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Голос Знака.

Як тільки Бог щось зробив певним чином, 
оскільки Він не змінюється («що в Нього 
нема переміни чи тіні відміни.»), Писання 
вчать, що Він можна очікувати, що діятиме
знову так само. Проте, Він може зробити 
нову річ, як Він робив, коли послав 
пророка Ноя, коли Він покликав Авраама, 
коли Він послав Іллю, коли Він послав 
Івана Хрестителя, і коли Він послав Свого 
єдиного Сина, Ісуса Христа. Було багато 
людей, які знали Писання кожного разу, 
хто знав пророцтво, але не зміг побачити,
 що Бог робить тому що вони не мають

духовної проникливості визнати людину, яку Бог послав. Як ми бачили, іншого шляху 
немає визнати послану Богом людину ніж тими творами, які він робить і чи були 
Писання свідчать про нього.

Навіть Павло, який жив на землі, коли це робив сам Ісус Христос і не сумнівався, чув 
про Ісуса, коли Він був тут, ні переконаний, що Ісус Христос був той пророк 
Второзаконня 18. Також Павло не визнавав Івана Хрестителя як предтечу Христа. Тоді 
Павло не міг діяти так, як це робили учні Івана, хто, коли Джон обернувся і сказав: «Ось
Агнець Божий» слідували за Ісусом з цього дня. Ні Павло визнає Ісуса і слідувати за Ним
як Петро та Матвій митаря коли Він звернувся до них і сказав: «Ідіть за Мною». Павло 
повинен був мати особистий досвід у дорозі до Дамаску.

Головні священики та книжники та фарисеї не впізнав Месію, хоч вони старанно шукали
Його, для первосвященик не вірив ствердну відповідь Христа на його питання про те, чи
Він (Ісус) є Сином Блаженного. Замість того, щоб вірити Йому, коли Він сказав: «Я,»  
вони хулили і використовували Його слова проти Нього. Так що це було те, що, коли 
Ісус висів на хресті, Він міг дивитися на них зверху вниз і сказати, «Отче, прости їм, бо 
не знають, що вони роблять.» Якби вони вважали, що Він є Сином Божим, вони не 
розіп'яли б Його і весь план Спасіння був би втрачений. Хоча Він робив чудові твори, 
вони бачили Його лише як людину, сина столяра. Вони залишили поза увагою робіт і 
дотримуються своїх традицій а не визнати, що те, що вони навчають народ був 
неправий.

Була маленька блудниця, жінка Самарія згадані в четвертому розділі книги Іоанна. Тут 
Іван розповідає, як Ісус сидів на криниці, чекаючи Його учнів, які поїхали в місто, щоб 
придбати їжу, коли вона прийшла черпати воду. Він попросив її принести Йому пити, і 



їхня розмова пройшла приблизно так:

«Пане,» сказала вона, «це не для вас, єврей, щоб запитати мене, Самарянин випити.»

«Якби ви знали, з ким ви говорите, ти попросиш мене випити», відповів він.

Вона сказала: «Пане, у вас навіть немає з чим набрати води. Ви більший за нашого отця
Якова, що нам дав цю криницю?»

«Пийте води, яку я даю, і ви ніколи більше не спрагнете», сказав Ісус.

Її відповідь була негайна: «Дай мені, Пане, цієї води!»
Коли Ісус сказав їй це, її спрага була очевидною; спрага і голод, яких у інших не було,  
виконуючи Його слова, «Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані 
будуть.»

Тоді Він сказав їй: «Іди поклич чоловіка свого.»

Їй було соромно. «Чоловіка не маю,» відповіла вона лагідно.

«Ви правильно сказали,» прийшов голос Божий, розрізняючи самі думки в її серце, «Бо 
п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду 
сказала.»

А тепер подивіться одкровення, яке прийшло до її серця, коли вона, знаючи тільки 
трохи про Писанні, сказав: «Пане, я знаю, що пророки говорять, що, коли прийде Месія,
Він розповість нам усі ці речі. Ви кажете, що хоча ми поклоняємось на цій горі, прийде 
день, що ми не будемо. Бачу, Пане, що Пророк Ти.». На цьому  вона побігла в місто, 
вигукуючи, «Ходіть но, побачте Того Чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи Він
не Христос?»
Вона отримала більше одкровення, нічого не твердити, ніж більшість релігійних людей її 
доби. Ісус сказав про них, що тому, що вони стверджують, що вони мають Світло (і не 
могли визнати Його служіння), вони були сліпими.

Скільки разів Ісус розглядіти думки людей? Скільки разів він сприймав їх питання і 
відповідати на них, перш ніж вони просили. Чи не це був атрибут Еммануїла, Бог з нами,
Єгова Спаситель у плоті? Хіба це не «знак», що Ісус Христос Спаситель світу був в їх 
середовищі? Проте, вони відмовилися прийняти його. Так Він сказав: «Якщо ти віриш не
тому, що я говорю, повір творам, які я роблю». Таким чином, сьогодні, бо Він «Ісус 
Христос учора, і сьогодні, і навіки Той Самий!»

Мене вчили ці речі в недільній школі більшу частину свого життя, але в перший раз я 
коли-небудь бачив такий атрибут Бога проявляється був на зустрічі в січні 1950 року, в 
Колізеї Сем Х'юстон, в Х'юстоні, Техас. Молода жінка вийшла вперед приймати молитву. 
Брата Бранхам звернувся до неї і сказав: «Перш, ніж я молюся за вас, ви повинні 
зізнатися свій гріх.» Вона протестувала, що вона - праведна жінка; але він сказав: «Ви 
були невірні своєму чоловікові.» Її чоловік сидів в зборах в той час. Я помітив переполох



в одному напрямку і повернувся, щоб побачити. Її чоловік спускався по проходу, 
попрямували до платформи, щоб зупинити брата Бранхама звинувачувати свою 
дружину. Швейцар ступив вперед, щоб зупинити його,  але брата Бранхам сказав: 
«нехай він прийде.» Чоловік кинувся на платформу і знаходився в межах десяти футів 
від брата Бранхама коли його зупинили слова пророка, «Сер, що про вас і вашому 
секретарі рудого, сидячи в автомобілі в провулку минулої п'ятниці?». Брата Бранхам 
продовжував говорити на двох з них, кажучи: «Що вам два потрібно зробити, це 
покаятися перед Богом, зізнайтеся це один одному і будьте чоловіком і дружиною». Цей 
випадок був понад усе, що я бачив раніше.

Через кілька днів я прочитав книгу, що містить історію життя брата Бранхама - 
«Людина, послана від Бога». Автор цієї книги, також його менеджер на той час, 
розповів, як однією з його завдань було стежити за тим, щоб місце відпочинку брата 
Бранхама зберігалося в таємниці, коли він приїжджав до міста на збори. Це було через 
те, що натовпи тиснули і турбували його під час зборів, коли був необхідний відпочинок.
Тому він доклав всіх зусиль, щоб зберегти готель брата Бранхама в таємниці, відомий 
лише йому самому та комусь місцево, наприклад, пастор-спонсор у місті.

Інцидент, який він розповів, стосувався часу, коли він проходив через рутину отримання
номеру в готелі для брата Бранхама і він поінформував місцевого пастора, з яким 
пізніше мав зв’язатися брат Бранхам коли він приїхав до міста і хотів знайти 
розташування своєї кімнати. Менеджер і пастор чекали тієї ночі, але брат Бранхам не 
подзвонив, і вони почали хвилюватися. Де був брат Бранхам? Нарешті пізно ввечері 
менеджер вирішив піти в готель і сам трохи відпочити. Коли він підійшов до столу за 
ключем, клерк сказав: «Преподобний Бранхам прийшов сьогодні вдень». Менеджер був 
шокований! Брат Бранхам був у своїй кімнаті годинами. Вони подзвонили в його кімнату 
і запитали, звідки він знає, де знаходиться його кімната. Він відповів просто: «О, я 
просто маю спосіб знати ці речі».

Коли я прочитав цю історію в книзі разом з тим, що я бачив у Х'юстоні, у моїх думках 
почало відбуватися щось... усвідомлення того, що перед нами була людина, яка була 
далеко за межами звичайного. Але мало бути ще перед тим, як я досягну повного 
одкровення в своєму серці, про те, ким насправді був цей чоловік.

Саме в біблійній школі в 1952 році сталася подія, яка значно сприяла моєму 
одкровенню. Син брата Бранхама, Біллі Пол, і я відвідували цю школу і стали близькими 
друзями. Між нами був зв’язок, бо ми домовилися про водне хрещення в ім’я Господа 
Ісуса Христа. Одного вечора декан про щось переслідував Біллі Пола і був вражений, 
коли брат Бранхам зателефонував декану на міжміську відразу на ту ж тему. Я був біля 
кабінету деканату, коли декан отримав виклик, одразу після того, як Біллі Пол покинув 
кабінет. Обличчя декана було білим, як простирадло, коли він вийшов і запитав мене, 
де Біллі і чи користувався він телефоном. «Ні, сер, - сказав я, - я так не думаю». «Ну, - 
сказав він, - «Це телефонував преподобний Бранхам в Індіані, і він щойно розповів мені 
про розмову, яку я щойно мала з його сином Біллі!» У своєму серці я думав: «Як дивно, 
що Божа людина могла сидіти за дві тисячі миль і «почути» розмову між деканом та 
його сином». Я також подумав, як я вдячний, що мій власний тато не міг цього зробити.



Через десять років я приїхав до Фінікса, штат Арізона, на конгрес. Мене призначили 
молодшим міжнародним директором, який відповідав за діяльність молоді. Ми мали 
працювати з хіпі та правопорушниками, приводячи їх на бенкети, щоб достукатися до 
них за Христа. Це ми зробили, і Бог благословив це. Це була хороша програма. Завдяки 
цій роботі я дуже близько подружився з Річардом Шакаріаном, чий батько є 
Міжнародним президентом ділових людей повного Євангелія (FGBM). Одного ранку на 
цьому конгресі брат Бранхам мав бути доповідачем FGBM. Будучи вихованим у церкві 
п’ятидесятників, мені дуже подобалися його проповіді. Він проповідував проти 
підстриженого волосся і коротких суконь, проти жінок, які носять чоловічий одяг, і 
проти всього подібного, як нас вчили в Церкві святості п’ятидесятників. Я був у захваті 
від проповіді того ранку, знаючи, що це було те, що було справді потрібне. Але я 
помітив, що люди, з якими я сидів, особливо жінки, хитали головами і протестували, , 
просто ребрами одного і іншого, поки їхні лікті й ребра не болять. Тоді він просто 
зупинився і сказав жінкам: «Пані, дозвольте мені дещо вам сказати. Ви зайшли так 
далеко з Богом, як ідуете поки ти не будеш готовий заплатити більшу ціну!»

Я думав, що це так правильно, так вірно для всіх нас. Ми зайшли так далеко, як йшли, 
аж поки не приготувалися заплатити більшу ціну. Тепер, можливо, ти просто хочеш 
зайти так далеко з Богом; але якщо ти хочеш піти далі, чим вільнішим ви станете від 
гріха, тим більше ви будете служити Богу. Розумієте, саме гріх завадить вам служити 
Богові.

Після тієї ранкової проповіді на конгресі FGBM, і коли ми пішли на обід того дня, я 
помітив, що інші не сприймали брата Бранхама всерйоз. У партії були деякі видатні 
жінки, і вони говорили своїм чоловікам: «Біллі Бранхам не повинен так проповідувати! 
Він зробив більше шкоди, ніж користі. Він прогнав більше людей. Він образив забагато 
людей». Моє серце боліло, але потім мені прийшла в голову думка, що, можливо, вони 
мали рацію, може, він просто старомодний.

Наступного дня я повернувся до зборів. Брат Бранхам знову проповідував, і під час своєї
проповіді він сказав такі слова: «Ви думаєте, що я не знаю, що ви говорили про те, що я
проповідував учора? ти говорив, «Біллі Бранхам не повинен так проповідувати! Він 
зробив більше шкоди, ніж користі. Він прогнав більше людей.». Потім він схилив голову, 
і з того місця, де я стояв на сцені, я почув, як він молиться так: «Боже, якщо я твій 
пророк, і те, що я кажу цим людям, є Істиною, виправди мене». Послідував могутній 
прояв. Він почав з одного боку цієї аудиторії і почав розповідати таємниці їхніх сердець -
їхні імена, звідки вони були, прописуючи їхні адреси, і продовжили прямо впоперек. 
Одна частина посередині була зі Швейцарії, і він не міг вимовити слова, але він бачить 
видіння вуличного стовпа, де вони жили, і так пише це з таблички! Це мало б потрясти 
їх до глибини душі. Потім він розвернувся і вийшов, і я сказав собі: «Це як Ілля на горі 
Кармель».

Того полудня я знову знайшов мене за обідом з тією ж групою, і вони казали: «Ну, він 
зробив це знову! Він зробив більше шкоди, ніж користі. Чому, вони не повинні навіть 
дозволяти йому виступати доповідачем на цих конгресах. Якби не Карл Вільямс, він не 
був би спікером». Саме тоді я дізнався, що брат Карл Вільямс виступає за брата 



Бранхама і його Послання.

Наступної ночі доповідачом був пресвітеріанин доктор Джим Браун, і коли брат Бранхам 
увійшов, доктор Браун обернувся і сказав: «Я хотів би дуже багато якщо Брат Бранхам 
говорив би сьогодні ввечері.Мені просто цікаво, чи прийшов би брат Бранхам і сказав би
кілька слів». Потім брат Бранхам зробив щось таке, чого я ніколи не бачив, щоб він 
робив ні раніше, ні після, в тому, що прийшовши на платформу, коли хтось інший мав 
бути промовцем, він використовував свій незмінний дар розрізнення. Він повернувся до 
жінки, яка сиділа біля органу, однієї з тих, хто виступав проти нього, і сказав: «Сестро, я
знаю тебе, чи не так?» Вона відповіла, що так. - «Але я не знаю вашу матір, чи не так?»

«Ні, пане», - сказала вона.

Брат Бранхам дав таку обіцянку: «Якщо ви повірите словам, які я сказав вам, коли я був
тут і повір, що я Божий слуга, коли ти підеш додому, у твоїй матері не буде цієї 
катаракти на очах».

Ну, можливо, це не допомогло нікому іншому, але це принесло мені користь. Я побачив 
цю жінку через місяць і запитав про її матір. Вона сказала: «О, брате Грін, коли я 
повернулася додому, ця катаракта не була на її очах». На той час у дамі була різниця. 
Вона змила фарбу з обличчя, розчесала волосся, і її сукня була трохи довшою. Але, на 
жаль, я бачив її два роки тому, і вона повернулася такою ж, як і раніше.

Я починав вчитися з усього цього. Коли я повернувся додому в 1962 році, я вирішив 
заплатити більшу ціну, наблизитися до Бога і піти трохи далі. У 1963 році я хотів би 
спонсорувати брата Бранхама в Бомонті, щоб він прийшов і проповідував те, що, на його
думку, спонукав Бог проповідувати, і не потрібно ні перед ким вибачатися. Він 
погодився, і одного недільного вечора перед його приходом я проповідував своїй 
конгрегації про чудеса, які бачив під час його служіння, коли в моєму офісі задзвонив 
телефон. Я розповідав їм про чудеса, бачачи знак, але ще не до кінця чуючи його голос.
- так само, як багато хто зробив з Ісусом. Вони бачили ознаки, і поки чудеса тривали, це
було добре, але коли він почав своє Послання, вони «більше не йшли за ним». Коли він 
почав говорити: «Я і мій Батько - одне», вони не могли йти далі. Але я ще не бачив 
цього про Послання брата Бранхама, коли того вечора розповідав про нього своєму 
збору.

Хтось відповів на телефонний дзвінок і перебив мене, сказавши, що телефонував брат 
Бранхам. У той час Брат Бранхам жив у Тусоні, а я там був у Бомонті. Коли я йшов 
поговорити з ним, я сказав до церкви: «Оскільки я говорю про цього чоловіка, хіба не 
добре, що я піду й поговорю з ним і потім повернутися і розповісти вам, що він сказав?»

Я сказав у телефон: «Привіт, брат Бранхам».

«Привіт, брате Пеаррі», - відповів він.

«Брат Бранхам, - сказав я із ентузіазмом, - ти знаєш, що я роблю?»



«Так, я знаю», - пролунала спокійна відповідь.

Він знав, що я в середині проповідування про нього. Я в ньому не сумнівався. Я знав, що
він знає. Це зробило щось більше для мого життя. Тоді я зрозумів, що не можу 
сердитися на дружину, кричати на дітей, втрачати самовладання, бути нетерплячим або
робити щось таємно, але що Бог побачить це і що Він здатний відкрити це за тисячу 
миль комусь іншому. Це збентежило мене. Того вечора я повернувся до амвону трохи 
інакше, ніж тоді, коли я пішов, а в мене була інша річ щоб сказати їм, що я не знав 
раніше.

Наступного тижня після цього досвіду брат Бранхам проповідував на зборах у Далласі. 
Коли я був там, один служитель, добре відомий у всьому світі, запросив брата Роя 
Бордерса і мене прийти до нього в офіс. і обговорити з ним можливість відправлення 
брата Бранхама до Африки в супроводі цього служителя, щоб провести деякі школи 
звільнення. Чоловік сказав нам ці слова. «Ви знаєте, що брат Бранхам - людина, на яку 
легко вплинути, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. З тих пір, як я перестав 
подорожувати з ним, він помилився у своїй доктрині. Наприклад, - продовжив він, - ви 
візьмете це вчення про Змієве насіння! Безсумнівно, дивне життя і служіння брата 
Бранхама приваблюють усіх цих, знаєте, кумедних людей - напевно, якогось старого, 
одягненого у верету, відлюдник, хтось такий, вийшов із лісу з довгою бородою, 
імовірно, хтось подібний прийшов і розповів брату Бранхаму ту брудну доктрину «Змієві 
насіння». Брат Бранхам, ви знаєте, проковтнув це і проповідував зі своєї кафедри. Тепер
ця стрічка вийшла і зруйнувала його служіння».

Ну, я щойно почув повідомлення Змієве насіння і подумав, що це чудове одкровення. 
Тож я сказав: «Брате, ти чув запис брата Бранхама про Змієве насіння?»
«Ні, - сказав він, - я не маю часу слухати таке сміття!»

Я був в жаху. «Не кажи цього, брате, поки не почуєш, що сказав той чоловік! Не робіть 
цього!»

Брат Бордерс, який був поруч довше, ніж я, просто начебто позначив мене на нозі, і я 
знав, що «це» означає мовчати і більше не говорити про це. Тож ми продовжували 
говорити про інші речі, вибачилися й пішли.

Тієї ночі брат Бранхам прийшов на збори, і цей самий чоловік сидів на платформі. Після 
того, як хор був розпущений, його залишили сидіти на сцені окремо, на високому місці, 
де вся громада могла його бачити. Брат Бранхам увійшов, привітав його і виголосив 
свою проповідь. Ближче до кінця проповіді він зупинився, покликав духа з одного боку і 
сказав: «Зачекай, щось не так!» З іншого боку була людина з такою ж хворобою, і він 
сказав: «Ці два духи кричать один на одного!» Тоді він владно сказав: «В ім’я Господа я 
докоряю їм обох!» Тоді брат Бранхам сказав: «Знаєте, це дивна річ після тисячі разів, 
коли деякі люди бачили мене розпізнати хвороби і сказати: «Так говорить Господь», і це
ніколи не було б неправильним, але коли Господь дає мені вчення, подібне до «Зміїного 
насіння», вони кажуть, що я отримав його від старого, схожого на відлюдника». При 
цьому він обернувся і подивився чоловікові прямо в обличчя.



Я сидів у аудиторії, коли це сталося, і, природно, я подумав, що Брат Бордерс розповів 
про це брат Бранхам. Тож після служби я ледве дочекався, щоб запитати у Брата 
Бордерса, що сказав брат Бранхам, коли сказав йому. Але коли я запитав його, Брат 
Бордерс відповів: «Не я йому казав, ти йому». «Я його не бачила!» Я запротестував. 
Саме тоді я зрозумів, що брат Бранхам, мабуть, надприродно «чув» нашу розмову того 
дня. Бог показав своєму слугі, що сталося в кабінеті того брата.

Все одно не було одкровення в моєму серці. Це мало статися трохи пізніше. 14 лютого 
1964 року я брав участь у планах, щоб брат Бранхам був на закритому телебаченні тієї 
ночі. Коли я стояв у вхідних дверях свого будинку, я сказав своїй дружині: «Я їду через 
місто до Брата Бордерса та Біллі Пола щоб показати їм, де у нас сьогодні ввечері буде 
телевізійна програма (бенкет), щоб вони знали, як залучити брата Бранхама». Потім я 
поїхав через місто, де знайшов брата Бордерса, і він сказав мені, що Біллі Пол щойно 
пішов за своїм батьком, який молився в лісі.

Через кілька хвилин під’їхали брат Бранхам і Біллі Пол. Ми привітали один одного, і я 
сказав їм, що візьму їх подивитися це місце. Брат Бордерс і Біллі Пол увійшли, щоб 
сказати своїм дружинам, що їдуть. Саме тоді, коли вони повернулися, я сказав брату 
Бранхаму: «Побачимося сьогодні ввечері». Я почав проходити повз нього, щоб слідувати
за двома іншими і щойно зробив пару кроків, як він сказав: «Ти краще поспішаєш, якщо 
збираєшся підстригтися!»

Я йшов досить швидко, щоб зробити ще два кроки, перш ніж зупинився. Я повернувся 
до нього обличчям і сказав: «Як ти дізнався, що я збираюся підстригтися?» Він 
перейшов до опису вхідних дверей мого будинку.

«Брат Бранхам, - сказав я, - ти був у моєму домі й розмовляв із моєю дружиною?»

«Ні, - сказав він, - брат Пеаррі, коли я був у лісі деякий час тому, Господь дав мені 
видіння, як ти там стоїш, розповідаючи твоя дружина що ти збираєшся взяти хлопців на 
стрижку».

Коли брат Бранхам вимовив ці слова, одкровення повністю розірвало в моєму серці. 
Будь-який останній опір був зламаний. Я закричав: «Пане, я вважаю, що ви пророк з 
духом Іллі! Ти любиш глушь! Ви кричите проти духа Єзавелі! Ви називаєте релігійних 
лідерів світу лицемірами і не бажаєте ні грошей, ні слави».

Він підняв руку, ніби хотів, щоб я більше не сказав, «Брата Пеaррі,» сказав він, «що б ти
не робив, зберігайте баланс у Писаннях; але я не буду заперечувати, що це Голос 
сказав на річці Огайо в 1933 році!» Він продовжив: «Брата Пеaррі, я нічого про це 
публічно не говорять. Люди не розуміють, що таке пророк. Але коли світло прийшов 
вихорову вниз з неба, і ті люди, що сидять на тому березі, побачили це, був голос, який 
говорив від нього, так само, як це робилося з Павлом по дорозі до Дамаску. Голос 
сказав: «Як Іван Хреститель був посланий провістити перше пришестя Господа Ісуса 
Христа, ваше повідомлення буде провістити Його друге пришестя.»
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