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Передмова.
Через незвичайну тему та зміст цієї книги, Я вважаю, що 
певна кількість пояснень необхідна, щоб читач міг краще 
зрозуміти та краще оцінити повідомлення, яке воно 
містить. Книга була взята із записаних на плівку 
проповідей, які я виголошував своїй громаді в 
неконфесійній скинії Тусон, в Тусоні, штат Арізона, 
навесні 1969 року. Таким чином, це «розмовна книга», і 

хоча вона була відредагована, вона все ще зберігає смак своєї ініціації в серії проповідей.

Ця книга про людину, послану Богом у цей вік. Ця людина була пророком; але, як Христос 
сказав про Івана Хрестителя в Матвія 11:9, Я вірю, що він був більше ніж пророк, бо він був 
пророком-посланником до останніх днів християнства. Ісая задовго до народження Христа 
проголосив: 9:5, «Бо Дитя народилося нам, даний нам Син, і влада на раменах Його, і кликнуть 
ім'я Йому: Дивний Порадник, Бог сильний, Отець вічности, Князь миру.»

Подібним чином я можу озирнутися на початок цього двадцятого століття і сказати, що нам було
дано сина, у нас народився Пророк, і він мав бігти перед Друге пришестя «того Сина» пророцтва
Ісаї знову на землю. Повна історія життя цього Пророка заповнила б набагато більше томів, ніж 
я, служитель Євангелія Ісуса Христа, мав би час написати. Мене також не доручили бути 
письменником. Моя робота - це проповідь, але я - проповідник, чиє життя вражений так повно 
завдяки служінню цього Пророка Останнього часу, моє власне служіння стало сформованим для 
нової мети.

Таким чином, я вказую на цю людину та його Послання так, як він вказував на Христа. Тільки 
так я можу виконувати свої службові обов’язки служіння Богу - через визнання того, що Він 
зробив для цього світу двадцятого століття життям однієї людини. Я хочу познайомити всіх, хто 
читає цю розповідь, з характером, життям і вчинками цього обраного Богом людини.

Ця книга є свідком чудес, які я бачив і чув, бо Бог справді благословив мене, і я хочу віддати 
Йому славу. Я не буду вибачатися за те, що я часто згадую ім’я цього чоловіка, бо я вірю, що 
навіть семибуквенні частини його імені були визначені Богом: Вільям Марріон Бранхам, пророк 
двадцятого століття, Божа людина, обрана на бігти перед Друге пришестя Господа Ісуса Христа.

Я називаю його «брат» Бранхам, бо він сказав: «Якщо ти мене любиш, ти називатимеш мене 
братом», і моє життя відкрите для будь-якого виклику, що я не по-справжньому любив цього 
брата, цього Божого чоловіка.

Як записано в Дії 4, учнів викликала влада, побитий багатьма ранами і заборонений говорити чи 
навчати в Ім’я Ісуса Христа. Їхня відповідь своїм обвинувачам була: «Чи правильно в очах Бога 
слухати вас більше, ніж Бога, судіть самі».

Так само, перш ніж засуджувати мене за це скромне написання, мої обвинувачі повинні знати, 



що я відчував, що Бог спонукав це зробити. Одна вагома причина, чому я повинен це зробити, - 
це вдячність за свідчення тих, хто ходив з Ісусом. Вони виконали заповідь Ісуса після 
воскресіння в Луки 24:48 «Ви є свідки цього».

Я знаю, що якби я жив за днів Ісуса, у землі, віддаленій від Ізраїлю, і хтось прийшов розповісти 
мені про Ісуса Христа, я був би вдячний за їх вірне свідчення. Тому, вірячи, що Бог відвідав це 
покоління, я приходжу розповідати, що Він зробив. Він послав пророка, і я відчуваю привілей 
свідчити про те, що було зроблено протягом життя цього пророка.

Я вірю, що я чітко пояснив, що відчуваю на собі відповідальність розповідати те, що я бачив і 
чув, виконуючи доручення свідчити про те, що Ісус Христос зробив у моєму поколінні. Навіть 
після вознесіння Господа Ісуса учні вагалися, чи це робити. В Дії 1:4-8 Біблія розповідає, що 
Ісус наказав зібраним учням не відходити від Єрусалиму але вони повинні чекати обітниці 
Батька, говорячи у вірші 5:

5 Іван бо водою христив, ви ж охрищені будете Духом Святим через кілька тих днів!

Вони запитали Його, чи відновить Він у той час знову царство Ізраїлю, на що Він відповів: Дії 
1:7-8.

7 А Він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі Своїй.
8 Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в 
усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі.

З цих віршів я вважаю, що наповнення о Хрещення Святим Духом дає силу одержувачу йти і 
свідчити із речей що Бог дозволив йому випробувати і зрозуміти за своє життя. Без сумніву, коли
Петро, Яків, Іван та інші розповідали певні речі, були серед слухачів ті, що не вірили, бо самі не 
були свідками чудес. Але Ісус сказав: «Ви мої свідки». Коли Тома запросив задовольнити свій 
сумнів, встромивши руки в рани воскреслого Христа, йому сказали: «Блаженніші ті, що не 
бачили, але увірували».

Проте в деякі речі важче повірити, бачачи їх, ніж увірити, не бачачи. Коли учні свідчили про те, 
що зробив Ісус, ходячи по воді, ламаючи хліби, роздаючи рибу, зцілення сліпих, навіть 
воскрешання мертвих - були й такі, що не могли збагнути правди перед очима. «Занадто 
фантастично», - сказали вони. Подібним чином я розповім про речі, які відбувалися в цьому 
поколінні в житті брата Бранхама, у що повірять лише деякі. Я не зобов’язаний переконати всіх 
людей вірити, але я маю відповідальність сказати всім людям, у що я вірю, те, що я бачив і чув, і 
дайте їм причину для «надії, яка всередині мене» в цю годину, і чому я стою там, де я роблю.

Пеаррі Грін,
Скинія Тусона,

Тусон, Арізона, США
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Преподобний Грін був близьким другом і сподвижником брата Бранхама, особливо в останні 
роки його життя. У своїй книзі «Діяння пророка» він свідчить про чудеса, які він бачив і чув у 
служінні Пророка Божого до цього віку. Нехай це стане для вас благословенням, коли ви 
вирушаєте в цю подорож слідами справжнього біблійного пророка, зі справжніми біблійними 
знаками та справжнім біблійним посланням.
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