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Ajánlás 

 

 

 

 

Valahol a világban egy tiszta szívű tizenéves  

ezekhez hasonló kérdésekre keres választ: 

 

Valóban létezik Isten? Ha igen, ki Ő? És hol van?  

És érdekli ezt az Istent az én életem? 

 

Ennek a fiatal útkeresőnek ajánlom ezt a könyvet. 

 

Valaha én is ilyen voltam. 
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Előszó 

 

 

1993. augusztus 3-án az Úr Angyala eljött a házamba és beszélt nekem a könyvről, amit 

most Ön a kezében tart. Íme, bővebben… 

1974-ben, amikor 21 éves voltam, feleségül vettem egy kedves, keresztény lányt, akit 

Marguerit-nek hívtak. Tizenöt évig együtt dolgoztunk és tanítottuk négy gyermekünket Jézus 

Krisztus kegyelméről. Azután, valami váratlan dolog történt. Úgy vélem, életközépi válság 

lehetett. Bármi is volt az oka, Marguerite kezdte úgy gondolni, hogy elmulasztott valamit az 

életben. Visszament tanulni három évre, hogy okleveles ápoló legyen. Főiskola közben 

kezdett elsodródni Krisztustól a világ felé. Egy ponton a sodródása elszánt lépéssé vált, ami 

rettenetes terhet rótt házasságunkra. 

1991-ben Marguerite elkezdett egy egyetemi kurzust, amely orvos-asszisztensi képzést 

adott. Amikor lediplomázott 1993 januárjában, én éppen akkor fejeztem be az Életrajz 

harmadik kötetének, A férfi és a füldetése c. résznek első kéziratát. A harmadik rész utolsó 

fejezete áttekintést nyújtott William Branham fiatal éveinek legjelentősebb eseményeiből 

egybeszőve. Habár azelőtt öt éve dolgoztam már ezen az életrajzon, a feleségem soha 

egyetlen oldalt sem olvasott belőle. Hirtelen azt akartam, hogy hallgassa meg ezen utolsó 

fejezetnek összefoglalását. Vonakodva leült és hallgatni kezdte. Amikor befejeztem az 

olvasást, szemei könnyben úsztak. Azt mondta: „Owen, azért nem akartam soha olvasni a 

könyvedből, mert attól tartottam, hogy abban a percben, hogy megtenném, rájönnék, hogy 

az az igazság. És most megtörtént. Vissza akarok jönni Jézushoz.” 

Az első, második és harmadik kötethez írt áttekintéssel júliusra lettem kész. Aztán szembe 

kellett néznem a kérdéssel, ami az elmúlt öt évben végig aggasztott – hogyan fogom 

eljuttatni ezt a könyvet azokhoz az emberekhez, akik el akarják olvasni? Végig úgy terveztem, 

hogy én magam nyomtatom majd, de addigra nagy adóságokat halmoztunk fel a feleségem 

tanulmányai miatt. Javaslatok reményében, több embernek elküldtem egy fejezetet ízelítőül, 

hátha lesz valakinek egy segítő ötlete. 

Ez összefügg az angyal látogatásával. Marguerite utolsó iskolában eltöltött éve nagyon 

sok nehézséget hozott számára fizikailag. A kimerítő napirend nagyon megviselte és 

legyengítette ellenállóképességét a fertőzésekkel szemben. Az előző évben gyakorta 

megfázásokkal, légcsőhuruttal, tüdőgyulladással küszködött, és kelései is lettek, a migrénes 

fejfájásokról nem is beszélve. Még mindig nem volt jól, bár a probléma okát nem tudtuk 

pontosan kideríteni. 

1993, augusztus 3-án Marguerite 9: 30-kor kelt fel. Úgy volt, hogy a lányom viszi majd az 

orvoshoz időpontra akkor reggel. Marguerite azt mondta: „Betsy, menj, szólj Apának. Valamit 

el kell neki mondanom, mielőtt elindulok.” 
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A szomszédban dolgoztam, a mezőgazdasági boltunkban. Amikor beértem a házba, 

Marguerite izgatottan így szólt: „Owen, éppen most találkoztam az Úr Angyalával!” Ez 

felkeltette a figyelmemet. A házasságunk utóbbi 19 évében, soha semmi hasonlót nem 

mondott. Így folytatta: „Nem álmodtam; legalábbis nem hasonlított egyetlen álomhoz sem, 

ami életemben volt. Volt benne két ördög és nevük is volt. Az egyik Illsa volt, a másik pedig 

Samona. Ott állt még egy ápolónő, aki kereszténynek vallotta magát. Ez az ápolónő 

kedélyesen beszélgetett ezzel a két ördöggel. Én egy ágyon feküdtem, ami olyan volt, mint 

egy kórház sürgősségi osztályának műtőasztala. Nem tudtam beszélni, de a nővér látott 

engem és jeleztem a nővérnek. Az egyik oldalon mellettem Branham testvér állt, a másik 

oldalon pedig az Úr Angyala. Branham testvér azt mondta a nővérnek: ’Nagyon vigyázzanak 

erre az asszonyra, mert ő Isten lánya.’”  

Marguerite lelkesedéssel hangsúlyozta ki ezeket a szavakat. Mióta hét hónappal azelőtt 

visszatért Jézus Krisztushoz, Sátán folyton múltbeli hibáira emlékeztette és kételkedésekkel 

gyötörte üdvösségét illetően. Most felkiáltott: „Owen, meg vagyok váltva! Tudom, hogy meg 

vagyok váltva!” 

Azt mondtam: „Marguerite, azt akarom, hogy emlékezz erre egész életedben. Soha többé 

ne kételkedj az üdvösségedben.” 

„Emlékezni fogok,” mondta, aztán így folytatta: „Az angyal így szólt hozzám: ’Menj, szólj 

Owen-nek és mondd el neki, mit láttál! Mondd meg neki, hogy meglesz a pénz.’  A nővér 

megkérdezte: ’Mire kell a pénz?’ A látomásban nem tudtam beszélni, ezért elmutogattam, 

mintha könyvet olvasnék. A nővér azt kérdezte: ’Egy könyvre kell a pénz?’ Az Angyal válaszolt: 

’Igen. És két ember nyugatról segíteni fog neki.’” majd Marguerite hozzátette: „Owen, 

emberek ezreit láttam, amint örvendeznek ezen könyv miatt:” 

Amikor befejezte a történetét, kimentem, hogy megtankoljam az autót a gazdaságunk 

benzinkútjából. Pár perccel később a lányom sikítva hívott engem. Marguerite eszméletét 

vesztve esett össze. Kivittük a kocsiba. Nem sokkal később egy műtőasztalon feküdt, a kórház 

sürgősségi osztályán, de már túl késő volt. 

Marguerite csupán negyven éves volt. Az orvosok a halálára semmilyen orvosi 

magyarázatot nem találtak. Egyszerűen csak eljött az ideje. Mivel Isten gyermeke volt, Isten 

várt, amíg lelkében elkészül, mielőtt hazavitte volna. Hiszem, hogy röviddel a halála előtt, 

Marguerite bepillantást nyert abba a szellemi dimenzióba és elmondta nekem, amit látott. 

Kíváncsi vagyok, vajon nem Illsa és Samona volt-e az a két démon, aki próbálta őt elvonni 

Krisztustól; és mivel nem sikerült elérni a céljukat, fertőzésekkel, migrénnel és kételkedéssel 

gyötörték őt. Talán azért voltak ott a végén, hogy meglássák, hogy elvesztették a háborút; 

Jézus Krisztus győzött – Marguerite megmenekült. Ami az angyal üzenetét illeti, tudom, hogy 

az nekem szólt. Mi lehetne nagyobb vigasztalás számomra, mint amikor egy angyal azt 

mondja nekem, hogy újra látni fogom majd a feleségemet? 
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Ugyanazon a napon, amikor eltemettük Marguerite-ét, felhívott Pearry Green Testvér, az 

arizonai Tucson Imaház pásztora. Megtetszett neki az ízelítőül elküldött fejezet és el akarta 

olvasni a teljes kéziratot. Később ajánlatot tett a teljes Természetfölötti: William Branham 

Élete c. könyv nyomtatására és terjesztésére a Tucson Imaházon keresztül. 

A szavak, amiket az angyal Marguerite-nek mondott beteljesedtek. Remélem, Ön is egy 

lesz azon emberek ezrei közül, akiket ő örvendezni látott e könyv miatt. 

Isten áldja meg Önt és e könyv olvasását.  

 

–  Owen Jorgensen, 1996 
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1. fejezet 

Rejtélyes jel a születéskor 

1909 – 1912 

 

 

„TIZENÖT évesen már nincs túl korán egy kisbabához,” – dünnyögte magának Ella 

Branham, hogy megpróbálja a bátorságát visszaszerezni. „Miért, ugyanúgy kész vagyok rá 

mint...” 

A fájdalom újra belényilallt – erősebben, mint előtte. Ella érezte, ahogy a pánik együtt 

erősödik benne a növekvő kényelmetlenséggel. Átfogta nagy hasát és felnyögött: „Még ne! 

Kérlek, még ne! Csak amíg Charles (csárlz) hazajön.” 

A homloka gyöngyözni kezdett az izzadságtól. Áttámolygott a földpadlójú kunyhó 

egyetlen ablakához, mely a gyalulatlan faajtó közepén volt. Az ablakban nem volt üveg, csak 

egy fa zsalugáter, melyet Ella nappalra kinyitott, éjszakára pedig becsukott. Most nyitva volt. 

„Charles!” – sikoltotta. Hangja elveszni látszott Kentucky (kentáki) vadonjában, a hatalmas 

kiterjedésű hegyek és völgyek között, melyek minden irányban elnyúltak körülötte. Tudva, 

hogy a legközelebbi szomszéd mérföldekre van tőle, Ella reménytelenül egyedül érezte 

magát. A fájdalom a hasa körül szorítóbbá vált, amitől pánikba esett. „Charles!” sikoltott újra. 

„Charles, hol vagy?” Aztán a hangja erőtlen sírásba merült: „Kérlek gyere haza! Szükségem 

van rád.” 

Charles Branham azon a reggelen már megkapta a bérét a favágásért és bement a 

városba – a Kentucky állambeli Burkesville(börkszvill)-be –, hogy vegyen magának egy 

kertésznadrágot: „az első gyermekem tiszteletére,” mondta. De mi tartott neki olyan sokáig? 

Betért volna útközben egy kocsmába? Ha igen, nem az első eset lett volna a házasságuk 

eddigi egy évében. De ugye Charles biztosan nem tenne ma ilyet? Tudta, hogy a kisbabájuk 

minden pillanatban várható. 

A fájás alábbhagyott, Ella pedig teljesen elernyedt. Nekidőlt a szálkás ajtófélfának és a 

napot nézte, amint az lenyugszik a tölgy- és juharfák mögött, melyek még épp csak rügyezni 

kezdtek. 1909 áprilisa volt. Ella didergett miközben becsukta a zsalugátert. 

Most már csak annyi fény volt a kunyhóban, amennyi a négyszögletesre faragott farönkök 

közötti réseken át beszűrődött a lemenő napból. Ceruza vastagságú fénysugarak kúsztak 

lassan végig az asztalon, egy házi készítésű bútordarabon, amit egy lefűrészelt fatuskóból 

készítettek, karó lábakkal és egy fapaddal ülőhely gyanánt. Ezeken kívül az egyetlen 

bútordarab az egyszerű, 3 és fél méter hosszú szobában egy kezdetleges ágy, amely az egyik 

falhoz volt szegelve. Ella odatámolygott az ágyhoz, rázuhant a szalmazsákra majd álláig 
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magára húzta a paplant. A fosztásból készült párna minden mozdulatánál recsegett-ropogott 

a feje alatt. Ahogyan a szoba teljesen elsötétedett, Ella előző otthonára gondolt, mely a Texas 

állambeli Paris(párisz)-ban volt. Tavaly még menekülni akart onnan, annyira elviselhetetlennek 

tartotta, de a mostani helyzethez képest nem is tűnt olyan rossznak. 

Ella Harvey(hárvi)-ként nőtt fel Texasban. Apja vadászott, csapdákat készített és egy 

iskolában tanított. Anyja tisztavérű Cherokee(cserokí) indián volt. Ellának négy gyermek közül a 

legidősebbként csodálatos és gondtalan gyermekkora volt egészen három évvel azelőttig, 

hogy édesanyja skarlát okozta lázban halt meg. Akkor Ella alig 12, a legfiatalabb öccse pedig 

csak 4 éves volt. Egy anya mindennapos teendőinek terhe szakadt a nyakába. 

Kevéssel egy év eltelte után találkozott egy rodeón Charles(csárlz) Branham-mel. Charles 

alacsony, jóvágású férfi volt, göndör fekete hajjal, széles vállakkal és elég cowboy(kaoboj) 

adottsággal ahhoz, hogy szinte minden ugrándozó, betöretlen vadlovat legyőzzön, amely 

ellen kiállt. Ella-t teljesen hatalmába kerítette a vonzereje. Charles 18, ő pedig 14 éves volt, 

de évekkel idősebbnek érezte magát. Akkor jó ötletnek tűnt a házasság ahhoz, hogy kikerülje 

a fiatalabb testvéreivel járó robotolást. Most azonban azon gondolkodott, hogy nem került-e 

vajon cseberből vederbe. 

Itt volt 15 évesen Kentucky(kentaki) hegyei között, éppen egy kisbabát készül a világra hozni, 

miközben a legközelebbi orvos több mint 60 kilométerre van és még csak egy barátja sincs 

akit segítségül hívhatna. Ella fejét a párnába temetve sírt. 

 

CHARLES BRANHAM egy órával sötétedés után tért haza a kunyhóhoz. Iszogatott, 

természetesen, de nem annyit, hogy ne tudjon gondolkodni. Lassan és csendben nyitott ajtót, 

nehogy megzavarja fiatal feleségét, ha az alszik. Amikor meghallotta nyöszörgését, gyorsan 

meggyújtott egy bütykös fenyőtobozt és egy befőttes üveg fedelére rakta. Az toboz tompa, 

fröcsögő lánggal égett, erősen füstölve. Mivel a szobának természetes szellőzése volt, a füst 

felkúszott a szarufák között és odafönt kiszivárgott a zsindelylapok repedésein át. 

„Charles,” – suttogta gyengén Ella – „ma este itt az idő, menj, hozd el anyukádat!” 

Charles tüzet gyújtott, majd elsietett édesanyja kunyhójához. Az este felhőtlen és hideg 

volt. A csillagok fénye mellett könnyen megtalálta a helyes ösvényt. Egy óra múlva visszatért 

édesanyjával és két szomszédasszonnyal. Branham nagyi mogorva öregasszony volt, kemény, 

mint a szalonnabőr. De látva ezt a kis 15 éves lányt a szülési fájdalmaiban, úgy meglágyult, 

mint a bőrcsizma a meleg mosómedvezsírtól. (Nem mintha Branham nagyinak valaha is lett 

volna csizmája. Soha életében nem volt még csak egy pár cipője sem.) Most átvette az 

irányítást a dolgok fölött. 17 gyermeket megszült egyedül, így jól felkészült bába lett az 

újdonsült menye számára. Megparancsolta Charles-nak, hogy várjon odakint, aki nem is 

vitázott. Fogott egy pokrócot és bevánszorgott az alá a nyitott szín alá, amely a ház egyik 

végéhez volt tákolva. Megágyazott magának a fakérgek és hulladék fák tetején. Hogy 
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megnyugtassa az idegeit, Charles előhúzott a zsebéből egy üveg whiskyt és gyorsan ki is 

ürítette. Nem telt bele sok idő és már jóízűen aludt. 

Ahogy hajnalodott, a kunyhó belsejében egyre nagyobb lett a nyugtalanság. A hajnal 

közeledtével a keleti láthatár egyre világosodott, bár még nem kelt fel a nap. Charles is 

magához tért.  

Szidta magát, hogy elszunyókált, majd aggódni kezdett, hogy a fia miért nem született 

még meg. Talán valami baj van? Bemenjen esetleg megnézni? Mielőtt eldönthette volna, már 

hallotta is a kis újszülött éles sírását. A kunyhó ajtaja kitárult és az egyik szomszédasszony 

kiszólt: „Charles Branham, fiad született.” 

Charles félénken becsoszogott és becsukta az ajtót. A szobát áthatotta az asztalon álló, 

zsírból készült gyertya füstje. Branham nagyi befejezte a kis jövevény mosdatását, 2 és 

negyed kilóra becsülte a súlyát, majd gyengéden az édesanyja karjaiba helyezte. Charles ott 

állt az ágy mellett, kezeit a vadonatúj kertésznadrágja mellrésze mögé süllyesztve és 

izgatottan nézte ezt az izgő-mozgó, szortyogó kis teremtményt, aki az ő fia. 

„Charles, a te kék szemeidet örökölte.” – mondta Ella. 

Charles jól megnézte az apró szemecskéket, de a félhomályban nem tudta  

megmondani a színüket. „A keresztneve William lesz.” – mondta. – „A második neve 

pedig Marrion.” 

Ella ízlelgette a nevet egy kicsit, „William... Marrion... Branham... Elég előkelőnek hangzik. 

És becézhetjük Billy-nek. Charles, szerintem Billy a göndör hajadat is örökölte. Nyisd csak ki az 

ablakot, hadd lássam jobban.” 

Mindez nem sokkal 5 óra után történt 1909 április 6-án, kedden hajnalban. A réseken már 

beszűrődött a napfény, bár a nap még nem ért a láthatár fölé. Charles kinyitotta a zsalugátert 

és meghökkenve húzódott vissza. Valami belendült a nyitott ablakon – egy fény, mint egy 

csillag, kb. 30 centiméter átmérőjű. Ella sikoltott és a fiát szorosan a keblére vonta. A többiek 

rémülten hátráltak a falhoz. A különös fény körüljárta a szobát néhányszor, majd megállt az 

ágynál, az újdonsült anyuka és gyermeke fölött lebegve. Sárgászölden ragyogott, lüktetve 

mintha élne, kevesebb, mint egy percig azon a helyen megállva. Nem sokáig, mégis elég ideig 

ahhoz, hogy a kunyhóban mindenki biztos legyen benne, hogy látta. Aztán amilyen gyorsan 

jött a tűzgolyó, olyan gyorsan el is távozott, fölfelé pörögve a szarufák között, át a tetőn.  

Charles rezzenéstelen tekintettel bámult továbbra is a zsindelyek felé. Hirtelen az ajtó 

felől szárnycsapások zaja vonta el figyelmét.  

Egy galamb szállt le a nyitott ablak párkányára. A hófehér galamb kíváncsian nézett szét a 

szobában, mintha csak keresne valamit. Amikor meglátta az újszülöttet félrebillentette a 

fejét, turbékolt egyet, majd elrepült. Charles egy pillanatig még nézett a madár után, majd 

újra a tető felé fordította a tekintetét. 

Az egyik szomszédasszony azt motyogta „Hát, én még soha...” 
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A másik azon tűnődött, „Vajon milyen ifjú lesz ebből a fiúból?” 

Billy Branham még csak 15 perces volt. 

 

A HÍR GYORSAN elterjedt a hegyi emberek között a „kölyökről ott a hegyek között, aki 

fénnyel a feje fölött született.” Voltak, akik elintézték annyival, hogy biztosan a napfény 

verődött vissza a tükörről. Charles és Ella jobban tudták, mivel nem is volt tükör a kunyhóban. 

Ezenkívül a nap sem jött még fel akkor. Tanácstalanok voltak. Volt valami szellemi jelentése a 

fénynek? Charles el akarta felejteni, de Ella nem engedte neki. Ragaszkodott hozzá, hogy 

tegyenek valamit. Végül elhatározták, hogy elviszik a kisbabájukat egy templomba és Istennek 

ajánlják. Először Charles ellenezte a dolgot, de végül beleegyezett, habár ez az engedmény 

jellemétől nagyon idegen volt. Most már csak az volt a kérdés, hogy hová vigyék. 

Charles Branham egyenes ágú katolikus ír származású volt. Ella részéről a Harvey(hárvi)-k 

szintén katolikus írek voltak, kivéve édesanyját, aki a cherokee(cserokí) néphez tartozott. 

Azonban Charles és Ella teljesen elsodródott a katolikus alapoktól, és egyiküknek sem volt 

formális vallásos meggyőződése. Egyetértettek abban, hogy számukra a legmegfelelőbb 

templom az, amelyik a legközelebb van. 

Így hát amikor Billy Branham két hetes volt, Charles és Ella jól bebugyolálták őt és levitték 

az Oposszum Királyság Baptista Imaházba, ahol egy kis gyülekezet tartott összejövetelt 

minden vasárnap. Ez egy egyszerű, szálfákból készült épület volt földpadlóval, a padok pedig 

félbevágott és felfordított farönkökön átvetett deszkalapokból álltak. Az Oposszum Királyság 

Baptista Imaháznak nem volt állandó pásztora. A vasárnapok legtöbbjén a gyülekezet együtt 

énekelt és felolvastak a Bibliából. De kéthavonta egy vándor prédikátor is eljött, aki tartott 

egy prédikációt. Aznap ez az öreg prédikátor éppen ott volt. Imádkozott a kis William Marrion 

Branham fölött, kérve Istent, hogy használja egy nap ezt a kisfiút az Ő szolgálatában. Ezt 

követően 23 éven át ez volt az utolsó eset, hogy Billy Branham templomban járt. 

 

A FAKITERMELÉS MIATT Charles sokszor arra kényszerült, hogy hét közben távol legyen 

feleségétől és fiától. 1909 októberében hóvihar miatt kellett egy favágó táborban 

vesztegelnie, távol otthonától. Ella négy hónapos terhes volt második gyermekükkel és egyre 

jobban aggódott, ahogyan a készleteik apadtak. Amikor a tüzelője elfogyott, vászonzsákba 

bugyolálta a lábait, úgy küzdötte át magát a metsző szélben a derékig érő hófúvásokon, hogy 

utat törjön az erdőbe. Ott suhángokat és száraz ágakat vágott, majd azokat visszacipelte a 

kunyhóhoz, elkeseredetten próbálva a tüzet életben tartani. De amikor az élelmük elfogyott, 

Ella kétségbeesett. A tűz utolsó parazsa is elhamvadt; Ella már túl gyenge volt ahhoz, hogy 

még egyszer elmenjen tüzelőért. Összegyűjtött minden kis darab ruhát, és olyan jól 

bebugyolálta magát és a fiát, ahogy csak tudta. Az ágyhoz vánszorgott, és magukra húzta a 

paplant. Odakint a szél szakadatlanul üvöltött. A szoba annyira lehűlt, hogy a vizes vödör is 
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befagyott. Ella a szarufák felé bámult és a különös fényen tűnődött, amely fia születésekor 

megjelent. Az elmúlt hat hónapban gyakran gondolt rá. Néha azt gondolta, ez jel volt, hogy 

Billy nagy dolgokra hivatott. Ez azonban most semmit sem jelentett, mivel számukra a halál 

már a küszöbön állt. 

A legközelebbi szomszéd egy öregember volt, aki a völgy túlsó felén lakott. Mikor a vihar 

elült, ez a szomszéd is kijött a napi teendőit elvégezni. A Branham kunyhónak csak a tetejét 

látta, és észrevette, hogy a kémény nem füstöl. Akkor még nem nagy jelentőséget 

tulajdonított neki, de néhány nap múlva nyugtalankodni kezdett. Tudta, hogy a vihar előtt 

még füstölt a kémény, és a vihar alatt senki sem hagyhatta el a kunyhót. Arra gondolva, hogy 

valami baj lehet, elhatározta, hogy utána jár a dolognak. A kunyhóhoz közeledve látta, hogy 

nincsenek lábnyomok a friss hóban. Ez megerősítette a gyanúját, hogy senki sem hagyta el a 

kunyhót a vihar óta. Kopogott, de senki sem válaszolt. Amikor megpróbálta kinyitni az ajtót, 

kiderült, hogy be van zárva belülről. Most már tudta, hogy van bent valaki: valaki, aki komoly 

bajban lehet, máskülönben válaszolt volna. Nagy erőfeszítések árán sikerült kifeszítenie az 

ajtót. Amit bent látott, az elborzasztotta. 

Ella és a kisbabája az ágyon összebújva, a hidegtől és az éhségtől félholtan hevertek. A 

szomszéd nagy sietve felkapta Ella fejszéjét és kiszaladt az erdőbe fáért. Visszatérve annyi fát 

hozott, amennyivel jól be tudta fűteni a kunyhót. Látva, hogy nincs élelmük, haza caplatott és 

annyi ennivalót hozott, amennyit csak elbírt. Az szóba sem kerülhetett, hogy orvost hívjon, 

így az idős ember maga viselte gondját a fiatal anyának és gyermekének. Mire Charles áttörte 

magát a hótorlaszokon a kunyhójukhoz, felesége és fia kezdték visszanyerni erejüket. 

A tél hátralevő részét Charles otthonukhoz közel töltötte, vadászott és csapdákat állított 

fel, hogy éléskamrájukat mindig telve tudja. Tavasszal visszatért a fakitermeléshez. Miután a 

fagy felengedett, egy ökröt fogott be a rönkök elé és egyesével levontatta azokat a 

Cumberland(kámbörlend) folyóhoz. Ott a többi favágó tutajt állított össze belőlük és leúsztatta az 

Ohio(ohájó) folyóhoz, majd a Mississippi-hez. 

 

1910 MÁRCIUSÁBAN megszületett Charles és Ella második gyermeke, Edward. Néhány 

hónappal később a 16 éves Ella érezte, hogy egy újabb gyermek növekszik méhében. 

Harmadik gyermeküket 1911 elején szülte és Henry-nek nevezte el. Charles egész tavasszal, 

nyáron és ősszel fát vágott. Ekkor újabb szerencsétlenség következett, ami elszakította 

Charles-t fiatal családjától, és majdnem tönkre is tette. 17 gyermek közül a legfiatalabbként 

Charles-nak kegyetlen tanárai voltak. Még gyerekként megtanulta a whisky-s poharat a 

kezében tartani és a viták végére ököllel pontot tenni. 1911 őszén Charles egy rendezvényen 

volt, ahol verekedés tört ki. A holdfény a kemény emberekkel veszedelmes elegyet alkotott 

és a verekedés csakhamar vérszomjas dulakodássá fajult, amibe a teremben mindenki 

belekeveredett. Az egyik tagbaszakadt dulakodó, név szerint Willy Yarbrough(vili járbró) földre 

döntötte Charles egyik barátját, rávetette magát és előhúzta a kését, hogy annak szívébe 
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mártsa. Ekkor Charles egy székkel sújtott le Willy fejére, majd hátrább lépve előhúzta saját 

kését. Willy a padlón heverő emberről megfeledkezve Charles után indult. Willy elmetszette 

volna Charles torkát, ha alkalma adódik rá – kegyetlen ember volt, aki saját fiát egy 

kerítésléccel ütötte agyon – de Charles kése hamarabb talált célba, és Willy-t egy nagy 

vértócsában hagyta eszméletlenül, de még életben. 

Amikor a verekedés híre eljutott a Kentucky(kentáki) állambeli Burkesvill(börkszvil)-be, Charles-t 

úgy említették, mint főkolompost, gyilkossági kísérlettel. A serif ellovagolt, hogy 

letartóztassa. Mielőtt ezt megtehette volna, Charles hírét vette a veszélynek. Gyorsan el 

kellett mennie, nem tudva hová megy és majd mit csinál. Mielőtt elindult, megígérte Ellának, 

hogy amint talál munkát és egy helyet ahol lakhatnak, azonnal értük küld álnevet használva, 

hogy így ne kapják el. 

Így hát egy csendes délutánon Charles Branham eltűnt, feleségét egyedül hagyva három 

kisbabájukkal. Billy kettő és fél, Edward másfél, Henry pedig alig fél éves volt. Ella 17 évesen 

szinte még maga is gyermeknek számított. Egy pár hét elteltével Ella észrevette, hogy Charles 

valamit nála hagyott. Újra állapotos volt. 

Az ősz és a tél eljuttatta Ellát erejének végső határáig. Úgy tűnt, az élete egy rémálom, 

ahogyan három kisgyermekre kell gondot viselnie egy elszigetelt, kezdetleges kis kunyhóban, 

miközben az idő nagy részében hányingere van. Nem volt se pénze, sem segélyforrása, se 

energiája. Ella tudta, hogy ha Charles rokonai – akik szintén szegény voltak – nem segítettek 

volna, akkor nem élte volna túl. De végül az évszakok változtak, a föld kiolvadt és a 

hányingere elmúlt.  

Henry egy éves lett, Edward kettő, Billy pedig három. A kisbaba, aki ott rugdosott és 

mocorgott Ella méhében, már készülődött megszületni. 1912 tavaszán egyszer egy serif tért 

be a kunyhóba és Ellát a férjéről kérdezte, hogy hallott-e felőle. Az igazat válaszolhatta: nem 

hallott felőle és fogalma sem volt, hogy hol lehet. 

Pár nappal a serif látogatása után Billy és Edward a kunyhó mögött játszottak, ahol egy kis 

forrás miatt mindig sáros volt a talaj. Billy meg akarta mutatni az öccsének, hogy milyen erős. 

Felemelte a legnagyobb kődarabot, amit csak tudott, és a feje fölé emelve dobta a forrás felé. 

A kő mélyen a víz szélén lévő iszapba süllyedt és sarat fröcskölt Edward-ra, aki rögtön sírva 

fakadt és visszatotyogott a kunyhóhoz. Egy vörösbegy kezdett gyönyörű trillázásba. Billy az 

ágak közt kutatott, míg meg nem látta egy közeli fán. Egy lépést tett felé és a vörösbegy 

elröppent. Abban a pillanatban olyan elképesztő dolog történt, ami bevésődött zsenge 

elméjébe és az első jelentős gyermekkori emlékévé vált. Onnan, ahol a vörösbegy csücsült, 

zaj hallatszott, mint amikor a szél suhogtatja a leveleket – sssssssh. Azután egy hang dördült a 

fáról – nagyon tiszta, emberi hang – ami azt mondta: „Egy New Albany(nyúelböni) nevű város 

mellett fogtok lakni.” 

Billy rémült sikítással indult vissza a kunyhóhoz, olyan gyorsan szedve tömzsi lábacskáit, 

ahogy csak tudta, miközben kiabált: „Anya! Anya!” 
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Ella a sarat törölgette Edward pocakjáról. „Billy, mi történt?” – kérdezte, amint oldalához 

szorította legidősebb fiát. 

„Anya, egy madár beszélt hozzám. Hallottam, ahogy a fán énekelt, utána meg beszélt 

hozzám.” 

Ella nevetett: „Álmodtál, te gyerek.” 

De Billy erősködött. „Hallottam, anya. Hallottam beszélni.” 

„És mit mondott az a madár?” – incselkedett Ella, még mindig azt gondolva, hogy ezt csak 

Billy képzelte. 

„Azt mondta, hogy egy New Albany nevű város mellett fogunk lakni.” 

Ez a válasz meglepte. Ez nem úgy hangzott, mint amit egy kisfiú játék közben kitalál. 

Kiment a kunyhó mögé és bekiáltott az erdőbe: „Helló! Van ott valaki?” Amikor visszajött, 

Billy megkérdezte: „Anya, hol van New Albany?” 

„Ez egy város Indiana államban, a folyó túloldalán, a Kentucky(kentáki)-beliLouisville(luivill)-lel 

szemközt, körülbelül 160 kilométerre innen. Billy, hol hallottál te valakit New Albany-ről 

beszélni?” 

„Én soha nem hallottam New Albany-ről, amíg az a madár nem mondta. Anya, mikor 

fogunk ott lakni? Apu is ott fog lakni velünk?” 

Ella a fejét csóválta. 

Néhány héttel később megérkezett Charles-tól a rég várt levél. Ella leült a tuskó-asztalhoz, 

és a remegő ujjai között tartott borítékra meredt. Billy pipiskedve kukucskált át az asztallap 

fölött. „Nyisd ki, anya.” 

Ella idegesen kuncogott, „Persze. Sokáig vártunk rá; miért várnánk tovább?” 

Óvatosan kibontotta, kivette a levelet a borítékból, kinyitotta és elkezdte olvasni. Mivel 

édesapja tanár volt, így elég műveltségre tett szert. Charles szinte semmilyen oktatásban 

nem részesült, nem tudott sem írni, sem olvasni, még a saját nevét sem tudta leírni. Az egyik 

louisville(luivill)-i testvére írta meg helyette ezt a levelet. 

„Mi van benne, anya?” – kérdezte Billy. 

Ella hangosan olvasta. „Azt írja, hogy apukátok Indiana államban van. Talált állandó 

munkát és egy helyet, ahol lakhatunk, és azt akarja, hogy menjünk azonnal. Ez egy 

kisvárosban van, Utica(jutiká)-ban, kb. 16 kilométerre északra...” Hirtelen megállt és elképedve 

nézett három éves fiára. Hogy lehet ez? 

„Hol, anya? Hol van Utica(jutika)?” – várta a folytatást Billy. 

Ella habozva mondta: „Billy, 16 kilométerre északra fogunk lakni az Indiana állambeli New 

Albany(nyúelböni)-től.” 
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2. fejezet 

Az első látomás 

1912 – 1916 

 

 

CHARLES BRANHAM elegendő pénzt is küldött a levelével, amiből Ella bérelni tudott egy 

szekeret a költözködéshez. A három, fészkelődő fián kívül nem sok tulajdona volt. New 

Albany(nyúelböni) 160 kilométerre északra feküdt Burkesville(börkszvil)-től. Mivel Ella már közel volt 

a szüléshez, aggódott az út miatt, de a három éves Billy-nek, aki soha nem volt még a hegyi 

kunyhójuktól távol, az utazás izgalmas kalandnak tűnt. Különösen az a keskeny, lapos fahíd 

nyűgözte le, amely az Ohio(ohájó) folyó felett húzódott, a Kentucky(kentáki) állambeli 

Louisville(luivil) és az Indiana állambeli New Albany(nyúelböni) között. Még tíz mérföldet megtéve 

eljutottak új otthonukba, az Indiana béli kis városba, Utica-ba. 

1912 május 27-én Ella megszülte negyedik fiát, és a Melvin nevet adta neki. Azon a 

nyáron Charles egy helyi farmernél dolgozott. Gyilkos munka volt. Néha egy ló után kellett 

kutyagolnia és tizenkét órán át szántani, a perzselő napon izzadva. Többször úgy jött haza, 

hogy az inge a hátára sült, és Ellának kellett ollóval levágni róla. Amikor a kukorica kikelt, 

Charles azzal töltötte napjait, hogygörbe nyakú kapával vágta a folyondárokat a sorok közül. 

Először felhólyagosodott és vérzett a keze; később vastag bőrkeményedések lettek rajta. 

Mindezt pusztán napi 75 centért szenvedte. 

Azon az őszön Charles visszatért a favágáshoz; ez közelebb állt hozzá, mint a farmerkedés. 

Az erdőkben nőtt fel és korán elkezdte a favágást. Habár csak 68 kilót nyomott, Charles 

dagadt az izmoktól és olyan ügyes favágó volt, hogy egyedül is szekérre rakott egy 4 mázsás 

farönköt. De ahogyan a tél közeledett, Charles egyre nyugtalanabb lett. Hatan laktak egy 

egyszobás viskóban, amely nem volt nagyobb, sőt gyengébb építésű volt, mint amit 

Kentuckyban hagytak maguk után. A favágás újra csak hetekig távolba kényszeríttette volna 

családjától.  

Nem akarva, hogy felesége újra úgy szenvedjen, mint tavaly télen, Charles valami jobb 

munkát kezdett keresni. 

Mielőtt Charles talált volna valami állandót, 1913 tavasza is elérkezett. Akkor munkát 

kapott az Indiana állambeli Jeffersonville-ben, Mr. Wathen(vátön)-nél: egy multimilliomosnál, 

aki tulajdonosa volt a Wathen(vátön) Szeszpároló Üzemnek és résztulajdonosa a Louisville(luivill)-i 

Ezredesek nevű profi baseball(béjszbol) csapatnak. Charles-t az ő személyes kocsisának fogadták 

fel, olyan jól bánt a lovakkal. A munkáért készpénzben nem fizettek sokat, de egyéb 

tekintélyes juttatásokat is adtak. Név szerint egy helyet Wathen(vátön) úr birtokán, ahol ingyen 

lakhattak. Ez magában foglalt egy kétszobás, szálfákból készült kunyhót, egy régi pajtát, egy 
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nagy kertet és egy kis szántóföldet, amit Charles a saját hasznára művelhetett. Továbbá Mr. 

Wathen-nek volt egy tejcsarnoka a közelben, ahonnan Charles minden este hazavihetett egy 

vödör tejet – nem kis segítség egy apának, aki négy gyermeket nevelt. 

Jeffersonville egy kis város volt 6 és fél kilométerre észak-keletre New Albany(nyúelböni)-től, 

a folyó menti úton, amit a helybeliek csak Utica Pike(jutikapájk)-nak hívtak. Wathen(vátön) úr 11 

kilométerre lakott a várostól egy nagy birtokon. A kunyhó, ahová Charles beköltözhetett, egy 

domboldalban volt, ami az Ohio folyóra nézett. Az építményt vastag, viharvert deszkalapok 

borították, belülről pedig sárral voltak betapasztva a rönkök között lévő rések. A kunyhónak 

földpadlója, két szobája, és az egyik szoba felett a szarufák között egy hálófülkéje volt. A 

padlásfülkéhez a létra két suhángból készült. Az egyik szoba közepére egy lefűrészelt tuskó 

volt hengerítve, a tetején lapos kövekkel. Ezekre volt téve egy fatüzelésű kályha, ami egy üres 

olajos hordóból készült. Ella a főzéshez egy aprócska tűzhelyet használt. Még 

petróleumlámpájuk is volt. Mindent számba véve nagy haladás volt az egyszobás viskóhoz 

mérve, amely Utica(jutikáb)-ban nyújtott nekik menedéket. 

A kunyhó előtti domboldalban egy almafa terjesztette ágait egy kis forrás fölé. A hideg 

forrásvíz a nyár nagy részében hűtőként szolgált, nehogy a fémkannákban tárolt tej, író és vaj 

megsavanyodjon. (Charles tejszínt nem tudott ott tartani; a sok falánk kis Branham elcsente 

volna.)  

Ez a forrás látta el a házat vízzel egészen augusztus közepéig, amikorra kiszáradt. Azután 

már abból a kútból pumpálták a vizüket, amelyik lent volt a pajtánál, és onnan hordták fel a 

dombon a házhoz. 

Billy imádta a bugyogó forrást. Egy lopótökből készült merőkanál lógott egy szegen, az 

almafa törzsén, de Billy ritkán használta. Szeretett hasra feküdni a meleg fűben, száját a vízre 

tenni és úgy teleinni magát. Azután megtöltött egy korsót és elvitte édesapjának a 

szántóföldre. 

Charles mindig úgy jött haza, hogy már nagyon kiéhezett a vacsorára. Mivel nem volt a 

házba bevezetve a víz, ezért a kunyhó mögött mosdott meg, ahol volt egy pad egy almafához 

szegelve. A pad a pajta egyik deszkájából volt, amit egyik végén a törzshöz szegeltek, a másik 

végén egy újabb deszka volt láb gyanánt, végül még egy deszka ferdén alul, hogy szilárdan 

álljon a pad. Mind a négy fiú felsorakozott apukájuk mögött, hogy megmosdjanak. Amikor 

Charles feltűrte házi készítésű inge ujját, hogy beszappanozza kezét, alkarján jól kirajzolódtak 

a dagadó izmok. Billy büszkén nézte, azt gondolva „Ez az én apukám. Ő aztán erős. Ő száz évig 

fog élni. Amikor én már öregember leszek, még akkor is látni fogom az ő nagy izmait.” Charles 

csak 170 cm magas volt. Billy örökölte tőle göndör, fekete haját, szép ír vonásait, de az erős 

testfelépítését nem. Billy inkább vékony, inas volt, mint az édesanyja. 

Billy következett, hogy mosdjon. Gondosan ügyelt, hogy a házi készítésű, lúgos szappan 

leve nehogy a szemébe menjen. Az egyszeri lecke elég volt. Megtörölközött azzal a 

törölközővel, amit édesanyja készített üres liszteszsákból. A törölköző durva és kellemetlen 
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volt, ezért Billy csak enyhén nyomogatta meg vele magát. A mosdópad fölött egy törött 

tükördarab volt öt görbe szeggel a fához fogatva. Billy felmászott a padra, hogy lássa magát 

és a bádog fésűjével lesimítsa rakoncátlan fürtjeit. 

Charles az öreg pajta deszkáiból készítette az ebédlőasztalukat és hozzá a padokat. A 

padok úgy néztek ki, mint a templomban szokásosak. Billy mindig édesapja mellé ült 

vacsorázni. Bableves volt a szokásos koszt, kukoricakenyérrel, főtt hagymával és íróval. A 

kukoricakenyeret Ella sütötte egy serpenyőben, majd kirakta egy tányérra és körbeadták a 

tányért, hogy mindenki törjön belőle egy darabot magának. Billy mindig a sarkát választotta, 

mert azon sok volt a kenyérhéj és ő úgy szerette a levesében a kukoricakenyeret, ha az ropog. 

 

1914. MÁJUS 14-én Billy újabb testvért kapott, Edgar Lee(lí) Branham személyében. Billy 

élete a következő években nyugalmasan telt. Édesapja minden szombat délután kölcsönkért 

Mr. Wathen(vátön)-től egy öszvért egy ponyvás szekérrel, felpakolta családját és 11 kilométert 

utaztak a városba, hogy bevásároljanak. A négy legifjabb Branham hátul ugrált egy kupac 

szalmán, de Billy elöl utazott a bakon édesapjával és édesanyjával. Billy mindig izgatott volt, 

amikor boltba mentek, mert pontosan tudta, hogy mi fog történni. Charles, aki egy héten 3 és 

fél dollárt keresett, gyakran 3 dollárt az élelmiszer boltban költött el. Alkalmanként egy 

zacskó barna cukorra, vagy sós kekszre is futotta, de többnyire alapanyagokat vett, mint pl. 

babot, burgonyát és kukoricalisztet – olyan fajta ennivalókat, amik tovább tartanak. Miután 

Charles kifizette a számlát, Mr. Grover(gróvör), a boltos, adott neki egy zacskó mentolos, rúd 

alakú nyalókát a csemetéi számára. 

A szekér hátuljában öt szempár várt sóvárogva, míg Apa a négy nyalókát egyenlő 

arányban elosztja az öt fia között. A négy fiatalabb Branham azonnal tövig szopogatta a 

mentolos nyalókát, de Billy ravasz volt. Ő is nyalogatta egy darabig, de aztán elcsomagolta 

egy darab barna papírba, amit az ennivalós zacskójából tépett, és zsebre dugta. Szüksége volt 

rá később. Szombat este megtöltötték a nagy, cédrusfából készült mosódézsát jó meleg 

vízzel, és elvégezték a heti fürdést, egyik a másik után, anélkül, hogy a vizet lecserélték volna. 

Ella lúg-szappannal jó erősen megdörgölte Billy-t, mondván: „Olyan tisztának akarlak látni, 

mint amilyen a megpucolt hagyma.” Aztán szárazra dörgölte egy liszteszsák törölközővel. A 

végére Billy úgy érezte, hogy lement róla az összes bőr. Édesanyja tudta, hogy Billy-nek nem 

elég kiegyensúlyozott az étrendje, ezért minden héten a fürdés után megitatott vele egy 

evőkanál ricinus olajat, amiről úgy hitte, segít megelőzni a megfázást. Amikor Billy meglátta a 

zsíros ricinusolajjal teli evőkanalat, kérlelni kezdte: „Ó, anya kérlek, ne itasd meg velem. Ettől 

olyan beteg leszek. Ki nem állhatom.” 

Mire így válaszolt: „Ha nem tesz beteggé, akkor semmit sem használ neked.” 

Billy befogta az orrát, bevette a szájába, megpróbálta lenyelni, öklendezett, 

megrázkódott, míg végül sikerült. 
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Vasárnap Ella „Mulligan(máligen)-ragut” főzött – fehérrépa, sárgarépa, káposzta, krumpli, 

bab, kukoricaliszt és egy darab marhahús; mindez együtt főtt egy fazékban. A maradékot még 

két-három napig ették. 

Hétfőn Ella ruhát mosott a kunyhón kívül, egy nagy vas kannában, amit nyílt tűz fölött 

melegítettek. Billy-nek, lévén a legidősebb, fehérakácfa ágakat kellet vágnia a tűzre. Tőle 

várták el azt is, hogy megtöltse a kannát vízzel – nehéz feladat egy ilyen korú és termetű 

fiúnak. 

„William!” – mondta. 

„Igen, anyám.” 

„Menj a forráshoz és hozz egy vödör vizet!” 

Billy belegondolt, mennyire el szokta húzni a vállát a nehéz cédrus vödör, még ha csak 

félig is van. Érezte, zsebében van még a papírba csomagolt mentolos nyalóka darab. Aztán 

megkereste testvérét, Edward-ot. „Humpy(hámpi)” – Billy gyakran hívta öccsétHumpy(hámpi)-nak 

– „Megmondom mit teszünk. Engedem, hogy ezt a nyalókát nyalogasd, amíg tízig számolok, 

ha elmész nekem egy vödör vízért.” Edward boldogan hozta a vizet és Billy jutalmul kitartotta 

neki a mentolos nyalókát. Billy elkezdett számolni: „Egy, kettő, három...” 

Edward, olyan gyorsan nyalogatta, ahogyan tudta, miközben panaszkodott: „Ne olyan 

gyorsan! Túl gyorsan számolsz. Kezdd elölről!” 

Billy elölről kezdte, így Edward egy pár plusz nyalást kapott.  

Aztán Billy elcsomagolta a nyalókát és visszatette a zsebébe. Voltak még más házimunkák 

is hétfőn, de amíg a nyalóka tartott, addig Billy kényelmes fiatalember volt. 

A mosás napján Ella egy hosszú, lapos, botot használt, hogy a forró vízben kavarja vele a 

ruhákat, és hogy kihalássza őket, ha kész voltak. Ezt a botot a kunyhóban tartotta, az ajtón, 

egy szögre akasztva. Ennek a sulykolónak több feladata volt. Ella ezzel ütögette szét a 

szalmazsákok kiálló dudorait, mielőtt leterítette az ágyneműt. Charles pedig büntetés 

végrehajtására használta. Olykor, ha az egyik fiú rossz volt és kilátásban volt egy fenekelés, a 

bot rejtélyesen eltűnt. Charles elboldogult nélküle is, a borotvafenő régi szíját, vagy a 

puskájának a vesszejét használta helyette. Minden kis Branham részesült „nevelésben" a 

facsűrben, ahogy apjuk körül futottak, amilyen gyorsan csak tudtak, miközben pirosra verte a 

feneküket. Charles úgy mondta: „kiverem belőlük a gonoszt.” 

Egy alkalommal Edward komisz tervet eszelt ki. „Billy,” – mondta – „apa és anya a kertben 

kapálnak. Ha bemész és hozol ki egy kis cukrot, akkor én meg hozok sós kekszet és 

találkozunk a pajtában.” Billy-nek elég jól hangzott a dolog. Ella egy dobozban tartotta a 

barna cukrot a kunyhóban. Gyakran vízzel keverte el, hogy melasz-szirupot csináljon a reggeli 

palacsintához. Billy besurrant a kunyhóba, kivett egy nagy maroknyi cukrot és elindult a pajta 

felé. 

A kert félúton volt a domboldalban a ház és a pajta közt. Charles felegyenesedett a 
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kapálásból és megtörölte homlokát a piros-fehér kockás zsebkendőjével. Észrevette 

legidősebb fiát, amint távolabbi karját mereven tartva sétál, mintha rejtegetne valamit. 

„Hová mész, William?” – mondta Charles. 

„A pajtához megyek.” 

„Mi van a kezedben?” 

Billy azt gondolta: „Ó-ó.” Próbált kitérni. „Melyik kezemben?” 

„Gyere csak ide!” – mondta Charles. 

Ezután Billy sokáig nem akart több cukrot. 

 

1916. AUGUSZTUSA VÉGÉN, miután egy gőzgéppel hajtott cséplőgép kicsépelte az összes 

gabonát, Ella új szalmát tömött a szalmazsákjaiba. Azon az estén, röviddel az után, hogy a 

fiúkat elküldték lefeküdni a padlásfülkébe, Billy úgy felsikoltott, mint aki lidércet látott. Ella 

odaugrott a létrához és azt kérdezte: „Billy, mi bajod van?” 

„Anya, valami van az ágyamban!” 

„Csak egy szöcske került bele az új szalmával együtt. Most pedig nyugodj meg és aludj!” 

„Anya, nem tudok úgy aludni, hogy ez a kis teremtmény itt ugrándozik” 

Ella kezébe vette a petróleumlámpájukat és felmászott a létrán, hogy Billy kinyithassa 

szalmazsákja oldalát és a friss szalmát áttúrva megtalálja a rakoncátlan szöcskét. Volt egy kis 

rés, ahol a fal és a tető nem teljesen illeszkedett. Ezen nyomta keresztül, hogy szabadon 

engedje. 

Később Ella kuncogva mesélte az esetet Charles-nak. De nem tudta elmondani férjének 

Billy iránt érzett aggodalmát. A fiú az utóbbi időben ideges volt és az étrendje nem volt 

kielégítő. Többször is panaszkodott, hogy kavarog a gyomra vacsora után, és gyomorsavat 

büfög föl. Azért lenne ideges, mert hamarosan iskolába fog járni? Vagy valami más bántja? 

Kapcsolatban lehet ez azzal, hogy az apja iszik? 

Szeptemberben Billy és Edward együtt kezdték az iskolát. Billy hét és fél éves volt. Habár 

11 hónappal idősebb volt Edward-nál, termetre ikreknek tűntek; Edward csak egy csipetnyit 

volt alacsonyabb. 

Billy-nek nem volt iskolai ruhája. Egész nyáron át mezítláb és ing nélkül járt, csak egy 

foltos, rongyos kantáros nadrágot viselt. A családnak nem telt új ruhára, így Ella rögtönzött: 

fogta azt a zakót, melyet Charles viselt az esküvőjük napján, lerövidítette, és varrt egy 

nadrágot mellé. Charles egy nap fehér zoknival és egy pár használt tenisz cipővel állított haza, 

amik alig mentek Billy lábára, de ezekkel teljes lett a ruhatára. 

Amikor Ella felöltöztette a legújabb kalandjára, azt mondta: „Így ni. Hadd nézzelek!” 

Hátrább lépett, hogy távolabbról is megnézze. Kilátszó bordái miatt alacsonynak és véznának 

tűnt; nyakára lógó borzas hajával, házi készítésű nadrágjával és használt tenisz cipőjével elég 
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elmaradottnak nézett ki. Ella elmosolyodott és azt mondta: „Egy igazi szélfútta kentucky-i.” A 

legjobbat hozta ki abból, amije volt. Sajnos legidősebb fiának ing nélkül kellett iskolába 

mennie. 

Így hát 1916. szeptemberében egy csípős reggelen Billy és Edward elcammogott a folyó 

melletti úton az Utica Pike(jutikapájk)-i Iskolához, amely egy tipikus, egytermes, vidéki iskola volt 

az Ohio(ohájó) folyóra néző dombok között. Temple(tempöl) asszony lett a tanára sok évre. Ő 

tanította mind a nyolc osztályt, melyekbe hat és tizenöt év közötti diákok jártak. 

Az iskolában Billy többet tanult, mint írni, olvasni és számolni. A világképe hirtelen 

kiszélesedett. Ahogy az órákon ült, volt ideje összehasonlítani magát a többi gyerekkel. A 

különbség szembetűnő volt. Ezek a fiúk és lányok is vidéki gyerekek voltak, mint ő, de a 

legtöbbjük szép ruhát viselt és olyan cipőt, ami illett a lábára. És mindannyian inget hordtak. 

Ebédre a többi gyerek szendvicset és desszertnek süteményt vagy kalácsot evett. Billy babot 

evett, vagy néhanap nem is evett ebédre semmit. Elkezdte felismerni, hogy a családja 

szegény. 

Kezdettől fogva kívülállónak tulajdonították az idősebb fiúk. „Kukorica keksz”-nek 

csúfolták és ugratták, hogy furcsán beszélt, a kentucky-i hegyi földművesekre jellemző 

tájszólással. És kinevették, amiért olyan rongyosan nézett ki. 

Néhány héttel az iskolakezdés után Billy és néhány korabeli srác elhatározták, hogy 

elmennek horgászni a „jég” tavacskára, amely a Branham kunyhó mögött volt. Azért hívták 

„jég” tavacskának, mert Wathen(vátön) úr minden télen jégtömböket vágott innen, eltárolta 

fűrészporban és nyáron arra használta, hogy a hűtőládákat hidegen tartsa a tejcsarnokában. 

Billy izgalomba jött, hogy a fiúk őt is belevették a tervbe. Nem csak hogy nagyon szeretett 

horgászni, de vágyott arra, hogy ő is a „bandához” tartozzon. 

Iskola után Billy buzgón szaladt haza, hogy lehozza a padlásfülkéből a házi készítésű 

pecabotját. A teniszcipői nem voltak igazán jók a lábára és az egyik nagylábujját fájdalmasan 

felhólyagosították. Aznap az iskolában ez a hólyag kötötte le a figyelmét. Minden alkalommal, 

amikor megmozdította a lábát, a hólyag annyira fájt, hogy nem tudott miatta a tanulásra 

figyelni. Most izgatottságában és sietségében könnyen elfelejtkezett a fájdalomról. Berontott 

a kunyhóba és már az egyik lábát a létrára tette, amikor érezte, hogy egy erős kéz megragadja 

a vállát. Édesapja fordította maga felé. 

„Billy, fontos munkám van a számodra ma délután. Vizet kell hordanod nekem a 

főzdéhez.” 

Billy-nek meghűlt a vér az ereiben. „De apa, úgy volt, hogy délután horgászni megyek a 

barátaimmal.” 

„Holnap elmehetsz horgászni. Ma estére lefőzök egy adag kukoricawhisky-t és egy kicsit el 

vagyok maradva. Elég víznek kell lennie a csűrben, hogy a csöveket felfűtsem. Elég idős vagy, 

hogy dolgozz, és nekem szükségem van a segítségedre. A vödrök a pajtánál vannak, a kút 
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mellett. Most mássz fel és válts ruhát. Én hátul leszek a csűrben, előkészítem a főzdét.” 

Billy elindult lassan a létrán, az arcát elfordítva, hogy édesapja ne lássa könnyeit. 

„És ne feledd,” – tette hozzá Charles, – „el ne áruld! Erről senkinek egy szót sem!” 

„Igen, apa.” 

Habár a Nemzeti Szesztilalmat csak 1919-ben szavazták meg, egyes államokban már egész 

korán, 1906 óta alkoholellenes törvények voltak. 1916-ban már Indiana is „száraz” államnak 

számított. Charles nem tudott meglenni whisky nélkül. Mivel arra nem volt elég pénze, hogy a 

feketepiacon vegye meg, egy szomszéddal, Dornbush úrral összeeszkábáltak egy pálinkafőzőt 

a ház mögötti csűrben, hogy lefőzzék a maguk házi szeszét. Miután eladták a maradékot a 

szomjas szomszédoknak, szert tettek egy kis plusz pénzre is. Elhatározták, hogy építenek még 

egy főzdét. Ma este mindkettőt fel akarták fűteni, és mindennek készen kellett állnia hozzá. 

Billy sokáig ült a szalmazsákján, miközben érezte, ahogyan a lábán a hólyag együtt lüktet a 

szívverésével. Sikerült annyi erőt összeszednie, hogy átöltözzön. Nagy megkönnyebbüléssel 

rúgta le cipőit. Kibújt az iskolai nadrágjából és magára ráncigálta a kantáros nadrágját. A 

nadrág vállpántjai hiányoztak, most spárgával volt felkötve, a végén szöggel gomb helyett. A 

szögek könnyen átmentek a gomblyukakon a mellrészen, és félrefordítva nem csúsztak ki. 

Ezután „megtönkölte” a nagylábujját, ami azt jelentette, hogy fogott egy kukoricacsutkát és a 

fájós lábujja alá kötötte, hogy távol tartsa a piszoktól. 

Lassan lemászott a létrán és lekászálódott a dombon a pajtáig. Két melaszos vödör volt a 

kútfő mellett. Billy telepumpálta őket. A vödrökbe 2 és negyed liter víz fért egyenként, és az ő 

hétéves izmai ennyit tudtak csak felemelni hevenyészett, madzagból készült fülüknél fogva. 

Aznap délután az idő meleg és teljesen csendes volt. Még csak egy enyhe fuvallat sem 

lengette a száraz fűszálakat. Ahogy Billy elindult felfelé az úton, nevetést hallott nem messze, 

a „jég” tavacska felől. A barátai már ott voltak, pecáztak, viccelődtek és jól érezték magukat. 

Billy csalódottsága könnyek áradatában tört magának utat. 

Félúton domboldalon, a kert mellett Billy leült egy kicsit pihenni egy nagy ezüstnyárfa 

árnyékába. Arca maszatos volt, ahogyan a könnycseppek végigcsorogtak rajta. Azt dünnyögte, 

„Szörnyű; az összes többi fiú amott horgászik, nekem meg itthon kell maradnom, hogy vizet 

hordjak.” Zajt hallott, mint amikor a szél susogtatja a leveleket – sssssssh. De Billy nem érezte 

a szellőt. „Mi ez?” – gondolta, és körbe nézett. Az éppen még csak barnulni kezdő levelek 

teljesen mozdulatlanok voltak. Sehol semmi jele sem volt szélnek. Folytatta duzzogását. „Az ő 

apukáik nem csinálnak ilyet. Miért kell nekem vizet hordanom ezekhez a pálinkafőzőkhöz?” 

Megint hallotta a szélfúvást. Felállt és megnézte a feje fölötti ágakat, de semmi sem 

mozdult. Eldünnyögött még néhány panaszt, aztán felvette vödreit és elindult az úton. 

„Megtönkölt” lábujja sajátos nyomot hagyott a poros ösvényen. Nem jutott még messzire, 

amikor újra hallotta azt a zajt – ssssssh – hangosabban, mint előtte. Billy megfordult és ez 

alkalommal látott is valamit. Egy forgószél kavargott a fa ágai között középtájon. Ebben még 
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nem is volt semmi különös. Ősszel gyakoriak a forgószelek. Gyakran látta, ahogy keresztül 

kavarogtak a mezőkön, felkapták és magukkal vitték a száraz leveleket. De azok a forgószelek 

mindig mentek valahová, a föld felett suhantak. Úgy nézett ki ez a forgószél egy helyben 

maradt. Billy lenyűgözve nézte a zöld, barna és sárga levelek susogó forgatagát. 

Hirtelen egy hang dördült a fáról – egy mélyen zengő hang, „Soha ne igyál, ne dohányozz 

és semmilyen módon ne szennyezd be a tested! Feladatod lesz, amikor idősebb leszel.” 

Billy olyan tisztán hallotta a szavakat, mintha édesapja szólt volna, de ez nem az ő hangja 

volt. Soha nem hallott ilyen határozott hangot előtte. Vödreit földre ejtve kezdett futni a 

kunyhó felé, miközben torka szakadtából sikított. 

Ella a karjaiba zárta. „Billy, mi van? Megmart egy kígyó?” Azt gondolta, hogy talán a kert 

mellett sétálva rálépett egy rezesfejűre, egy arrafelé gyakori mérges kígyóra. 

„Nem, édesanyám.” – dadogta, a dombon lefelé, a kert felé mutatva. – „Van ott lenn egy 

ember a fán.” 

„Óh, Billy, Billy. Ugyan már. Megálltál egy kicsit aludni?” 

„Nem, asszonyom. Van egy ember azon a fán, és azt mondta nekem, hogy ne igyak és ne 

dohányozzak.” 

Ella nevetett ezen. Megölelte fiát és homlokon csókolta, hogy lecsillapítsa az idegeit. De 

Billy hisztérikus maradt és nem akart lenyugodni. Édesanyja ágyba fektette és átsietett a 

legközelebbi szomszédhoz, akinek volt telefonja és kihívta az orvost. Az esetet hallva a doktor 

azt mondta: „A fiú csak ideges. Majd túl lesz rajta.” 

Aznap este Billy elismételte a történetet vacsoránál. „Van egy ember azon a fán és 

hallottam, amit mondott nekem. Soha többé nem megyek oda.” És nem is ment. Attól a 

naptól fogva, amikor a pajtához ment, mindig kikerülte a nyárfát, a kert távolabbi vége felől 

menve. 

 

KÉT HÉTTEL KÉSŐBB Billy és Edward a kunyhó előtt golyóztak az almafa tövében, amikor 

Billy-t hirtelen különös érzés fogta el – feszültség, amitől a bőre bizsergős lett, mintha valami 

féle láthatatlan energia vette volna körül. Felnézett és az Ohio(ohájó) folyó valahogy 

közelebbinek tűnt, mint máskor. Ahogy Billy a folyót nézte Jeffersonville irányában, a 

pusztaság a szeme előtt kezdett el változni. Egy híd kezdett formálódni a parton, átívelve a 

folyót, fokozatosan épülve, mintha gyorsított felvételt nézne. Ez nem olyan volt, mint azok az 

alacsony, lapos hidak, melyeken akkor jött keresztül, mikor Indianá-ba költözött. A híd 

óriásinak tűnt, hatalmas, vasszerkezetű ívvel felül. Billy soha nem látott még semmi ehhez 

hasonlót. Közelebbről nézve észrevette, hogy emberek dolgoznak ennek a 

szuperépítménynek a tetején. Aztán látta, hogy az egyik ív eltörik. Emberek bukfenceztek le a 

gerendáról lassított felvételben. Billy megszámolta őket, amint estek. Látta, amint 16 ember 

eltűnik a sötét habok között. 
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Eldobta az üveggolyós zacskót, és fékezhetetlen sikítással szaladt be a kunyhóba. Ella 

minden tőle telhetőt megtett, hogy lenyugtassa. Mikor végre meghallgathatta a történetet, 

azt mondta: „Billy, csak álmodtad.” 

Billy erősködött: „Nem, anya. Volt egy furcsa érzésem, és amikor felnéztem a folyóra, 

pont ezt láttam. Láttam! Ó, anya, én félek.” 

Charles is kifejtette véleményét. „A fiú csak ideges, ahogy az orvos mondta.” 

De Ella nem volt benne biztos. Emlékezett a napra, mikor négy évvel ezelőtt Billy 

gagyogott valamit arról, hogy egy madár azt mondta neki, hogy New Albany(nyúelböni) közelében 

fognak lakni. Elég különös, de igaz lett. Egy híd a folyón át? Tizenhat ember meghal? Mi van 

akkor, ha egy nap tényleg megtörténik? Ella leírta az esetet, azt gondolva: „Majd meglátjuk.”  
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3. fejezet 

A nyomor bűze 

1916 – 1917 

 

 

AZ ISKOLA TÖBB IRÁNYBA is kiterjesztette Billy szemléletét. Egy olyan világról tanult, 

amely Indiana és Kentucky(kentáki) zöld dombjain túl húzódik: egy háborúban lévő világról. 

Olyan országok neveit hallotta, melyekről korábban nem is tudta, hogy léteznek – 

Németország, Ausztria, Magyarország – és tanult arról is, hogy ezek az országok szövetséget 

hoztak létre Franciaország, Nagy-Britannia és Oroszország ellen. Habár 1916 őszén az 

Amerikai Egyesült Államok még semleges maradt, Temple asszony folyamatosan tájékoztatta 

diákjait a külföldi eseményekről. Gyakran vitt újságot az iskolába, melyből cikkeket olvasott 

fel a háborúról a gyerekeknek. Billy képzeletében gyalogos katonákról és parancsokat 

osztogató tábornokokról szóló beszámolók, vad csaták és romantikus hősök kavarogtak. Néha 

az ebédidő egy órájának felét azzal töltötte, hogy az újságban megjelent katonák fényképeit 

nézegette. Néhanap Jeffersonville központjában is látott katonákat. Csinos egyenruhájuk 

lázba hozta Billy hétéves képzeletét, hogy ő is katona akarjon lenni. 

Lloyd Ford, Billy egyik iskolás pajtása kapott egy cserkész egyenruhát, mivel a nyári 

hónapokban a Nyomkereső magazint árulta. Lloyd gyakran viselte az iskolában is, Billy nagy 

irigységére. Jelvényekkel teli mellrészével, rangjelzéseivel az ingujjon, katonás sapkájával, és a 

külső felén egy sávval a nadrágján Lloyd Ford cserkészegyenruhája Billy álmainak netovábbja 

lett az öltözékek között. Tudta, hogy ha valaha ilyen egyenruhát viselhetne, akkor nagyon 

tekintélyes embernek érezné magát. 

Egy nap Billy elég merészséget szedett össze magában ahhoz, hogy megkérdezze, „Lloyd, 

ha elkoptatod ezt az egyenruhát, nekem adnád majd?” 

„Persze Billy. Neked adom majd” – válaszolta Lloyd. 

Október vége felé az idő kezdett hidegre fordulni. Minden reggel dér lepte a mezőket és 

ritkán olvadt el tíz óra előtt. Billy, még mindig ing nélkül, reszketve futott végig Utica 

Pike(jutikapájk)-on. Ha elég korán ért az iskolába, akkor fel tudott melegedni az öntöttvas szenes 

kályhánál, mielőtt az óra kezdődött, és kijelölt helyére kellett ülnie. Wathen(vátön) asszony, 

Charles főnökének felesége megláthatta, ahogyan fedetlen mellkassal szaladt iskolába, mert 

egy nap egy használt kabátot adott neki, aminek egy sasos jelvény volt a karján. Billy annyira 

élvezte a melegét, hogy minden percben viselte, amikor a kunyhón kívül dolgozott vagy 

játszott. Az iskolában a gallérjánál biztosítótűvel összefogva hordta, hogy a többi gyerek ne 

vegye észre, hogy nem visel alatta inget. 



22 

Éjjel a padláshálón a csillagok bekukucskáltak a zsindelylapok rései között Billy-hez és 

öccseihez. Amikor elkezdett esni a hó, Ella egy darab viaszkos vászonnal takarta be a fiúkat, 

hogy alvás közben el ne ázzanak. Reggelre a vászon friss hóval volt meghintve. 

Ella már elkészítette a reggelit, mielőtt a fiúk felébredtek – forró pirítóst cirok melasszal. 

Egyik reggel a padlásfülke létrájához ment és felszólt: „Billy! Gyere le Edward-dal és 

reggelizzetek!” 

„Anya, nem látok!” – válaszolta Billy. – „Valami van a szemeimben.” A szempilláik 

összeragadtak a padlásfülkében az egész éjszaka lengedező fagyos szellőtől. 

„Genny van a szemeden. Egy perc és hozom a mosómedvezsírt” – mondta Ella. 

Amikor csak mosómedvét lőtt Charles(csárlz), levágta a kövérjét a húsról, Ella pedig 

kisütötte belőle a zsírt és kannába tette. A mosómedvezsír volt a családban a mindent 

gyógyító szer. Ella ezt adta terpentinnel és petróleummal a gyerekeknek, ha megfáztak. Ezt 

kellet lenyelniük, ha fájt a torkuk. Most pedig Ella addig masszírozta meleg mosómedvezsírral 

a fiúk szemhéját, míg végre ki tudták nyitni a szemüket. 

Billy és Edward iskolába menet néha szekérnyomokban tudtak átmenni a nagy havon, 

máskor maguknak kellett utat törniük a hófúvásokon. Mire megérkeztek, mindig csurom 

vizesek voltak térdmagasságig. Szerencsére ebédszünetig megszáradt a nadrágjuk és a 

cipőjük. 

Mindig együtt vitték az ebédjüket egy kétliteres melaszos vödörben. Édesanyjuk a 

vödörbe egy kis befőttes üvegbe zöldfőzeléket, egy másik üvegbe babot, két darab, reggelről 

megmaradt kukoricakenyeret és két kanalat rakott. Billy érezte a többi gyerek sütőben sütött 

kenyerének illatát, és olyan jónak tűnt. Tudta, hogy azok a gyerekek ebédre szendvicset és 

sütit esznek, és szégyellte volna, ha látják szegényes babját és kukoricakenyerét. Így hát 

lesétáltak Edward-dal a folyóhoz, leültek egy farönkre, és maguk közé tették a befőttes 

üvegeket, hogy magukban egyenek. Először Billy szedett magának egy kanállal, majd Edward 

merítette meg a kanalát, aztán újra Billy, egymást váltva, gondosan ügyelve, hogy mindkét 

üveg tartalmát egyenlően elosszák. 

1916 karácsonyához közeledve Temple tanítónő diákjaival piros, fehér és kék papírból 

csíkokat vágatott, hogy láncot ragasszanak belőle, amit otthon a karácsonyfájukra 

tekerhetnek. Charles még soha nem állított karácsonyfát a kunyhóban, de amikor Ella 

meglátta, hogy milyen díszeket készítettek a fiai, elhatározta, hogy ebben az évben másként 

lesz. Fogott egy fejszét, elment az erdőbe és egy bozontos kis cédrussal tért vissza. Körülfonta 

a két papírlánccal, de még így is elég csupasznak tűnt. Charles vetett pattogatni való kukoricát 

idén a kertbe, és Ella szerint eljött a megfelelő pillanat a felhasználására. Egy lefedett 

lábasban ki is pattogtatta a nyílt tűz fölött rázogatva. Tűvel és cérnával fel is fűzte hosszú 

láncba, majd többször körbetekerte vele a cédrust, míg végül elégedetten nyugtázta, hogy 

most már valódi karácsonyfa kinézete van. 
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A fadíszítés után Ella a kimaradt pattogatott kukoricát belerakta a kétliteres vödörbe, 

hogy Billy és Edward elvigye az iskolába ebéd utáni csemegének. A két fiú az ebédes vödrüket 

az öltözőszobában hagyta egy polcon, a többi fiú kabátja fölött. (Billy még mindig egész nap 

hordta kabátját, még az iskolában is.) Reggel tíz óra körül Billy gondolatai a pattogatott 

kukorica felé terelődtek. Milyen lehet az íze? Aztán azt gondolta, „Vajon hogyan kóstolhatnék 

meg egy maroknyit belőle még ebéd előtt?” Így hát jelentkezett és megkérdezte Mrs. 

Temple-től, hogy kimehetne-e a mellékhelyiségbe. Kimehetett. Ahogy Billy átment az öltözőn, 

levette a vödör tetejét, kivett egy jó nagy maroknyi kukoricát és visszatette a vödör tetejét. 

Kiment a szabadba a nagy téglakémény mögé és megette a kukoricát, szemenként 

majszolgatva. Gondosan letörölte a kezét és az arcát, hogy csalásának ne legyen árulkodó 

nyoma. 

Ebédidőben Billy és Edward lementek a folyóhoz, hogy farönkjükön megebédeljenek. 

Mindketten a pattogatott kukoricát akarták első fogásként elnyammogni. Amikor felnyitották 

a vödröt, azt látták, hogy a kukorica egy harmada eltűnt. Edward őszinte megdöbbenéssel 

nézett Billy-re és azt mondta: „Nézd már, valami történt a kukoricával.” 

Billy próbált ugyanolyan megdöbbentnek látszódni, mint testvére. „Igen, tényleg.” 

Edward soha még csak nem is gyanította, hogy mi az igazság. 

Karácsony este a fiúk kiakasztották a zoknijaikat. A következő reggelen mindegyikőjük egy 

narancsot és három cukorkát talált benne. Billy azt gondolta: „Ó, milyen nagyszerű ember ez 

a Mikulás, hogy eljött ezt elhozni.” Még karácsonykor megette a narancsot, de a héját 

kiszárította, hetekig a zsebében hordta, és úgy szopogatta, mint más a nyalókát.  

1917. januárjában Billy észrevette az iskolában, hogy Lloyd a karácsonyi szünet óta nem 

hordja az egyenruháját. Megkérdezte tőle: „Lloyd, mi van a cserkészruháddal?” 

Lloyd azt mondta: „Sajnálom Billy, elfelejtettem, hogy neked kell. Majd megkérdezem 

édesanyámat.” Másnap Lloyd kiábrándító híreket hozott. „Anya a kabátból matracot csinált a 

kutyának, Billy. A nadrágból pedig foltot csinált apa nadrágjára. Nem maradt belőle más, csak 

az egyik nadrágszár.” 

Billy tántoríthatatlan volt. „Akkor hozd el nekem azt a nadrágszárat!” 

Így Billy egy elnyűtt cserkészegyenruha egyik nadrágszárának büszke tulajdonosa lett, 

melynek egy csík volt függőlegesen az oldalán és egy kötőzsinór a végén. Annyira akarta 

viselni azt a nadrágszárat az iskolában, de nem talált rá jó alkalmat. Ezért a kabátja zsebébe 

csúsztatta, ahol a megfelelő pillanatra várva tartotta. Nem kellett sokáig várnia. 

Egy hatalmas hóvihar zúdította fehér haragját Indiana vidéki részére. Néhol a hótorlaszok 

több mint 5 méter magasak voltak. Ezután ónos eső esett, jéggel zománcozva be a havat és a 

fákat. Ez tökéletes körülményeket teremtett a szánkózáshoz. Az Utica Pike(jutikapájk)-i iskola 

tanulói az ebédszünetüket szánkózással töltötték egy közeli nagyobb dombon. Minden 

gyereknek boltban vásárolt szánkója volt – mindnek, kivéve Billy-t és Edward-ot. Billy 
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emlékezett, hogy van egy régi vas lavór a szemétdombon, lenn a folyónál. Elment érte, így 

hamarosan ő és Edward is csatlakozott a többi fiúhoz a domb tetején. Belemásztak a lavórba 

– Billy hátulra, miközben Edward-ot átfogta a lábával elöl – és úgy szánkáztak le, csúszás 

közben körbe pörögve. Nagyszerű szórakozás volt, de a lavór rozsdás alja történetesen 

kiszakadt, így valami mást kellett találniuk, amin szánkózhatnak. Ez alkalommal egy farönköt 

dolgoztak meg, addig faragva, amíg az eleje kicsit hasonlítani kezdett a szánkókéra. Annyira 

erős volt a jégpáncél a havon, hogy működött a dolog, így a két fiú felült az összeeszkábált 

szánkóra, és a domb legmeredekebb lejtőjén száguldottak le. 

Az egyik ilyen különös futamuk csúnya bukással végződött a domb alján. Billy hóval 

kitömött kabátban, tompán fájó lábbal állt fel. A többi gyerek köré gyűlt és kérdezgették, 

hogy jól van-e. „Jaj, megsérült a lábam,” – nyöszörögte. Aztán hirtelen észbe kapott. „Erről jut 

eszembe, hogy a zsebemben van a cserkészegyenruhám egyik nadrágszára. Abból jó 

kötözőszer lesz.” Elővette zsebéből a nadrágszárat, áthúzta a tenisz cipőjén, felhúzta fájós 

lábára és rögzítette. Éppen ekkor megszólalt az iskolacsengő, mely hívta őket az órakezdésre. 

Azon a délutánon Mrs. Temple előrehívta Billy-t a táblához. Miközben a feladaton 

dolgozott, Billy oldalvást állt, remélve, hogy a többi diák nem veszi észre, hogy csak az egyik 

lábán van egyenruha. De természetesen mindenki észrevette. Az elfojtott kuncogások 

hamarosan hangos hahotázásokba mentek át. 

Billy sírva fakadt, Temple asszony pedig hamarabb hazaküldte aznap. 

Áprilisban Mrs. Temple egy louisville(luivill)-i újságot vitt az iskolába, melynek a főcíme azt 

harsogta, hogy AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HADBA SZÁLL NÉMETORSZÁG ELLEN. Hangosan 

felolvasta a cikket, elmagyarázva, hogy hogyan süllyesztettek el német tengeralattjárók 

három amerikai kereskedő hajót 1917. március 18-án, arra kényszerítve Woodrow(vudró) 

Wilson elnököt, hogy feladja Amerika semlegességét. Az Amerikai Egyesült Államok belépett 

a háborúba. 

Odakint a tölgyfák rügyezni kezdtek és a napok egyre melegedtek. Délután Billy nehéz téli 

kabátja alatt izzadva ült az órán. Nagylábujjai kikandikáltak a teniszcipője orrán. 

Egy nap Mrs. Temple arra lett figyelmes, hogy a terem hátuljában a diákok fura arcokat 

vágnak, miközben úgy tartják az orrukat, mintha valami nagyon büdös lenne. Szerette volna 

tudni, hogy köze van-e ennek a kis William Branham-hez. Miért ragaszkodik a téli kabátjához 

még egy ilyen forró délutánon is? „William, miért nem veszed le a kabátodat? Nincs 

meleged?” – kérdezte tőle. 

Billy szíve szinte megállt. Nem veheti le a kabátját; nincs rajta ing! „Nem asszonyom, egy 

kicsit fázom.” 

„Fázol, egy ilyen napon?” – csodálkozott. 

„Igen, asszonyom.” 

„Jobb lenne, ha ide ülnél egy kicsit a tűz mellé.” – mondta. 
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Billy egész télen megőrizte a titkát, és nem szerette volna, ha most kiderül. Kelletlenül 

húzta a székét búboskemence mellé, miközben Mrs. Temple egy újabb lapát szenet dobott a 

bele. Izzadság ült ki a homlokára, majd végigfolyt az arcán. 

Mrs. Temple megkérdezte: „William, még mindig fázol?” 

„Igen, asszonyom.” 

„Beteg lehetsz. Haza kellene menned.” – csóválta a fejét. 

Billy jó pár napig otthon maradt, azon tűnődve, honnan szerezhetne egy inget, hogy újra 

iskolába mehessen. Nagynénje – édesapja testvére – a dombon túl lakott nem messze tőlük. 

Volt egy lánya, aki Billy-vel volt egykorú. Nemrég voltak náluk látogatóban, és unokahúga ott 

felejtette egy ruháját. Habár farkasfogas minta díszítette elöl és hátul, Billy elhatározta, hogy 

az ingrészt kiszedi a ruhákból. A szoknya nagy részét levágta róla, a maradékot pedig a 

nadrágjába gyűrte. Aztán megnézte magát odakint az almafára szegelt törött tükörben. 

Megrázta a fejét és keresztbe fonta az ujjait. 

Amikor az iskolatársai meglátták a farkasfogas díszítést a mellkasán, elkezdték csúfolni: 

„Ez egy lányruha.” 

„Nem, nem az,” – bizonygatta Billy – „ez az én indián öltözetem.” 

Ezen még jobban nevettek, és kegyetlenül kigúnyolták. „Billy Branham lányruhában jár. 

Milyen pipogya!” 

Gúnyolódásuk ellenére Billy ezt az inget viselte minden nap egészen a nyári szünetig. 

Muszáj volt neki. Ez volt az egyetlen inge. 
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4. fejezet 

Kíméletlen verés 

1922 – 1923 

 

 

1923. MÁJUS 5-ÉN Ella Branham megszülte nyolcadik fiát, név szerint Howard Duffy-t. Így 

csatlakozott a többiekhez, sorban az ifjabb Charles 4 éves, Jesse(dzseszi) 7, Edgar 9, Melvin 11, 

Henry 12, Edward 13, és William, aki most 14 éves volt. Charles Branham egyre nehezebbnek 

találta nyolc gyermekének az élelmezését, különösen a téli hónapokban. 1922-23 telére Billy 

kiépített egy sor csapdát, így segítve, hogy legyen étel az asztalukon. Mr. Wathen(vátön) 

földjének erdős területein nyüzsögtek a pézsmapatkányok, oposszumok, nyulak, hódok és 

bűzös borzok. Billy minden reggel 2 órakor fogta a lámpását és kiment a csapdákat 

ellenőrizni. Sokszor épp időben ért haza, hogy iskolába indulhasson. Mivel csak egy öltözet 

ruhája volt, gyakran úgy ült az órákon, hogy olyan szaga volt, mint annak a borznak, amit 

aznap reggel nyúzott. Ezért a többi diák nagyon undorodott tőle. De ez a plusz munkája 

nagyon jól jött a családjának. Ha nyulat fogott, el tudta adni 15 centért, aztán abból tudott 

venni egy doboz 22-es töltényt, és tudott lőni még három-négy nyulat. Édesanyja nyulat tálalt 

vacsorára kétszersülttel és mártással. A többit Billy eladta a városban és a pénzen 

kukoricadarát és búzalisztet vett. 

A városba járás gyakran nyomasztó volt Billy-nek. A Branham-eknek rossz hírük volt 

Jeffersonville környékén. Többször is megesett, hogy az emberek átmentek az út túloldalára, 

hogy kikerüljék Billy-t. Néhányan csak addig beszélgettek vele, amíg senki sem látta őket, de 

amint valaki más arra jött, az illető befejezte a beszélgetést Billy-vel és elsétált. Ez fájt. Billy 

tudta, hogy édesapja és nagybátyja rossz társaságnak számított – cigarettáztak, dohányt 

rágtak, szerencsejátékot űztek és alkoholt csempésztek – de Billy azt gondolta keseregve, „Én 

mit tettem? Én abban nem vagyok hibás. Soha életemben nem ittam. Engem miért vesznek 

egy kalap alá velük” 

Nem mintha Billy nem próbált volna meg inni. Egy vasárnap reggel a forrásnál ő és 

Edward a folyóhoz sétált édesapjukkal és Mr. Dornbush-sal, azzal a szomszéddal, aki a 

hegesztéseket csinálta Charles lepárlóján. A két fiú azt tervezte, hogy az öreg, lyukas evezős 

csónakjukon mennek majd fel-le a folyón, és eldobott üres üvegeket keresnek. Charles-nak 

mindig szüksége volt üres üvegekre a házi készítésű italához, és jól megfizette őket; egy 

ötcentest adott egy tucatért. Mr. Dornbush rokonszenvezett Billy-vel, és most Billy szeretett 

volna jó benyomást tenni rá, remélve, hogy Mr. Dornbush majd kölcsönadja ma reggelre 

vízhatlan csónakját. Billy csónakjának nem volt kormánylapátja, ezért nehezen lehetett 

kezelni az erős sodrásban. Evezőnek Billy két régi deszkát használt; az egyikkel ő evezett 
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esetlenül a csónak egyik oldalán, míg a másikkal Edward lapátolt a másik oldalon. 

A folyóhoz közel egy fa volt az útra dőlve. Charles átvetette egyik lábát a törzsén, de 

ahelyett, hogy átmászott volna, hátradőlt egy faágnak támaszkodva. „Álljunk meg itt egy kis 

felüdülésre!” – mondta. Előhúzott a farzsebéből egy üveg whisky-t, jól meghúzta, majd átadta 

barátjának. Mr. Dornbush kortyolt egyet és visszaadta Charles-nak, aki egy hajtás ágai közé 

rakta, ami a kifordult gyökérzet mellett volt. 

Billy-nek úgy tűnt, ez egy jó alkalom szívességet kérni. „Mr. Dornbush, maga szerint 

kölcsönkérhetnénk a testvéremmel a csónakját ma reggelre?” 

„Persze, Billy. Rendben van.” 

„Ez az ember kedvel engem” – gondolta Billy az izgalomtól megremegve. 

Charles hörpintett még egyet a whisky-ből és újra a barátjának adta. Miután Mr. 

Dornbush eloltotta szomját, átadta a palackot Billy-nek, mondván: „Tessék, Billy. Igyál egyet!” 

„Nem, köszönöm. Nem iszom.” – mondta Billy. 

Mr. Dornbush megdöbbentnek látszott. „Azt akarod nekem mondani, hogy ír létedre és 

Branham létedre nem iszol?” 

Charles utálkozó arckifejezéssel bólintott, miközben azt mondta: „Egy rakás fiút nevelek, 

de csak az egyikük pipogya, és az Billy. 

„Én? Pipogya?” – lobbant fel Billy. Még a gondolattól is megborzadt. „Elegem van már 

abból, hogy pipogyának hívnak. Ide azt az üveget!” Mr. Dornbush átnyújtotta a flaskát. Billy 

kirántotta a kezéből, kihúzta a dugót és haragos elszántsággal szorította ajkaihoz. Kezdte 

felfelé billenteni, de mielőtt akárcsak egy csepp whisky is a szájához ért volna, zajt hallott, 

mintha forgószél suhogtatná a leveleket – sssssssh. A keze megállt – az üveg még az ajkain 

volt. Ezt nem csak képzelte; olyan tisztán hallotta, mint a beszélgetést maga körül. Sssssssssh. 

Billy emlékezete visszaidézte azt a hangot a nyárfán, mely azt parancsolta: „Soha ne igyál, ne 

dohányozz és semmilyen módon ne szennyezd be a tested! Lesz számodra egy munka, mikor 

idősebb leszel.” Billy ijedten dobta le az üveget és futásnak eredt a mezőn keresztül, amilyen 

gyorsan csak tudott, miközben a csalódottság és zavarodottság keserű könnyei csorogtak 

arcán. 

„Látod, én megmondtam. Ez egy pipogya” – gúnyolódott Charles. 

Billy bármerre is fordult, az élet árnyas oldalát látta. Folytatta az iskolai tanulmányait a 

hetedik osztályig. Olyan volt ez számára, mint mankóval hegyet mászni. A vidéki 

iskolarendszer elvárta a diákjaitól, hogy megvegyék maguknak a könyveiket és a 

felszereléseiket. Billy szüleinek nem volt elég pénzük ceruzára és papírra, pláne 

tankönyvekre. Így minden alkalommal, amikor Billy meg akarta tanulni a leckét, kölcsön 

kellett kérnie hozzá a könyvet egy másik diáktól. 

Az akkori iskolai követelményt úgy állították össze, hogy csakúgy segítsen kialakítani egy 
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gyermek erkölcsi jellemét, mint az értelmét. Az egyik lecke mélyen megérintette Billy-t, 

mégpedig Longfellow „Az élet zsoltára” című verse. 

Ez a vers megihlette Billy-t. De még legvadabb álmaiban sem tudta volna elképzelni, hogy 

milyen mély nyomot hagy az élete az idő homokjában. Most azonban Longfellow verse a 

remény énekét dalolta a kietlen földön. Ezek a fennkölt szavak Billy szívéhez szóltak és 

bátorították ezt a zilált, 14 éves fiút, aki igyekezett megérteni minden igazságtalanságot, amit 

az életében látott. Az idősebb fiúk minden lehetőség kihasználva gúnyolták és zaklatták – 

mert Kentucky-ban született, mert szegény volt, mert korához képest alacsony volt, mert más 

volt. 

Mostanra megértette a családja szegénységének az okát: hogy édesapja iszik. Egy nap, 

mikor az iskolás gyerekek heccelték, hogy milyen rongyosan öltözik, Billy olvasott egy 

epizódot egy történelemkönyvben, amiben Abraham Lincoln kiszállt egy hajóból New Orleans 
(nyúorlínsz)-ban és elhaladt egy rabszolga árverés mellett. E szerint a beszámoló szerint Abraham 

Lincoln látta, amint a fehér emberek egy nagy, erős néger rabszolgára licitálnak, miközben a 

rabszolga felesége és gyerekei oldalt álltak és sírtak. Lincoln összecsapta a tenyerét, és azt 

mondta: „Ez rossz így! És egy napon majd ellene fordulok, még ha az életembe kerül is!” Billy 

félretolta a történelemkönyvet és azt gondolta,  

„Az ivás is rossz! És egy nap ellene fordulok, még ha az életembe kerül is!” 

De semmi nem hozta annyira tűzbe, mint amit a földrajzkönyvben olvasott az arizonai 

sivatagról. Vágyott ott lenni; vágyott lovagolni a kaktuszokkal tűzdelt nyílt térben. Olyan 

romantikusnak, olyan békésnek, olyan idillikusnak hangzott. Felébredt benne a költő, de nem 

volt semmije, amire leírhatta volna a gondolatait; így hát kölcsönkért egy darab papírt a 

mellette ülő diáktól, és ezt írta: 

 Egyedül vagyok, óh mily egyedül, 

  bárcsak lennék messze délnyugaton, 

 hol az árnyék mélyre bukik 

  fenn a sziklás havason. 
 

 Látom is a prérifarkast ólálkodni 

   a naplemente lila lepelén.  

 Hallom is a szürkefarkast ordítani 

  hol hosszúszarvú legelész. 
 

 És hallom, valahol a kanyonban 

  panaszkodik egy oroszlán, 

 messze a Catalina hegyek közt 

  Arizona vonalán. 

 



29 

Sajnos a zaklatás az idősebb fiúk részéről tovább ment a csúfolódásnál és gúnyolódásnál. 

Iskola után a fiúk bandába verődtek, és többször lecsaptak rá. Bár korához képest kicsi volt, 

Billy elég bátor és határozott volt az ökölharchoz. A fiúk leütötték, ő pedig újra felkelt. Addig 

ütötték le újra és újra, míg volt ereje felkelni. Sokszor a vacsoráját egy szalmaszálon keresztül 

szívogatta, mert az ajkai annyira szét voltak zúzva, hogy nem tudott szilárd ételt enni. 

1923-ban, egy tavaszi napon Billy hazakísért egy lányt az iskolából, miközben vitte a 

könyveit. A kunyhójuk felé menet az úton öt kötekedő vette körül. Letaszították a porba. 

„Miért sétálsz te azzal a lánnyal?” – gúnyolódott megvetően az egyikük. ”Ja, nem akarjuk, 

hogy vele sétálj, te koszos, kentucky-i réz-bandi!” – kötekedett a másik. Tudták, hogy Billy 

Kentucky-ban született és hogy édesanyja félig indián, amitől rézbőrűnek számított, ezért 

csúfolták kentucky-i 'rézbandi'-nak. 

Erre a sértésre Billy talpra ugrott és támadásba lendült, miközben az ökleit vadul lengette. 

De öten már túl sokan voltak. Támadói addig birkóztak vele, míg végül karjait leszorították. 

Aztán, míg négy fiú lefogta, az ötödik egy követ fogott a kezébe és addig sulykolta vele Billy 

arcát, míg az teljesen elgyengült és majdnem eszméletét vesztette. 

„Ígérem, egyenesen hazamegyek, csak engedjetek el.” – kérlelte őket Billy. 

Mivel már úgyis majdnem eszméletlen volt, a fiúk beleegyeztek. De előbb a földre dobták, 

az arcát a kemény földútra szorították, majd mielőtt elmentek volna, aljasságuk befejező 

mozzanataként párszor belérúgtak. 

Billy tényleg egyenesen haza ment, de nem maradt ott. Levette az ajtón lógó 22-es 

Winchester puskát, beletöltött 16 töltényt, majd átvágott a fehérakácfa cserjéken az út egy 

olyan pontjára, ahol tudta, hogy a fiúk el fognak haladni. Elbújt az út mellett és várt. 

Hamarosan hangokat hallott. 

„Ebből majd tanul az a 'kukorica keksz', hogy ne sétáljon lányokkal” – mondta az egyik. 

„Láttátok milyen ijedten nézett?” – toldotta meg egy másik. – ”Ja, az a Kentucky-i 'rézbandi' 

mostantól majd ráébred, hogy hova került!” – tette hozzá egy harmadik. 

A bokrok közül kilépve Billy elzárta az útjukat, miközben puskáját felhúzott kakassal rájuk 

irányította. „Na ki akar elsőnek meghalni, hogy ne lássa a többiek halálát?” – mondta 

nyugodtan. A fiúk sápadtan rikoltottak fel rémületükben és hitetlenségükben.  

„Ne nyüszítsetek, mer' mindannyian meg fogtok halni, egyik a másik után. Veled kezdve.” 

– mondta Billy, miközben fegyvere csövét afelé a fiú felé fordította, aki a kővel többször is az 

arcába sújtott. 

Meghúzta a ravaszt. Klikk. A fegyver nem sült el. Billy gyorsan hátra rántotta a felhúzó 

kart, hogy másik töltényt juttasson a csőbe. Klikk – megint csütörtököt mondott. Mostanra az 

öt fiú már rohant, üvöltött, árkokon bucskázott át, fák mögé került, próbálva olyan gyorsan 

eltűnni onnan, ahogyan csak tudtak. Billy, azzal a feltett szándékkal, hogy megöli őket, újra és 

újra felhúzta a puskát, új töltényt juttatva a csőbe, és meghúzta a ravaszt, olyan gyorsan 
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dolgozva, ahogyan csak tőle telt – klikk, klikk, klikk, klikk ... De a puska mindegyiknél 

csütörtököt mondott. 

Az öt fiú már messze járt. Billy mögött 16 töltény hevert elszórtan a földön. Felvette őket, 

lefújta a port róluk, majd visszatette őket a puskába. Aztán fegyverével megcélzott egy fát és 

elkezdte húzgálni a ravaszt – bumm, bumm, bumm, bumm... Ez alkalommal mindannyiszor 

elsült a fegyver, a fatörzsbe tüzelve és fakérget repítve minden irányba. Billy-ben forrt a 

méreg, ahogyan az út közepén állt. Aztán hirtelen nevetni kezdett – hangos nevetéssel, ami 

mélyről tört elő. Olyan erősen nevetett, hogy feldagadt arcán könnyek kezdtek csorogni. 

Abban az évben, mikor az iskola szabadon engedte nyárra, Billy kisétált onnan és soha többé 

nem ment vissza.  
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5. fejezet 

A véletlen lövés 

1923 – 1924 

 

 

WILLIAM BRANHAM 14. nyarát – 1923-ban – azzal töltötte, hogy édesapjának segített a 

kertet gondozni és a szántóföldön dolgozni. Charles-nak volt két lova – volt egy idősebb, saját 

munkalova, egy másik, fiatalabb lovat pedig kölcsönkért Mr. Wathen(vátön)-től. Mivel két 

egyfejes „Moldboard(moldbórd)” ekéje volt, Charles mindig egyszerre használta őket. Júniusban 

Billy édesapjával a kukoricasorok között szántott, amikor a lovak elkezdtek prüszkölni és a 

lábaikkal idegesen dobogni. Billy azon küzdött, hogy a lovát a sorok között tartsa, hogy a 

Moldboard-eke ne kerüljön a kukoricaszárak közé. „Apa, mi bajuk van a lovaknak?” – 

kiabálta. 

Charles lova is táncolt éppen. Megállt, fehér-piros kockás zsebkendőjével megtörölte a 

homlokát és a látóhatárt kémlelte. „Vihar közeleg, fiam.” 

Billy a tiszta kék ég aljára meredt? „Vihar? Apa, én nem látok vihart.” 

„Fiam, te ezt nem érted. Isten ezeknek a lovaknak ösztönt adott. Messziről megérzik a 

vihart.” 

Újra elkezdtek szántani, de két sornál tovább nem jutottak, mikor sötét fellegek 

borították el az eget. Éppen csak el tudták vinni a lovakat a pajtába, mielőtt a szélvihar 

elszabadult. Billy ritkán gondolt Istenre, mivel a téma csak néha merült fel a családi 

beszélgetésekben; de aznap gondolkodott Istenről, és azon tűnődött, hogy milyen más okos 

ösztönt adhatott még az állatoknak. Belegondolva a sok csodás dologba, melyet az erdei 

teremtmények között látott, Billy arra jutott, hogy Isten elég okos illető lehet. 

Egy szombat reggel Billy megkérdezte, hogy be mehetne-e a városba aznap. Charles adott 

neki egy tízcentest a heti segítségéért, és azt mondta: „Ne költsd el mindet egy helyen, fiam!” 

Billy autóstoppal bement Jeffersonville-be és elment Jimmy Pool(púl)-nak, az 

unokatestvérének a házához. Aztán Ő, Jimmy és EarnestFisher(örnesztfiser) a belvárosban 

kószáltak, hogy elköltsék a pénzüket. Billy a kezében forgatta a tízcentest, ahogy sétált. 

Nagyon gazdagnak érezte magát. Először egy adag fagylaltot vett egy penny-ért. Miután azt 

elfogyasztotta, vett még kettőt és azokat is elnyalta. Aztán elment Schimpff(simpf) édesség 

boltjába és végignézte a polcokra sorakoztatott befőttes üvegeket, melyek telve voltak 

kemény cukorkákkal. Billy már máskor is volt itt, és már tudta, melyiket szereti a legjobban. 2 

centért vett 20 dkg erős pirosat. Ezzel 5 cent maradt nála – éppen elég Leo mozijában két 

vetítésre. 
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Miután órákig western filmeket nézett, Billy elképzelte, hogy nyugaton él hősként egy 

divatos kis farmon. Ifjúságának kitűzött célja az volt, hogy igazi cowboy legyen, igazi 

bőrnadrággal, csizmával, nagy cowboy kalappal és egy komisz lóval, melyen senki más nem 

tud lovagolni, csak ő. Gyakran hallotta édesapjától, hogy amikor ő fiatal volt, hogyan tört be 

vadlovakat és nevezett be rodeókra Kentucky-tól Texas-ig. Billy azt gondolta, „Ó, ha csak egy 

kicsit idősebb leszek, elmegyek nyugatra és igazi lovas leszek.” 

Billy az öreg munkalovon „gyakorolt”. Amikor ő és édesapja a szántóföldön töltötték a 

napjukat, Billy mindig korábban jött haza, hogy a házkörüli tennivalókat ellássa. Elvezette 

fáradt hátasát a pajta mögé egy vizes vályúhoz, amely egy kivájt farönkből készült. A ló száját 

a nyálkás vízbe merítette és nagyokat kortyolt, míg Billy levette a hámot és bevitte a pajtába. 

A vályú felett méhek döngicséltek. Billy öccsei kezdtek körben összegyülekezni. Fogták a ló 

sörényéből és farkából kifésült szőröket, „kígyót” fontak belőle és azt úsztatták a vályúban. 

Ahogyan a ló ivás közben hullámokat kavart, a lószőr „kígyó” úgy hullámzott a víz színén, mint 

ahogyan egy rezes-fejű siklik tova. 

Billy kihozott egy nyerget a pajtából, és a ló hátára vetette. Bogáncs nőtt sűrűn a vályú 

körül. Billy összeszedett egy maroknyit a szúrós terméséből és a nyereg alá tömködte, mielőtt 

a hevedert jó szorosan meghúzta. Testvérei felsorakoztak a kerítésen a mulattságra. Billy 

felugrott a lóra és sarkait a horpaszába vágta, hogy megpróbálja ugráltatni. Szegény öreg ló, 

az egész napos munkától fáradtan, csak nyerített és körbe forgott, alig emelgetve a patáit a 

földről. Billy előre-hátra hintázott a nyeregben, úgy téve, mintha a lova egy rakoncátlanul 

ugráló vadló lenne. Azt kiabálta, „Ezt nézzétek! Cowboy vagyok!” – és szalmakalapjával a ló 

farára vert. Testvérei mind nevettek és tapsoltak. 

 

AZON AZ ŐSZÖN, miután a gabonát learatták, Billy egyre több időt töltött az erdőben, 

ahol halászott és vadászott a vadászkutyájával, Fritz-cel.  

Billy nagyon szerette a kutyáját és büszke volt rá, hogy Fritz csapdába kergetett minden 

élőlényt, ami mászni tudott. Még egy bűzös borz sem tudta eltántorítani hűséges kutyáját. 

Fritz bekergette a borzot egy kisebb csalitos bozótba, és körözött körülötte, miközben 

ugatott, hogy ott tartsa a borzot. Mikor Billy is odaért, csak annyi dolga volt, hogy megemelje 

az ágakat és azt mondja, „Kapd el, pajtás!” Fritz habozás nélkül előre vetette magát és 

megragadta a borzot, nem érdekelte a szörnyű bűz, amit az rá spriccelt. Természetesen Billy 

édesanyja rosszallotta ezt a szokást. 

A vadászás és halászás több lett Billy számára, mint időtöltés; az erdőben töltött órák 

menedéket jelentettek a külvilágtól, a béke közjátéka mely nélkül az elviselhetetlen 

körülmények túlságosan megnyomorgatták volna. Az erdőben Billy többé nem érezte magát 

kívülállónak. Úgy érezte, ő is része a vadonnak, része az évszakok ritmusának, része az 

univerzum rendjének. Azt érezte, ami után vágyott. 
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Billy kezdett egyre távolabb barangolni otthonától, így egyszer felfedezte Tunnel(tánel) Mill-

t, egy vidékies tájat 24 kilométerre  északkeletre Jeffersonville-től, nem messze 

Charlestown(csárlztáun)-tól Indiana államban. A térség arról a nevezetes búza malomról kapta a 

nevét, mely Fourteen(fortín) Mile(májl) Creak(krík) mellett van. Az 1800-as évek elején egy John 

Work(vörk) nevű férfi megfelelő helyet keresett, hogy malmot építsen. Nem volt könnyű 

megtalálni a tökéletes helyszínt. A víznek elegendő sebességgel és mennyiséggel kell zúdulnia 

a malom hatalmas vízkerekére, hogy meg tudja forgatni, az évben lehetőleg a legtöbb 

hónapban. John Work felfigyelt arra, hogy Fourteen(fortín) Mil(májl) Creek(krík) csaknem teljesen 

körbefut egy nagy sziklahalmon, miközben több mint 7 métert zuhan. Jó szimattal kezdett 

számolgatni, hogy ha a domb folyásirányú oldalán építené fel a malmát, és dinamittal 

robbantana egy alagutat a sziklán keresztül meredeken fel a domb tetejéig, akkor az alagúton 

keresztül zúduló víznek mindig lenne annyi energiája, amennyi az ő vízkerekének valaha is 

kelleni fog. 1920-ban elkészült a malom és az alagút, elnyerve a területnek a nagyon találó 

Tunnel(tánel) Mill nevet. Harminc évvel később John Work(vörk) fia eladta a malmot 

WilfordGreen(grín)-nek, akinek a családja az óta is üzemeltette. Ezért hívták néha Green's Mill-

nek (Green-ék malma) a helyi lakosok. 

A civilizációtól elzárt Tunnel(tánel) Mill-i terület tele volt a halakkal, szarvasokkal, 

oposszumokkal, mosómedvékkel, pézsmapatkányokkal, hódokkal, mókusokkal, fákkal, 

dombokkal, sziklákkal, patakokkal, csenddel és nyugalommal – röviden mindazzal, amit Billy 

akart életében. Gyakran járt oda, elcsípve egy-egy kézbesítő teherautót, amely Jeffersonville 

és Charlestown(csarlztáun) között ingázott. Néha meggyőzte két barátját – Jimmy Poole(púl)-t és 

Sam Adair(szem eder)-t – hogy menjenek vele. Néha Edward-ot és Henry-t vitte magával. 

Általában egy elhagyatott vadőrkunyhóban aludtak, és a reggelijüket mindig a patakból 

fogták. Egy helyen a patak kiszélesedett 12 méter szélesen és 3 méter mélyen, tökéletes 

úszómedencét alkotva. Billy „Hód lyuk”-nak” hívta ezt a helyet. Vitt magával egy nagy tekercs 

kötelet és felkötötte egy faágra, mely benyúlt a víz fölé. A partról nagy ívet leírva lendültek a 

patak fölé; aztán elengedték. Az a kötél számtalan órányi szórakozást adott a fiúknak.  

Amikor senkit sem tudott rávenni, hogy vele menjen, Billy egyedül stoppolt Tunnel(tánel) 

Mill-ig. Napokat töltött vadászással, halászással és a zordon erdő átkutatásával. Az egyik ilyen 

kalandozása alkalmával véletlenül fedezte fel későbbi rejtekhelyét. Egy kisebb hegyet 

megkerülve, egyszer csak egy meredek mészkőfal tövénél találta magát. Alatta a talaj 

meredeken ereszkedett alá egy szurdokba, ami körülbelül 25 méter mély volt. Az egész 

területen sűrűn nőttek a fák, és nagy mészkő darabokkal volt tele, melyek a meredek falról 

estek le korábban. Billy óvatosan folytatta útját a mészkőfal tövében, amikor észrevett egy 60 

cm széles nyílást a lábainál, szinte teljesen elrejtve az aljnövényzettől. Először azt gondolta, 

hogy egy rókalyuk lehet – egy hasadék a sziklák között, melyben az állatok menedéket 

találnak a vihar elől. De közelebbről szemügyre véve észrevette, hogy ez egy barlang bejárata. 

Billy bemászott kb. harminc centire. A lyuk tovább ment lefelé, kb. egy méternyire, és 
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onnantól a padló lefelé ereszkedett és vissza hegybe addig, míg egy szűk átjárót formált, 

amely elég magas volt, hogy felálljon benne. A levegő hideg és nyirkos volt. Billy kitapogatta 

az utat a folyosón egy kis távolságban, amikor megrémült. Mi történik, ha beleesik egy 

gödörbe? Nem mert tovább menni a sötétségben. Majd visszajön később, felkészültebben. 

Következő alkalommal, mikor Billy azon a tájon járt, vitt magával néhány gyertyát, hogy 

jobban fel tudja fedezni a barlangját. Átmászott a nyíláson és lecsúszott a síkos lejtőn addig a 

pontig, ahol már fel tudott állni. A folyosó itt csak fél méter széles volt. Habár a falak 

megközelítették a függőlegest, a mészkő belsejében az árnyékok jól kiemelték az apró éleket 

a hunyorgó gyertyája fényében. Az átjáró enyhén jobbra kanyarodva folytatódott és egy kissé 

kiszélesedett. Itt a padló és a mennyezet meglehetősen egyenes volt, mintha a barlang ezen 

része emberi lakhelynek lett volna kialakítva. Még egy lapos, kiugró perem is volt az egyik 

falon, mely méretben éppen megfelelt ágynak. Újabb 3 és fél méter után a folyosó újra 

összeszűkült. A padló és a mennyezet egyenetlenné vált. A mennyezeten nagy darab, 

szögletes cseppkövek szorongtak, egymáshoz ékelődve, mégis azt a hatást keltve, mintha 

bármely pillanatban leeshetnének. 

Mostanra Billy már több mint 7 méternyit tett meg a bejárattól. Hirtelen megállt és 

füttyentett egyet meglepetésében. Előtte a barlang kis szobává szélesedett. A terem közepén 

egy asztalt formáló vaskos cseppkő állt. Az asztal négyszög alakú volt; kb. egy méter magas, 

egy méter széles és egy és negyed méter hosszú. Az asztal teteje szokatlanul sima és 

egyenletes volt, a négy sarka pedig teljesen derékszögűnek tűnt. De a legmeghökkentőbb 

dolog a szobában az az éles, háromoldalú kő volt, amely a mennyezetből állt ki, mint egy fejre 

fordított piramis. Ez a kő pont az asztal fölött csüngött, és a csúcsa csak centiméterekre volt 

az asztal lapjától. 

Billy elégedett volt azzal, amit talált. Tökéletes rejtekhelynek tűnt. Elhatározta, hogy nem 

mutatja meg sem a testvéreinek, sem a barátainak. Ez lett az ő külön titka. Amikor elhagyta a 

barlangot, álcázta a bejáratot, hogy ne fedezze fel véletlenül más barangoló vagy vadász. 

 

EZEK VOLTAK ifjúságának legszebb évei, tele szép emlékekkel – kóborlás az erdőben, a 

csillagos ég alatt alvás, a horgászás a reggeliért, vadászás a vacsorára valóért a 22-es 

puskájával. Billy célzó tudománya odáig fejlődött, hogy 45 méterről le tudott lőni egy mókust, 

mindig a szemei között találva el. Valójában sporttá vált számára, hogy nem húzta meg addig 

a ravaszt, míg a mókus nem nézett az ő irányába. És a sörétes puskával sem bánt rosszabbul; 

könnyen elejtett röptében bármilyen madarat. 

1923. őszének egyik estéjén, a 14 éves Billy hazafelé sétált unokatestvérével, Jimmy 

Poole(púl)-lal. Aznap délután madarakra vadásztak, de most a gondolataik más felé jártak – 

viccelődtek, nevettek és egymást lökdösték. Sajnálatos módon, Jimmy elfelejtette kiüríteni 

fegyverét. Hirtelen elsült a fegyver, egész közelről Billy lábaiba tüzelve. Billy a fájdalomtól 

sikítva esett össze. 
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Jimmy térdre esve gagyogta: „Sajnálom Billy. Nagyon sajnálom. Véletlen volt. Nem 

akartam...” Aztán alaposabban megnézte a barátja lábait. Jimmy arca teljesen elfehéredett. 

„Billy, próbálj nem mozogni. Megyek, hozok segítséget.” 

„Nem, ne hagyj itt!” – sikoltotta Billy. De addigra Jimmy már felvette a nyúlcipőt. Mikor 

Billy lenézett a lábaira, elborzadva látta, hogy azok majdnem kettészakadtak. Fejét 

hátraejtette a földre, és ijedten rázta. „Istenem, irgalmazz nekem!” – nyöszörgött. „Tudod, 

hogy soha nem...” – aztán megállt, próbálva valami jót gondolni az életéről, valamit, ami 

befolyásolhatja Istent, hogy irgalmazzon neki. Az egyetlen dolog, ami eszébe jutott, az volt; 

„Istenem, irgalmazz nekem! Tudod, hogy soha nem követtem el házasságtörést.” 

Jimmy hamar visszatért az egyik szomszéddal, Frankie(frenki) Eich(ájk)-el , aki autóval elvitte 

Billy-t a Clark County(káunti)Memorial kórházba. Billy sikított fájdalmában, miközben a nővér 

nagy húsdarabokat vágott le ollóval és a tőle telhető legjobban megtisztította a tátongó 

sebeket. Mr. Eich(ájk) fogta Billy kezeit. Mikor a nővér végzett úgy kellett lefejteniük Billy ujjait 

Mr. Eich csuklóiról. A röntgenfelvétel kimutatta, hogy a sörét darabjai olyan közel vannak a 

vénák mindkét oldalához, hogy egyetlen apró karcolás elegendő, hogy Billy elkezdjen vérezni. 

Ez még a vérátömlesztés előtti időkben volt. Ha Billy túl sok vért veszít, akkor az halálos lehet. 

Azon az éjszakán Billy hánykolódva aludt, egyszer csak nyöszörgött, máskor ordított a 

fájdalomtól. Valamikor éjfél után csobogó hangra ébredt. Szétroncsolt lábai felé tapogatózott 

és a keze nagy vértócsába merült. Csengetett a nővéreknek, de csak annyit tudtak tenni, hogy 

törölközőkkel felitatták a vért és a kötést egy kicsit szorosabbra húzták. 

Következő reggelen a nővérek begurították Billy-t a műtőbe és éterrel elaltatták. Dr. 

Reeder(ríder) megtette, ami tőle telt, hogy helyrehozza a sérülést, de mivel Billy nagyon gyönge 

volt, orvosa nem gondolta, hogy túléli. Billy édesanyja és édesapja mellett még két hölgy állt 

Billy mellett ezen megpróbáltatás során – Mrs. Stewart(sztuárt), a család egyik barátja és Mrs. 

Roeders(ródörsz), akinek a férje a helyi autógyárban volt főellenőr. 

Az altatás során Billy nyolc órát aludt. Mikor végre kinyitotta a szemét, Mrs. 

Roeders(ródörsz)-t látta, amint az ágya mellett ült és sírt, mert Billy nagyon közel volt a halálhoz. 

Újra álomba merült, és a következő egy órában többször magához tért, majd újra eszméletét 

vesztette. Aztán valami történt – valami, ami olyan volt, mint egy álom, de életszerűbb az 

álomnál; kristálytiszta, mintha valójában ott lett volna... és ebben a tudatállapotban úgy 

érezte, hogy zuhan – zuhan a sötét örökkévalóság leheletnyi felhőin keresztül, egyre 

mélyebbre szállva, mélyebbre, mélyebbre... Úgy tűnt ennek a világnak nincsenek alapjai, 

semmi, ami megállíthatná zuhanását. „Apa!” – sikoltotta. A szó laposnak és élettelennek tűnt. 

„Anya!” – sikoltotta. „Anya!” De édesanyja nem volt ott. „Istenem!” – sikoltotta, – „kapj el!” 

Siralmas kiáltásai tompán kongtak a határtalan ürességben. Végtelen ez a sötétség? Átment a 

földi világ birodalmán túlra, távol még Isten elérhetőségén is? Lehet, hogy örökké így fog 

zuhanni. Rémület lett rajta úrrá. 

Aztán halkan, alig hallhatóan hangokat hallott – kísérteties sóhajtozásokat. Ahogyan 
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zuhant, a hangok hangosabbá váltak, egészen addig, míg maga körül hallotta őket, amint 

nyöszörögtek és morogtak. Majd arcok jelentek meg a sötétben, nők arcai, förtelmes arcok, 

zöld fekélyes kelésekkel a szemeik körül és kicsavarodott szájakkal, nyöszörögve, „Uh... uh... 

uh... uh...”. 

Billy felkiáltott: „Ó Istenem, irgalmazz nekem! Irgalmazz nekem! Csak engedd meg, hogy 

visszamehessek és élhessek, én megígérem, hogy jó fiú leszek!” 

Abban a pillanatban újra a kórteremben találta magát, homályos tekintettel nézve 

édesanyja sötét mélyen ülő szemeibe. Arca felragyogott és megölelte fiát, miközben sírt. „Óh, 

Billy, Billy, azt hittük meghaltál. Hála Istennek, hogy életben vagy.” 

Életben, igen – de éppen csak. Azokban az időkben még nem állt rendelkezésre penicillin 

és a sebek vörösen égtek a fertőzéstől. A kórházi tartózkodás hetekbe nyúlt. A Branham-

eknek nem volt pénzük a kórházi számlákra, így Mrs. Roeders(ródörsz) jótékonysági gyűjtést 

szervezett Billy megsegítésére. Az egészségügyi költségek végül teljesen ki lettek fizetve 

gyülekezetének segély szervezete, Mason(méjszön)-ék, a KuKlux Klán és név nélküli adakozók 

hozzájárulásával. 

Végül az orvosok azt mondták, hogy Billy eleget javult ahhoz, hogy haza mehessen. Sajnos 

megpróbáltatásai koránt sem értek véget. Otthon is ágyban kellett maradnia. Hónapok teltek 

el, és a lábai semmit sem javultak. Billy sok sötét és fájdalmas órán keresztül hánykolódott 

szalmazsákján, azon a furcsa élményén gondolkozva, melybe abban a rettenetes sötétségbe 

merült. Olyan igazinak, életszerűnek tűnt. Hol lehetett ez? Az orvosok később elmondták 

akkori fizikai állapotát – a pulzusa fokozatosan csökkent, ezért biztosak voltak benne, hogy 

haldoklott. Billy azon tűnődött, hogy vajon a pokolba zuhant volna? Ez zavarta őt. Azt 

gondolta: „Óh, bár úgy lenne, hogy soha nem kerülök egy olyan helyre. Bár úgy lenne, hogy 

soha senki más embernek sem kell olyan helyre kerülnie.” Aztán arra gondolt, amit Istennek 

ígért: „Csak engedd meg, hogy élhessek, én megígérem, hogy jó fiú leszek!” Mit jelent jó 

fiúnak lenni? Különben meg ki az az Isten? Az egész élmény nagy fejtörést okozott neki. 

Amint a fagyos tél utat engedett a tavasz melegének 1924-ben, kétségtelenné vált, hogy 

Billy sebei nem hogy javultak volna, inkább rosszabbodtak. Ínszalagjai normális méretük 

kétszeresére dagadtak, és annyira feszültek, hogy nem tudta kinyújtani a lábát. Dr. 

Reeder(rídör) vérmérgezést állapított meg, melyet a sebeiben maradt idegen anyagok 

törmelékei okoztak. Billy élete ismét veszélyben forgott. Az orvos azt javasolta, hogy mindkét 

lábát csípőből vágják le. Billy nem tudta elviselni a gondolatot, hogy elveszítse lábait. Hogyan 

tudna akkor vadászni, és az erdőben barangolni? Akkor akár meg is halhat. Teljes 

határozottsággal utasította vissza a lábai levágását, könnybe lábad szemmel mondva: „Nem, 

doktor úr – jöjjön egy kicsit fentebb, és innen vágja le” – és a kezével vonalat húzott a nyakán. 

„Van még egy esélye az életben maradásra akkor is, ha nem amputálunk” – válaszolta Mr. 

Reeder. „Bemehetünk, és megpróbálhatjuk megtisztítani a sebeket az idegen anyagoktól. 

Kicsi az esély, de lehet, hogy sikerül.” 



37 

Billy meg akarta ragadni ezt a kis esélyt. Így hát, hét hónappal a vadászpuskás balesete 

után Billy újra egy műtőasztalon feküdt. Dr. Reeder és Dr. Pearl (pörl), egy specialista 

Louisville(luivill)-ből, felnyitották a sebeit, óvatosan átkutatták húsát, és az olajos vadászruha 

apró darabjai, a lövedék fojtásának pöttyei és a sörét ólomdarabjai közül annyit szedtek ki, 

amennyit csak találtak. Majd bevarrták a sebet, és a legjobbakat remélték. 

Billy sok órát volt altatásban. Börtönéből magához térve az öntudat világos fényében 

Billy-nek újabb meglepő élményben volt része. Minden részletében olyan életszerű és valós, 

mint az előző, de attól nagyon eltérő. Ez alkalommal tudta, hogy teljesen ébren van, hiszen a 

kórházi ágyon feküdt és édesapját nézte. A kórházi szoba elmosódott és hirtelen úgy tűnt, 

hogy egy prérin áll nyugaton. Kaktuszok és fűcsomók nőttek minden irányban a látóhatárig. 

Egy hatalmas arany kereszt volt az égen előtte, és izzón, mint a nap, fénysugarakat vetített ki 

magából. Ahogyan Billy kinyújtotta kezét e felé a jel felé, úgy tűnt, hogy ezekből a sugarakból 

néhány egyenesen a mellébe szállt. Aztán ez a megtapasztalás véget ért, és Billy a 

kórteremben találta magát, édesapját szemlélve. A műtét sikeres volt. 
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6. fejezet 

A megrázó csapás 

1925 – 1927 

 

 

EGY PÁLINKAFŐZDE mellett nőve fel William Branham szemlélete eltorzult a másik 

nemről. Sokszor látta, amint férjes asszonyok osonnak a csűrbe sötétedés után, hogy 

férfiakkal, akik nem is a férjeik, tivornyázzanak egész éjjel. Reggelre ezek az asszonyok olyan 

részegek lettek, hogy a férfiak próbálták kijózanítani őket, kávét itatva velük és körbe járatva 

őket, hogy haza tudjanak dülöngélni reggelit készíteni a családjaiknak. Az ilyen viselkedés 

undorította Billy-t. Azt gondolta: „Ha ilyenek, nekem akkor sem kellene egyik sem ebből a 

csőcselékből, ha törvény kötelezne.” 

Ennek a hozzáállásnak az eredményeként, Billy elkezdett utálni minden társadalmi 

rendezvényt, amely kapcsolatba hozta volna őt lányokkal. Lehetett akár születésnap, vagy 

pajtamulatság, Billy messziről elkerülte. Egy ünnep készületeinek legelső jelére is felfigyelt, 

megjegyezte a helyét és időpontját, és biztosította magát, hogy éppen akkor valahol máshol 

legyen dolga. Alkalmanként édesanyja és édesapja áthívták a szomszédokat táncmulatságra. 

Azokon az estéken Billy fogta a lámpását és a kutyáját, és bevetette magát a vadonba, hogy 

mosómedvékre és oposszumokra vadásszon a fél éjszakán át. Mikor végre hazajött, és ha a 

zenészek még mindig nyekeregtették hegedűiket, akkor Billy felmászott a pajta tetejére és ott 

aludt reggelig. 

Az iskola elhagyása nem oldotta meg Billy egyetlen problémáját sem; csak átrendezte 

azokat. Még mindig küzdött az állandó elutasítottsággal. A helyi fiúk többsége nem kedvelte, 

mert nem ivott és nem dohányzott; a lányok pedig azért nem kedvelték, mert nem táncolt és 

nem járt mulatságokra. Senki sem értette meg őt. És ami még rosszabb volt, Billy sem értette 

saját magát. Habár szerette az embereket és vágyott arra, hogy elfogadják őt, mégsem tudta 

rávenni magát, hogy úgy viselkedjen, mint a többi korabeli srác. 

Azt gondolta: „Nos, ha számkivetettnek kell lennem, akkor prémvadász leszek. Ha majd 

idősebb leszek és elég pénzt tudok keresni valahol, hogy segítsem vele anyát, akkor elmegyek 

Colorado vagy Washington államba, vagy talán fel British Columbiába és prémvadász leszek. 

Fogom a puskámat és a csapdáimat, és veszek egy csomó kutyát, és ott fogok élni, amíg meg 

nem halok. És soha nem fogok megnősülni.” 

Billy mindig gondolt édesanyjára, amikor hosszú távú terveket készített. Nagyon fájlalta, 

hogy olyan sok nehézséget kellett szenvednie édesapja gyenge erkölcsű élete miatt. Harminc 

éves korára nyolc fiú édesanyja volt, melyek közül a legidősebb 15 éves volt. Soha nem volt 

elég pénz, soha nem volt elég ruha, és gyakran nem volt elég ennivaló. Billy látta, amint a 



39 

karján egy kisbabával, az ajtó előtti lépcsőn ülve sír, saját házából kizárva, miközben Charles 

odabent fekszik egész éjszaka részegen és öntudatlanul. És mégis, mindezeken keresztül Ella 

Branham hű maradt férjéhez és végig azon küzdött, hogy amennyire csak lehetséges, 

családját felruházza, jól etesse és boldognak lássa. Billy szerette őt a becsületességéért; de 

leginkább azért, mert elfogadta őt olyannak, amilyen volt, minden különcségével együtt. Billy 

úgy érezte, édesanyja többet érdemelne az élettől, és úgy gondolta, hogy jóléte az ő 

felelőssége. Az ő példája adott Billy-nek reményt, hogy vannak még más becsületes 

asszonyok is a világon. 

1926 körül egy új lány költözött a városba, és összebarátkozott Jimmy Poole barátnőjével. 

Mivel Jimmy és Billy sokat cimboráztak együtt, Billy összefutott ezzel a lánnyal Jimmy-ék 

házában. Szépsége elkápráztatta Billy-t. Azt gondolta, hogy olyanok a szemei, mint egy 

galambnak, fogai fehérek, akár a gyöngy, és a nyaka kecses, mint egy hattyúé. Amikor Jimmy 

bemutatta őket egymásnak, a lány megrebegtette szempilláit, és azt mondta kihívóan: „Hogy 

vagy, Billy?” Ennyi elég volt. Billy horogra akadt. 

Később Jimmy a közvetítő szerepét töltötte be. „Azt hiszem, kedvel téged, Billy.” 

Billy olvadozott belül. „Úgy gondolod?” 

„Biztos is. Megmondom mit csinálunk – elmegyünk egy páros-randira. Kerülünk velük 

egyet apám öreg Ford-jával, ha sikerül beindítanom.” 

„Nem tudom.” – idegeskedett Billy. 

„Dehogynem. Nagyszerűen fogjuk érezni magunkat. De szükségünk lesz egy kis 

készpénzre. Mennyit tudsz összekaparni?” 

Billy tétovázott, de úgy gondolta, hogy ha ez a remek lány igazán kedveli őt, akkor nem 

szabad takarékoskodnia. „Van 30 centem.” 

Ez megörvendeztette Jimmy-t. „Jó. Nekem van 35 centem. Ennyinek elégnek kell lennie. A 

benzin mellett még vennünk kell nekik üdítőt vagy fagylaltot vagy valamit.” 

Billy-nek támadt egy ötlete, ami jó fényben tüntetheti fel őt a lány szemében. „Tudod mit, 

Jimmy; mi lenne, ha te vezetnél, én meg vásárolnék?” 

„Nekem jól hangzik.” 

Fel kellett emelniük a hátsó kerekeket a földről és egy tucatszor megkurblizták, mire az 

öreg T-modell beindult. A nap már lenyugodott mire a két lányt felvették. Billy és a neki 

kiszemelt lány a hátsó ülésen ültek. Billy félénkebb volt mint valaha; míg a lány az ülés túl 

oldalán ült, ő a saját oldalán olyan távolra húzódott, amennyire csak tudott. Remélte, hogy a 

távolság kettejük között és a sötétség elrejtik elnyűtt ruháit. 

Lehajtott tetővel pöfögtek végig a holdfényes vidéki utakon, konkrét uticél nélkül. Jimmy 

és a barátnője csevegtek egész végig az első ülésen, míg Billy csendben ült és lopva 

pillantgatott a barátnőjelöltje felé. Arra gondolt, hogy milyen sugárzóan néz ki ez a lány a 

holdfényben, és szíve dagadt a büszkeségtől, hogy egy ilyen szépség elmegy ővele. Lehet, 
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hogy a lányok nem is olyan rosszak. 

A lány Billy felé fordult és elmosolyodott. „Ugye, milyen szép ez az este?” 

„Igen, hölgyem.” – mondta Billy. 

„Ma este tánc van a Platánfa-kertben.” – mondta a lány. „Menjünk el oda!” 

„Nem, hölgyem.” – keményedett meg Billy. „Nem hiszem, hogy akarnék. Én nem szoktam 

táncolni.” 

Kószáltak még egy darabig körbe a vidéken, míg végül eljutottak egy útmelletti 

élelmiszerbolthoz. Jimmy és Billy már előre eltervezték, hogy mit fognak tenni. Billy 

megköszörülte a torkát. „Jimmy, kicsit szomjas vagyok. Nem gondolod, hogy megállhatnánk?” 

„Jó ötlet, Billy.” Jimmy megállt a bolt előtt, és azt mondta: „Bemegyek és veszek valami 

enni- és innivalót.” Ez is be volt tervezve, mivel Jimmy-nek egy fillérje sem volt. 25 centért 

vettek 10 liter benzint, így 40 centjük maradt, ami Billy zsebében lapult. 

„Ugyan hagyd, Jimmy! Majd én megveszem.” – mondta Billy. 

A szendvicsek darabja 5 centbe került – négy nagy sonkás szendvics, jól megtömve 

hagymával. Billy-nek csak annyi pénze maradt, hogy vegyen még négy kólát. Az autóban 

ettek, miközben élvezték a tücsökciripeléses, hűvös, éjszakai levegőt. Billy jól érezte magát. 

Ez a lány tényleg kedveli őt! Ma este a banda tagja volt – egy igazi valaki. 

Megitták a kóláikat, Billy pedig bevitte az üvegeket a boltba és visszaváltotta azokat. 

Amikor visszatért, a másik három ott ült az autóban és cigarettázott. Billy alig hitt a szemének 

– a barátnőjelöltje, az a csinos kis lány cigarettázik! Hátradöntötte a fejét és füstöt fújt ki az 

orrán. Billy megundorodott. Bemászott a hátsó ülésre és mélyen belehuppant. A lány 

megkérdezte: „Kérsz egy cigarettát, Billy?” 

„Nem, hölgyem.” – mondta komoran. – „Nem dohányzom.” 

A lány sértődötten nézett rá. „Billy Branham, mi a baj veled? Először azt mondod nekem, 

hogy nem táncolsz. Most meg azt mondod, hogy nem dohányzol. Mit szeretsz te csinálni? 

„Szeretek horgászni és vadászni.” 

„Milyen unalmas.” Megvetően húzta fel felső ajkát. „Tessék, Billy, szívd el ezt a cigarettát 

és éld az életed!” 

„Nem, hölgyem, nem hiszem, hogy meg akarnám tenni.” 

„Azt akarod nekem mondani, hogy nekünk lányoknak több bátorságunk van, mint neked.” 

gúnyolódott megvetően. „Te nagy pipogya.” 

Pipogya? Ez a szörnyű szó jobban fájt, mintha egy hódcsapda csattant volna össze a 

bokáján. Pipogya? Fájdalom mart a szívébe. Pipogya? Ő nem! Ő volt a „nagy, rossz Bill” – a 

vadász, az erdőjáró, a harcos. Pipogya? Majd ő megmutatja! „Adj egy cigarettát!” –

parancsolta. 
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A lány elégedetten ütögetett ki egyet a dobozból, és adta át. „Adj egy gyufát!” – mondta 

Billy. 

„Na, ez már férfiasabb.” – mondta a lány, és átnyújtotta a gyufát. 

Billy meggyújtotta a gyufát és a cigarettával együtt a szája felé kezdte emelni, egy-egy 

kezében fogva azokat. De mielőtt a cigaretta a szájához ért volna, zajt hallott. Úgy hangzott, 

mintha falevelek kavarognának a szélben. Leeresztette a cigarettát és fürkészően 

hallgatózott. Már nem hallotta. Azt gondolta: „Á, csak képzelem.” 

„Mi a baj, Billy?” – kérdezte a lány. 

Ő megrázta a fejét. „Semmi. Csak próbálom meggyújtani.” Újra felemelte a cigarettát a 

szájához. Ismét hallotta azt a zajt; ezúttal hangosabban; gyenge, de folyamatos szélzúgást, 

egyre erősebben morajlott, míg végül már a füleiben dübörgött. Sssssssh! A keze megállt 

félúton a szája felé. Emlékezete visszaidézte azt a mély hangot a nyárfán, mely 

figyelmeztette: „Soha ne igyál, ne és semmilyen módon ne szennyezd be a tested! Lesz 

számodra egy munka, mikor idősebb leszel.” A kezei remegni kezdtek. A gyufa leégett az 

ujjáig és eldobta. Aztán eldobta a cigarettát. Elkezdett sírni. 

„Most már tudom, hogy pipogya vagy.” – vihogott a lány. 

Billy mérges, zavarodott és ijedt volt. Kinyitotta a kocsiajtót, kiugrott és elkezdett sétálni, 

még mindig sírva. Jimmy mellékanyarodott az autóval. „Ugyan már, szállj be, Bill.” Billy 

megrázta a fejét. „Nem, Jimmy.” – és csak sétált tovább. Jimmy tovább ment mellette és 

sürgette, hogy szálljon be, de közben Billy partnere könyörtelenül gúnyolta: „Billy Branham, 

te egy nagy pipogya vagy. Azt hittem férfi vagy.” 

„Én is azt hittem.” – zokogta Billy és letért az útról, átvágott a mezőn, amerre az autó már 

nem mehetett utána. Gépiesen sétált addig, míg egy dombon túljutva kiért az út látóteréből. 

Ott lekuporodott a földre és a holdnak zokogta, „Nem vagyok jó senkinek. Nem lehetnek 

barátaim. Fekete bárány vagyok a fiúk között. Senki sem szeret engem. Minek élek én? Mi a 

haszna? Óh, bárcsak meghallhatnék itt, és vége lenne az egésznek. Foglya vagyok ennek a 

furcsa valaminek és nem tudom, hogy mit tegyek.” 

Addig zokogott, míg teljesen kiadta az érzelmeit. Aztán csak ült ott, bámulta a holdat és 

olyan halottnak érezte magát, mint az az élettelen kő ott kinn az űrben. Hirtelen valami 

furcsát érzett, mintha nyomás nehezedne a bőrére. Az a nyugtalanító érzése támadt, hogy 

nincs egyedül. Lélegzetét visszatartva, feszülten figyelt. Semmit sem lehetett hallani. 

Körülnézett a holdfényben fürdő mezőn. Senkit sem lehetett látni; mégis, Billy érezte, hogy 

valaki (vagy valami) ott áll nagyon közel őhozzá. Végigfutott a hideg a hátán. Rémülten 

kezdett el hazafelé rohanni. 

Az ilyen élmények tudatták Billy-vel, hogy az élete eltér a szokványostól, és nem csak a 

szegénység miatt. Furcsa esetek történtek vele, melyek gyötörték – mint amikor egy jósnőbe 

botlott. Ő és Jimmy Poole(púl) egy karneválon voltak, középtájt kószálva, a kikiáltót hallgatva, 
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aki különböző játékok és kiállítások érdemeit magasztalta. A két fiú elsétált egy 

jövendőmondó sátra előtt. Kívül, a sátor bejáratánál állt egy fiatal cigányasszony. 

„Figyeljen csak!” – szólt feléjük. – „Jöjjön ide egy percre!” Mindkét fiú megfordult. „Maga, 

abban a csíkos kardigánban.” – tette hozzá. 

Billy volt az, aki csíkos kardigánt viselt. Odasétált a jövendőmondóhoz, azt gondolva, hogy 

talán azt akarja, hogy hozzon neki egy kólát és egy szendvicset. „Igen, asszonyom, mit tehetek 

önért?” 

„Tudta, hogy egy fény követi magát?” – mondta az asszony. Ez elég furcsán hangzott Billy-

nek. „Egy fény? Hogy érti ezt?” 

A nő megmagyarázta. „Látom, hogy maga egy jel alatt született – három fő bolygó állt 

együtt az első házában; és ezek négyszögben vannak a Neptunnal – nagyon mély. Ezért követi 

magát egy fény. Maga Isteni elhívással született.” 

Billy közbevágott. „Nézze, asszonyom, hallgasson el!” – förmedt rá, és gyorsan elment 

onnan. 

Később elmondta az édesanyjának. Ő azt mondta: „Billy, helyesen cselekedtél. Azok a 

jövendőmondók az ördögtől vannak.” 

Ez zavarta őt. Hogyan szúrhatja ki valaki – aki ilyen egyértelműen kapcsolatban áll az 

ördöggel – őt, azt mondva, hogy – hogy is hívta az a cigány asszony? – „Isteni elhívása” van. 

Billy képtelen volt megérteni önmagát, így egyre elégedetlenebbé vált a helyzetével. 

Miért tűnik úgy, hogy mindig ő a kakukktojás? És az otthon sem volt menedék. Habár Charles 

átköltöztette családját a Wathen(vátön) úr birtokán lévő kunyhóból, egy nagyobb házba 

Jeffersonville-be, az élet otthon továbbra is zűrzavaros és szűkös volt. 1927. augusztusában 

Ella Branham megszülte kilencedik gyermekét, James(dzsémsz) Donald-ot. Vele együtt kilencen 

voltak fiúk, 1 évestől 18 évesig, mindannyian egy házban lakva és harcolva. 

Mint mindig, Billy legnagyobb békét akkor talált, ha az erdőségekben barangolt 

kutyájával, Fritz-cel. Akkor jött a megrázó csapás. Mr. Short, a helyi serif helyettese, 

megmérgezte Fritz-et. Billy teljesen megvadult a gyűlölettől. Charles úgy kapta el a fiát, hogy 

az puskával a kezében dobogott a rendőrőrs felé. 

„Meg fogom ölni, Apa.” – acsargott Billy, dühtől reszketve. 

Charles kicsavarta a puskát forrófejű fia kezéből. „Nem, ha rajtam múlik, nem fogod.” 

Billy visszament a kutyája sírjához, letérdelt és levette a kalapját. „Fritz, a barátom voltál, 

igazi társ. Te öltöztettél, te etettél és te küldtél iskolába engem. Ha megöregedtél volna, én 

gondodat viseltem volna. De most, Mr. Short megölt téged, még a te időd előtt. Megígérem 

neked, Fritz, hogy nem fog életben maradni. Egy nap, amikor úgy találom, hogy az úton sétál, 

én elgázolom őt egy autóval. Elkapom őt teérted.” 

Most, hogy a legjobb barátja eltávozott, Billy nagyobb szükséget érzett arra, hogy az élete 
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megváltozzon, mint valaha. Így hát átment a folyón Louisville-be, Kentucky-ba és jelentkezett 

a haditengerészethez. Amikor este elmondta édesanyjának, az őrjöngött. A következő 

reggelen átmasírozott a haditengerészet sorozóirodájához és meggyőzte őket, hogy húzzák ki 

a fia nevét a névsorból. 

Billy felismerte, hogy ha valami hathatós lépést akar tenni, akkor azt titokban kell tennie. 

Később, azon az őszön megkapta rá az esélyt. Ismert egy Francisco nevű embert, aki arra 

készült, hogy autóval elmegy az Arizona állambeli Phoenix-be. Billy megemlítette, hogy ő 

maga is tervezte, hogy egy nap elmegy nyugatra. Mr. Francisco értette a célzást és megkérte 

Billy-t, menjen vele, és még azt is felajánlotta, hogy fizet azért, hogy segít vezetni a több mint 

3200 kilométeres autózásban. Billy megragadta az ajánlatot és hamarosan elkészültek az 

indulásra. Billy azt mondta édesanyjának, hogy elmegy Tunnel(tánel) Mill-hez egy-két hétre 

táborozni. Ily módon elhagyhatta a várost anélkül, hogy édesanyja megpróbálta volna 

lebeszélni róla. Ha Arizoná-ba ér, majd ír neki levelet és megmagyarázza. 
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7. fejezet 

Menekülés a pusztába 

1927 – 1929 

 

 

AMIKOR WILLIAM BRANHAM megérkezett Phoenix(fínix)-be, Arizona államba, Mr. 

Francisco fizetett neki 3 dollárt, amiért segített a vezetésben. Billy-nek ez volt az összes pénze 

a világon, de nem aggódott. Biztos volt benne, hogy adódni fog valamilyen lehetőség. 1927 

decembere volt. Billy 18 éves volt és majd szétvetette a lelkesedés az életében adódott új 

esély iránt. 

Miután küldött egy magyarázkodó levelet haza, édesanyjának, Billy útnak indult, hogy 

felfedezze a várost. Hamarosan egy félhivatalos rodeón lyukadt ki. Ez azt juttatta eszébe: „Én 

jó lovas vagyok. Mivel le vagyok égve, miért ne keresnék egy kis könnyű pénzt ezen a rodeón? 

De előbb vennem kell magamnak egy bőrnadrágot, mielőtt kiállok a többi cowboy elé.” 

Lesétált az utcán a legközelebbi ruhabolthoz és felpróbált egy valódi bőrnadrágot. 

Pompás volt – az övre rá volt írva az ARIZONA szó dombornyomással, és egy-egy bikafej volt a 

nadrágszárakon, melyeknek a szemei réz szegecsek voltak. De túlságosan nagy volt; a bőr 

nadrágszárak lelógtak a földre. Billy megnézte magát a tükörben és azt gondolta, „Úgy nézek 

ki, mint egy japán kakas – csupa toll és pihe.” 

Az eladó azt mondta: „Ez a darab 25 dollárba kerül, uram.” 

Billy örült a kifogásnak, hogy visszautasíthatja. „Sajnos nekem összesen csak 3 dollárom 

van.” 

Az eladó azt javasolta: „Jobb lenne, ha kiegyezne egy Levi’s farmerrel.” 

Billy vett egy Levi’s farmernadrágot és egy cowboy kalapot, és visszatért a rodeóhoz. A 

korlát tetején egy sor görbelábú, torzonborz cowboy ült, akik úgy néztek ki, mint akik már túl 

vannak jó néhány tehén-terelgetésen és legelőért vívott csatán. Billy azt gondolta, „Ez az a 

hely, ahová tartozom.” Felmászott a korlátra, a többiek mellé. Körülötte mindenki izgatottan 

mormogott. Billy épp akkor érkezett, amikor egy híres lovas szállt fel egy rosszhírű vad 

csődörre. A ló be volt rekesztve egy kis bokszba, nem messze tőle. Billy nézte, amint a hosszú 

lábú fickó belehuppan a nyeregbe, és azt gondolta, „Ha ez a cimbora nem tudja megülni, 

akkor majd én fogom.” 

Abban a pillanatban, hogy a kapu feltárult, a ló felhorkantott és kiugrott a bokszból, mind 

a négy lábával a levegőben. Amikor földet ért, újból felszökkent, miközben kicsavarta a testét 

és egyszerre rúgkapált a két hátsó lábával. A lovas tovaszállt a nyeregből, mint egy szalmával 

kitömött madárijesztő, csontot recsegtető puffanással ért földet, és mozdulatlanul feküdt a 
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kör közepén, miközben vér csordogált az orrából. Miközben a fogdmeg elkapta a csődört, és 

visszavitte a cellájába, mások betették az eszméletlen cowboyt egy mentőautóba és 

elszállították. 

Egy férfi lovagolt lassan végig a korlát mentén, ahol Billy ült a bőrbe öltözött 

cowboyokkal. Azt mondta „50 dollárt adok bárkinek, aki 30 másodpercig meg tud maradni 

azon a lovon.” A férfi többször is megállt, hogy a cowboyok szemébe nézve elismételje az 

ajánlatát. Senki sem állt ki. Aztán a férfi megállt Billy előtt, és azt kérdezte: „Te lovas vagy?” 

„Nem, uram.” – mondta félénken Billy. 

 

BILLY ELSZEGŐDÖTT egy szarvasmarha farmra Phoenix-től északkeletre, egy 

Wickenburg(vikenbörg) nevű kisváros közelébe. Lovaglótudománya olyan gyorsan fejlődött, hogy 

hamarosan el tudta végezni a munka rá eső részét – igazi cowboy lett, ahogyan azt 

megálmodta. A préri szépsége felülmúlta legmerészebb elképzeléseit. Körülötte zord hegyek 

szögelltek ki a préri földjéből. Hatalmas kaktuszok pettyezték a pusztaság lapályát és a 

kanyonok meredek falait. A pusztaság a különlegességek otthona volt – tele volt tövises 

körtével, kis kaktusz, amely úgy nézett ki, mint egy hód farka, hosszú, veszedelmes 

nyársakkal; tűpárna kaktusszal, amely olyan sűrűn volt borítva apró tűkkel, hogy szőrösnek 

nézett ki; hordó kaktusszal, amely úgy nézett ki, mint egy hordó, tövises bordákkal; és 

alacsony, bozontos fácskákkal, melyeket Spanyol nevükről ismernek: palo verde, ami azt 

jelenti zöld bot. A változatos vadvilág is lenyűgözte – csörgőkígyó, kenguru patkány és más 

élőlények… Olyan egzotikus volt, annyira más, mint az Ohio völgy vadonjában. És 

belegondolva, hogy itt van az egésznek a közepén, egy lovon, a préri porát rúgva, 

cowboyokkal és hosszú szarvú bikákkal dolgozva: ez élet volt. Mi lehetne még jobb?  Úgy 

érezte, mintha belépett volna egy olyan romantikus western filmbe, amilyet gyerekként 

nézett. 

De másfél évnyi munka után a farmon a tökéletesség látszata kezdett megkopni. Ahogyan 

1929. vesződséges nyara telt, Billy elégedetlensége fokozatosan nőtt. Sokszor töprengett, 

hogy mi lehet a baj. Eljött a pusztába, hogy békét és megelégedést találjon, de a béke és 

megelégedés kitért előle. Nem volt boldog, nem teljesen. Valami még mindig hiányzott az 

életében. De mi? 

Végül elérkezett az őszi összeterelés ideje. Minden évben a nyár folyamán sokan a helyi 

farmerek közül együtt legeltették csordáikat ugyanazon a legelőn, fenn a magas hegyeken, 

ahol a fű sűrű volt a fenyőfák között. Minden őszön együtt dolgoztak, hogy összetereljék az 

elkószált teheneket, és a völgyben lévő farmokra gyűjtsék, és utána a bélyegük alapján 

szétválogassák őket. Múlt ősszel Billy úgy tekintett az őszi összeterelésre, mint a 

legizgalmasabb dologra, amit valaha is csinált. De idén ugyanaz a nyugtalanító érzés zavarta, 

ami egész nyáron át üldözte. Mi volt a baj? Amikor leszállt az este az ösvényre, Billy leoldotta 

a nyerget a lováról, és a tábortűz közelébe tette le, párnának. Vacsora után nekivetette a 
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hátát a nyeregnek és nézte, amint a nap az égre csodás narancssárga, rózsaszín és vörös 

sugarakat szórva bukott alá a hegyek mögé. Egy öreg Texas-i férfi, név szerint Slim(szlim), a 

gitárját hangolta. Slim minden este szerenádot adott a pusztában cowboy balladákkal, 

miközben egy másik cowboy fésűn kísérte, amire egy papírdarabot tett és azt fújdogálva 

döngicsélt harmóniában. Ezt énekelte: 

 

 Múlt éjszaka ahogy a prérin feküdtem, 

  és a csillagokat bámultam az égen. 

 Azon tűnődtem, e csodaszép helyre 

  volt-e cowboy, ki eljutott régen. 
 

 Van egy út arra a boldog fényes tájra, 

  de az ösvény halvány, úgy mondják. 

 Ám amelyik visz a kárhozatra, tágas, 

  ragyogó fények és útjelzők borítják. 
 

 Beszélnek egy másik nagy Gazdáról, 

  nála nincs zsúfoltság, úgy mondják, 

 helyet készít a megfáradt bűnösnek, 

  ki a keskeny ösvényen igyekszik Őhozzá. 
 

 Ő nem hagy téged soha cserben, 

  és ismer minden tettet, pillantást. 

 Biztonságban csak az lehet, 

  kinek neve ott van nagykönyvében 

  és elfogadta bélyegét. 
 

 Mert lesz egy nagy összeterelés nemsoká' 

  hol a cowboyok a borjak, úgy mondják. 

 Az ítélet lovasai megjegyeznek mindenkit, 

  mert ők ismerik mindenki bélyegét. 
 

 Azt hiszem, én egy kóbor tinó leszek, 

  csak egy ember, halálra kárhoztatva. 

 Ott találnak a csökönyösök mellett, 

  mikor a lovasok Főnöke felbukkan majd. 

 

Billy megértette, hogy a ballada szavai mire utaltak. Az elkóborolt tinók jelöletlen marhák 

voltak, melyek leveshúsként végezték. És mi van azzal a nagy Gazdával és az ő könyvével? 

Billy azon tűnődött, hogy nem ez-e az, ami őt zavarja. Vajon Istennel lenne összefüggésben a 
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dolog? Slim rázendített még egy dalra, ezúttal egy régi egyházi énekre: 
 

 Lent a keresztnél, hol Megváltóm meghalt, 

  Hol bűnömtől megszabadultam, 

 Ott van a szívemnek békéje. 

  Dics' szent Nevére. 
 

Ezt a lassú, sóvárgó éneket hallgatva Billy szíve határozottan sajogni kezdett. Átfordult a 

másik oldalára, és úgy a fejére húzta a takaróját, hogy csak az orra és a szemei látszottak ki. A 

csillagok olyan közelinek tűntek, mintha éppen csak a hegyek fölött lennének. A fenyőágak 

között elmaradhatatlanul suhogó szellőben Billy Isten hangját hallotta, amint hívja őt, 

ahogyan első, elkóborolt fiát hívta: „Ádám, Ádám, hol vagy?” 

Három hét múlva az összeterelés véget ért. A cowboyok visszatértek a farmra, hogy 

megkapják a fizetési csekkjüket és elolvassák leveleiket. Billy kapott egy levelet édesanyjától, 

amelyet néhány hete adott fel. A többi híradás között azt is írta benne, hogy Edward nagyon 

beteg lett. Billy könnyen elintézte azzal, hogy talán megfázott, vagy náthás lett a testvére. 

Azon a délutánon minden cowboy beutazott Phoenix(fínix)-be, hogy ünnepeljen. Habár Billy 

nem volt olyan ünnepi hangulatban, mint a többiek, csatlakozott hozzájuk, akörnyezetváltás 

végett. Míg a farmon dolgozó napszámosok betöltötték a szalont, Billy magányosan kószált az 

utcán. A szíve még mindig nehéz volt. Mi volt a baj? Kétségtelenül nem a honvágy gyötörte. 

Nagyon szerette Arizoná-t, szerette a pusztát és élvezte a munkáját. Mégis, valahogy üresnek 

érezte magát belül, valami hiányzott. Nem tudott rájönni, hogy mi az. 

Egy darabig egy helyben ült, és a forgalmat nézte. Egy csinos, fiatal spanyol lány sétált el 

előtte, felé rebegtette a szempilláit és leejtette fehér zsebkendőjét. „Hé, elejtetted a 

kendődet” – mondta Billy, miközben a gondolatai másfelé kalandoztak. A lány felvette és 

továbbsétált. 

Billy zenét hallott egy kicsit távolabbról az utcában. Követte a hangot, míg el nem jutott 

egy üres rodeó arénába. A lovas boksz mellett egy öreg cowboy pengette gitárját, miközben 

ezt énekelte: 

 Lent, a keresztnél, ahol Megváltóm meghalt 

 Hol bűnömtől megszabadultam, 

 Ott van szívemnek békéje, 

 Dics’ szent Nevére! 

 

De ez a cowboy több érzéssel énekelt, mint Slim a prérin. A férfi úgy énekelte ezt a 

zsoltárt, mint aki úgy is gondolja. Könnyek csorogtak a himlőhelyes arcán. A karrész után 

odafordult Billy-hez és azt mondta: „Testvér, nem is tudod mi ez, míg be nem fogadod ezt a 

csodálatos Jézus Krisztust.” És újra belekezdett a kórusrészbe: „Dics' szent Nevére...” Billy 
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levette kalapját és elsétált. Szíve leírhatatlan érzésektől tajtékzott. 

Mire Billy visszatért a szalonba a kószálásból, a napszámos társai mind fennhangon 

nevettek. Egymás lábujjaira lövöldöztek, hogy a másikat táncoltassák, és 5 dolláros 

fogadásokat kötöttek egymásra, hogy egyenesen tudnak-e menni – de mindannyian olyan 

részegek voltak, hogy még a járdán is alig tudtak megmaradni. Billy az autóhoz terelte őket, 

és visszavitte őket Wickleburg(vikölbörg)-be. 

A következő reggelen, amikor Billy belépett az étkezde folyosójára, egy levélkét adtak át 

neki, amin az állt, „Bill, gyere ki az északi legelőre! Nagyon fontos.” 

Öreg papa, egy idős lovas csendőr várt rá a karám kapujában. „Attól tartok, rossz hírem 

van a számodra.” – mondta Papa. Átnyújtott Billy-nek egy táviratot, melyen az állt: „Múlt éjjel 

meghalt Edward öcséd. Gyere haza azonnal!” 

A hír megdöbbentette Billy-t. Ez volt az első haláleset a közvetlen családjában. Elfordult 

Papától és átnézett a sárga, napégette préri felett, miközben könnyek csorogtak végig az 

arcán. Arra gondolt, milyen nehéz volt az életük gyerekként – úgy jártak iskolába, hogy nem 

volt elég ruhájuk, nem voltak könyveik, tollaik és papírjuk, sőt néha még ennivalójuk sem. 

Aztán Billy visszaemlékezett arra a nagy maréknyi pattogatott kukoricára, amivel meglopta 

testvérét. Óh, bárcsak visszamehetne, hogy újra élje! Soha nem lopna el ilyen ínyencséget egy 

szegény éhes bajtárstól. De nem élhette újra. Most még csak bocsánatot sem kérhet. Edward 

elment. Billy azon tűnődött, vajon Edward kész volt-e találkozni Istennel. Aztán a gondolat 

beléhasított: és mi van ővele? Ő kész-e találkozni Istennel? 

Billy visszatért Jeffersonville-be a temetésre. A prédikációja befejezésében 

McKinney(mekkini) tiszteletes azt mondta: „Talán van itt valaki, aki nem ismeri Istent. Ha így van, 

fogadja be most.” Billy megragadta a székét, hogy fel ne álljon. Valami furcsaság húzta a 

szívét – valami mágnesesség, amit nem értett. Akármi is volt, nyomorúságosan érezte magát 

miatta. 

Billy úgy tervezte, hogy a temetés után visszamegy Arizoná-ba, de édesanyja olyan 

kitartóan könyörgött neki, hogy maradjon Indianá-ban, hogy végül Billy beleegyezett, feltéve, 

hogy talál munkát. Hamarosan kapott is állást; árkokat ásott a gázvezetékek lefektetéséhez a 

helyi közszolgálati társaságnál, az Indiana-i Közszolgáltatónál. Elhatározta, hogy legalább egy 

rövid időre Jeffersonville-ben marad. 

1929 ősze végén leesett az első hó. Amikor Billy reggel felkelt, és látta, hogy a föld 

mindenfelé fehér és hideg, fogta édesanyja egyik takaróját, elhajtott a temetőbe, leseperte a 

havat Edward sírjáról, és leterítette vele a friss hantra. Azt akarta, hogy Edward ne fázzon. 
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8. fejezet 

A Jel elkísér 

1929 

 

 

1929 OKTÓBERÉBEN a New York-i tőzsde összeomlott, az Egyesült Államokat a 

legrosszabb gazdasági rémálomba taszítva, melyet valaha is látott. Bankok ezrei zárták be a 

bejárati ajtóikat, miközben a bankárok tehetetlenül topogtak fel és alá, egy lépéssel a dühödt 

betétesek előtt. A Nagy Válság végül már érintette a gazdaság minden területét. A gyárak 

vagy csökkentették a termelésüket, vagy teljesen bezártak. A farmerek összébb húzták a 

nadrágszíjukat, vagy tönkre mentek. A munkanélküliség hirtelen megnőtt, míg végül már 

minden negyedik amerikai tétlenségre lett ítélve. 

Habár William Branham állása a Jeffersonville-i Közszolgáltatónál csak 20 centet fizetett 

óránként, mégis szerencsésnek érezte magát, hogy egyáltalán dolgozhat. Még mindig azt 

tervezte, hogy egy nap prémvadász lesz a nyugati hegyek közt, de most szükség volt otthon a 

fizetési csekkjére. Édesapja egészsége megromlott az erős ivás következtében. Charles 

Branham, 38 évesen, nem csak elvesztette állását, de annak az esélye is csekély volt, hogy 

biztos állást szerezhet, amit meg is tud tartani. 1929. november 2-án Ella Branham megszülte 

tizedik, és egyben utolsó gyermekét. Végre – kilenc fiú után – lánya lett. Fay(féj) Dolores 

Branham-nek nevezte, de a középső nevén hívta. Így az egy azon házban lakó 11 Branham 

közül egyedül Billy állt teljes idejű alkalmazásban. Billy kötelességének érezte, hogy segítsen 

ellátni a család többi tagját, legalább még néhány évig. 

A munka az Indiana-i Közszolgáltatónál megfelelt Billy alkatának. A munkájából adódóan 

egész évben a szabadban volt, és a feladatai is hétről hétre változtak, így ritkán unatkozott. 

Egyik héten gázcsövek lefektetéséhez ásott árkokat, a másik héten pedig már mérőórákat 

olvasott le, gázszivárgást javított, vagy villanypóznákra mászott, hogy nagyfeszültségű 

vezetékeket javítson. Munkájának csak azt az oldalát nem szerette, amikor ki kellett 

kapcsolnia az áramot azoknál a fogyasztóknál, akik nem tudták fizetni a számláikat. És 

ahogyan a Válság mélyült, ez többször történt, mint amennyiszer szerette volna. 

Bármennyire is boldog volt Billy a közszolgáltatói munkájában, a heti 8 dollár nem sokáig 

volt elég a 11 fős háztartásban. Így, amikor felajánlottak neki egy részidős munkát, az Indiana 

állam vadőr helyettesi posztra, lecsapott a lehetőségre. Ez azt jelentette, hogy rendszeres 

időnként kikerülhetett a városból, hogy az erdőségekben járőrözzön. Azt gondolta, ez 

tökéletes, hogy még fizetnek is azért, amit amúgy is szeret csinálni. Valójában, ez soha nem 

lett így. A fizetése a törvényszegőknek kiosztott bírságcédulák számától függött. De Billy soha 

sem tudta rávenni magát, hogy bírságot szabjon ki. Úgy érezte többet használ, ha leül a 
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vadorzóval, és kioktatja a vadvédelem előnyeiről és az állami törvények betartásának 

fontosságáról. Ennek eredményeként, Billy végül elajándékozta az idejét; de neki az a 

megelégedettség, hogy kijuthatott a városból és az erdős vidékeken kóborolhatott, elegendő 

jutalom volt. 

Egy nap Billy arra lett beosztva, hogy járőrözzön a Henryville nemzeti parkban, kb. 30 

kilométernyire északra Jeffersonville-től. Amint felszállt a buszra, furcsa érzés lett rajta úrrá – 

mint valami nyomás, majdnem olyan, mintha valamilyen láthatatlan erő nehezedne rá. A 

busz zsúfolt volt; minden ülésen ültek és sokan álltak az ülések között. Billy befurakodott a 

busz közepébe, és megállt egy jól megtermett, középkorú nő és egy tengerész között. A nő 

felnézett, és azt mondta: „Helló!” – miközben a busz kigurult az állomásról. 

„Jó napot.” – válaszolta Billy, és kifelé bámult az ablakon, a tovasuhanó házakat nézve. Az 

a furcsa erő most még erősebben nehezedett rá. Úgy tűnt, hogy a testes asszony felől jön. 

Billy látta a szeme sarkából, hogy egyenesen az ő arcába bámul. Kényelmetlenül érezte magát 

miatta. 

Nem sokára a nő beszélgetést kezdeményezett. „Maga rendőr?” 

Billy a vadőr egyenruháját viselte, melyhez pisztoly is tartozott, az oldalán lévő tokban. 

„Vadőr vagyok.” – válaszolta. 

„Ön magányos, igaz?” 

Billy leplezte meglepetését. „Nem, asszonyom.” – hazudta. 

„Nos, maga nincs otthon.” – mondta az asszony. 

„Annyira vagyok otthon, amennyire tőlem telik.” 

A nő megrázta a fejét. „Nem, maga Nyugatra született.” 

Ez annyira megrázta Billy-t, mintha jeges vízzel öntötték volna nyakon. „Mondja, miről 

beszél?” 

A nő azt mondta: „Talán jobban meg kellene magyaráznom. Tudja, én asztrológus 

vagyok.” 

Billy felnyögött magában, és azt gondolta: „Itt van egy újabb azok közül a furcsa emberek 

közül.” Távolabb húzódott tőle, a tengerész irányába. 

A nő követte őt, kicsit dülöngélve a busz himbálózásától.  

Azt mondta: „Szeretnék beszélni magával egy pár percre.” Billy tovább nézett maga elé, 

úgy téve, mintha meg sem hallotta volna. A nő folytatta: „Beszélhetnék magával csak egy 

pillanatra?” 

Billy figyelembe sem vette. Azt gondolta: „Ez nem úriemberhez méltó tőlem, de nem 

akarok beszélni vele.” 

A nő mégsem hagyta őt magára. „Figyeljen csak, maga vadőr, beszélhetnék magával egy 

percre?” 
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Végül Billy odafordult és annyit mondott röviden: „Mit akar?” Bántotta, hogy olyan 

udvariatlanul viselkedett, de tényleg nem akart beszélgetni egy asztrológussal. Emlékezett, 

hogy mit mondott neki a cigányasszony a karneválon, és az emlék nyugtalanította. 

A nő megkérdezte: „Maga keresztény?” 

„Nem.” – válaszolta. „És ez magát miért érdekli?”  

A nő vállat vont. „Ó, csak tudni szerettem volna. Tudta, hogy maga egy jel alatt 

született?” 

Billy nagyot nyelt. „Nézze, hölgyem. Nem akarok tudni erről semmit, érti? Tudom, hogy 

nagyon kimért vagyok magával, de komolyan mondtam. Nem akarok tudni erről semmit.” 

A nő visszakozott egy kicsit. „Ó, ne legyen ilyen mogorva!” 

„Nos, nem akartam megsérteni, de nem tudok semmit semmilyen vallásos dologról, és 

nem is akarok tudni.” Billy elfordult tőle, és a tengerész mellett elnézve a busz eleje felé 

bámult. 

„Te jó ég! Nem kellene így viselkednie. Ennek semmi köze a valláshoz. Éppen úton vagyok 

Chicago-ba, hogy meglátogassam a fiamat, aki baptista lelkész. Én a Fehér Házban dolgozom. 

Tudta, hogy a csillagok állása hatással van a földi eseményekre?” 

„Nem tudok erről semmit.” – mondta Billy. 

„Ott áll egy tengerész maga előtt. Kérdezze meg tőle, hogy nem irányítja-e a Hold az 

árapályt!” 

„Elég eszem van hozzá, hogy tudjam.” – csattant fel Bill. 

A nő folytatta: „Nos, sok más égitest van még, aminek földi jelentősége van. Ha meg 

tudnám mondani, hogy ön pontosan mikor született, akkor hinne nekem?” 

Billy nyugtalanul húzta össze a szemöldökét. „Nem tudja elsőre megcsinálni.” 

A nő mosolygott. „Ó, igen, meg tudom. Maga 1909. április 6-án, reggel öt órakor 

született.” 

Billy barátságtalansága megdöbbenéssé változott. „Ez igaz. Most azt mondja meg, hogy ez 

a tengerész mikor született!” 

„Nem tudom. Nézze, maga egy jel alatt született. Lelkészek még nem beszéltek magával 

erről?” 

„Semmi közöm a prédikátorokhoz; semmi az ég-világon.” 

A nő szeme elrévedt egy pillanatra, ahogyan továbbvitte azt a gondolatot. „Hát nem 

furcsa, hogy a prédikátorok nem is tudnák ezt.” 

Billy megismételte: „Nem kószálok arra, ahol ők vannak.” 

A nő újra Billy-re függesztette szemeit. „Nézze, el akarok mondani valamit. Maga egy jel 

alatt született, mint egy ajándék az emberiségnek. Ha csak fel tudná ismerni...” 
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Billy közbevágott. „Talán egy újabb Daniel Boone(búni) leszek. Szeretek vadászni és 

Kentucky-ben születtem.” 

„Nem, én nem erről beszélek.” 

„Nos, talán üzletember leszek.”  

A nő nem tűnt lenyűgözöttnek. „Én nem erről beszélek. Nem tudom, hogy maga mi lesz, 

de látom az aurájáról, hogy ajándékként született. Emlékszik a történetre, hogy a három 

'bölcset' hogyan vezette egy csillag az újszülött Jézushoz?” 

„Semmit sem tudok a vallásról.” 

„De ugye arról hallott, hogy a három 'bölcs' eljött, hogy felkeresse az újszülött Jézust?” 

„Igen.” 

„Nos, mi az, hogy 'bölcs'?” 

„Ó, csak három bölcs ember, én ennyit tudok.” 

A nő elmagyarázta: „A 'bölcsek' ugyanazok voltak, mint én; asztrológusok voltak, 

csillagkutatók. Tudja, mielőtt Isten csinál valamit a földön, Ő előbb mindig kijelenti az 

egekben. Ezt tette akkor is, amikor Jézus született – három égitest állt együtt és 

csillagösszeállást alkotott, ami megragadta a figyelmét néhány asztrológusnak keleten. Az 

egyikük Hám, a másikuk Shém, a harmadik pedig Jáfet – Noé három fiának – vonalából 

származott. Ők jelképezték az egész emberiséget a földön. Mindegyikük magában indult el 

nyugatra, nem tudták, hogy a többi is jön, amíg Jeruzsálembe nem érkeztek. Aztán Betlehem-

be mentek és megtalálták az újszülött Jézust. Az aurájának a színéből tudták, hogy Jézus az, 

akit ők kerestek. Ugye tudja, hogy mi az az aura? Ez a lélek természetfeletti fénye. 

Mindenkinek van aurája; különböző színűek, és minden szín jelent valamit. Az aranyszínű azt 

jelenti, hogy ajándék Istentől. Szóval ez a három 'bölcs' megtalálta Jézust és ajándékokat 

adtak neki. Elváltak, csakúgy mint az a három égitest szétvált a saját pályáját járva. Isten által 

az embereknek adott legnagyobb ajándékának – saját Fiának, Jézusnak – az emlékére, 

minden alkalommal, amikor az a három égitest egy vonalba kerül, Isten küld egy kisebb 

ajándékot az embereknek. Maga ilyen együttállásban született. Magát aranyszínű aura veszi 

körül. Ezért tudom a napot és az órát amikor született, és ezért tudom, hogy Nyugatra szól a 

rendeltetése.” 

Billy udvariasságból megpróbálta türelmesen hallgatni, de mostanra eleget hallott. 

„Hölgyem, én csak annyit tudok, hogy Indiana állam vadőre vagyok és a tőlem telhető 

legtöbbet megteszem. Nem vagyok vallásos, és nem akarok többet hallani erről.” 

Billy előrébb ment a buszban, maga és az asztrológus között hagyva a tengerészt, így 

vetve véget hathatósan a beszélgetésnek. 

Mégis, az esetet nem felejtette el könnyen, és többször háborgatta a gondolatait. Az élete 

annyira különbözött a legtöbb emberétől, akit ismert... De egy ajándék? Mit jelenthet ez? És 
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mi volt az benne, ami vonzotta ezeket a furcsa embereket? A jósnő azt mondta, hogy lát egy 

fényt, ami követi őt; ez az asztrológus pedig aurának hívta. Billy nem tudta összerakni. A 

kérdés ott kavargott az elméjében, mint tejszín a vajköpülőben. Miért volt ő annyira más? 

Miért érezte egyből azt az erős nyomást, amikor felszállt a buszra? És miért érezte magát 

olyan nyomorúságosan, amikor feljött a vallás témája? Félt? Talán Isten keresi őt, és ő pedig 

próbál elrejtőzni? És mit értett azon az a nő, hogy Nyugatra szól a rendeltetése? 
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9. fejezet 

Az utolsó esély 

1930 –-1932 

 

 

AMIKOR WILLIAM BRANHAM a húszas éveibe lépett, egy baleset által olyan lehetőségbe 

botlott, mely egy kis plusz pénzhez juttatta. Egy nap kölcsönkért egy Harley-Davidson 

motorkerékpárt. Miközben lefelé száguldott a murvás úton, elvesztette uralmát a motor 

felett és belecsúszott egy árokba, ami egy ökölvívó tábor előtt volt. Sokan látták a balesetet, 

és átszaladtak az úton, hogy megnézzék, nem esett-e baja. Szerencsére nem volt komoly 

sérülése, de túl nagy volt a megrázkódtatás, hogy azonnal felüljön és tovább hajtson. Így a 

férfiak meghívták, hogy jöjjön be és nézzen meg néhány küzdelmet, amíg jobban nem érzi 

magát. Éppen amikor Billy belépett a terembe, az egyik edző, név szerint „a hat 

másodperces” George Smith kinyitotta egy madárkalitka ajtaját. Egy kanári repült ki és 

száguldott körbe a teremben olyan gyorsan, hogy Smith nem tudta elkapni. De amikor a 

madár Billy feje mellett süvített el, Billy elkapta röptében. 

„Hat másodperc” füttyentett ámulatában. „Soha életemben nem láttam ilyen gyors kezet. 

Fiatalember, gondolt már valaha arra, hogy hivatásos bokszoló legyen?” 

Ez a spontán észrevétel megragadt Billy gondolataiban a hivatásos bokszról. Hamarosan a 

szabadidejének nagy részét azzal töltötte, hogy edzett erre a sportra – napi 12 kilométert 

futott, majd megjelent az edzőtáborban, ahol egy homokzsákot püfölt addig, míg egy 

bokszoló meg nem kérte, hogy szálljanak be a ringbe. Billy öklözését figyelve „hat 

másodperces” Smith-t még jobban lenyűgözte Billy elszántsága, mint gyorsasága. Az edző sok 

órát töltött azzal, hogy Billy-t megtanítsa a helyes lábmunkára, kézmozdulatokra, és a 

legfontosabbra, hogy hogyan állja ki a másik bokszoló ütéseit anélkül, hogy összeesne. 

George Smith a becenevét az első hivatásos mérkőzéséről kapta, amelyen az ellenfelét 

hat másodperc alatt ütötte ki. Smith kb. nyolc évvel volt idősebb Billy-nél, kb. 16 kilóval volt 

nehezebb és ő volt a legkeményebb ember, akivel valaha találkozott. Az első alkalommal, 

amikor Billy ringbe szállt az edzőjével, „hat-másodperc” kegyetlenül elagyabugyálta Billy-t. 

Egy alkalommal olyan erősen megütötte Billy-t, hogy átrepült a kötelek fölött és nagy robajjal 

landolt néhány összecsukható széken a szorítón kívül. Billy-nek sokáig tartott felkecmeregni. 

Mikor újra levegőhöz jutott, megkérdezte: „Hatos, miért kell neked így csinálnod velem?” 

Smith nevetett, és azt mondta: „Ez a fajta bokszolás lesz neked a legjobb.” 

„Nekem a legjobb? Hogy lehet ez egy kicsit is jó nekem? Majdnem megölsz.” 

„Nézd Billy, engem nem érdekel, hogy milyen jól vagy fizikailag, amikor megütnek, sokkot 
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kap a szervezeted és leáll a vér áramlása a szíved felé. A bokszban meg kell tanulnod, hogy 

hogyan viselj el egy kemény ütést és állj vissza. Ha a tested nincs hozzászokva, hogy gyorsan 

visszaálljon, akkor ott fogsz feküdni, és kiszámolnak. De ha hozzászoksz, még ha ki is ütnek, 

újra vissza tudsz állni. Hát így edzek én. Lehet, hogy most nem szeretsz, de értékelni fogsz 

majd, ha versenyzel.” 

Billy visszamászott a szorítóba és folytatta. Végül olyan irányításra tett szert maga felett, 

hogy „Hat-másodperc” olyan erősen gyomron üthette, hogy a kötelek közé vágódott, és Billy-

t egy kicsit sem zavarta. Készen állt, hogy folytassa a küzdelmet. Amint képes volt 8-10 

menetet öklözni edzésen, elkezdett bokszolni a Aranykesztyűk amatőr versenyen. 

Billy jól fejlődött a szorítóban. Akár csak öklözött, akár tétért küzdött, mindent beleadott. 

A bokszolás felszabadította az érzéseit; a harag és zavarodottság olyan rég óta gyűlt benne, 

hogy a karjait szinte majd szétvetették a küzdelmekben. Gyorsasága és elszántsága egyik 

győzelmet a másik után hozta számára. Minden egyes győzelemmel nőtt a büszkesége, az 

önbizalma pedig szárnyakat kapott. Soha azelőtt nem tapasztalt még ilyen elismertséget és 

ilyen elfogadást. Kezdte úgy érezni, hogy fontos ember lett. 

Amatőrként bokszolva soha nem vesztett mérkőzést. Az Aranykesztyűk versenyeken 

eltöltött egy év után hivatásos lett. 15 profi meccset nyert egymás után, köztük egy területi 

pehelysúlyú (51kg – 53,5kg) bajnokságon, melyen három állam bokszolói vettek részt. 

Mostanra azt gondolta, hogy legyőzhetetlen. Aztán egy este emberére akadt. 

Be volt tervezve egy küzdelem Bill Pritchard(pricsárd)-dal, egy nyugat-virginiai 

bokszbajnokkal. A meccset Evansville-ben, Indiana államban tartották. Billy Branham 

elautózott Evansville-be barátjával, Howard McLean(meklín)-nel, akinek szintén volt egy meccse 

azon az estén váltósúlyban (61,5kg – 66,5kg). Megebédeltek délután 3 órakor, és elindultak 

vissza az arénához, hogy egy kicsit még pihenjenek, mielőtt a kezeiket bepólyázzák a 

küzdelemre. Billy kék öltönyt viselt. Kihúzott egy fésűt a zsebéből és végigsimította vele sűrű, 

sötét haját. 

Howard ránézett társára és füttyentett. „Tudod Billy, úgy nézel ki, mint egy kis baptista 

prédikátor.” Billy-t elöntötte a méreg. Mindig érzékeny volt a sértésekre, és az ő fejében a 

„prédikátor” szó ugyanaz volt, mint a „pipogya”. „Várj egy percet, Howard! Jobb lenne, ha 

mosolyognál, mikor ezt mondod.” Billy terpeszbe állt, és felemelte ökleit. Habár Howard 14 

kilóval nehezebb volt nála, Billy kész volt, hogy kiálljon vele. De Howard nevetett, ezzel 

bizonyítva, hogy csak tréfált, így Billy leengedte ökleit. 

Azon az estén a szorítóban Billy nagyon meglepődött az ellenfele erején és gyorsaságán. 

Pritchard(pricsárd) olyan elszántsággal rontott Billy-re, amellyel nem tudta felvenni a versenyt. 

Ökölvívói pályafutása alatt először volt Billy bizonytalan önmagában. Még a mérkőzés elején, 

mikor rájött, hogy bajban van, még azt remélte, hogy elérhet egy döntetlent Pritchard ellen.  

De ahogyan a küzdelem tovább folyt és Billy ismételt ökölcsapásokat gyűjtött be, kezdett 
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azon tűnődni, hogy Pritchard vajon megöli-e őt. A küzdelem vége felé, miközben Billy a 

zsámolyán pihent két menet közt, felnézett a mennyezetre és imádkozott magában, 

„Istenem, ha csak megengeded, hogy élve kikerüljek ebből, megígérem, hogy abbahagyom a 

bokszot.” 

Az után az este után Billy soha többé nem szállt ringbe. 

 

EGY NAP, 1931 őszén, Billy gázórákat javított a New Albany Gázműveknél. Miközben a 

szivárgásokat ellenőrizte, a gáztól elbódult, és a padlóra zuhant. Ezen baleset utóhatásai 

folyamatosan zaklatták- fájt a feje, elhomályosodott a látása, rosszul evett, a gyomra 

kavargott és belehasított a fájdalom. Ha evett, feljött a gyomorsava a torkán és marta a 

száját. Munkaadója, az Indiana-i Közszolgáltató fizette, hogy felkeressen több szakorvost is 

Louisville-ben, Kentucky-ban, de ezeknek az orvosoknak gondot okozott, hogy kiderítsék, mi a 

baja. Ismételt vizsgálatok alapján végül arra tippeltek, hogy vakbélgyulladása lehet. Ez 

meglepte Billy-t, hiszen a fájdalmat a gyomrában érezte, nem az oldalában. De a szakorvosok 

meggyőzték, hogy a gázmérgezés majdnem összezavarta a vizsgálatot, mivel elleplezte a 

vakbélgyulladás tüneteit. Bizonygatták, hogy a vakbele begyulladt és ki kell venni. 

Billy vonakodva egyezett bele, hogy megoperálják, de csak akkor, ha helyi érzéstelenítést 

használnak. Szörnyű emlékei voltak a 14 éves kori műtétéről, amikor a lábait szétroncsolta az 

a puskalövés. Akkor kis híján nem jött ki az altatásból, és soha nem tudta elfelejteni azt a 

rémisztő élményt, amelyben az elveszetten kerengő lelkek világában sodródott egyre lejjebb - 

az a sötétség, az a ködfátyol, az a magány; és azok az irtózatos arcok! Soha többé nem akarta 

az a helyet viszont látni! 

Billy ideges volt és félt. Azt akarta, hogy legyen valaki mellette a műtét közben, aki tud 

imádkozni, így megkérte az Első Baptista Egyház lelkészét, hogy álljon mellette. A vakbelét 

sikeresen kivették, és Billy-t visszagurították. Miközben teljes öntudattal ült az ágyán, érezte, 

hogy a pulzusa minden percben gyengül. Megpróbált szólni a nővérnek, de a hangja csak 

suttogott, a karjai pedig túl gyengék voltak ahhoz, hogy mozgatni tudja őket. A lélegzete 

elgyengült, a szívdobogása pedig addig lassult, míg a végére alig dobogott. Azt gondolta: „Ez a 

halál? Most elmegyek?” 

A fények a szobában elhalványodtak, a falak elmosódtak és homályos alakot kezdtek 

ölteni, mintha fák lennének. Úgy tűnt, mint ha egy hideg, sötét erdőben lenne. Valahol a 

távolban szélzúgást hallott. Először halkan, majd a hang egyre erősödött, és az ő irányába 

tartott. Billy elméje rémülten kavargott. „Ez az! Ez a halál, és értem jön, hogy elvigyen!” 

Megpróbált imádkozni, de nem találta a szavakat. A szél egyre közelebb és közelebb jött, míg 

végül a fák ágai rázkódni kezdtek körülötte az erejétől. Ekkor minden megváltozott. A sötét 

erdő hirtelen eltűnt és Billy egy hatalmas ezüstnyárfa árnyékában állva találta magát. Ez 

ugyanaz a fa volt, mint amit próbált mindig kikerülni, mióta annyira megijesztette kisfiú 

korában. A levegő nyomasztó volt, és tele volt statikus energiával, mint egy olyan napon, 
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amikor 99%-os a páratartalom. Billy feltekintett a suhogó faleveleket hallva. Ugyanazt a 

forgószelet látta a felső ágak között forogva, és ugyanazt a mély hangot hallotta: „Soha ne 

igyál, ne dohányozz és semmilyen módon ne szennyezd be a tested! Hívtalak, de nem akartál 

jönni.” Billy visszaidézte azt a napot olyansok évvel ezelőtt, amikor ez a hang azt mondta: „… 

lesz számodra egy munka, mikor idősebb leszel.” A hang most megismételte a vádlást: 

„Hívtalak, de nem akartál jönni.” 

Billy megrémült. Eltévesztette volna az élete célját? Már túl késő lenne? Kétségbeesetten 

kérdezte fennhangon: „Ki hívott? Ki vagy? És mit akartál, hogy tegyek?” 

A hang harmadszor is elismételte: „Hívtalak, de nem akartál jönni.” 

Billy felkiáltott: „Jézus, ha Te vagy az, hadd menjek vissza újra a földre, és hirdetni fogom 

az Evangéliumodat a háztetőkről és az utcasarkokról. Mindenkinek el fogom mondani!” 

Abban a pillanatban Billy újra a kórházi ágyában találta magát. A szíve erősen vert, és a 

tüdeje mélyeket lélegzett. Életben maradt. 

A sebész, aki Billy ágyánál állt, láthatóan meglepődött azon, hogy Billy arcába visszatért a 

szín, és az ereje ilyen gyorsan visszatért. Charles és Ella Branham felé fordulva megjegyezte: 

„Én nem vagyok templomba járó ember. A praxisom túl kiterjedt, nincs rá időm. De azt 

tudom, hogy Isten meglátogatta ezt a fiút.” 

Billy visszament dolgozni, amint a varratok állták a nyomást. Sajnos, a műtét nem 

gyógyította ki egyetlen kezdeti tünetét sem. 1931-32 telén, az állapota fokozatosan romlott. 

A gyomra szinte mindent visszautasított, amit enni próbált, arra kényszerítve Billy-t, hogy 

préselt árpa lén és aszalt szilva lén éljen- és még az is alig maradt meg benne. 

Szemtengelyferdülés alakult ki nála, és vastag szemüveg nélkül nem is látott jól. Bármikor, ha 

levette a szemüvegét, annyira rázkódott a feje, hogy a borbély nem tudta levágni a haját. 

A szakorvosok Louisville-ben zsákutcába jutottak. Egy vizsgálat sorozat után az egyik orvos 

azt mondta: „Mr. Branham, attól tartok, az állapota reménytelen. Az ön gyomra egyetlen 

nagy fekély-csomó. A hátralévő életében csak szigorúan meghatározott kímélő étrendet ehet. 

Soha ne felejtse el, mert egyetlen harapás szilárd étel megöli magát!” 

Billy fáradtan és csalódottan tért haza, de legalább életben volt. Mostanra elhatározta, 

hogy megkeresi Istent, hogy betarthassa az ígéretét. Elkezdte nagyon komolyan olvasni a 

Bibliát. Minél többet olvasott, annál jobban felbátorodott. Igazán azonosulni tudott néhány 

megtapasztalással, amiről olvasott – mint például amikor férfiak és asszonyok hallották Isten 

hangját, ahogyan közvetlenül hozzájuk szól. Lehet, hogy Isten szólt hozzá arról a nyárfáról, 

amikor kisfiú volt. Mindig sejtette, hogy Ő volt, de addig nem volt bizonyos felőle, amíg el 

nem olvasta, hogy Isten Jóbhoz is szólt egy forgószélből. (Jób 38,1; 40,6.) Ez meggyőzte őt. 

Aztán, ahogyan belemerült Jézus, Péter és Pál életének megismerésébe, Billy Branham 

izgalma lángra gyúlt. Itt már magyarázatot talált azokra a furcsa, transz-szerű állapotokra, 

amiket átélt, amikben teljesen ébren volt, és egyszer csak valahol máshol találta magát, és 
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valami olyasmit látott történni, ami olyan valóságos volt, mint a cipő a lábán. A Biblia ezeket 

látomásoknak hívta. Végül is, lehet, hogy az élete nem is olyan furcsa. Lehet, hogy egyszerűen 

csak Isten foglalkozik vele. 

Billy elkezdett különféle gyülekezeteket felkeresni a környéken, azzal a kérdéssel, hogy 

hogyan találkozhatna Istennel. De ahelyett, hogy általános egyetértést és egyenes ösvényt 

talált volna, egymásnak ellentmondó véleményeket talált, ami csak még jobban növelte 

zavarodottságát. Az Első Baptista Gyülekezet fel akarta venni a nevét a gyülekezeti 

nyilvántartásba, és adott volna egy elfogadó nyilatkozatot. A reformátusok azt akarták, hogy 

járjon konfirmációs órákra. A katolikusok azt mondták, hogy el kell ismernie a Pápát, mint 

Isten legfőbb hatalommal bíró földi helytartóját, és misére kell járnia minden vasárnap. A 

hetednapos adventisták azt mondták, hogy a szombatot sábeszként kell megtartania. 

Mindegyik gyülekezet úgy érezte, hogy csak az övé az igazság, a többiek kizárásával. 

Billy nem tudta, hogy mit tegyen. Nem tudta, hol találja Istent. Aztán azt gondolta: 

„Tudod, én megláttam Őt a természetben. Azt hiszem elmegyek, beszélek vele kint az 

erdőben.” 

Elvándorolt az egyik kedvenc vadászhelyére, de ez sem segített. Nem tudta, mit mondjon, 

és elég bután érezte magát, hogy beszéljen, amikor senkit sem látni, aki meghallgatná. Aztán 

kitalált valamit. Miért ne írhatna Istennek egy levelet? Ez jó tervnek tűnt, úgyhogy azt írta: 

 

Kedves Uram! 

Tudom, hogy erre fog járni, ezen az úton, mert itt ülve szoktam mókusra 

vadászni és észreveszem, amikor jön. Akarom Önt. Eljönne, hogy beszéljen velem 

valamikor? El akarok mondani valamit Önnek. 

 Billy Branham 

 

Billy kitűzte a levelet egy fára, hazament, és azt gondolta, hogy később visszatér, hogy 

megnézze kisült-e valami jó ebből a dologból. De a következő nap kétségei támadtak.  

Azt gondolta: „Várjunk csak! Soha nem láttam senkit az erdőben. Ezen kívül ha Isten 

mindenhol jelen van, akkor a városban is ugyanolyan könnyen elérhetem, mint vidéken. De 

ezzel visszajutottam az eredeti problémámhoz. Beszélni akarok Istennel, de nem tudom, hogy 

hogyan fogom tenni.” 

Bement a ház mögötti öreg csűrbe, és bezárta az ajtót. A csűr belsejében nedvesség 

csepegett az előző esti esőtől. Billy a nedves föld ellenére letérdelt egy öreg Ford T-modell 

roncsa mellé. A gondolatai egy célhoz kötődtek, bármi áron beszélni akart Istennel. Azt 

motyogta: „Most hogy is csináljam ezt? Láttam képeket imádkozó emberekről, és azt hiszem 

így teszik a kezüket.” A két tenyerét egymáshoz rakta maga előtt, a klasszikus imádkozó 

pózban. „Most mit is mondjak? Van ennek egy módja, de nem tudom mi az.” Úgy döntött, 
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hogy az egyetlen módja annak, hogy jusson valamire az, ha úgy fog beszélni Istennel. Nekifog 

és megpróbálja. „Kedves Uram! Szeretném, ha eljönne, és beszélne velem csak egy pillanatra. 

El akarom mondani, hogy milyen rossz vagyok.” Megállt, és hallgatózott. A csűr teljesen néma 

maradt. „Talán így kellene tennem a kezemet.” Egymásba fonta az ujjait és újra próbálta. 

„Kedves Uram! Én nem tudom hogyan kell ezt pontosan csinálni, de bízom benne, hogy 

megérti. Segítene nekem?” Újra megállt, hogy figyeljen: semmi. 

Ekkorra az önuralma teljesen megtört. Könnyek öntötték el, ahogyan tovább mondta: 

„Uram, még ha nem is fog beszélni hozzám, én akkor is beszélni fogok Önhöz. Isten úr, én 

nem vagyok jó. Szégyellem magamat. Sajnálom, hogy mellőztem Önt ezek alatt az évek alatt. 

De most akarom Önt. Kérem, jöjjön, beszéljen velem!” 

Hirtelen furcsán érezte magát. Amikor felemelte a fejét és kinyitotta a szemét, ijedtében 

végigfutott a hátán a hideg. Előtte egy ragyogó, sárga fényből álló, tökéletes kereszt lebegett 

a levegőben. Ennek az energiájának a mélyéről egy hang szólt olyan nyelven, melyhez 

hasonlót Billy még soha sem hallott azelőtt. Azután eltűnt. 

Billy meg sem tudott moccanni; a térdein maradt, kábultan és visszafojtott lélegzettel. 

Végül összegyűjtött annyi erőt, hogy beszéljen: „Uram, nem értem az ön nyelvét, de 

gondolom, hogy valahol azon a kereszten vagyok elismerve... És a bűneim ott fekszenek... Ha 

megbocsátana nekem, jöjjön vissza és beszéljen újra az Ön nyelvén. Ha nem tud beszélni az 

én nyelvemen, megértem én abból.” 

A kereszt újra feltűnt, melegen és fénylőn tündökölve. Billy becsukta a szemeit és 

kinyújtotta karjait. Olyan különös érzése volt, mintha meleg esőcseppek záporoztak volna 

testére. Hirtelen nyugodtnak és szabadnak érezte magát, mintha egy mázsányi teher hullt 

volna le a vállairól. Amikor felnyitotta a szemeit, a fény már eltűnt. 

Túláradó izgalommal futott ki a csűrből és szaladt be a házba. Édesanyja ijedten kérdezte: 

„Billy, mi a baj? Ideges vagy?” 

„Nem, anyám. Épp valami csodálatos történt.” 

„Mi az?” 

„Nem tudom, csak olyan jól érzem magam.” 

Vissza kiszaladt a szabadba, és valami módot keresett, hogy szabadon engedje örömét. 

Egy vasútvonal húzódott a házuk mögött. Billy felküzdötte magát az árok partján, elkezdett 

szaladni a sínek között, majd megállt, hogy felugorjon és a levegőt öklözze; hogy 

árnyékbokszolással eressze ki érzéseit. Végre, nagy sokára, megtalálta Istent Jézus 

keresztjében. 

Néhány nap múlva Ella azt mondta: „Billy, veled álmodtam múlt éjszaka. Láttalak, amint 

egy fehér felhőn álltál, és az egész világnak prédikáltál.” 

Billy-t ez különösen meglepte, hiszen édesanyja szinte sohasem álmodott. 
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10. fejezet 

Az első hitpróba 

1932 

 

 

1932 ŐSZÉN William Branham éppen villanyórákat ellenőrzött New Albany egyik 

mellékutcájában, amikor egy autó közeledett, majd leparkolt a szolgálati furgonja mögé. A 

kocsi ajtaja kinyílt és egy gyönyörű lány szállt ki. Fekete haja csillogott a napfényben, és úgy 

tűnt, sötét szemében valami belső tűz sziporkázik. Egyetlen pillantás elég volt felé, és Billy 

agglegénységi fogadalma szertefoszlott. 

A lány kisimította ruhája ráncait, felvett egy csomagot a hátsó ülésről és kezdett elfelé 

sétálni. Billy izzadni kezdett. Ha nem mond valamit most rögtön, akkor talán soha nem fogja 

viszont látni. „Hogy van, hölgyem? Szép napunk van, ugye?” 

A lány megfordult és elmosolyodott. „Szép? Csodálatos!” Feltartotta a karjait és egy kört 

írt le velük. „Nézze csak a juharfákat, csupa vörös és narancsszínű. Milyen pompásak!” 

„Igen, azt hiszem azok… Hm… Pompásak.” Azt gondolta, hogy a lány az, aki pompásan néz 

ki. „Én Billy Branham vagyok. A közszolgáltatónál dolgozom, és éppen ezeket az órákat 

ellenőrzöm.” 

A lány kinyújtotta a kezét. „Örülök, hogy megismerhettem, Billy. Engem Hope Brumbach-

nak hívnak. Talán hallott már az édesapámról, Charlie Brumbach-ról. Művezető a vasútnál.” 

„Nem, azt hiszem nem ismerem őt. Ön errefelé lakik?” 

„Abban a házban ott.” Egy házra mutatott fentebb az utcában. 

Billy úgy érezte, sikerült előrébb jutnia- nem csak a lány nevét tudta, de azt is, hogy hol 

lakik. De ez még nem volt elég. Tovább kérdezgette Hope-ot, hogy találjon valamilyen 

ürügyet az újabb találkozásra. Próbálkozásai során megtudta, hogy a lány keresztény, és hogy 

a helyi Baptista Missziós Gyülekezetbe jár Jeffersonville-be a Watt utcába. Ezzel meglett a 

közös pont. „Tudja, egy pár hete én is keresztény lettem, és nem járok még gyülekezetbe. 

Lehet, hogy elnézek a gyülekezetébe ezen a vasárnapon, hogy megnézzem, tetszene-e 

nekem.” 

„Majd foglalok egy helyet.” – mondta a lány egy mosoly kíséretében. 

Amikor Billy megjelent a gyülekezetben következő vasárnap, talált is egy üres széket Hope 

mellett, ami őrá várt. Az istentisztelet után még beszélgettek egy ideig, mielőtt a lány 

hazament. Ez a 19 éves életvidám és kedves lány jobban érdekelte Billy-t, mint bármelyik nő, 

akivel valaha találkozott. Volt valami üdítő a vidámságában és ártatlanságában. Mágnesként 

vonzotta Billy-t újra és újra a gyülekezetbe, egészen addig, hogy törzstag kezdett lenni. 
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Billy elismerte, hogy egyszerűen azért választotta a Baptista Missziós Gyülekezetet, mert 

oda járt HopeBrumbach. De hamarosan mély tisztelet ébredt benne a pásztor iránt. Dr. Roy 

Davis(dévisz) azt prédikálta, hogy Isten nem jobb az Igéjénél, és hogy egy keresztény nem jobb 

az Isten Igéjébe vetett hiténél. Billy nagyon meglepődött ezen a mondáson, hogy mennyire 

igaz. Dr. Davis mindig arra buzdította hallgatóságát, hogy teljes szívből higgyenek Isten 

Igéjében, és hogy mindennapi életükben gyakorolják is azt az Igét. Mi több, erről a pásztorról 

úgy tűnt, hogy úgy is élt, ahogyan prédikálta 

Az egyik reggel Dr. Davis elmondott egy történetet a gyülekezetben, hogy amikor még 

fiatal volt, volt egy bizonyos ateista, aki keresztül-kasul járta az országot, kiállt a 

gyülekezetekben az istentisztelet után, hogy egy kemény próbára hívja ki a keresztény hitet. 

Dr. Davis egy nagy összejövetelen hallotta Memphis-ben, Tennessee államban. A férfi Márk 

16. fejezetéből olvasott fel, ahol Jézus azt mondta: „Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek 

követik majd: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és 

ha valami halálosat isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” 

Majd ez az ateista egy kénsavval teli üveget tett ki az emelvényre, és előadta a kihívását, 

„Bárki, maguk közül, akik állítólagos keresztények, Jézus azt mondta, hogy ha hisz, megihat 

bármilyen mérgező dolgot, és nem árt neki. Ha ez most Isten ihletett Igéje, akkor igyák meg 

ezt a kénsavat!” Többször megismételte a kihívást, bírálva a keresztényeket, hogy nincs hitük, 

majd gúnyolni kezdte Isten létezésének a gondolatát. 

A fiatal Dr. Davis azt mondta a mellette ülő metodista püspöknek: „Ha ez a hitetlen még 

egyszer megteszi ezt a kihívást, akkor felmegyek és megiszom.” 

A püspök megpróbálta lebeszélni. „Ez az ember csak heccel bennünket. Hagyd, fiam! A 

Biblia mondja, 'Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!'” 

De Davis eltökélte magát. „Nem, nem hagyom. És ha itt helyben meg is halok, a mennybe 

kerülök, mert hittem Isten Igéjében!” 

Az ateista nevetett, amint a keresztények feszengtek a székeikben. „Na és ti ott, fiúk, akik 

azt hiszitek, hogy Isten valóságos?  Próbáljátok ki ez a kénsavpróbát!” 

Dr. Davis fellépdelt az emelvényre, megfordult, és azt mondta a körülbelül 3000 fős 

közönségnek: „25 éves vagyok, és az Evangélium szolgálója. Tudom, hogy az én Istenem 

képes engem megszabadítani ettől a kénsavtól. Mindazonáltal, ha nem teszi meg, akkor sem 

fogom hagyni, hogy ez a hitetlen itt álljon, és ilyen módon kihívja Isten Igéjét.” Megragadta a 

kénsavas üveget, és fenékig kiitta anélkül, hogy bármi baja lett volna tőle. Ezután olyan 

meggyőzően hirdette az Evangéliumot, hogy 1500 ember ajánlotta életét ismét Jézusnak. 

Ahogyan Billy hallgatta a történetet, azt gondolta, hogy a metodista püspöknek több esze 

volt, mint a fiatal Dr. Davis-nek. Miért kellene bárkinek is bebizonyítania Istent? Nem 

mondta-e Jézus azokról a hitetlen farizeusokról, hogy „Ha vak vezet világtalant, mindketten a 

verembe esnek”? Még ha nem is értett egyet azzal, amit Dr. Davis tett, de csodálta a pásztora 
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hitét. Ennek a mély meggyőződésű embernek a hatására Bill nagy figyelmet szentelt Isten 

Igéjének. Az első gyülekezeti ének, amit Billy megtanult így szólt; „Hadd legyek olyan, mint 

Te”… Ez lett Billy szívének állandó imája: „Jézus segíts, hogy olyan legyek, mint Te!” Miután 

másodszor is végigolvasta az Újszövetséget, Billy felismerte, hogy be kell merítkeznie. Olvasta 

a Máté 28-ban, hogy Jézus azt mondta Péternek, és a többi tanítványnak, hogy „tegyetek 

tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a 

Szentléleknek a Nevében.”Azután azt olvasta az Apostolok Cselekedeteinek 2. fejezetében, 

hogy „keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus Nevében.” Billy-nek úgy tűnt, hogy ha valaki 

megértette, hogy Jézus mit akart, amikor megadta a nagy küldetést, akkor az Péter és a többi 

tanítvány lehetett. Így hát Billy megkérte Dr. Davis-t, hogy keresztelje meg azon a módon, 

ahogyan azt az apostolok tették az Apostolok Cselekedeteiben. Habár ez ellentmondott a 

Baptista Missziós Gyülekezet alaptanításának, Dr. Davis szívességből megtette. Így Billy 

megkeresztelkedett az Úr Jézus Krisztus Nevére. 

Mostanra már hónapok teltek el a New Albany-i Gázműveknél bekövetkezett baleset óta. 

Billy egészségi állapota nem hogy javult volna, hanem romlott. Most már akkor is remegett a 

feje, amikor viselte vastag szemüvegét, nélküle pedig szinte semmit sem látott. Gyakran fájt a 

gyomra, az enyhe árpa lé és szilvalé étrend mellett is. És a legriasztóbb az volt, hogy érezte, 

hogy az ereje és energiája lassan elhagyja kiegyensúlyozatlan étrendje miatt. 

Most azonban volt egy új orvossága – a hit. Olvasta, hogy Jézus azt mondta: „És amit 

könyörgéseitekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.”(Máté 21,22) Aztán azt 

olvasta a Jakab 5-ben: „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és 

imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak Nevében. És a hitből való imádság 

megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt” Ez volt az ő válasza. Miután ezt olvasta, rögtön 

elszaladt Dr. Davis házához, és megkérte a gyülekezet vénét, hogy kenje meg olajjal, és 

imádkozzon érte. Ezután bejelentette a gyógyulást és örvendezve haza masírozott. Azon az 

estén vacsoránál Billy az asztalra fektette a Bibliát, közölte, hogy meggyógyult és kijelentette, 

hogy mostantól ő ugyanúgy fog étkezni, mint a többiek. 

Édesanyját lesújtotta ez az elképzelés, és figyelmeztette: „Billy, én nem bánom, hogy 

vallásos vagy, de tudod, hogy mit mondott az orvos: egy harapás szilárd étel, és meghalsz.” 

Billy azt válaszolta: „Azt is tudom, hogy Isten mit mondott, és Ő azt mondta, hogy 

meggyógyultam. Imádkozhatunk?” Azelőtt még sohasem imádkoztak Branham-ek asztalánál. 

Charles nem tudta, mit tegyen, így csak nyugtalanul fészkelődött a székében. Ella az aggódás 

reménytelen tekintetével nézett Billy-re, majd könnyekben tört ki. Billy meghajtotta a fejét, 

majd imádkozott: „Istenem, ha meghalok, hazajutok, mert bíztam Benned. Az Igéd azt 

mondja, hogy meggyógyultam. Választanom kell, hogy arra nézzek, amit az orvos mondott, 

vagy arra nézzek, amit Te mondtál. Én évekig az orvos szavait fogadtam el, és nem vagyok 

jobban, sőt valójában rosszabbul vagyok. Többé nem arra nézek, amit az orvos mondott. 
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Most már arra nézek, amit Te mondtál. Kérlek, áldd meg ezt az ételt a testünk számára, a Te 

Fiad, Jézus Krisztus Nevében kérem. Ámen.” 

Billy félretolta a szilvalevet, és szedett magának babot, hagymát és kukoricakenyeret. 

Amint az első falat leért a gyomrába, kezdett visszajönni. A kezét a szája elé tette, hogy bent 

tartsa, majd újra lenyelte. Egyből visszajött. Még egyszer lenyelte. Újra és újra, a gyomra 

tiltakozott a szilárd étel támadása ellen. Öklendezett, miközben a torkát és a száját égette a 

gyomorsav. De Billy nem vette figyelembe a gyomrát. A gondolatait azon tartotta, amit Isten 

mondott, nem azon, amit érzett, és addig nyeldeste vissza ugyanazt a falat babot, míg az 

végül lent maradt. Aztán vett egy falat párolt hagymát. 

Vacsora után Billy bezárkózott a szobájába. Annyira fájt a gyomra, hogy könnyek szöktek 

a szemébe. Rendszeresen összegörnyedt és savas víz buggyant ki a száján. Gyöngén 

belekezdett egy gyülekezeti énekbe: „Hinni tudom, hinni fogom és hiszem; hinni tudom, hinni 

fogom és hiszem, hinni tudom, hinni fogom és hiszem, hogy Jézus meggyógyított most.” 

Leroskadt az ágyára. A suttogásnál alig hangosabban mondta: „Uram, én a szavadon foglak.” 

Édesanyja kopogtatott. „Hogy érzed magad, Billy?” 

„Jól vagyok.” 

„Felhívtam az orvost. Azt mondta, meg fogsz halni.” 

Billy lenyelte a gyomorsavat a szájából. „Nem fogok meghalni, anya. Csodálatosan érzem 

magam.” Nem arról beszélt, amit testében érzett, hanem arról, amit Isten ígéretei iránt 

érzett. 

A következő reggelen az a fazék bab még mindig ott volt a tűzhelyen. Ella megfordult, 

mikor fia belépett a konyhába. „Mit akarsz reggelire, Billy?” 

„Kérek még egy kis babot és kukoricakenyeret.” 

Teltek a napok, és még mindig szenvedett. Minden egyes étkezés fizikai küzdelem volt - 

gyomra keserű tiltakozással kavargott és a feje szédült. De a hit világában nem kínlódott és 

nem ingadozott. Jézus szavait ismételgette magában: „Ha hinni tudod azt, minden lehetséges 

a hívőnek.” (Márk 9,23) Ez volt az ő horgonya, és minden ellentétes tünet ellenére továbbra is 

bizonyságot tett arról, hogy Jézus Krisztus meggyógyította őt. 

Olvasta Pál apostol intését is: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy 

egymást szeressétek.” (Róm. 13,8) Ezekből a szavakból a bűntudat fájdalma hasított a 

szívébe. Jelenleg 2000 dollár tartozása volt kórházi számlákból a műtétje miatt. Miután 

imádkozott ezért a dologért, rájött, hogy Jézus nem azt tiltja meg a keresztényeknek, hogy 

adósságuk legyen, hanem inkább azt mondja Isten, hogy a keresztények rendezzék az 

adósságukat, a tőlük telhető módon, és ne halogassák fölöslegesen. Bill 300 dollárral 

tartozott a patikusnak, Mr. Mason-nak, egy szimpatikus úriembernek, aki soha nem tagadta 

meg a gyógyszert Bill-től, még annak ellenére sem, hogy tudta, mennyire szegény a Branham 

család. Bill elment a patikába és azt mondta: „Mr. Mason, tartozom magának, és én meg is 
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fogom fizetni. Még mindig szörnyen gyenge vagyok a műtéttől, de megpróbálok dolgozni. 

Van egy állásom itt az Indiana-i Közszolgáltatónál, ahol 20 centet keresek óránként. Majd 

ebből próbálok visszafizetni valamennyit, minden fizetéskor. Most már keresztény vagyok, így 

a legfontosabb kötelességem Isten felé van. Legelőször Neki tartozom a tizedemmel. Ezután a 

következő kötelességem, hogy kifizessem az adósságaimat. Elég kevés pénzem van - 

édesapám beteg és én támogatom édesanyámat és testvéreimet. De megpróbálok 

törleszteni önnek 25 centet minden héten. És ha még azt a 25 centet sem tudom megadni, 

akkor is eljövök, és elmondom.” 

A vesződséges napok már heteket tettek ki, és Bill még mindig szenvedett. De lassan-

lassan az elkövetkező hónapokban az állapota egyre javult, egészen addig, hogy végül bármit 

megehetett, amit csak akart, anélkül, hogy akárcsak a legcsekélyebb kellemetlensége is 

származott volna belőle. A szemtengelyferdülése is annyira megjavult, hogy végül egyáltalán 

nem is volt szüksége szemüvegre. Amikor utoljára megvizsgálták a szemét, az eredmény 

20/20 volt - tökéletes látás. Tulajdonképpen buzgott a boldogságtól, és az Isten ígéreteiben 

való bizalma szárnyra kapott. 
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11. fejezet 

Természetfölötti Evangéliumra rendelve 

1932 

 

 

WILLIAM BRANHAM és Dr. Roy Davis kölcsönösen tisztelték egymást – Billy-t ösztönözte 

az idősebb férfi hitének példássága, Dr. Davis-re pedig nagy hatással volt a fiatalember 

buzgósága. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a pásztor tegyen egy javaslatot – Bill 

elgondolkodhatna azon, hogy ő is szolgáljon. Dr. Davis fel volt jogosítva az országos szervezet 

által, hogy „munkaengedélyeket” adjon az ígéretes személyeknek, így gyakorlatilag ezek a 

személyek elismert lelkészek lehettek a Baptista Missziós Gyülekezetben, bárminemű 

hivatalos képzés nélkül. Billy nem felejtette el a fogadalmát – amikor az elmúlt esztendőben 

eljött érte a halál, megígérte az Úrnak, hogy ha még egy esélyt kap az életre, akkor hirdetni 

fogja az Evangéliumot az utcasarkokon és a háztetőkön. Most ujjongott az örömtől, hogy 

megkapta a lehetőséget rá. 

Így hát 1932-ben nem sokkal karácsony előtt Dr. Roy Davis felszentelte William Marrion 

Branham-et, mint Jézus Krisztus Evangéliumának szolgáját, a Baptista Missziós Gyülekezet 

rendelkezései alapján. Billy 23 éves volt. 

Pár nappal a felszentelése után Billy New Albany-ben végezte a legkevésbé kedvelt 

munkáját – lekötötte a hálózatról azokat az embereket, akik nem tudták fizetni a víz-, gáz-, 

vagy áramszámláikat. Bekopogott egy ajtón, hogy tájékoztassa az ott lakót, hogy ki kellett 

kapcsolnia az áramot. Az asszony, aki ajtót nyitott elkezdett vele kegyetlenül káromkodni. 

Billy egyből azt mondta: „Asszonyom, nem lenne szabad így káromkodnia. Nem féli 

Istent?” 

„Maga kis ütődött idióta,” – csattant fel – „ha azt akarnám, hogy valaki Istenről beszéljen 

nekem, akkor nem egy ilyen féleszűt vennék, mint maga. Az anyja biztosan egy…” és 

belefogott az édesanyjának és felmenőinek egy durva és aljas jellemzésébe. 

Billy mindig azt mondta: „Egy férfi, aki megüt egy nőt, nem elég férfi ahhoz, hogy egy 

férfit üssön meg,” – de ezzel az asszonnyal, aki ilyen rothadt szemetet zúdít az édesanyja 

nemes jellemére, lehet, hogy megszegte volna ezt az elvet, ha ez egy évvel korábban történik. 

Az a minimum, hogy haragra gerjedt volna, és visszakiabált volna. De most, a sértegetések 

egyáltalán nem zavarták. Mint ahogyan a víz pereg le a mosómedvezsírral bekent csizmáról, a 

szitkozódások nem tudtak beférkőzni a Bill lelkét övező békességes gondolatok közé. 

Udvariasan azt mondta: „Imádkozni fogok önért, asszonyom.” – és kisétált. Billy tudta ekkor, 

hogy a változás, amit érzett belül, valódi és tartós volt. 
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A következő munkája az volt, hogy lekösse a hálózatról azokat a házakat, ahonnan 

elköltöztek a lakók. Mivel az épület üres volt, az ajtót pedig zárva találta, Billy leosont, hogy 

imádkozzon és hálát adjon. Letérdelt a csupasz padlóra, és összekulcsolta a kezét, de még 

nem csukta be a szemét, amikor a szoba hirtelen megváltozott. A falakon többé nem cifra 

tapéta volt; sima fehérek lettek. És a szoba többé nem volt üres. Billy egy idős néger emberre 

meredt, fehér hajjal és fehér bajusszal, amint egy kórházi ágynak tűnő valamin fekszik. A férfi 

úgy nézett ki, mint akinek balesete volt – karjai, lábai és a mellkasa vastagon be voltak 

pólyázva. Az ágy Billy-hez közelebb eső oldalánál egy idős néger asszony állt. (Talán a felesége 

lehetett, mivel hasonló korúaknak néztek ki.) 

Billy mozgást látott a szeme sarkából. Odafordulva egy fiatal fehér férfit és nőt látott a 

szobába bejönni, és az ágy távolabbi oldalánál megállni. Fejeiket lehorgasztották, de a 

szomorúságon túl Billy nem tudta kitalálni, hogy mi lehet a kapcsolat közöttük és a pólyába 

kötözött férfi között. Aztán két másik ember jött be a szobába – mindketten fiatalemberek. 

Mindketten az ágy felé fordultak, így Bill nem látta az arcukat. Ez a két férfi nagyon 

ismerősnek tűnt, annyira hogy talán még hátulról is fel kellene ismernie őket. Igen, igen, az 

egyiküket tényleg felismeri. A barátja, George DeArk(diark), akit csak néhány hete vezetett az 

Úrhoz. És a másik? Egyik helyről a másikra feszengett. Kit ismer, aki fekete göndör 

hajkoronával ékeskedik? Épp akkor a férfi oldalra fordult, hogy beszéljen a mellette álló idős 

hölggyel. Bill összerezzent meglepetésében. Felismerte önmagát! 

Billy látta magát, amint ráhajol az ágyra, és imádkozik a betegért. A férfi azonnal felült és 

elkezdte levenni a kötéseket magáról. Aztán a berohanó nővérek és orvosok sokasága 

eltakarta az ágyat Billy elől. A látvány elhalványodott és Billy egy másik helyen találta magát. 

Most az utcán állt, a kórház előtt. Amint figyelt, a bejárati ajtó kinyílt, és ugyanaz az idős 

ember jött ki rajta, és lesétált a lépcsőkön, mint akinek soha nem is volt semmi baja. A 

kötések eltűntek, és most barna zakót és kalapot viselt. A jelenet hirtelen véget ért és Billy 

újra a csupasz padlón térdelve találta magát egy üres házban, a falakon csíkos tapétával. 

Mi történt? Hol volt? Nem mozdult egy centimétert sem onnan, ahová letérdelt, és mégis 

valahogy ott volt egy kórházban és egy hihetetlen drámát látott kibontakozni. Hogyan? Ez 

nem lehetett álom. Teljesen ébren volt. És a kórházban az események körülötte olyan 

valóságosaknak néztek ki, mint az imára összekulcsolt kezei néztek ki a szíve előtt. 

Habár nem értette, hogy mit jelentett, Billy lelkesen megosztotta ezt a látomást az első 

olyan hallgató fülpárral, mellyel találkozott. Ez történetesen John Potts lett, egy keresztény 

férfi, aki a közszolgáltató vállalat elülső íróasztalánál ült. Pont a munkaidő letelte előtt volt. 

Mr. Potts nem sokat mondott, amint Billy beszélt – csak időnként egy „Aha… ez így… te jó ég, 

ez érdekes.” 

A következő reggelen, amint Bill belépett az ajtón, Mr. Potts félrehívta. „Figyelj, Bill, az 

álmodról, ami tegnap délután volt ” 

„Mr. Potts, az nem álom volt. Teljesen ébren voltam, akárcsak most. Nem tudom 
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pontosan, hogy mi volt – talán valamiféle transz.” 

„Oké, ha te mondod. Egyébként lehet, hogy van egy nyom arra, hogy mit jelenthet. 

Tegnap este meglátogattam egy barátomat a New Albany Katolikus Kórházban. Az egyik 

ottani betegre illik a leírás a… Hm… A transzodból. William Merrill-nek hívják. Ő egy 65 éves 

néger férfi, és elég súlyos az állapota. Beszélgettem vele egy kicsit múlt éjszaka. Van egy 

szekere két lóval, és abból él, hogy New Albany völgyeiben házal. Két napja egy fiatal pár egy 

autóval száguldozott, amikor elvesztették az uralmat az autó fölött, és beleszaladtak a 

szekérbe. Az idős férfinek keze, lába és a háta is összetört. Beszéltem neki rólad és a 

transzodról. Nagyon izgatott lett, és kérlelt, hogy hívjalak el imádkozni érte.” 

„Vajon ez lenne a férfi akit láttam?” 

Billy egész nap azon tűnődött, hogy mi történne, ha tényleg imádkozna egy emberért, aki 

olyan rossz állapotban van, mint amilyenben feltehetőleg Mr. Merrill van. A gondolattól Bill 

izgatott lett. Tényleg egyből felülne az az ember az ágyban, és elkezdené levenni a kötéseket? 

Aztán Billy azokra a prédikációkra gondolt, amelyekben Dr. Davis sürgette a keresztényeket, 

hogy higgyenek Isten természetfeletti erejében, hogy csodákat tehet. Mire végzett a 

munkájával, Bill készen érezte magát. Felhajtotta barátját, George DeArk-ot, és előadta neki 

az egész különös történetet.  

„Persze, Billy, elmegyek veled imádkozni azért az emberért.” – mondta George. 

Amint a két férfi a kórház lépcsőit mászta, Bill elmagyarázta: „George testvér, ezeket a 

furcsa dolgokat, amik történnek velem, nem értem; de azt tudom, hogy addig nem 

imádkozhatok az idős férfiért addig, amíg az a két fehér ember nem áll a szobában az ágy 

túloldalán, mer’ mindent pontosan úgy kell tennem, ahogyan láttam. Nem tudom, hogy 

megtörténik-e ma este. De csak várj, és meglátod – ez az ember meg fog gyógyulni.” 

Mikor már bent voltak, Bill Mr. Merrill után érdeklődött, és el is irányították a szobájához. 

Elég volt egy pillantás az idős emberre, és Billy tudta, hogy jó helyen jár. Ez volt az az ember, 

akit tegnap látott. „Jó estét, uram. A nevem Billy Branham. Volt itt egy ember tegnap este, aki 

beszélt rólam.” 

A idős ember izgatott lett. „Ó, te vagy az a fiatalember, aki imádkozni fog értem, hogy 

meggyógyuljak.” 

A felesége, aki az ágy mellett állt, homlokát ráncolva kezdte a kioktatást: „Fiatalember, 

úgy látom nem tudja milyen súlyos a férjem állapota. Nem csak hogy láza van, de a röntgen 

kimutatta, hogy néhány törött bordája pontosan a tüdejére hajlik. Ha csak egy picit rosszul 

mozdul, azok csontok kiszúrhatják a tüdejét – vagy még rosszabb, elvághatják egy verőerét. 

Szerintem nem kellene ide jönniük és így felizgatniuk őt.” 

De Mr. Merrill másként látta. „Legalább hallgassuk meg, hogy mit akar mondani a fiú.” 

Billy újra elmondta a tegnapi élményét. Amint befejezte, egy fiatal pár lépett be a 

szobába. Mr. Merrill bemutatta őket, hogy ők ültek abban az autóban, amely belecsapódott a 
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szekerébe. Mindketten sajnálták a balesetet, és úgy tűnt, őszintén aggódnak az idős ember 

állapotáért. Komoran, szomorú arckifejezéssel sétáltak át, az ágy túlsó, fal felőli oldalára.  

Ez volt a pillanat! Odahajolt, és épp csak elkezdett imádkozni, amikor Mr. Merrill 

felkiáltott: „Meggyógyultam!” – és felegyenesedett az ágyban. „William, ne!” – sikoltotta a 

felesége, miközben megpróbálta visszanyomni a matracra.” Egy ápoló szaladt be a szobába. Ő 

is megpróbálta lefogni Mr. Merrill-t, de az idős ember valahogy mégis kivergődött az ágyból, 

egész végig azt kiabálva: „Meggyógyultam! Meggyógyultam!” 

Nővérek és orvosok érkeztek futva. Egy katolikus nővér is besietett a szobába és azt 

mondta Bill-nek és George-nak: „Maguknak most azonnal távozniuk kell! Nem engedhetjük, 

hogy ezt az embert így felizgassák. Ő nagyon beteg.” 

Miközben Billy és George távozott, William Merrill épp a ruháit próbálta magára venni, 

miközben egy tucat orvos kergette, hogy visszategyék az ágyba. Mikor már kint voltak, Bill 

megállt a kórház lépcsőinek a tövében, és azt mondta George-nak: „Várjunk itt! Figyeld csak – 

barna zakót és kalapot fog viselni és le fog sétálni ezeken a lépcsőkön nemsoká’.” 

Jó néhány perc eltelt… És itt jött a feleségével, olyan energikusan, mintha látogató lett 

volna a kórházban, nem pedig fekvőbeteg. És barna zakót és kalapot viselt, pont ahogyan Bill 

megjósolta. 

George megkérdezte az idős férfit: „Hogyan szabadult meg az orvosoktól?” 

„Megmérték a lázamat és nem volt lázam, így elengedtek.” – mosolygott őszes bajusza 

alatt Mr. Merrill. 

 

MÁSNAP REGGEL Bill már virradatkor felkelt. Miközben ruhái után tapogatózott a 

szürkületben, a szobát hirtelen teljes napfény öntötte el, mintha valaki egyszerűen csak 

felkapcsolta volna a villanyt. Bill azonnal rájött, hogy már nem a saját házában van. A szoba, 

amelyben magát találta, nagyobb volt, mint az ő hálószobája. Ez inkább nappalinak nézett ki: 

kanapé, fotel, ülőke, asztal és lámpák –csak az egyik sarokban volt egy magas ágy. Ezen az 

ágyon egy középkorú asszony feküdt, borzalmasan rokkant állapotban. Bill elképedve látta, 

amint az asszony kicsavarodott végtagjai kiegyenesednek és normálissá válnak. Az asszony 

felkelt az ágyból és elindult egyenesen őfelé, így jól meg tudta nézni az arcát. Ezután megint a 

saját, félhomályos szobájában volt. 

Billy sokáig töprengett ezen, az ágya szélén ülve. Az Úr Jézus nyilvánvalóan megszabadít 

valaki mást is. De kit? És mikor? Azt gondolta, „Nos, valószínűleg még ma megtudom, hogy 

hol van ez az asszony.” 

Aznap a feladatkiosztása révén eljutott New Albany Tölgy utcájának 2223. számú 

házához. Egy család költözött ki egy ikerházból. Bill-nek el kellett zárnia a vizet, de a vízórás 

doboznál nem volt egyértelmű, hogy melyik vízóra melyik oldalhoz tartozik. Az egyik órán 

elzárta a csapot, és elment a ház lakott felét ellenőrizni. 
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Egy csinos, de szegényesen öltözött tizenéves lány válaszolt a kopogásra. „Mit óhajt?” 

„A közszolgáltató társaságnak dolgozom. Megnéznéd hogy van-e víz?” 

„Természetesen.” A lány befordult a konyhába. 

A bejáratnál állva Bill látta, hogy a nappaliban egy asszony fekszik egy kórházi ágyon. A 

teste teljesen ki volt csavarodva; úgy nézett ki, mint egy kifektetett pók. A feje meg volt 

emelve az ágyban, pont az ajtó felé, így Billy teljesen tisztán látta az arcát. A szíve elkezdett 

izgatottan kalapálni. Ez volt az a rokkant asszony, akit reggel látott a látomásban. Egy fekete 

kötésű könyvet olvasott. Az ágy mellett egy újság hevert. 

„Üdvözlöm, asszonyom. Billy Branham vagyok.” 

„Helló. Én pedig Mary Der Ohanion. Az ott a lányom Dorothy.” 

Dorothy visszajött a szobába és azt mondta: „Van víz.” 

„Azt hiszem, akkor jó csapot zártam el. Köszönöm, hogy megnézte.” De nem távozott. 

Valahogyan kezdeményeznie kell egy beszélgetést ezzel a rokkant asszonnyal. „Mit olvas?” 

„Egy örmény Bibliát.” – válaszolta. 

„Ön hívő?” 

Mrs. Der Ohanion letette a könyvet az ölébe. „Dorothy 17 éves. Mióta megszületett, 

ágyhoz kötött rokkant vagyok. De ma reggel olvastam az újságban egy emberről, aki 

meggyógyult odaát a Katolikus Kórházban és azt mondtam ’Van remény a számomra.’ 

Mondja csak, nem azt mondta, hogy Branham-nek hívják?” Levette az olvasószemüvegét, 

hogy megnézze azt a fiatalembert, aki az ő nappalijának ajtajában áll. Az arckifejezése 

megváltozott, ahogyan összekapcsolta ezt a fiatal óraleolvasót az újságcikk arc nélküli 

Branham-jével. „Maga Istennek az embere, aki meggyógyította azt a színesbőrű férfit tegnap 

este?” 

„Nem asszonyom, én nem vagyok gyógyító. Az Úr Jézus a gyógyító, nem én.” 

Az asszony bólintott. „Mióta olvastam arról a csodáról, mindig kérem Istent még egyért az 

én életemben. Imádkozna értem?” 

Billy ránézett az asszony kicsavarodott végtagjaira, melyek 17 éve sorvadoznak, és 

óvatosan azt mondta: „Elmegyek, imádkozom a dologért, és utána visszajövök.” 

Keresett egy helyet, ahol egyedül lehetett Istennel és addig imádkozott, míg a bátorsága 

fölért a látomáshoz. Aztán elautózott George DeArk házához. „George testvér, találkoztam az 

asszonnyal, akiről beszéltem neked ma reggel. Tudom, hogy ő az. Gyere velem!” 

Mindketten elmentek az ikerházba, és megálltak Mrs. Ohanion ágya mellett. Az asszony a 

szívére szorította az örmény Bibliáját, míg Dorothy és a nyolc éves öccse a nappali túloldalán 

a karácsonyfa mögé bújva kuncogott és viccelődött a dolgon – az, hogy az anyukájuk felkel az 

ágyból, miután 17 éve fekszik benne – milyen nevetséges. 

Bill figyelmen kívül hagyta a gyerekeket. „Mrs. Ohanion, az Úr Jézus meg fogja önt 
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gyógyítani.” Billy és George letérdeltek és elkezdtek imádkozni. A szemhéjak, még ha zárva is 

vannak, egy kevés fényt még átengednek a pupillákhoz. És Bill a szemhéján keresztül látta, 

hogy egy Mrs. Ohanion fölött fény gyúlt. Kinyitotta a szemét és azt várta, hogy villanykörtét 

fog látni. Ehelyett azt látta, hogy egy sárga tűzkarika forog az ágy fölött. Ámulat fogta el – 

félelemmel teljes kíváncsiság. Ez ugyanaz a fény lehet, amely keresztet formált a levegőben, 

amikor imádkozott a pajtában a ház mögött. Bill kinyúlt és megfogta a rokkant asszony kezét, 

és azt mondta: „Mrs. Ohanion, az Úr Jézus azt mondta nekem ma reggel, hogy ön fel fog 

épülni. Állj a lábaidra és járj a Jézus Nevében!” 

Az asszony a takarót félredobta és az ágy széle felé kezdett vergődni, elsorvadt kezeivel és 

lábaival araszolva, mint egy óriási hernyó. Bill-nek egy pillanat kétsége támadt, hogy ha 

hagyja, hogy leessen arról a magas ágyról, még a nyakát is kitörheti a padlóra zuhanva. Aztán 

William Merrill esetére gondolt – milyen tökéletes, milyen tévedhetetlen volt a látomás – és 

visszatért a bizonyossága. 

Amint Mrs. Ohanion kezdett átcsúszni az ágy szélén, mindkét lába kiegyenesedett, ott, 

mindenki szeme láttára. Dorothy éles, őrült sikoltozásba kezdett, és a haját tépve kirohant a 

bejárati ajtón, miközben torkaszakadtából sikított. Minden irányból szaladtak a szomszédok, 

a bejáratnál tolongva, szájtátva bámulták a szomszédjukat, Mary Der Ohanion-t, aki 17 év óta 

először járkál a nappalijában, miközben két teljesen épp karját a feje fölé emelve dicséri az Úr 

Jézus Krisztust örményül, az anyanyelvén. 

Bill izgatottan és örömmel telve ment haza, hogy ezek a káprázatos látomások milyen 

nagy csodákat vezettek be. De ez a lelkesedés hamarosan lelohad, öröme hamarosan 

félelembe fordul. A következő látomása meglepően más. És amikor látomását elmondja 

pásztorának, meglepődik pásztora reakcióján. Ezzel kezdetét veszi az évekig tartó 

bizonytalanság, és elvezet annak a titoknak a felfedezéséhez, mely különleges életét övezi – 

egy titok, mely elindítja a legnagyobb hit-gyógyulások szolgálatát, melyet valaha is látott a 

világ. 
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A szerző megjegyzése 

 

AZON OLVASÓKNAK, akik kíváncsiak a szöveg hitelességére, a következő néhány 

személyes megjegyzés segítségükre lesz. 

Az első kötetet egy kicsit dramatizáltam azzal a céllal, hogy azokat, akik még sohasem 

hallottak William Branham-ről, egyből megragadja a történet. Az első fejezetben szereplő 

párbeszédeket az én saját elképzelésem alapján írtam. De az alap történet minden eleme 

hiteles – Ella Harvey Branham és Charles Branham körülményei, olyan részletekbe menően, 

mint a kunyhó külső és belső leírása, a zsírgyertya, az hogy Branham nagyinak soha életében 

nem volt cipője, és hogy Charles Branham bement Burkesville-be, hogy vegyen egy új 

kertésznadrágot az alkalom tiszteletére. Ilyen részleteket is elmondott William Branham, 

amikor ezeket a történeteket mesélte a hallgatóságnak szerte Amerikában. 

Az első fejezetet követően ebben az életrajzban a párbeszédek többsége közvetlenül 

magának William Branham-nek a beszámolóiból származik. Az alatt a 19 év alatt, amikor a 

prédikációit magnón is megörökítették, néhány történetet többször is elmondott. Mint 

ahogyan bárki, aki ismételten elmond egy-egy történetet, egyes részleteket hozzátett, 

másokat kihagyott egy-egy alkalommal. Én összegyűjtöttem minden részletet és 

megalkottam belőlük a teljes elbeszélést. Ha összehasonlítod a történeteket ebből az 

életrajzból, William Branham egy-egy kazettán elhangzó elbeszélésével, akkor elámulhatsz, 

hogy honnan volt olyan sok egyéb részletem. De ha összehasonlítod az életrajzi beszámolót 

ugyanazon eseménynek az ÖSSZES, William Branham által kazettákon elmondott 

változataival, akkor meglátod, hogy az ebben a könyvben leírt dolgok pontosan úgy vannak, 

ahogyan ő azokat elmondta. Természetesen ezen életrajz történeteit a saját stílusomban 

adtam elő. Azok számára, akik szeretnék ezeket a történeteket elolvasni William Branham 

saját megfogalmazásában, a legegyszerűbben úgy tehetik meg, ha megszerzik CD-n az Eagle 

Computing-tól. 

Ha olyan részt találtok, amit William Branham nem említ, akkor emlékeztetlek, hogy nem 

a rögzített prédikációk jelentették az egyetlen forrásanyagot ehhez az életrajzhoz. 

Újságokban, magazinokban megjelent cikkeket is felhasználtam csakúgy, mint azon emberek 

személyes beszámolóit, akik ismerték William Branham-et. Például az az eset, amikor egy 

galamb szállt le a kunyhó ablakpárkányára, Henry Branham-től 

származik, William Branham unokatestvérétől, akinek az édesanyja volt az egyik bába 

William Branham születésénél. Az eset le lett jegyezve az Only Believe (csak higgy) magazin 

augusztusi számában 1988-ban (1. Kötet, 2. Szám, 18. oldal).  

Bármely életrajz egy életnek csak egyfajta ábrázolása. Mivel minden életrajzíró a saját 

szemszögéből ír, ezért a könyve is a témáról alkotott saját nézetét fogja tükrözni. Ezért van 
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több mint 900 életrajzunk Abraham Lincoln-ról. Még az önéletrajzok is szubjektívek. Habár 

Benjamin Franklin írta a legnépszerűbb önéletrajzot az amerikai történelemben, mégis sokan 

írtak azóta róla életrajzot. Még sok mindent el lehetett mondani – és különböző 

szemszögekből. 

Ez az életrajz természetesen az én szemszögemből mutatja be William Branham-et – a 

több éves kutatás és imádság nyomán kialakult megértésem szerint. Próbáltam hűnek lenni a 

tényekhez és Isten Szelleméhez, aki ezt az embert ilyen különleges életre hívta el. De még 

sokkal több minden van az ő élményeiről és tanításairól. Ha elolvastad az életrajzot, a 

legjobb, ha magától William Branham-től tudsz meg többet akár a kazettára felvett 

prédikációit hallgatva, akár ezeket a prédikációkat olvasva füzetekben vagy CD lemezen. 

Messze megéri a ráfordított időt és energiát. 

 

 

 

A fordító megjegyzése 
 

A szerző tényhűségét tiszteletben tartva megpróbáltam a lehető leginkább szöveghűnek 

maradni a fordításban. Mindent azonban nem lehet szó szerint fordítani. Pl. angolul as if a 

banshee had touchedhischeek szó szerint azt jelentené, hogy mintha egy manó megérintette 

volna az arcát. De a szerző azt akarta mondani, hogy nagyon megijedt, és erre magyarul 

például azt szoktuk mondani, hogy mintha lidércet látott volna. Próbáltam józan egyensúlyt 

tartani a szó szerinti és az értelem szerinti fordítás között. Mégis előfordulhat, hogy 

helyenként egy kicsit döcögős lett a szöveg, mivel megpróbáltam inkább az eredetihez 

ragaszkodni. Egyrészt azért, hogy ne vigyem bele a saját értelmezésemet, másrészt mivel 

nekem személyesen nagyon sokat segített a Biblia jobb megértésében a Csia Lajos féle, 

eredetihez jobban kötődő, de egy kicsit magyartalan fordítása.  

A másik nehézséget az angol nyelv szűkszavúsága okozta, ugyanis egy szónak számtalan 

magyar megfelelője van. Pl. angolul bend, magyarul csak igeként lehet behajlít, meghajlít, 

meghajol, (be)görbül, kanyarodik, kanyarog, lehajt, megfeszít, meggörbít, megtör, 

elvetemedik… Ilyen esetekben már nem lehet objektívan választani. Továbbá sok olyan 

dologról volt szó, ami a XX. század első felén Amerikának egyes vidékein volt csak ismeretes, 

és amit elég nehéz, olykor lehetetlen egy szóval visszaadni.  

Mindezen okokból előfordulhat, hogy az Olvasó eltérést talál ebben az életrajzban egy-

egy már lefordított prédikációhoz képest. Ezek ne rontsák a történet hitelességét az Olvasó 

számára. Ilyen eltérések a fordítási nehézségekből adódhatnak. Egyéb tartalmi különbségek 

legfeljebb az emberi emlékezetek tökéletlenségének tulajdoníthatóak, a tényhűségre 

törekvés azonban mind a szerző, mind pedig a fordító részéről maximális volt. 
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Személyes megjegyzésként még egy dolgot szeretnék elmondani. A hat kötetes mű címe 

az, hogy Természetfölötti és ez nagyon is illik a tartalmához. Istent ugyanis arról az oldaláról 

mutatja be, ahogyan mindenhatóként beavatkozik a természetbe, emberek életébe. A sok 

természetfölötti dolog ijesztő lehet abban a mennyiségben, amelyben ezen önéletrajzban 

szerepel. Látnunk kell azonban, hogy ezeket a dolgokat Isten emberek megmentésére 

használta. Fizikai és lelki halálból ragadott ki embereket ezek által. Növelje ez a mi hitünket is 

arra, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít, még orvosilag teljesen reménytelen esetekben is. És 

növelje a bizalmunkat, hogy minden dologban Őhozzá forduljunk, mert Neki van hatalma 

arra, hogy megsegítsen. 

Másrészt Istennek ez a természetfölöttisége csak az egyik oldala. Ne felejtsük el, hogy Ő 

szelíd, csendes hangon szóló, szerető Atya is, aki sokszor alázatosan a háttérben meghúzódva 

segít a mindennapokban. Aki megalkotta a mezei virágokat és azokra tarka pillangókat 

rendelt. Aki tavasszal rügyet fakaszt az ágakon és madarakat daloltat. Aki a fáradtaknak 

megnyugvást ad, a sebzett szíveket bekötözi, a nehézségek közt is reményt kelt és a viharban 

menedéket nyújt. 

Kívánom, hogy az Úr Jézus segítsen minden olvasót, hogy megismerje Őt VALÓSÁGOSAN, 

és kapjon hitet arra, hogy ISTENNEK MINDEN LEHETSÉGES! 

 

 

*** 


