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Aby dostrzec rękę Bożą w tragicznych 
wydarzeniach roku 1937, tak jak wydarzenia 
te wpłynęły na życie proroka Bożego, 
powróćmy do jego lat niemowlęcych, a 
następnie do lat bezpośrednio 
poprzedzających rok 1937.

Brata Branham urodził się we wtorek 6 
kwietnia 1909 r. i otrzymał pierwszą wizję, 
jaką mógł zapamiętać w 1912, kiedy miał 
zaledwie trzy lata. 16 czerwca tego samego 
roku państwo Brumback pobrali się, a rok 
później, w środę 16 lipca 1913, ich związek 
został pobłogosławiony pojawieniem się 

córeczki – Hope. Dziecko, William Branham, którego przeznaczeniem było zostać jej 
przyszłym mężem, miało wtedy zaledwie cztery lata, ale już było wiele oznak, że Bóg miał na 
nim swoją rękę. Trzy lata później, w wieku siedmiu lat, po raz pierwszy usłyszał głos 
przemawiający do niego z trąby powietrznej pośrodku drzewa.

W środę 26 marca 1919 roku urodziła się Meda Broy - dziewczyna przeznaczona również na 
pomoc dla tego proroka Bożego, dzieląc z nim gorzkie rozczarowania, tragedię, a także 
wyżyny radości, jakie niosło jego niezwykłe i bezinteresowne życie miałby do zaoferowania.

W latach 1929-1933 Brata Branham zajmował się zawodem, który dla przyszłego kaznodziei 
wydawałby się najbardziej nieprawdopodobny - walką o nagrody. W tym okresie stoczył i 
wygrał czternaście profesjonalnych walk i zremisował swoją ostatnią walkę. Ale jako 
preludium do życia w służbie, w którym uderzenia będą trudne, to doświadczenie było 
nieocenione w budowaniu jego charakteru. Wezwanie Boga objawiło się zaraz po tym okresie,
kiedy został po raz pierwszy nawrócony, a następnie ochrzczony chrztem chrześcijańskim. 
Jakże niezwykłe było to, że nawet na tym wczesnym etapie swojego chrześcijańskiego życia 
zdawał sobie sprawę z wagi przyjęcia chrztu w imię Pana Jezusa Chrystusa.

Misyjny kościół baptystów, do którego uczęszczał, chrzcił oczywiście tytułami Ojca, Syna i 
Ducha Świętego. Nie mógł znaleźć w Słowie miejsca, w którym ktokolwiek chrzciłby w 
jakikolwiek inny sposób niż w imię Pana Jezusa Chrystusa we wczesnych dniach Kościoła. W 
rzeczywistości odkrył, że chrzest w tytułach Ojca, Syna i Ducha Świętego oznacza chrzest bez 
imienia. Dlatego poprosił o chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa i tak został ochrzczony. To 
fundamentalne objawienie pozostało z nim przez całe życie, stając się podstawową częścią 
jego nauczania, za co tysiące są mu wdzięczne.



To właśnie podczas uczęszczania do tego kościoła spotkał uroczą Hope Brumback. W 
uniwersalny sposób młodych ludzi, grupa składała się z osób o podobnych zainteresowaniach.
Siostra Hope i młody Brata Branham stali się częścią tej grupy, nazwanej później „Gangą ”. 
Stare Fotografie ukazują ciepło i jedność ich wspólnoty. Życie uśmiechało się do naszego 
Brata Branhama, gdy on i Siostra Hope byli połączeni więzami miłości. Ich czuły związek i 
jego wyjątkowa propozycja małżeństwa z Nadzieją tworzą piękną historię opowiedzianą przez 
niego na taśmach z Historii Życia oraz w książce „Człowiek posłany od Boga ” napisane przez 
Brata Gordon Lindsay we współpracy z bratem Branhamem.

11 czerwca 1933 roku nad głową Brata Branhama nad rzeką Ohio pojawiło się Światło. Miał 
wtedy dwadzieścia cztery lata. Otrzymał siedem głównych wizji. Był to również rok, w którym 
miał wystąpić w wierze, opierając się na przekonaniu, że Bóg nim kierował i rozpocząć 
budowę kościoła. Cóż za bogate źródło radości dla tych, którzy nie widzieli nic prócz 
szaleństwa w tym nieprawdopodobnym przedsięwzięciu nędznego, nie wypróbowanego, 
samozwańczego młodego kaznodziei, który ma tylko osiemdziesiąt cztery centy w kieszeni, 
wyruszył, by najechać świat zorganizowanej religii. Pomimo ich proklamacji, że to, co słyszał, 
było „od diabła” i ich surowych przepowiedni, że „w ciągu roku będzie to garaż”, i tak posunął
się do przodu, przekonany, że był to ten sam głos, który przemawiał do niego niezawodnie od
wczesnego dzieciństwa.

Tego ranka, kiedy miał położyć kamień węgielny pod kościół, Bóg dał mu wizję. Miał 
przeczytać 2 Tymoteusza 4, gdzie jest napisane:

„Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich 
pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy,... wykonywaj 
uczynek kaznodziei, usługiwania twego zupełnie dowódź."

Napisał te wersety na wyklejce swojej Biblii, wyrwał ją i umieścił w kamieniu węgielnym wraz 
z pamiątkami, które dodali inni. Werset stał się dla niego fundamentem, do którego często 
odwoływał się w następnych latach. Świat przyjął go jako ewangelistę, ale nie zdał sobie 
sprawy, że był prorokiem Boga, któremu Bóg nakazał wykonywać pracę ewangelisty. 
Powiedział im, „Możesz cofnąć się do dnia, w którym położyłem kamień węgielny pod ten 
tabernakulum i jest to napisane w wyklejce mojej Biblii”.

On i siostra Hope pobrali się w piątek, 22 czerwca 1934; on początkującym kaznodzieją w 
wieku dwudziestu pięciu lat, jego ukochana panna młoda niecałe dwadzieścia jeden lat. Ich 
wspólne życie było pełne i szczęśliwe, choć brakowało im dóbr tego świata.

Byli małżeństwem, ale kilka lat kiedy po raz pierwszy zetknął się z ludźmi zielonoświątkowymi 
i darami Ducha. To było podczas podróży z dala od domu podczas spotkania 
zielonoświątkowców, że po raz pierwszy zobaczył objawione dary, coś zupełnie nowego w 
jego baptystycznym pochodzeniu. Został wezwany do głoszenia na tym spotkaniu i chociaż 
próbował się ukryć, Bóg nie chciałby inaczej, bo miał się z tego kontaktu potężnie nauczyć. 
Jego kazanie nosiło tytuł „I płakał”. Opowiedział, jak bogaty człowiek podniósł oczy w piekle -
i płakał. Bogacz zobaczył, że nie ma tam kościołów - i płakał. Bogacz zobaczył, że nie ma tam



chrześcijan - i płakał. Bogacz zobaczył, że nie ma tam kwiatów - i płakał. Wtedy Brata 
Branham powiedział - „a ja płakałam ”. Kazanie było proste, ale wywarło na ludziach wielkie 
wrażenie. Otrzymał propozycje od przyjezdnych kaznodziejów, aby przyjeżdżał i głosił kazania
w odległych miejscach.

Podczas tego doświadczenia z ludem zielonoświątkowców postawiono mu zagadkę. 
Obejmował mówienie językami i tłumaczenie. Dwóch mężczyzn na spotkaniach wydawało się 
być cudownie uzdolnionych. Jeden wygłaszał poselstwo w językach, a drugi zapewniał 
tłumaczenie. Powtarzało się to wciąż na nowo, za każdym razem z wielkim poruszeniem 
Ducha Świętego na zgromadzenie. Języki i interpretacje są oczywiście biblijne, ale Brata 
Branham wkrótce odkrył, że coś jest nie tak. Po spotkaniu podszedł do niego jeden z 
mężczyzn, pytając, czy on, Brata Branham, ma Ducha Świętego. Choć był pokorny, 
odpowiedział, że nie wie. Wtedy ten człowiek zadał swoje podstawowe pytanie, czy mówił 
językami.

„Nie ”, powiedział Brata Branham.

„Cóż ”, brzmiała odpowiedź, „nie masz wtedy ”.

Ten człowiek popełnił błąd, zwracając na siebie uwagę w obecności proroka Boga, który 
został powołany z łona matki i sam obdarzony darami, daleko wykraczającymi poza tę 
cielesną manifestację; bo gdy tylko przemówił, Brata Branham zobaczył wizję tego człowieka, 
która ujawniła jego całkowitą cielesną naturę. Wizja ukazywała tego mężczyznę zarówno z 
blondynką, jak i ciemnowłosą kobietą. Mężczyzna był żonaty z jedną kobietą, ale mieszkał z 
drugą kobietą i miał z nią dwoje dzieci. Powiedział sobie, że jeśli to był Duch Święty, który 
miał ten człowiek, to tego nie chciał. Nic nie powiedział na głos.

Życie drugiego człowieka, dla kontrastu, został przedstawiony Bratu Branhamowi, poprzez 
jego dar rozeznania, jako doskonale czysty. To właśnie z tego małego doświadczenia nauczył 
się lekcji dwóch winorośli. Ten sam deszcz, który pada na pszenicę, pada też na kąkol. Oboje 
chwalą Pana, a jednak jeden to pszenica, a drugi kąkol na spalenie.

Pomimo doświadczenia z fałszywą winoroślą, był pod wielkim wrażeniem ludzi 
zielonoświątkowców. Z entuzjazmem opowiedział swojej żonie o ludziach, których spotkał, 
przekazując jej i innym propozycje głoszenia, które otrzymał. Jednak wielu z tych, którym się 
zwierzył, próbowało zablokować jego entuzjazm. Wkrótce zniechęcili go do przyłączenia się 
do „tego zielonoświątkowego śmiecia”, jak to ujęli, mówiąc, że musi się to skończyć 
niepowodzeniem. Jak sam przyznał, słuchanie tych ludzi zamiast Boga było największym 
błędem, jaki kiedykolwiek popełnił.

W piątek, 13 września 1935, Brata Branham i Siostra Hope urodziły syna. Nazwali go Billy 
Paul. Trzynaście miesięcy później, we wtorek 27 października 1936, zostali pobłogosławieni 
córką, Sharon Rose, której imię zostało zaczerpnięte od Róży Sharon, Chrystusa. Dni radości 
tego młodego kaznodziei, który nie wykonał wszystkiego, do czego powołał go Bóg, były 
teraz policzone.



Chmury burzowe zgęstniały pod koniec 1936 roku, przynosząc deszcz i więcej deszczu. 
Wkrótce spokojna rzeka Ohio stała się burzliwym potokiem, grożąc, że całkowicie pochłonie i 
zniszczy miasto Jeffersonville. Młody wielebny Branham, człowiek przyrody i doświadczony 
człowiek rzeki, wyruszył ze swoją łodzią, aby uratować wszystkie rodziny, jakie mógł, z 
wezbranych wód. W trosce o innych został na wiele dni oddzielony od żony i dzieci. Pozostali 
w separacji w zamieszaniu i izolacji, które nastąpiły po opadnięciu powodzi. To właśnie w tym 
czasie, gdy gorączkowo szukał swojej rodziny, zapalenie płuc, które wcześniej nabawiła się 
Hope, pogorszyło się i to wkrótce zakończy jej młode życie.

W tabernakulum wody powodziowe podniosły się tak wysoko, że ławki i ambona uniosły się 
do sufitu. Podczas tej powodzi wydarzyło się niezwykłe wydarzenie, coś godnego uwagi 
całego świata. Brata Branham zostawił swoją Biblię na ambonie, otwartej na miejsce, które 
czytał w poprzednią niedzielę. Kłębiące się wody wtargnęły do budynku i spowodowały 
podniesienie ambony i ławek do sufitu, gdy jednak wody opadły, ambona opadła idealnie na 
miejsce, w którym siedziała; Biblia wciąż była otwarta w tym samym miejscu i ani jedna 
kropla wody nie dotknęła Słowa Bożego. Z ławkami to była inna historia, bo wszyscy schodzili
pomieszani i skrzyżowani. Jako naturalne „typy” duchowe, była to wyraźna wskazówka, że na 
ambonie wszystko jest dobrze, ale źle w ławkach.

W czwartek 22 lipca 1937 roku brat Branham został wezwany do szpitala, w którym 
opiekowano się Hope. Poznał go doktor Sam Adair, przyjaciel na całe życie. Twarz lekarza była
poważna. „Jeśli chcesz zobaczyć ją żywą ”, powiedział, „lepiej wejdź tam teraz ”. Kiedy wszedł
do jej pokoju, coś w jej wątłym, zniszczonym chorobą ciele powiedz mu że odchodzi z tego 
życia. W udręce na myśl o jej utracie zawołał do niej. Piękne czarne oczy otworzyły się po raz 
ostatni. „Bill ”, zapytała, „dlaczego oddzwoniłeś? ” Opisała mu piękną krainę, przez którą 
została zabrana przez istoty anielskie. Jej troska w tym czasie dotyczyła tylko niego. Powinien 
się ożenić ponownie. Zasłużył na kogoś, kto go pokocha. W ostatnim geście miłości mówiła o 
karabinie, którego chciał, a który tak wiele dla niego znaczył. „Kiedy wrócisz do domu ”, 
powiedziała, „spójrz na górę kredensu. Mam tam ukryte trochę pieniędzy gdzie odłożyłem 
swoje pięciocentówki i dziesięciocentówki. ”

Pieniądze, pięć czy sześć dolarów, były tam, gdzie mu powiedziała, że będą. Zgodnie z jej 
prośbą wziął go, kupił karabin, i wisi dzisiaj w jego gabinecie w Tucson - nieme świadectwo 
miłości i życzliwości wiernej żony i siostry w Panu.

Tej samej nocy, kiedy zmarła jego żona, mała Sharon Rose została przewieziona do szpitala, 
rozpaczliwie chora. Młodemu kaznodziei miał zostać zadany kolejny oszałamiający cios. Jego 
żona była już wtedy w kostnicy, kiedy dotarła do niego wiadomość że lepiej się spieszy do 
córki, zanim ona też umrze. W szpitalu otrzymał wiadomość, że jego dziecko ma wysoce 
zaraźliwą chorobę kręgosłupa. Była w izolacji, ale uniknął pielęgniarek i podszedł do niej przez
piwnicę budynku. Dziecko strasznie cierpiało. Chociaż wydawała się próbować machać do 
niego, kiedy do niej mówił, ból był tak intensywny, że jej małe oczy się skrzyżowały. Jak 
bardzo chciał, żeby mógł zamienić się z nią miejscami i oszczędzić jej tego cierpienia.

Potem przyszła kolej na szatana, by go nękać, pytając, jakiemu Bogu służył, mając żonę w 
kostnicy i umierające dziecko. „Mówisz, że Go kochasz, a On kocha ciebie ”, powiedział 



Szatan, „Spójrz, co On ci robi ”. To była największa próba brata Branhama, ale Słowo 
przyszło, „Pan dał, Pan też wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione.” Poklepał po 
twarzy swojej ukochanej córki, „Kochanie ”, powiedział, „Tata spotka się z tobą po drugiej 
stronie ”.

Nadeszła sobota, dzień pogrzebu siostry Hope. Nie miał działki na cmentarzu, na której 
mógłby pochować swoją ukochaną żonę. Jej rodzice zrezygnowali dla niej ze swojego spisku. 
Obciążony, przygnębiony i przepełniony taką rozpaczą po stracie tego, którego tak bardzo 
kochał, jego serce cierpiało z powodu dodatkowego ciężaru świadomości, że jego córka wisi 
między życiem a śmiercią w szpitalu. Trumna siostry Hope została ustawiona nad otwartym 
grobem, a pastor wypowiedział ostatnie słowa; ale Bóg pokazał bratu Branhamowi ostateczny
triumf nad grobem, gdyż spoglądając na krzaki cedrowe, zobaczył ją stojącą tam. Kiedy 
podszedł do grobu, ona podeszła do niego, wsunęła rękę w jego i stała tam w tym innym 
wymiarze, gdy patrzyli, jak jej trumna opada w ziemię.

Mała Sharon Rose zmarła w noc pogrzebu matki. W poniedziałek otworzyli grób siostry Hope i
położyli maleńką trumnę jej córki na jej własnym. Pochował ją w ramionach jej mamy.

To był wielki czas smutku i próby dla proroka Bożego. Myślał nawet o popełnieniu 
samobójstwa. Zapytał Boga, dlaczego go nie zabrał, dlaczego przechodził przez to. Ale kiedy 
cierpiał swoją największą rozpacz, Bóg dał mu wizję Nieba pewnej nocy, gdy zapadł w sen. 
Wydawało się, że tam był, idąc przez piękne miejsce, kiedy podeszła do niego młoda, bardzo 
urocza dziewczyna, która przemówiła do niego. Wyglądała na około siedemnaście czy 
osiemnaście lat.

Powiedział: „Nie sądzę, że cię znam”.

„Tatusiu ”, odpowiedziała, „Jestem twoją Sharon Rose ”.

„Ale byłeś tylko dzieckiem! ” wykrzyknął.

„Nie pamiętasz swoich nauk o nieśmiertelności, tatusiu? ” zapytała.

„Tak, pamiętam ” - przyznał.

„Tatusiu, moja mama czeka w domu na ciebie ” - powiedziała. „Schodzę do bramy, aby 
poczekać na Billy Paul ”.

Wszedł na wzgórze, aby znaleźć tam dom tak doskonały, że przekraczał wszystko, co 
kiedykolwiek sobie wyobrażał. Gdy się zbliżył, Hope wyszła mu na spotkanie, potwierdzając, 
że to wspaniałe miejsce było rzeczywiście ich własnym. Pewnego razu we wczesnym okresie 
małżeństwa zadłużyli się, by kupić krzesło Morris w sklepie meblowym na Market Street w 
Louisville. Przez krótki czas wielki zielony fotel zdobił ich salon, co było możliwe dzięki planowi
„dolara w dół - dolar na dzień wypłaty”. Ale nawet to niewielkie obciążenie finansowe okazało 
się zbyt duże dla ich budżetu i podjął decyzję o oddaniu krzesła z powrotem.



Pewnego dnia wrócił do domu z pracy i zobaczył, że jego żona upiekła ciasto z wiśniami i 
przygotowała inne jego ulubione potrawy, na które ją stać. Sprawiła, że był taki szczęśliwy, 
ale kiedy wszedł do salonu, zrozumiał dlaczego. Przyszli tego dnia, aby odzyskać krzesło, 
które tak bardzo mu się podobało. Hope próbowała zrobić wszystko, co w jej mocy, aby 
ułatwić mu tego dnia. Teraz, w wizji, kiedy prowadziła go przez tę rezydencję i kiedy weszli do
frontowego pokoju, był zachwycony, że znalazł to samo stare zielone krzesło. „Twoja praca 
już się skończyła, Bill ” powiedziała. „Możesz usiąść i odpocząć; ten nigdy nie zostanie ci 
odebrany.”

Billy Paul miał zaledwie dwadzieścia dwa miesiące, kiedy zmarła jego matka. On jej nie 
pamięta; przez następne cztery lata Brata Branham był dla niego zarówno matką, jak i ojcem.
Potrzebne było wiele improwizacji, na przykład nie stać go na butelkę dla niemowląt, więc 
Brata Branham użył butelki po coli z gumowym smoczkiem dla swojego małego synka. On 
nosił butelkę wewnątrz jego płaszcza, aby było ciepło. W nocy spał z butelką pod szyją, żeby 
była łatwo dostępna, gdy Billy obudził się z płaczem w środku nocy.

W latach poprzedzających jej śmierć, zwłaszcza gdy urodziły się dzieci, Siostrze Hope 
pomagała w pracach domowych i opiece nad dziećmi młoda sąsiadka. Po śmierci Hope 
naturalne było, że ta młoda, osiemnastoletnia wtedy dziewczyna nadal opiekowała się Billym 
Paulem. Cóż za pocieszenie dla brata Branhama, który poniósł tak straszliwą stratę, wiedząc, 
że Billy został pozostawiony pod kompetentną i pełną miłości opieką zaufanej, wspólnej 
przyjaciółki, Meda Broy.

Oczywiście zaczęły się nieuniknione plotki, zaangażowanie młodego kaznodziei i tej 
dziewczyny w romantyczny związek. Choć niewinny na początku, rozmowa szybko przerodziła 
się w złośliwe plotki. W końcu Brata Branham wziął ją na bok i powiedział: „Meda, jesteś 
dziewczyną... Nie sądzę, żebym mogła się ponownie ożenić, Meda... Tak bardzo kochałem 
Hope. Dlaczego po prostu nie znajdziesz chłopaka. Nie widujmy się. Zasługujesz na dobrego 
męża."

Siostra Meda, mająca wówczas dwadzieścia dwa lata, wróciła do domu tego wieczoru, bardzo 
zaniepokojona plotkami, zasmucona tym, że ludzie źle zrozumieli ich związek. Poprosiła Boga 
o werset Pisma Świętego, aby ją pocieszyć, a kiedy otworzyła Biblię, strony otworzyły się do 
Malachiasza 4:5, „Oto poślę wam proroka Eliasza...”

Bóg przemówił także do brata Branhama i powiedział w sposób nie budzący wątpliwości: „Idź
weź tę Medę Broy i poślubisz ją 23 października ”. Pobrali się więc tego dnia w 1941 roku, w 
czwartek. On miał trzydzieści dwa lata, ona dwadzieścia dwa. Billy miał sześć lat.

Brata Branham odkładał pieniądze, by wybrać się na polowanie w momencie jego ślubu. 
Miesiąc miodowy też był potrzebny. Dlatego po prostu połączył te dwa. Zabrał ze sobą młodą 
żonę i syna na polowanie, które było również ich miesiącem miodowym. Podczas tej podróży 
prawie zginęli w śnieżycy. Zostawił żonę i syna w małej przybudówce i wyruszył na polowanie,
gdy nadeszła nagła burza śnieżna. Był zgubiony i oddzielony od nich, ale Bóg go oszczędził, 
przypominając mu o linii telefonicznej, która rozciągała się w poprzek pasma górskiego. Po 



prostu zaczął iść w kierunku, gdzie wiedział, że jest linia telefoniczna, i został poprowadzony 
w dół, idąc za linią do kabiny.

W roku 1946, pamiętnym roku, w którym Anioł ukazał się Bratu Branhamowi, Siostra Meda 
urodziła córeczkę. Data była 21 marca, a niemowlę otrzymało imię Rebeka. Urodziła się przez 
cesarskie cięcie. Rebeka miała zaledwie kilka tygodni, kiedy Bóg wezwał go do wyjazdu na 
szereg spotkań. Otrzymał od Anioła zadanie głoszenia kazań i zapoczątkowania przebudzenia,
które rozprzestrzeni się po całym świecie. Kiedy po raz kolejny zobaczył swoją córkę, miała 
sześć miesięcy.

W czasie narodzin Rebekah przez cesarskie cięcie, lekarz poinformował Branhamów, że 
Siostra Meda nie może mieć więcej dzieci. Nie przejmował się tym zbytnio, ponieważ miał 
wtedy trzydzieści siedem lat i być może taki miał być zasięg jego rodziny. Ale latem 1950 roku
otrzymał zaskakujące wieści. W tamtym czasie Anioł podszedł do niego i powiedział: 
„Będziesz miał syna ze swojej żony Meda, i nazwiesz go Józefem”. Było to sprzeczne z opinią 
lekarską wyrażoną przez lekarza, ale podobnie jak Abraham „nie brał pod uwagę” dowodów 
lekarza. Bóg powiedział, że będzie miał syna, przez Meda, i że będzie miał na imię Józef i to 
rozstrzygnęło sprawę. Więc zaczął to opowiadać. Rzeczywiście, okazało się, że Siostra Meda 
spodziewa się dziecka. W poniedziałek 19 marca 1951 urodziła - ponownie przez cesarskie 
cięcie - śliczną dziewczynkę. Nazwali ją Sarah.

Lekarze byli oczywiście zdumieni, ale przyznali, że to był tylko wyjątek, zupełnie nietypowy i 
na pewno ostatnie dziecko, jakie mogła mieć. Ludzie odważyli się kpić. Mówili takie rzeczy, jak
to, że Anioł powiedział „Józefina ”, a nie „Józef ”. Brata Branham trzymał się tego, o czym 
wiedział, że jest prawdą: „Anioł Pański powiedział, że będę miał syna przez Medę i będzie on 
nazywał się Józef ”.

Dopiero pod koniec 1954 roku odkryto, że siostra Meda znowu jest w ciąży. Teraz pojawiły się
proroctwa cielesne że nie tylko dziecko umrze, ale ona również umrze. Zwłaszcza jedna osoba
była zaciekła w przepowiedniach dotyczących tego - i tamta osoba umarła. 19 maja 1955 
roku, w czwartek, w wieku czterdziestu sześciu lat, Brata Branham został bardzo dumnym 
ojcem małego chłopca. I nazwał go Józefem. Powiedział: „Józefie, byłeś przez długi czas 
dostać się tutaj! ”

Niech to będzie lekcja dla świata. Lekarze posiadali wszystkie fakty. Dwukrotnie ich badanie 
Siostry Medy wykazało, że według ich profesjonalnego osądu więcej dzieci nie może się 
urodzić. Ale Anioł Boży powiedział inaczej. „Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek 
kłamcą ”.

W 1960 r. Brata Branham miał doświadczenie, które po raz pierwszy opowiedział 15 maja 
1960 r. w orędziu zatytułowanym „Odrzucony król.” To doświadczenie jest często określane 
jako „Poza kurtyną czasu ”. W nim Brata Branham został zabrany (przetłumaczony) i 
pozwolono mu widzieć poza kurtyną czasu. W swojej relacji mówi, że kiedy tam był, Hope 
przyszła do niego w białej szacie. Zamiast nazywać go „mój drogi brata ”, powiedziała „mój 
drogi brata ”, gdy go obejmowała. Wtedy wydarzyło się coś dziwnego, bo inna pani też go 
objęła, mówiąc: „mój drogi brata ”. Następnie obie kobiety przytuliły się do siebie. Pamiętając,



że Hope była zazdrosna, bardzo się tym zdziwił, po czym zdał sobie sprawę, że to była 
doskonała miłość. Doznaniu brakowało w normalnych ludzkich reakcjach; zło tego życia 
zniknęło. Ale to, co ujawniło, to obfitość doskonałej miłości. Podczas tego ekscytującego 
doświadczenia powiedziano mu, że będzie musiał na chwilę wrócić do tego życia, ale że 
nadejdzie czas, kiedy „wszystko, co kochał i wszyscy, którzy go kochali ” ponownie przybędą 
do tego miejsca.

W 1963, głosząc o “Szósta Pieczęć ”, opowiedział o śnie, który pojawił się w odpowiedzi na 
pytanie, które Siostra Meda zadała kilka tygodni wcześniej. Jej pytanie dotyczyło tego, jak 
sprawy potoczą się dla nich po drugiej stronie, skoro ona i Siostra Hope kochały go, a on 
kochał ich oboje. Kto będzie jego żoną? Sen znów był o Niebie.

Był obecny na wielkim apelu - nie osąd - po prostu wywołanie rzutu, aby otrzymać nagrodę. 
Ktoś, anioł nagrywania, wykrzykiwał nazwiska i każda osoba podchodziła. Powiedział, że to 
tak, jakby wołali Or-m-a-n N-e-v-i-l-l-e, a brat Neville przechodził przez ludzi, wszyscy go 
pozdrawiali, a on szedł, by odebrać swoją nagrodę. Brata Branham powiedział, że czuł do 
każdej osoby, jak bardzo musieli być zawstydzeni, kiedy podeszli w ten sposób, kiedy nagle 
usłyszał głos mówiący: W-i-l-l-i-a-m B-r-a-n-h-a-m.

Nie myślał o tym wcześniej, ale teraz będzie musiał chodzić tak, jak oni. Przeszedł przez tłum 
i wszyscy pozdrowili go: „Niech cię Bóg błogosławi, Bracie Branham”, poklepując go po 
plecach, „Niech cię Bóg błogosławi Bracie” powiedzieli wszyscy. Pozdrowił także każdego, jak 
droga została dla niego wytyczona przez ich pośród nich. Nikt się nie spieszył - mieli na to 
wieczność. Zbliżając się do wielkich schodów z kości słoniowej, myślał o tym, jak będzie 
musiał po nich wejść sam, a potem ktoś położył ich ramię w jego ramieniu. Spojrzał w dół i 
pojawiła się Hope. Gdy to się stało, poczuł, że coś uderza w jego drugie ramię; spojrzał i była
Meda. Potem razem weszli po schodach.

Wy, moje panie, pamiętajcie tylko o stwierdzeniu Brata Branhama, że służycie Bogu, służąc 
swoim mężom. Po prostu o tym pomyśl; nie powiedział nic o wykrzykiwaniu imion kobiet, ale 
one wchodziły z nim po schodach. To powinno sprawić, że wy, siostry, naprawdę pokochacie 
swoich mężów.

Brata Branham kochał Siostrę Hope i Siostrę Meda. Często powtarzał, że skoro go kochamy, 
to powinniśmy zrobić coś dla jego rodziny. Doceniał Siostrę Meda. Wiedział, że wiele z jej 
siwych włosów pochodziło od służenia mu, od stania między nim a ludźmi, aby dać mu trochę
spokoju, trochę ucieczki od presji. Mówił o tym, jak go kochała, chociaż często przychodził ze 
spotkań i natychmiast wyjeżdżał na polowanie tak szybko, jak tylko mógł się przebrać; wrócił 
z polowania i wyszedł na spotkania, ponownie mając tylko czas na spakowanie walizki. Ale 
powiedział, że nigdy nie było na to czasu, żeby nie miała dla niego wszystkiego 
przygotowanego. Ani razu nie narzekała. Po prostu zajęła swoje miejsce jako żona proroka 
Bożego.

Siostra Branham jest nadal z nami dzisiaj* i wierzę, że miała nałożony na nią od Boga 
obowiązek wychowania Józefa, jak wiem, że to zrobiła, w bojaźni i napomnieniu Bożym oraz 
w głębi i wielkości tego przesłania. Proszę, pamiętajcie o niej codziennie w waszych 



modlitwach.

Utrata Siostry Hope przez Brata Branhama była jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi miał 
do czynienia w swoim życiu, ale widzicie, wolą Bożą było, aby syn Józef przyszedł przez 
Siostrę Medę.

[*teraz jest w spoczynku z Panem.]
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