie mów: Jestem dziecięciem, owszem, na wszystko, na 
co cię poślę, idź, a wszystko, coć rozkażę, mów Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, 
abym cię wybawił, mówi Pan. A wyciągnąwszy Pan rękę swoję, dotknął się ust moich, i rzekł 
mi Pan: Otom dał słowa moje do ust twoich. Oto cię dziś postanawiam nad narodami i nad 
królestwami, abyś wykorzeniał, i psuł, i wytracał, i obalał, i abyś budował i szczepił.”

Bóg umieścił go w sercu matki Mojżesza, gdy Mojżesz był jeszcze niemowlęciem, aby 
odstawić go jako wybrane naczynie. Bóg kazał go ćwiczyć w domu faraona, następnie zabrał 
go na pustynię na czterdzieści lat i dalej go szkolił, a w końcu odesłał go z powrotem jako 
wyzwoliciela narodu izraelskiego. Zauważ, że Bóg nie czekał, aż Mojżesz skończy pięćdziesiąt 
lat. Zaczął pracować w życiu Mojżesza, gdy był dzieckiem, w dniu swoich narodzin.

Widzimy więc, że prorocy nie są ludźmi, którzy przychodzą na tę ziemię, dorastają i 
podejmują takie ofiarne wysiłki dla Boga, nie płaczą, modlą się i poszczą, aż Bóg obdarzy ich 
nadprzyrodzonymi mocami, ale raczej są wybierani przez Boga z łona matki i doprowadzeni 
do miejsca, w którym są tak wolni od grzechu, że grzech nie może sprawić, by Słowo Boże 
zbłądziło. Im bardziej są oddzieleni od grzechu, tym bardziej są poddani Wszechmogącemu 
Bogu.

Absolutną koniecznością jest wysłuchanie proroka zesłanego przez Boga, ponieważ jest on 
głosem Boga przemawiającym do świata w czasie, gdy Bóg go posyła. Jak właśnie 
przeczytaliśmy, Bóg wziął Jeremiasza, zwykłe dziecko, i powiedział: „Słowa, które 
wypowiadasz, nie są twoimi słowami, one są moimi słowami, a ja dałem ci władzę nad 
narodami. Jeśli powiesz zburzyć to, zniszczę to. Jeśli powiesz zbuduj to, ja to zbuduję. Czy 
widzisz, że jest to droga zapewniona przez Boga? Czyż trzeci rozdział księgi Dziejów 
Apostolskich nie mówi nam, jak jest to konieczne i jaki sąd czeka tych, którzy nie słuchają 
proroków Bożych?

Czy to możliwe, aby Bóg zesłał proroka w XX wieku? Osobiście wierzę, że to zrobił, 
wypełniając Jego Słowo. Dziękuję Bogu za przestrzeganie Jego Słowa, bo bez niego 
działałbym w ślepym denominalizmie. Podążałbym za ludzkimi tradycjami, wierząc, że są to 
doktryny Boga. Widziałam, że Bóg czynił te rzeczy na przestrzeni wieków i widziałam, jak Bóg



czyni teraz te same uczynki, co prorocy wtedy. Widziałem, że Pismo Święte przepowiedziało, 
że to się stanie. Wtedy powiedziałem: „Panie, postrzegam cię jako proroka Bożego ”. Nie 
wahałem się, bo to było objawienie dla mojego serca.

6 kwietnia 1909 roku piętnastoletnia matka z Kentucky urodziła chłopca. Nazwali go William 
Marrion Branham, a w dniu jego narodzin pojawiła się dziwna aura, Obecność, w rustykalnym
małym domku z bali. Światło zawirowało w oknie i zawisło nad łóżeczkiem. Nic dziwnego, że 
ludzie, którzy to widzieli, mówili: „Jakie dziecko to będzie? ”

Gdy dziecko miało zaledwie sześć miesięcy, po raz pierwszy została mu ukazana Boża 
ochrona. On i jego matka utknęli w kabinie podczas gdy jego ojciec pracował w innym 
miejscu, cudem zostali uratowani od pewnej śmierci. Wielka burza śnieżna odizolowała 
kabinę, skończyło się jedzenie i drewno na opał, więc młoda matka po prostu owinęła siebie i
swoje dziecko we wszystkie pościele, które mieli, i poszła spać, czekając na koniec. Ale 
sąsiad, nieco dalej, przez jakieś dziwne zjawisko, którego nie potrafił wyjaśnić, przez kilka dni
czuł pociąg do odwiedzenia tej małej chatki, aby zobaczyć, jak radzą sobie jego sąsiedzi. 
Pewnego dnia ogarnęło go tak silne pragnienie że nie był w stanie się temu oprzeć; przeszedł
przez wzgórza do chaty i stwierdził, że matka i dziecko prawie zginęli. Szybko zebrał drewno 
na opał i rozpalił ognisko, wrócił do domu po pożywienie i przywrócił im zdrowie. Tak więc 
tylko dziwna Obecność, której mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, przyciągnęła go o tej 
porze i uratowała życie temu konkretnemu sześciomiesięcznemu chłopcu.

W wieku trzech lat Brata Branham otrzymał swoją pierwszą wizję. Z tej wizji wiedział, że ma 
powiedzieć matce, że chociaż teraz mieszkają w Kentucky, pewnego dnia będą mieszkać w 
pobliżu miasta zwanego New Albany. Niedługo potem rodzina przeniosła się z Kentucky przez
rzekę Ohio do Indiany, a nieco później przeniosła się kilka mil na południe do Jeffersonville w 
stanie Indiana, które znajduje się zaledwie kilka mil od New Albany w stanie Indiana. Wizja 
została spełniona.

W wieku siedmiu lat Brata Branham miał inne dziwne doświadczenie, którego nie był w stanie
zrozumieć. Pewnego dnia zdarzyło się, że podczas asystowania jego ojciec, znalazł się 
przechodząc pod topolą, gdy dziwny wiatr potrząsnął liśćmi na drzewie, chociaż tego dnia nie
było innego wiatru. Opowiedział, że trąba powietrzna poruszyła fragment drzewa wielkości 
beczki, a Głos z niego przemówił, mówiąc: „Nigdy nie pal, nie pij ani nie kalaj swojego ciała, 
ponieważ kiedy jesteś starszy, jest praca dla ciebie do zrobienia.” Nie mógł zrozumieć 
tajemniczego wydarzenia, przestraszyło go to i pobiegł do matki. Myślała, że został ukąszony 
przez węża, a potem pomyślała, że mógł być w szoku nerwowym, więc położyła go do łóżka i
wezwała lekarza.

Kilka dni później, bawiąc się z przyjaciółmi, zobaczył wizję mostu. Ten most, którego tam nie 
było, ciągnął się przez rzekę Ohio od Louisville do Jeffersonville. Powiedział swoim 
przyjaciołom, że widzi tam most i, ku swemu przerażeniu, widział, jak zapada się część 
mostu, niosąc szesnastu ludzi na śmierć. Oczywiście jego znajomi opowiadali o tym w 
społeczności. Ale trzynaście lat później ten most został zbudowany kosztem życia szesnastu 
ludzi. Most stoi do dziś, między Jeffersonville a Louisville.



Kiedyś, jako młody mężczyzna, dziewczyna wyśmiewała się z niego, ponieważ nie chciał 
palić, a on rzeczywiście próbował palić, aby powstrzymać jej drwiny. Jego świadectwo jest 
takie, że gdy sięgnął po papierosa, znów usłyszał trąbę powietrzną, a im więcej próbował, 
tym silniejszy stawało się, póki nie przestraszył go jego pośpieszny dźwięk. Więc nigdy nie 
palił.

Innym razem pewien mężczyzna zaproponował mu drinka w obecności ojca młodego 
Williama Branhama i nalegał, żeby go wypił. Już miał wypić drinka, ponieważ jego własny 
ojciec nazwał go maminsynkiem, kiedy znów nadszedł trąba powietrzna. Słyszał, jak pędzi, a 
gdy nadal wkładał butelkę do ust, wiatr stawał się silniejszy, aż go przestraszył i uciekł. Nie 
okazał nieposłuszeństwa Bogu, rzeczywiście nie mógł, bo Bóg miał plan na jego życie, który 
urzeczywistniał.

Jako nastolatek poszedł kiedyś na karnawał, a tam wróżbita, podszedł do niego i powiedział: 
„Młody człowieku, czy wiedziałeś, że za tobą idzie znak?” Jakże podobne do czasu, kiedy zły 
duch powiedział do Jezusa: „Wiemy, kim jesteś, ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym”. 
Kapłani i przywódcy religijni, najbardziej religijni ludzie na świecie w czasach Chrystusa, nie 
rozpoznali Go, chociaż złe duchy tak. Tak było w życiu Brata Branhama.

Kiedy Apostoł Paweł udał się do Tiatyry, aby głosić, nie został przyjęty, ale został zakuty w 
dyby, a młoda dziewczyna powiedziała: „To jest Paweł, który głosi nam Chrystusa, poselstwo 
zbawienia”. Był w niej zły duch, który rozpoznał, kim był Paweł, kiedy inni próbowali go 
prześladować. Tak było w tym pokoleniu. Złe duchy mogą rozpoznać, że w Brata Branham 
było coś innego, zanim religijni ludzie na świecie to przyznali. Wielu nadal nie przyznaje się 
do działania Boga za pośrednictwem tego człowieka. Odmawiają uznania, że tutaj było coś 
znacznie ponad i ponad zwyczajność. Czy to dlatego, że chociaż są „religijni”, nie są nawet 
duchowi?

Brata Branham prawie umarł po raz drugi w wieku czternastu lat. Przypadkowo postrzelony, 
leżąc we własnej krwi, z odstrzelonymi częściami nóg w miejscu, gdzie trafił go strzał z 
dubeltówki, on miał wizję lub doświadczenie podczas pobytu w szpitalu, gdzie on sam zblakł i
widział ludzi w piekle. Widział rzeczy, które miały się wydarzyć wśród kobiet świata w latach 
60., groteskowe stosowanie makijażu i tym podobne. Ale te kobiety były w piekle i 
zszokowało go, gdy zdał sobie sprawę, że istnieje takie miejsce. Mimo to oparł się Bożemu 
wezwaniu do swojego życia, chociaż Bóg nadal się z nim obchodził, bo gdy był starszy, 
musiał wykonać pracę.

Przybył na zachód do Phoenix w Arizonie w grudniu 1927 roku, w wieku osiemnastu lat. To 
właśnie tam, pracując na ranczo, otrzymał wiadomość o śmierci swojego brata Edwarda, 
który był mu najbliższy wiekiem. Kiedy usłyszał o śmierci Edwarda, wstał i spojrzał na 
pustynię, i zadał sobie pytanie, czy Edward był gotowy na spotkanie z Bogiem. Potem, gdy 
wracał do Jeffersonville na pogrzeb, pojawiło się pytanie: „Czy jesteś gotowy? ”. Przypomniał 
sobie, jak jego ojciec i matka płakali i jak wielki wpływ miało to na jego życie, kiedy zaczął 
się nad sobą zastanawiać. Zawsze był świadomy tego Głosu, tej Obecności, której 



doświadczał od dziecka, pragnąc z nim rozmawiać.

Oddzieliło go to od innych chłopców w jego wieku, uniemożliwiając ich przyjaźń, ponieważ 
mówił o dziwnych rzeczach i nie chciał palić, pić, tańczyć ani biegać tak jak oni. Chociaż nie 
mógł wzorować swojego życia na ich życiu, nie wiedział jednak, jak oddać się Bogu. Ale 
poprzez śmierć Edwarda, Duch Boży nadal był z nim i zaprowadził go tam, gdzie rzeczywiście
próbował się modlić. Nie wiedział jak, ale kochając dzicz, napisał na kartce: „Boże pomóż mi”.
Zostawił tę notatkę naklejoną na drzewie, ponieważ wiedział, że Bóg jest tam w naturze.

W końcu nadszedł dzień, kiedy poszedł do drewutni obok domu, ukląkł i choć wciąż nie umiał
się modlić, zawołał z prostotą. To wystarczyło, by otworzyć okna Nieba. Kiedy ukląkł w 
szopie, aby się modlić, Światło weszło do środka i uformowało krzyż. To wtedy coś go 
ogarnęło i doznał cudownego uczucia, którego nigdy wcześniej nie zaznał. Kiedyś powiedział 
mi osobiście, że czuł, jakby deszcz padał na jego ciało. Zdał sobie później sprawę, że Bóg 
ochrzcił go Duchem Świętym. Powiedział, że wydawało się, że z jego ramion spadło tysiąc 
funtów. Nie mając innego sposobu, by wyrazić swoją ogromną radość i ulgę, wstał i zaczął 
skakać i biegać. Wbiegł do domu, a jego zdziwiona matka zapytała go, co się stało. „Nie 
wiem ”, odpowiedział, „Po prostu czuję się taki lekki ”. Wybiegł z domu i ruszył w dół drogi, 
używając jedynego znanego mu sposobu, aby wyrazić swoje uniesienie.

Później, pracując w Spółce Usług Publicznych, został wystawiony na działanie gazu, został 
otruty i bardzo ciężko zachorował. Przeprowadzono operację, podczas której prawie 
ponownie opuścił to życie. Sytuacja była poważna, dopóki nie miało miejsca nadprzyrodzone 
wydarzenie, gdy Światło przyszło i zawisło przed nim. Lekarze nie spodziewali się, że 
przeżyje. Kiedy przeżył, jeden z lekarzy przyszedł do jego pokoju po operacji i powiedział: 
„Zaprawdę, Bóg odwiedził tego chłopca”. Brat Branham powiedział, że wtedy nie wiedział, co 
się dzieje, ale gdyby wiedział wtedy, czego nauczył się później, wyskoczyłby z łóżka radując 
się, uzdrowiony w imię Pana. Po wyjściu ze szpitala szukał głębszego doświadczenia z 
Bogiem, ponieważ zdał sobie sprawę, że Bóg zrobił dla niego wielką rzecz.

Pozostały mu poważne problemy z żołądkiem i oczami, z których lekarze nie oczekiwali, że 
wyzdrowieje. Słyszał jednak o grupie ludzi, którzy wierzyli w nałożenie rąk w celu 
uzdrowienia. Na spotkaniu kościelnym ktoś położył na niego ręce, a on przyjął uzdrowienie 
problemów, które pozostały po ekspozycji na gaz.

Mimo że nadal zwymiotował, gdy spożywał pokarm stały, Bóg uhonorował jego wiarę i po 
kilku miesiącach został uwolniony od problemów żołądkowych, a gdy jego wzrok został 
przetestowany, okazał się doskonały.

Po tym cudownym uzdrowieniu zaczął głosić po raz pierwszy. Na jego pierwszym spotkaniu 
ludzie zostali ochrzczeni, a 11 czerwca 1933 r. miało miejsce inne nadprzyrodzone 
wydarzenie, które zostanie omówione bardziej szczegółowo w rozdziale 6.

W jego życiu zaczęły dziać się niesamowite rzeczy w 1933 roku, co wymagałoby książki 
samej w sobie, aby wszystko opowiedzieć. Ale kiedy Brata Branham zaczął głosić i budować 



swój kościół, Bóg dał mu wizje i mogę naprawdę powiedzieć, że Bóg zaczął się objawiać, 
ponieważ Słowo Boże przychodziło w drodze „wizji otwartej”. Tak więc po upływie wieków 
Bóg ponownie nawiedził ludzi tego pokolenia za pośrednictwem proroka. Posłał proroka, 
wybranego z łona matki, i od dzieciństwa planował życie tego człowieka, kształtując go tak, 
jak czynił innych mężów Bożych w Piśmie Świętym.
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