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Voce a semnului.
După ce Dumnezeu a făcut un lucru, un anumit 
mod, deoarece el nu se schimbă (Căci în el este 
nici un "în care nu este nici schimbare, nici 
umbră de mutare."), Scripturile învaţă că el 
poate fi de aşteptat să acţioneze în acelaşi fel 
din nou. Cu toate acestea, el poate face un 
lucru nou, aşa cum a făcut atunci când a trimis 
Profetul lui Noe, când el a chemat pe Avraam, 
când a trimis Ilie, când a trimis pe Ioan 
Botezătorul, şi atunci când a trimis singurul său 
fiu, Isus Cristos. Acolo au fost mulţi oameni care

au ştiut Scriptura de fiecare dată, care ştia profeţiile, dar nu a reuşit să vadă ceea ce 
Dumnezeu a fost faci pentru că ei nu au avut înţelegere spirituală să recunoască un om trimis
de Dumnezeu. Aşa cum am văzut nu există nici o altă cale să recunoască un om trimis de 
Dumnezeu decât de ce el face şi dacă Scripturile mărturisesc despre el.

Chiar Pavel, care a trăit pe pământ, atunci când Isus Hristos Însuşi a făcut şi nici o îndoială 
auzit de Isus când a fost aici, nu a fost convins că Isus Hristos a fost că Profetul Deuteronom 
18. De asemenea, Pavel nu a recunoscut Ioan Botezătorul ca precursor al lui Hristos. Pavel 
apoi ar putea nu au acţionat aşa cum a făcut ucenicii lui Ioan, care, atunci când Ioan întors şi
a spus, "Iată Mielul lui Dumnezeu," urmat Isus din acea zi. Nici Pavel recunosc pe Isus şi 
urmaţi-l aşa cum a făcut Petru şi Matei Vameşului atunci când el sa întors la ele şi a zis: "să 
mă urmeze" Pavel a avut de a avea o experienţă personală pe drumul să Damasc.

Şef preoţii şi fariseii şi cărturarii nu recunoaşte Mesia, chiar dacă acestea au fost cu sârguinţă 
în căutarea pentru El, deoarece marele preot nu cred lui Hristos răspuns afirmativ la 
întrebarea lui să indiferent dacă el (Isus) este fiul lui Binecuvântat. În loc să creadă el atunci 
când a spus "Eu sunt", au hulit şi folosit cuvintele lui împotriva lui. Asa ca a fost că, atunci 
când Isus a fost pe cruce, el ar putea uita în jos la ei şi spune, "Tatăl iartă-i, pentru că ştiu nu
ce ei face." În cazul în care ei au crezut a fi fiul lui Dumnezeu, ei ar avea nu-l răstignit şi 
întregului plan de mântuire, ar fi fost pierdut. Chiar dacă el a fost de a face fapte minunate, 
au văzut-l doar ca un om, fiul lui un tamplar. Au trecut cu vederea faptele şi a avut loc la 
tradiţiile lor, mai degrabă decât recunosc că ceea ce ei au fost oamenii de predare a fost 
greşit.

Acolo a fost o desfrânată pic, femeia din Samaria menţionate în al patrulea capitol din cartea 
lui Ioan. Aici, Ioan se referă cum Isus asezat pe fântână, de aşteptare pentru ucenicii lui, care
au plecat în oraş pentru a cumpăra alimente, atunci când ea a venit să scoată apă. El a rugat-



o să-i aducă o băutură, şi conversaţia lor a fost ceva de genul asta:

"Domnule," a spus ea, "nu este potrivit pentru tine, un evreu, pentru mine, un Samaritean, 
cere o băutură."

"Dacă ai ştii de la cine au fost vorbind, ai mi-ar cere pentru o băutură", a replicat el.

Ea a spus, "Domnule, tu nu au chiar să scoată apă cu nimic. Eşti tu mai mare decât părintele 
nostru Iacov, care ne-a dat acest fântână?"

"Bea din apa pe care o dau, şi niciodată nu va sete din nou," a spus Isus.

Răspunsul ei a fost imediat, "Domnule, da-mi aceasta apa!" După cum Isus a spus acest lucru
pentru ei, ei sete era evident; o sete şi o foame că alţii nu trebuie, îndeplinirea cuvintele sale, 
“Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!” 

Apoi el a spus, "Du-te numesc soţul tău."

Ea a fost ruşine. "Nu am una," ea răspuns cu blândeţe.

"Ai spus-o dreapta," a venit vocea lui Dumnezeu, discernământ gândurile în inima ei, 
“Pentrucă cinci bărbaţi ai avut; şi acela, pe care -l ai acum, nu-ţi este bărbat. Aici ai spus 
adevărul.``

Acum, a se vedea revelaţie care a venit în inima ei când a spus ea, ştiind doar un pic despre 
Scriptura, "Domnule, eu ştiu că profeţii spun că atunci când Mesia vine El ne va spune toate 
aceste lucruri. Vă spun că, deşi ne închinăm în acest munte, a doua zi va veni că nu vom. 
Domnule, eu percep tu să fii un profet." La aceasta ea a fugit în oraş, exclamând: ,,Veniţi de 
vedeţi un om, care mi -a spus tot ce am făcut; nu cumva este acesta Hristosul?`` Ea a primit 
mai multe revelaţie, susţinând nimic, decât cele mai multe persoane religioase de ziua ei. Isus
a spus de ele pentru că au susţinut de a avea lumina (şi nu a putut recunoaşte lucrarea lui), 
ei au fost orb.

De câte ori a făcut Isus discerne gândurile oamenilor? De câte ori a făcut el percepe 
întrebările lor şi le răspunde înainte ca acestea s-au cerut. Aceasta nu este un atribut al 
Emmanuel, Dumnezeu cu noi, Iehova Mântuitorul în trup? Nu era acesta un "semn", că Isus 
Hristos Mântuitorul lumii a fost în mijlocul lor? Totuşi, ei au refuzat să-l accepte. Aşa a spus el,
"în cazul în care credeţi că nu ce să spun, cred că lucrările care fac." Astfel, astăzi, este 
pentru că el este “Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!”

Am avut fost predat aceste lucruri în şcoala duminicală cele mai multe din viaţa mea, dar 
prima dată am văzut vreodată un astfel de atribut lui Dumnezeu manifestat a fost la o 
întâlnire în ianuarie 1950, în Sam Houston Coliseum, în Houston Texas. O tânără a venit 
înainte să fi rugat pentru. Fratele Branham a apelat la ea şi a spus, "Înainte de a mă rog 
pentru tine, trebuie să mărturisesc păcatele tale." Ea a protestat că a fost o femeie 
neprihănită; dar el a spus, "aţi fost necredincioasă faţă de soţul tău." Soţul ei a fost aşezat în 
Adunarea în timp. Am observat o agitaţie într-o direcţie şi sa întors pentru a vedea. Soţul ei a 



fost vin în jos pe culoar, condus de platformă la spre oprire fratele Branham la acuzându-l de 
soţia lui. Aprozi păşit înainte să-l oprească, dar fratele Branham a spus, "Lasă-l să vină." Omul
grăbit pe platforma şi a fost în picioare zece fratele Branham, atunci când el a fost oprit prin 
cuvintele profetului, "Domnule, ce despre tu şi dumneavoastră roscata secretar, şedinţa de 
automobile în banda de ultima vineri noapte?" Fratele Branham a continuat vorbind la doi 
dintre ei, spunând, "lucru pe care voi doi trebuie sa faci este pocaieste-te lui Dumnezeu, 
mărturiseşte reciproc şi fi sot si sotie." Acest incident a fost dincolo de orice am văzut 
vreodată înainte.

Câteva zile mai târziu, am citit o carte care conţine povestea de viaţă a fratele Branham - "Un 
om trimis de Dumnezeu". Scriitorul a acestei cărţi, de asemenea, managerul lui în timp, a 
declarat cum unul dintre lui de locuri de muncă a fost de a vedea acel fratele Branham lui loc 
de odihnă a fost ținută secretă când a venit un oras pentru o intalnire. Acest lucru a fost din 
cauza mulţimilor apăsând în şi -l deranjează în timpul şedinţelor, atunci când restul a fost 
necesar. Aşa că a plecat la lungimi de mare pentru a menţine fratele Branham hotel un secret,
cunoscută numai de el însuşi şi pe cineva la nivel local, cum ar fi sponsorizarea de pastor în 
oraş.

Incidente legate de el în cauză un moment el a trecut prin rutina de a obține o cameră de 
hotel pentru fratele Branham şi a informat local Pastor, care a fost de a fi contactat ulterior de
fratele Branham atunci când el a intrat în oraş şi a vrut să găsiţi locaţia cameră lui. Manager si
a pastorului aşteptat în acea noapte, dar fratele Branham nu suna, şi ei au fost din ce în ce 
îngrijorat. În cazul în care a fost fratele Branham? În cele din urmă, târziu în acea noapte, 
managerul a decis să meargă la hotel şi să mă odihnesc însuşi. Când el a mers până la birou 
pentru cheia lui, notarul a zis: "Reverendul Branham a venit în mai devreme această după-
amiază." Managerul a fost şocat! Fratele Branham a fost în camera lui pentru ore. Au sunat 
camera lui şi l-au întrebat cum a ştiut în cazul în care camera lui a fost. El a răspuns: pur şi 
simplu, "Oh, eu doar am un mod de a cunoaşte aceste lucruri."

Cand am citit relatarea în carte, împreună cu ceea ce am văzut în Houston, ceva a început să 
aibă loc în gândirea mea - o realizare că aici a fost un om dincolo de ordinare. Dar mai mult a
fost să vină înainte de am ajunge la o descoperire completă în inima mea, de CARE acest om 
a fost cu adevărat.

A fost la scoala de Biblie în 1952, care a avut loc un eveniment care a consolidat foarte mult 
meu revelaţie. Fiul lui fratele Branham, Billy Paul, şi am atât a participat la această şcoală şi 
au devenit prieteni apropiati. A existat o legătură între noi pentru că am fost de acord cu 
privire la problema de botezul în apă în numele Domnului Isus Hristos. Într-o seară Decanul 
luat după Billy Paul despre ceva si a fost uimit atunci când fratele Branham sunat Decan 
distanta imediat pe acelaşi subiect. Am fost acolo, chiar în afara Decanat când Decanul primit 
apelul, imediat după ce Billy Paul au părăsit biroul său. Decanului fata era albă ca o foaie 
când a ieşit şi mi-a cerut în cazul în care a fost Billy şi dacă el a folosit telefonul. "Nu 
domnule," am spus, "Eu nu cred." "Ei bine," a spus el, "că a fost reverendul Branham în 
Indiana la telefon si el doar mi-a spus despre conversaţie am avut doar cu fiul său Billy!" În 
inima mea, m-am gândit, "cât de extraordinar că un om al lui Dumnezeu ar putea sta două 
mii de mile departare si 'auzi' conversaţie între Decan şi fiul său." Am crezut, de asemenea, 



cât de recunoscător am fost că propria mea tata nu a putut face asta.

Zece ani mai târziu, am venit în Phoenix, Arizona, la o convenție. A fost numit un Director 
Junior International, responsabil de activităţi de tineret. Am fost să lucreze cu hippies şi 
delincvenţi, aducându-le la banchete pentru a ajunge la ei pentru Hristos. Asta am făcut şi 
Dumnezeu a binecuvântat-o. A fost un program bun. Ca urmare a acestui lucru, am devenit 
prieteni foarte apropiati cu Richard Shakarian, al cărui tată este Presedintele International de 
Deplină Evanghelie Afaceri Bărbaţi (FGBM). Într-o dimineaţă la prezenta convenție, fratele 
Branham a fost să fie vorbitor de FGBM. Fiind crescut în fond Biserica Penticostala, temeinic-
am bucurat predicile sale. El a predicat împotriva bobbed părul şi rochii scurte, împotriva 
femeilor care poartă haine bărbăteşti şi împotriva toate aceste lucruri, aşa cum ne-au fost 
predate în Biserica Penticostală Sfinţenia. Am fost încântat despre predică în acea dimineaţă, 
ştiind că acest lucru a fost ceva care a fost într-adevăr nevoie. Dar am observat că oamenii 
stăteam cu, în special femeile, au fost tremura capul lor şi au protestat, nervuri doar unul şi 
altul, până când coatele şi coaste lor trebuie să fi fost bubă. Apoi el a oprit şi a spus la femei, 
"Doamne, lasă-mă să vă spun ceva. Tu ai plecat măsura cu Dumnezeu şi veţi până când veţi 
obţine gata să achita un preţ mai mare!"

M-am gândit cum că a fost atât de dreapta, atât de adevărat pentru noi toţi. Ne-am dus în 
măsura în care ne duceam până când ne-ar obţine gata să achita un preţ mai mare. Acum, 
poate, vrei doar pentru a merge atât de departe cu Dumnezeu; dar dacă vrei să mergi mai 
departe, mai mult fără să devină de păcat, mai multe deservire tu va fi pentru Dumnezeu. 
Vezi tu, este păcat că va tine la servirea lui Dumnezeu.

După acea predică de dimineaţă la Convenţia FGBM, şi aşa cum ne-am dus la masa de prânz 
în acea zi, am observat că alţii nu au întreprins fratele Branham în serios. Au existat unele 
femei proeminent în partid şi spuneau pentru soţii lor, "Billy Branham nu ar trebui să predice 
genul asta! El a făcut mai mult rău decât bine. El a fugit off mai multe persoane. El a jignit 
prea mulţi oameni." Inima mea a fost bolnav, dar apoi gândul a trecut prin minte că poate au 
au avut dreptate, poate că el a fost doar vechi de modă.

A doua zi m-am dus înapoi la serviciile. Predicat de fratele Branham din nou, şi în timpul 
predica sa a rostit aceste cuvinte, "Credeţi că nu ştiu ceea ce spuneai despre ceea ce am 
predicat ieri? Spuneaţi, ‘Billy Branham nu ar trebui să predice genul asta! Billy Branham a 
făcut mai mult rău decât a făcut bine. El a fugit off mai multe persoane.’" Atunci el s-a plecat 
capul, şi de unde am fost în picioare pe scena, am auzit-l roagă-te ca aceasta: "Dumnezeu, în
cazul în care sunt dumneavoastră profet, şi ceea ce spun acesti oameni este adevăr, justifica 
mine."  O manifestare puternic urmat. A început pe o parte din acel audienţă şi a început a 
spune secretele din inimile lor - numele lor, în cazul în care au fost de la ortografie lor adrese,
şi a continuat chiar pe peste. O secţiune la mijloc a fost din Elveţia şi el nu a putut pronunţa 
cuvintele, dar el ar vedea o viziune de la post street unde au trăit şi scrie off semnul! Acesta 
ar trebui să au agitat ei pentru miezuri lor fiinţe. Apoi se întoarse şi umblat afară si i-am spus 
la mine, "Asta e ca Ilie pe Muntele Carmel."

Acea ora mi-a găsit la pranz din nou cu acelaşi grup şi ei au zis: "Asemenea, el a făcut-o din 
nou! El a făcut mai mult rău decât a făcut bine. De ce ar trebui să nu chiar să fie un vorbitor 
la aceste convenții. În cazul în care nu au fost pentru Carl Williams, el nu ar fi vorbitor." Asta 



a fost atunci când am aflat că fratele Carl Williams stătea pentru fratele Branham şi mesajul 
său.

În noaptea următoare, Dr. Jim Brown, un Prezbiterian, a fost vorbitor şi când fratele Branham 
a venit, Dr. Brown sa transformat în jurul şi a spus, "Mi-ar mult mai degrabă fratele Branham 
ar vorbi in seara asta. Mă întreb dacă fratele Branham ar doar vin şi spun câteva cuvinte." 
Fratele Branham a facut ceva apoi că n-am mai văzut-l înainte de a face, sau deoarece, la 
care pe vine la platforma, atunci când altcineva a fost să fie vorbitor, a folosit darul lui 
nădejde de discernământ. El a apelat la doamna sta la orga, unul dintre cei care a vorbit 
împotriva lui şi a spus, "Sora, eu te cunosc, nu am?" Ea a răspuns că el a făcut. "Dar nu stiu 
mama ta, mă?"

"Nu domnule," a spus ea.

Fratele Branham a făcut această promisiune: "Dacă voi crede cuvintele v-am spus tu în timp 
ce am fost aici şi cred că eu sunt robul lui Dumnezeu, atunci când tu duci acasă mama ta nu 
vei mai avea acele cataracta pe ochii ei."

Asemenea, poate au ajutat nimeni altcineva, dar care mi-a făcut ceva bun. Am văzut că 
doamna o lună mai târziu şi întrebat despre mama ei. Ea a spus, "Oh, fratele Green, atunci 
când am ajuns acasă aceste cataracta nu au fost pe ochii ei." A existat o diferenţă în doamna 
la acel moment. Ea a avut spală vopseaua de pe fata ei, pieptănat părul ei şi rochia ei a fost 
un pic mai mult. Dar din păcate suficient, am văzut ei doi ani în urmă şi ea este înapoi la fel 
ca înainte.

Am început să înveţe de la toate acest lucru. Când m-am dus acasă în 1962 am fost 
determinat să achita un preţ mai mare, se apropie de Dumnezeu şi merge un pic mai departe.
A fost în anul 1963, care aş dori să sponsorizeze fratele Branham la Beaumont, să-i vină şi 
predice ceea ce simţea condus de Dumnezeu să predice, şi nu trebuie să-mi cer scuze pentru 
oricine. A fost de acord, şi într-o seară de duminică înainte de el a venit, predica mea 
congregaţie de minunile pe care am văzut, în Ministerul său, atunci când telefonul a sunat în 
biroul meu. Am avut fost spunându-le de minuni, vedeţi semnul, dar nu sunt încă complet 
audiere vocea lui, - doar fel de multe de făcut cu Isus. Ei au văzut semne şi, în măsura în 
care miracolele au continuat care a fost bine, dar cand a inceput mesajul său, ei "l-au urmat 
nu mai mult." Când a început a spune, "eu si tatal meu sunt una", ei ar putea nu merge mai 
departe. Dar nu am încă vedea acest lucru despre fratele Branham mesaj atunci când am 
povestit Congregaţia mea despre el în acea noapte.

Cineva a răspuns la telefon şi întrerupt-mi să spun că a fost fratele Branham de asteptare. La 
acel moment fratele Branham a trăit în Tucson, şi acolo am fost în Beaumont. Aşa cum am 
lăsat să vorbesc cu el, i-am spus pentru a congregaţiei, "Din moment ce eu vorbesc de omul, 
nu e bine că am merge şi vorbesc cu el şi apoi vin înapoi şi să vă spun ceea ce a spus?"

Am vorbit în telefon, "Bună ziua, fratele Branham."

"Bună ziua, fratele Pearry," a răspuns.



"Fratele Branham," i-am spus cu entuziasm, "stii tu ce fac eu?"

"Da, am facut," a răspuns calm.

El ştia că am fost în mijlocul de a predica despre el. Nu mă îndoiesc-l. Am ştiut că el ştia. Ea a
făcut ceva mai mult la viata mea. Am realizat atunci că am putut se înfuria la soţia mea, 
striga la copii, pierde calmul meu, fie nerăbdător sau face nimic în secret, dar că Dumnezeu 
ar vedea-o şi că el a fost capabil să se dezvăluie o mie de mile distanţă altcuiva. Mi-a jenat. 
Am venit înapoi la amvon un pic diferit decât când am plecat în noaptea aceea, şi am avut un 
alt lucru să le spun că eu nu au cunoscut înainte.

Săptămâna viitoare după această experienţă fratele Branham a fost predica o întâlnire în 
Dallas. În timp ce am fost acolo, un ministru, bine cunoscut peste tot în lume invitat fratele 
Roy Borders şi pe mine să vină la biroul său şi de a discuta cu el posibilitatea de fratele 
Branham de gând să Africa, însoţit de acest ministru, pentru a efectua unele scoli de 
eliberare. Omul ne-a spus aceste cuvinte. "Ştii că fratele Branham este cel mai uşor de 
influenţat om am văzut vreodată în viaţa mea. Cand au părăsiţi la călătoresc cu el, el a plecat
greşit în doctrina sa. De exemplu,"a continuat el,"să luaţi această doctrină de Sămânţa 
Şarpelui! Fără îndoială, fratele Branham ciudat de viaţă şi Ministerul atrage toate aceste, ştii, 
oameni amuzant -, probabil, unele vechi om îmbrăcat în sac. un pustnic, de genul asta, a ieşit
din pădure cu o barbă lungă, probabil cineva ca care a venit şi a spus fratele Branham că 
doctrina murdare "Sămânţa Şarpelui." Fratele Branham, ştiţi că l-a înghiţit, şi l-a predicat la 
amvon lui. Acum, că banda a ajuns afară şi a ruinat ministerul său."

Asemenea, am auzit doar mesajul Sămânţa Şarpelui şi am crezut că pentru a fi o descoperire 
minunată. Asa ca am zis, "Fratele, ai auzit banda de fratele Branham pe Sămânţa Şarpelui?"

"Nu", a spus el, "nu am timp pentru a asculta astfel de gunoi!"

Am fost îngrozit. "Nu ar trebui să spui asta, frate, până când aţi auzit ce a spus omul! Nu face
asta!"

Fratele Borders, care a fost în jur mai mult decât am fost, doar un fel de etichetat-mă pe 
picior, şi am ştiut "că" menit să fie linişte şi nu mai spun despre asta. Asa ca am mers pe 
vorbesc despre alte lucruri, scuzat noi înşine şi a plecat.

Acea noapte fratele Branham a venit la serviciile şi acest acelaşi om a fost aşezat pe 
platforma. După ce a fost respinsă din Corul, a fost lăsat pe scena de el însuşi, cea mai mare 
în cazul în care toate congregaţie ar putea vedea-l. Fratele Branham a venit, întâmpinaţi-l şi 
predicat predica sa. Aproape de sfârşitul predica, el sa oprit, chemat un duh peste pe de o 
parte şi spune, "Stai un minut, există ceva în neregulă!" Acum a fost o persoană peste pe 
partea cealaltă cu aceeași boală, şi a spus el, "aceste două spirite sunt tipa unul la altul!" Apoi
cu autoritatea a spus, "În numele Domnului, am mustre amândoi!" Apoi, fratele Branham a 
spus, "Ştii, că este un lucru ciudat, dupa ce mii de ori că unii oameni au văzut mi discerne 
boala şi spune "Aşa zice Domnul," şi niciodată nu ar fi greşit, dar când Domnul dă-mi o 
doctrină genul asta de  "Sămânţa şarpelui" cica I-l de la un bătrân care e ca un pustnic."  La 
acest lucru, se întoarse în jurul şi uitat omul drept în faţă.



Stăteam în public atunci când acest lucru s-a întâmplat şi în mod natural m-am gândit că 
fratele Borders a spus fratele Branham despre asta. Astfel, după serviciu, abia am putut să 
aşteptaţi să întreb fratele Borders ce fratele Branham a spus atunci când el a spus. Dar când 
am întrebat de el, fratele frontiere a răspuns: "Nu spun i - ai facut." "Nu am văzut-l!" Am 
protestat. A fost apoi că am realizat că fratele Branham trebuie să aibă supranatural 'auzit' 
conversaţia noastră de acea după-amiază. Dumnezeu a arătat slujitorul ceea ce au avut loc în
biroul de fratele lui.

Încă nu a existat nici o revelaţie în inima mea. Asta a fost să vină un pic mai târziu. Pe 14 
februarie 1964, am fost implicat în planurile pentru fratele Branham a fi pe de televiziune cu 
circuit închis în acea noapte. Aşa cum am stat în uşa din faţă a casei mele, i-am spus nevestei
mele, "voi peste oraş fratele Borders şi Billy Paul să le arate unde vom avea programul de 
televiziune (banchet) in seara asta, aşa că ei vor şti cum să obţineţi fratele Branham în." Au 
existat unele băieţi tineri care trăiesc cu noi, si m-am dus pe la spune soţia mea, "vă spun 
baietii care, de îndată ce I a lua spate am de gând să le ia pentru a obţine o tunsoare, pentru
că acestea sunt de gând să se aşeze la masa de cap cu familia in seara asta , şi nu vreau să 
le caută shaggy. Apoi m-am dus peste la oraş în cazul în care am găsit fratele Borders, şi mi-a
spus că Billy Paul a plecat doar după tatăl său, care a fost în pădure rugându-se.

După câteva minute fratele Branham şi Billy Paul condus de sus. Ne-am salutat reciproc, şi le-
am spus despre luându-le pentru a vedea locul. Fratele Borders şi Billy Paul a mers a spune 
soţiile lor că ele au fost lăsând. A fost doar ca s-au întors că i-am spus fratele Branham, "Am 
vă voi vedea in seara asta." Am inceput să treacă-l să urmeze alte două şi a luat doar o 
pereche de paşi când a spus, "Tu ar mai bine grabeste-te în cazul în care aveţi de gând 
pentru a obţine această tunsoare!"

Am fost mersul pe jos destul de repede că am doi paşi mai mult în înainte de m-am oprit în 
piesele mele. Am întors să se confrunte cu el şi a zis: "Cum făcut tu ştiu că am fost de gând 
pentru a obţine o tunsoare?" El a procedat pentru a descrie la uşa casei mele.

"Fratele Branham," am spus, "ai fost la casa mea şi am vorbit cu soţia mea?"

"Nu", a spus el, "fratele Pearry, atunci când am fost în pădure o vreme în urmă, Domnul mi-a 
dat o viziune de tine în picioare acolo, spune nevasta-ta că ai de gând să ia nişte băieţi 
pentru o tunsoare."

Atunci când fratele Branham a vorbit aceste cuvinte, revelatia a rupt complet pe inima mea. 
Orice rezistenţă ultima a fost rupt în jos. Am strigat, "Domnule, eu percep tu să fii un profet 
cu Duhul lui Ilie! Te iubesc pustie! Te striga împotriva Duhul izabela! Suni liderii religioşi din 
lume ipocriţi şi aveţi nici o dorinţă pentru bani sau faima".

El a avut loc până mâna parca pentru mine să spun nu mai mult,  "Fratele Pearry," a spus el, 
"orice ai face, să păstreze echilibrul în Scripturi; dar nu voi nega ceea ce acestea voce spuse 
pe Râul Ohio în 1933! " A continuat el, "fratele Pearry, nu spun nimic despre ea în publicului. 
Oamenii nu înţeleg este de ce un profet. Dar când a venit această lumină învârte în jos din 
cer, şi acei oameni care stau pe care malul l-a văzut, a fost o voce care a vorbit la el, doar ca 



acesta a făcut Pavel pe drumul Damascului. Vocea a spus, "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost 
trimis în prim-plan a alerga prima venire a Domnului Isus Hristos, mesajul tău va prim-plan a 
alerga a doua sa venire."
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