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46. fejezet 

Az Angyal, akit lefényképeztek Houstonban 

1950 

 

 

WILLIAM BRANHAM VÉGÜL elég erősnek érezte magát, hogy hosszabb körutakkal is 

megbirkózzon. Ezért 1950 januárjában a szervezői beterveztek számára 17 egymást követő 

estét a texasi Houstonban. Egy olyan előadóteremben kezdték az összejöveteleket, amely 

csak négyezer embert tudott befogadni. Már az első este már látszott, hogy ez a kicsi épület 

nem képes helyet biztosítani annak az embertömegnek, akik be akartak jönni. A második este 

az összejöveteleket a Sam Houston Colosseumba költöztették át. Most már mindenki helyhez 

jutott. A látogatók száma minden este átlagosan nyolcezer ember volt, mígnem az utolsó két 

este során, valamilyen váratlan hirdetésnek köszönhetően, az épület teljes 

befogadóképességéig megtelt.  

Habár a város sok keresztény szolgálója közreműködött ezen összejövetelek 

eredményessége céljából, más szolgálók nem támogatták. Sőt, egyik szolgáló olyan messzire 

ment, hogy vehemens, nyilvános támadást intézett a Branham körutak ellen. Best tiszteletes, 

aki nemrég végzett a baptista teológián, egy nagy houstoni gyülekezet pásztora volt. A 

gyülekezetéből néhányan szigorú figyelmeztetése ellenére is elmentek a Branham 

szolgálatokra. Ez feldühítette Dr. Best-et. Egy nagy hirdetést tett közzé a reggeli napilapban, 

melyben kegyetlenül kritizálta az isteni gyógyítást, különösképpen William Branham-et.  

Fred Bosworth Bill szobájába vitte a Houstoni Krónika című napilap egy példányát a Rice 

Hotelbe. „Branham testvér, ezt nézd! Van egy szolgáló a városban, valamilyen Dr. Best, aki 

kihívást intéz feléd, hogy megvitassátok az isteni gyógyítást. Hallgasd csak, mit ír! ’William 

Branham egy vallásos fanatikus és egy szélhámos. El kellene zavarni a városból és nekem 

kellene ezt megtennem.’ Branham testvér, én a te helyedben elfogadnám a kihívást és 

megtanítanék egy-két dolgot ennek az ifjú nagyokosnak Isten Igéjéről.” „Bosworth testvér, én 

nem akarok vitatkozni senkivel. Isten azért küldött engem, hogy imádkozzak a betegekért. 

Ezrek vannak, akik elhiszik azt; miért vitatkoznék egy forrófejűvel, aki nem akarja? Hagyd őt 

békén! Jézus azt mondta, hogy lesznek olyan emberek, mint ő, vakoknak vak vezetői.” Dr. 

Best, miután indítványozását figyelmen kívül hagyták, másnap egy másik fizetett hirdetést is 

közzétett, amely még gúnyosabb volt, mint az első. Fred Bosworth felsietett Bill szobájába, 

majd az újságot az ágyra dobva így szólt: „Nem fogod elhinni, mit mondott most rólad az a 

szolgáló!” „Most mit mondott?” Bosworth felcsapta az újságot és ezt olvasta: „William 

Branham fél az Igazságtól. Fél megvizsgálni az isteni gyógyítás tanítását Isten Igéjének 

fényében. Amikor a valódi Evangélium elé van adva, szégyelli megvitatni a témát, mert az 

leleplezné hibáit. Elégedett azzal, hogy megtévessze a szegényeket és tanulatlanokat a 
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pszichológia és babona ravasz egyvelegével.” Bosworth visszadobta az újságot az ágyra. 

„Branham testvér, ne engedd, hogy így lejárassa Isten Szavát! Fogadd el a kihívást!” 

„Bosworth testvér” – mondta Bill még mindig higgadtan, – „körülbelül 9.000 ember jön az 

összejövetelekre minden este és úgy hétezren kérnek imádságot. Már csak pár napom van itt, 

Houstonban. Miért bolondozzak egy ilyen hibbanttal, amikor imádkozhatunk a betegekért és 

szükségben levőkért?” 

„De Branham testvér, mindazoknak az embereknek, akik az összejövetelekre jönnek, 

tudniuk kell, mi az igazság. Néhányuk kezd azon tűnődni, hogy tudjuk-e, miről beszélünk.” 

„A Szent Szellem kenete van rajtam, Bosworth testvér. Nincs időm vitatkozni.”  

„Akkor engedd, hogy én hadd tegyek eleget a kihívásnak!” 

Megpillantva az Evangélium eme 73 éves katonáját Bill arra az igeversre gondolt, ahol 

Káleb azt a kiváltságot kérte Józsuétól, hogy megtámadhassa az anákokat, ekképp szólva: 

„Ma 85 éves vagyok, és épp olyan erős férfi vagyok, mint akkor voltam, amikor Mózes 

elküldött, hogy kikémleljem Kánaán földjét 45 évvel ezelőtt.” Bill így szólt: „Bosworth testvér, 

nagyra becsülöm a buzgóságodat…” Majd hangja elhalkult, mivel még mindig nem volt biztos 

abban, hogy igent vagy nemet mondjon.  

Megérezve határozatlanságát, Bosworth tovább nyomult az ügy érdekében. „Annak az 

embernek nincs egyetlen Igeverse sem, amire állhat. Hadd bizonyítsam be, nem csak neki, 

hanem az összes embernek, akik próbálnak elég hitet szerezni, hogy meggyógyuljanak.” 

Rendben van, Bosworth testvér, ha meg akarod tenni. De ígérd meg, hogy nem fogsz 

vitatkozni!” 

Fred Bosworth sugárzott az örömtől. Megígérem neked, nem fogok vitatkozni. Én csak elé 

adom az Evangéliumot. Bosworth izgalommal telve hagyta el a szobát, hogy beszámoljon a 

hírekről a földszinten várakozó riportereknek.  

A Krónika következő száma egy hangzatos szalagcímmel tette közzé cikkét a hamarosan 

sorra kerülő vitáról, mely így szólt: AZ EGYHÁZI KAKASKODÁS SZÁRNYRA KAP. Az Egyesült 

Sajtó továbbadta ezt a cikket az ország többi lapjának. Emberek ezrei jöttek Houstonba, hogy 

saját szemmel láthassák ezt az összecsapást. A vita estéjén hat órára a 30 ezer férőhelyes 

Saint Houston Colosseum majdnem összes helye megtelt.  

Először Billnek nem állt szándékában elmenni, hogy meghallgassa a vitát. Már a gondolat 

sem tetszett neki, hogy két ember vitatkozni fog az isteni gyógyításról. Látása szerint Isten 

Igéjét megélni kell és nem megvitatni. De ahogy közeledett az idő, különös késztetést érzett, 

hogy mégis elmenjen. Meda elkísérte Bill testvérével, Howarddal és két rendőrrel együtt. 

Mire megérkeztek a kolosszeumba, már csak fent, a harmadik karzaton maradtak ülőhelyek. 

Bill felfordított gallérral és szemére húzott kalappal ment fel a lépcsőkön a harmincas 

részlegbe, majd leült. Senki nem ismerte fel. 
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Fred Bosworth, aki azelőtt még soha nem vett részt nyilvános vitában, igehelyek hosszú 

listájával érkezett, azt gondolva, hogy ők ketten egyszerűen majd felváltva vitatják meg a 

bibliaverseket és fogalmakat. De Dr. Best teológián tanulta vitastílusát. Ragaszkodott ahhoz, 

hogy Bosworth tiszteletes kapja meg az első félórát, hogy bemutathassa látását. Dr. Best 

kapja majd a második félórát, hogy felvázolja saját nézeteit. Ha sor kerül bármilyen vitára, az 

a végén következne.  

Fred Bosworth sokévnyi imádkozásból és tanulmányozásból eredő magabiztossággal 

sietett fel a pódiumra. „Dr. Best, sajnálom, hogy ilyen módon kerül sor Isten Igéjének 

megvitatására, de ön közzétett egy állítást az újságban, miszerint Branham testvér egy 

szélhámos és hogy nincs olyan dolog, mint az isteni gyógyítás. Ma este nem a Branham 

testvér megítélési ajándéka a vita tárgya – Isten ajándékai igazolják magukat. A vita témája 

az, hogy a Biblia tanít-e az isteni gyógyításról.” Bosworth feltartotta a jegyzeteit. „Több száz 

igeverset írtam itt ki, amelyek bizonyítják, hogy Krisztusnak a betegekhez való jelenlegi 

hozzáállása ugyanaz ma, mint valaha volt. Ha képes venni ezen igeversek közül egyet is és 

megcáfolni az állításomat a Biblia többi része által, akkor vége szakad a vitának; én 

elismerem, hogy vesztettem, és lesétálok az emelvényről.” 

Ekkor Bosworth odanyújtotta ezen igei utalásoknak másolatát az ellenfelének. Dr. Best 

nem fogadta el, hanem így szólt: „Én majd megoldom, mikor felmegyek oda. Csak folytassa, 

bármit is akar mondani.” 

„Akkor, Best úr, egyetlen kérdést fogok kérdezni és ha igennel vagy nemmel válaszol, 

akkor elégedett leszek. Volt-e Jehova megváltói neve alkalmazva Jézusra? Igen, vagy nem?” 

Dr. Best nem mozdult.  

Bosworth így folytatta: „Mivel ön tudós, Dr. Best, tudom, hogy ismeri Jehova hét 

különböző nevét, melyek szerte megtalálhatóak az Ószövetségben. Azonban én gyorsan 

átismétlem azokat a hallgatóságunk kedvéért. Az én Scofield Bibliám hatodik és hetedik 

oldalán Dr. Scofield ezt írja lábjegyzetében: ’Jehova, az Istenség megváltói neve és azt jelenti 

– Önmagában létező, aki kijelenti Magát. Az emberekkel való megváltói kapcsolatára nézve 

Jehovának hét összetett neve van, amely úgy mutatja be Őt, mint aki gondoskodik az ember 

minden szükségéről az ő elveszett állapotában, mindvégig. Mr. Scofield felsorolja ezt a hét 

összetett nevet: 

1. Jehova Jireh 

– az ÚR Maga gondoskodik áldozatról (I.Mózes 22:14) 

2. Jehova Raffa 

– az ÚR a mi gyógyítónk (II.Mózes 15:26) 

3. Jehova Nissi 

– az ÚR, a mi zászlónk (II.Mózes 17:15) 

4. Jehova Shalom 

– az ÚR a mi békénk (Bírák könyve 6:24) 
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5. Jehova Raah 

– Az ÚR az én pásztorom (Zsolt 23:1) 

6. Jehova Citkénu 

– az ÚR a mi igazságunk (Jeremiás 23:6) 

7. Jehova Shamma 

– az ÚR jelenvaló (Ezékiel 48:35) 

„Még egyszer felteszem önnek a kérdésemet, Dr. Best. Volt-e Jehovának megváltói neve 

alkalmazva Jézusra? 

Dr. Best mocorgott a székén, de nem szólt.  

„Nos, Dr. Best, meglep, hogy nem válaszol. Ez az egyik leggyengébb érvem. Lehetséges az, 

hogy ön megértette az álláspontomat? Ha az a név, hogy Jehova Jireh Jézusra is igaz – és 

minden keresztény egyet fog érteni, hogy így van, – akkor annak a névnek, hogy Jehova Raffa, 

szintén igaznak kell lennie rá. Ha Jézus az Isten által nyújtott áldozat, hogy megmentsen 

minket a bűneinkből, akkor kell, hogy a mi gyógyítónk is legyen. Mit mond ön erre, Mr. Best?” 

„Csak bízza azt rám, amikor oda felmegyek! Csak használja ki az idejét!” 

Így az elkövetkezendő húsz percben Bosworth tiszteletes annyi gyógyítással kapcsolatos 

igeverset érintett, amennyi csak az idejébe belefért, elmagyarázva és összeszőve azokat az 

Igazságnak meggyőző szőnyegévé. Olyan igeverseket taglalt, mint: 

…Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. (II.Mózes 15:26) 

…aki meggyógyítja minden betegségedet. (Zsolt 103:3) 

Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan 

lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta 

által mondottak: Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. (Máté 

8:16-17) 

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a 

mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget 

a nép között. (Máté 9:35) 

Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a 

betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak 

megérintették, meg is gyógyultak. (Márk 6:56) 

Az egész sokaság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit 

meggyógyított. (Lukács 6:19) 

A názáreti Jézust felkente az Isten Szent Szellemmel és hatalommal, és ő szertejárt, jót 

tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt 

vele. (Apcsel 10:38) 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. (Zsidók 13:8) 



6 

(Bosworth tiszteletes megismételte ezt az igeverset, hangsúlyozva, hogy ez volt a 

vezértéma William Branham minden körútján − ami Jézus Krisztus a múltban volt, ugyanaz 

ma, és ugyanaz marad az örökkévalóságon át.) 

Az Ő sebeiben gyógyultunk meg. (I.Péter 2:24) 

Bizony, veletek vagyok a világ végezetéig. (Máté 28:20) 

És ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Az én nevemben ördögöket űznek… 

kezüket betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. (Márk 16:17-18) 

És a hit imája megmenti a beteget és az Úr felemeli őt. (Jakab 5:15) 

Amit kértek, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok és meglesz nektek. 

(Márk 11:24)  

Jézus így szólt hozzájuk: Ha hiheted, minden lehetséges annak, aki hisz. (Márk 9:23) 

Mire letelt a félórája, Bosworth testvér csak töredékét tudta végigvenni azoknak az 

igeverseknek, amiket leírt, de a hallgatóság megértette, hogy Jézus Krisztus, a Megváltó 

ugyanaz, mint Jézus Krisztus, a Gyógyító. Most eljött az idő, hogy Dr. Best kihívást intézzen ez 

ellen. Az I.Korintus 15. részével kezdett.  

„Éppenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik 

romolhatatlanságban; Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; 

elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben… Mikor pedig ez a romlandó test 

romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül 

amaz ige, mely meg vagyon írva. Elnyeletett a halál diadalra.” 

Dr. Best amellett érvelt, hogy Isten nem foglalkozik az emberek testének gyógyításával, Őt 

csakis a lelkük üdvössége érdekli. Másképp a keresztények semmi másban nem halnának 

meg, csakis az öregkor miatt, mivel Isten mindig meggyógyítaná őket, amikor 

megbetegszenek. Mivel a keresztények mégis megbetegszenek és meghalnak, mint mindenki 

más, hol van Isten gyógyító ereje? Igaz, hogy Jézus gyógyított, amikor itt volt a földön, de az 

csak az Ő napjára szólt, hogy igazolja, hogy Ő Isten Fia. Ma nincs szükség többé a gyógyításra, 

mint bizonyítékra, mert nekünk mindaz fel lett jegyezve az Újszövetségben.  

Mire a félórája letelt, látható volt, hogy érvei nem nyűgözték le a hallgatóságot. Ez 

feldühítette Dr. Best-et. „Csak efféle kicsinyes szent hempergők hisznek az isteni 

gyógyításban!” – kiabálta. „Egyetlen igaz baptista sem hisz el ilyen dolgot.”  

Ekkor Fred Bosworth a második mikrofonhoz lépett. „Csak egy pillanatra, Best úr, meg 

akarom kérdezni a közönségtől, hányan vannak itt olyan baptisták, akik orvosi igazolással 

tudják bizonyítani, hogy ezen houstoni összejövetelek alatt gyógyultak meg? Felállnának, 

kérem?” 

300 ember állt fel.  

„Ez semmit nem bizonyít” – horkant fel Dr. Best. „Az emberek akármiről bizonyságot 

tudnak tenni.” 
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Bosworth nyugodtan így válaszolt: „Az Ige mondja, hogy az igaz és most itt van ennek 

bizonyítéka az emberekben. Hogyan tudja még mindig tagadni?” 

Dr. Best dühödten így kiáltott: „Hozzák ide azt az isteni gyógyítót és hadd lássam, hogy 

csinálja!” 

„Nos, Best úr, Branham testvér nem isteni gyógyító. Soha nem állította, hogy az. Ő 

egyszerűen Jézus Krisztust kéri, hogy gyógyítsa meg az embereket.” 

„Dr. Best megismételte: „Hozzák ide azt az isteni gyógyítót és hadd lássam, hogy 

meggyógyít valakit!” 

„Best úr, ön prédikálja Jézus Krisztus megváltását. Ugye?” 

„Igen, azt teszem.” 

„Az isteni megváltóvá teszi önt?” 

„Persze, hogy nem.” 

„Nos, akkor a Jézus Krisztus gyógyításáról való prédikálás sem teszi Branham testvért 

isteni gyógyítóvá.” 

„Akkor magyarázza meg, hogy miért tettek ki hirdetést minden nap az utcára, mely azt 

állítja: ’Csodák minden este’!” 

„Először is én tettem ki azt a hirdetést. Azonban az az állítás igaz. A csoda az olyasvalami, 

amit nem lehet emberi elmével kitalálni. Branham testvérnek van egy természetfölötti 

ajándéka, ami belelát az emberek életébe és képes előre megmondani jövőbeli eseményeket. 

A látomásai soha nem tévednek, éppen úgy van, ahogy látja azt. Ez egy csoda. Az minden este 

megtörténik az összejöveteleken. Ön is lejöhet ide holnap este, és megfigyelheti azt mindenki 

mással együtt.  

„Csak egy perc” – mondta Dr. Best. Oldalra fordult, és intett két fényképésznek, hogy 

jöjjenek előre. Kipperman és Ayers hivatásos fényképészek voltak a houstoni Douglas 

Stúdióból, amely tagja az Amerikai Fényképészek Szövetségének. Dr. Best személyesen 

felbérelte őket, hogy képeket készítsenek a vitáról a másnapi újság számára. Mivel Best volt a 

megbízó, ezért ő akarta irányítani a képek tartalmát. Ujjával az ellenfele orrára mutatva így 

szólt: „Most készítsen egy képet!” A vaku villanása után Best az öklét Bosworth álla alá 

tartotta, csettintett, majd így szólt: „Most egy másikat!” És ez így ment tovább hat filmkockán 

keresztül, csak hogy bemutassa uralkodó pozícióját.  

Fred Bosworth így szólt: „Ami engem illet, az összejövetelnek vége. Best úr nem tudott 

válaszolni egyetlen igeversre sem, amit én elé adtam. Úgy gondolom, elvesztette a vitát. Hány 

ember gondolja itt ugyanezt? Mondjanak áment!” 

A hatalmas kupola visszhangzott, amint a sok hang együtt kiáltott áment.  

Dr. Best így őrjöngött: „Hozzák ide azt az isteni gyógyítót, és lássuk meg, mit tud tenni, 

amikor figyelem!” Fred Bosworth nyugodtan így szólt: „Tudom, hogy Branham testvér itt van 
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az épületben, mert láttam, amint bejött. Nem fog vitatkozni önnel, Dr. Best, nem az ő stílusa. 

De mivel a vita végén járunk, ha ő szeretne feljönni ide, és elbocsátani az embereket, az 

rendben van. Azonban nem kötelező ezt tennie.” 

A teremben lévő emberek mindenütt nézelődni kezdtek. Howard Branham kezét Bill 

vállára tette és azt suttogta: „Ülj nyugodtan!” 

„Azt akarok” – mondta Bill. Egy perc múlva azonban forgószélhez hasonló, zúgó hangot 

hallott: „Ssssssshh.” Majd egy mérhetetlen nyomást érzett a testén és rájött, hogy az Úr 

Angyalának más tervei vannak. Felállt. 

Meda megragadta a kezét. „Drágám, ne!” 

„Édesem, az Úr Angyala azt mondja nekem, hogy menjek le oda.” 

Amikor Bill felment az emelvényre, Ayers úr felvette a fényképezőjét. Gordon Lindsay 

közbelépett, megkérve Ayers és Kipperman urat, hogy ne készítsenek több képet. Látva e két 

ember szándékát, amint fényképet készítettek Bosworth tiszteletesről, Lindsay nem akarta, 

hogy William Branham neve hasonló módon be legyen szennyezve.  

Bill odalépett a mikrofonhoz és így szólt: „Sajnálom, hogy ez a vita sorra került. Ne legyen 

senkinek rossz érzése Mr. Best felé. Joga van az elgondolásához, úgy, mint ahogy nekem is az 

enyémhez.  

Én nem vagyok isteni gyógyító. Soha nem állítottam, hogy az vagyok. Jézus Krisztus az 

egyetlen isteni Gyógyító. De bizony mondom: valami természetfölötti történt azon a napon, 

amikor megszülettem. Egy kicsi fakunyhóban történt Kentucky erdejében. A kis öreg 

kunyhónak még padlózata sem volt, sem ablaka, csak egy kis tábla, ami szemmagasságban az 

ajtóból lett kivágva. Néhány perccel születésem után, körülbelül reggel öt órakor kinyitották a 

kis ablaktáblát, és bejött egy fény, amely az ágy körül körözött, ahol anya és én feküdtünk. 

Azóta megtudtam, hogy Isten Angyala volt az, mert követett engem életem minden napján. 

Úgy jön el az összejövetelekre, mint egy világosság, és aztán képes vagyok látni dolgokat egy 

személyről, néha a múltjukról, néha a jövőjükről. És kérek bárkit bárhol, hogy mondjon 

nekem egyetlen olyan alkalmat is, ahol valaha is tettem egy állítást az Úr Nevében, ami nem 

volt pontosan úgy igaz, ahogy mondtam. Isten Igazság és Neki semmi köze nincs tévedéshez. 

Ha bizonyságot teszek az Igazságról, Isten is bizonyságot fog tenni rólam…”  

Ekkor Bill újra hallotta azt a hangot: „Ssssssshh” – most hangosabban, mint azelőtt. 

Felnézve látta, amint az a természetfölötti fény ott függ a harmadik karzaton a harmincas 

szekcióban, azon a helyen, ahol előzőleg ült. Amint meglátta, a fény odajött fölé.  

A terem elcsendesedett – a hallgatóság érzékelte, hogy valami szokatlan dolog van 

történőben. Néhányan úgy gondolták, hogy különös hangot hallottak, mások egy körkörös 

fényt láttak, ami olyan volt, mint egy miniatűr galaxis, amint legördül a karzatról. (Olyan 

gyorsan történt, hogy később az emberek azon tűnődtek, hogy nemcsak a szemük tréfálta-e 

meg őket.) A fény leszállt az emelvényre és pontosan William Branham feje fölött lebegett. 
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Éppen ebben a pillanatban előugrott Ayers úr és készített egy képet a fényképezőjével. A 

fényes vaku egy pillanatra megvakította a közönséget. Mire a szemük újra alkalmazkodott, a 

titokzatos fény eltűnt.  

Miközben úton voltak stúdiójukba, a két fényképész a látottakról beszélgetett. Ayers 

megkérdezte társát: „Mit gondolsz erről?” 

Kipperman vállat vont. „Én zsidó vagyok, nem tudok túl sokat a kereszténységről.”  

„Én katolikus vagyok” – mondta Ayers – „és nekünk azt tanították, hogy történhetnek 

csodák, de annak a katolikus egyházon keresztül kell jönnie, hogy Istentől való legyen. Én 

régen ezt hittem, de most már nem tudom. Az elmúlt néhány napban csodálatos dolgokat 

láttam megtörténni. Lehet, hogy történik itt valami olyan, ami túl van az én megértésemen. 

Lehet, hogy túl kritikus voltam Branham-mel szemben.” 

„Elég keményen kritizáltad őt.” 

„Nos, azt gondoltam, hogy meghipnotizálta azt a nyomorék katonát a múltkor este. 

Hogyan máshogy tudna egy törött gerincű ember felállni és járni?” 

Kipperman újra vállat vont: „Nem tudom. Semmit nem tudok erről.” 

A stúdióban Ayers így szólt: „Először is előhívom ezt a filmet. Best úr már a holnapi 

lapokban közzé akarja tenni a képeket.” 

„Fáradt vagyok” – mondta Kipperman. „Azt hiszem, felmegyek, és lefekszem egy kicsit.” 

Ayers úr belépett a sötétszobába, becsukta az ajtót, és szakavatott ujjakkal előhívta a filmjét. 

Amikor befejezte a folyamatot és felkapcsolta a villanyt, megnézte az első negatívot. Nagy 

meglepetésére sötét volt. Így volt a második és a harmadik képnél is. Milyen különös. 

Gyakran használta ezt a fényképezőt ugyanilyen fajta filmmel, de eddig még soha nem 

történt ilyen. Mi lehetett a baj? Megnézte a negyedik, ötödik és a hatodik kockát. Azok is 

sötétek voltak. De amikor megnézte a hetedik, s egyben az utolsó kockát, íme, ott volt! 

Ayers felkiáltott és visszahőkölt. Éles fájdalom járta át mellkasát, mintha szívinfarktust 

kapott volna. Remegve és zihálva szaladt ki a folyosóra, és társáért kiáltott. Ted Kipperman 

odafutott. „Mi az?” 

„Ezt nézd meg!” A negatívra mutatott. „Ez az igazság, Ted. A fényképező nem tud 

hazudni.” 

A következő tíz percben a két fényképész több képet is készített a negatívról. A fotó bal 

oldalról mutatja William Branham-et, amint egy sötét színű öltönyt visel és a szószéknek 

támaszkodik. Jobb kezével egy darab papírt fog, kezét a szószéken tartja. Másik keze teste 

mellett pihen. A kép bal oldalán két mikrofon emelkedik az evangélista felé, hogy 

felhangosítsák szavait. Ebben a pillanatban azonban épp nem beszél. Az ajkai zárva vannak. 

Arca nyugodt. Az arckifejezése éles kontrasztban emelkedik ki sötét hátteréből, kirajzolva 

kopaszodó homlokát, az orra és ajkai között húzódó hosszanti barázdát, az állán lévő kis 

árkocskát és mélyen ülő szemeit, amint a közönség felé figyel.  
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Mégis, a fénykép megdöbbentő része, melytől mindkét fényképész megremegett, az a 

hosszú és vékony fénycsík volt, amely a kép jobb felső sarkában húzódott. Lehetséges, 

tényleg lehetséges lenne, hogy az a titokzatos tűz az, ami leszállt a karzatról? Kipperman 

figyelmesen megvizsgálta a csíkot: szélei nem tisztán körülhatárolhatóak. Ez már magában 

szokatlan. Minden más vonal a fényképen éles fókuszú, de ennek a csíknak szélei 

elmosódottak, mintha az a fény olyan gyorsan lüktetne, hogy a fényképező nem tudná egy 

adott pozícióban megragadni a körvonalát. Ez a világosság fénygyűrűt formázva Branham 

testvér feje fölött nyugodott. Úgy nézett ki, mint Isten keze.  

Miután e két férfi rádöbbent, hogy felbecsülhetetlen értékű dolog került birtokukba, a 

Rice Hotelbe siettek a képpel, ahol Bill megszállt. Erős kérlelésük ellenére sem sikerült 

üzenetüket átjuttatni a biztonsági őrökön, akik az evangélista nyugalmát védték, ezért a 

repülőtérre hajtottak és este 11 órakor már úton voltak Washington városába a negatívval, 

hogy levédessék a szerzői jogokat.  

Másnap valaki megmutatta Billnek a kép egyik másolatát. Megtisztelve érezte magát. 

Estéről estére látta a Szellem lángját az összejövetelein és beszélt róla a hallgatóságnak. Most 

Isten erősítette meg bizonyságát eme fényképen keresztül.  

Fred Bosworth emlékeztetett mindenkit, hogy nem először fényképezték le a Tűzoszlopot 

Bill összejövetelei alatt. A kritikusok minden előző alkalommal kétségbe vonták ezeket a 

felvételeket. Miért lenne ez most máshogyan? 

Gordon Lindsay megfogadta, hogy ez alkalommal igenis máshogyan lesz. A Douglas Studio 

beleegyezésével Lindsay elintézte, hogy George J. Lacy vizsgálja meg a negatívot. Lacy 

magánnyomozóként gyakran dolgozott az FBI-nak, kérdéses dokumentumok vizsgálatát 

végezte. Lacy elvitte a negatívot, és két napig mindenféle tudományos vizsgálatnak vetette 

alá. A negatív alapos vizsgálatát követően Lacy magát a fényképezőgépet is átvizsgálta, hogy 

meggyőződjön arról, hogy talán nem fény jutott-e át valahogyan a filmen. Sőt, még a 

kolosszeumba is ellátogatott, hogy utánajárjon, nem egy reflektorból származó tükröződés 

okozta-e a jelenséget. 

Néhány nappal később Lacy úr sajtótájékoztatót tartott. A Houstoni Krónika újságíróin 

kívül a Look, a Colliers és a Time újságok riporterei is jelen voltak. Bill a terem végében foglalt 

helyet.  

George Lacy egy asztal mögött ült a terem egyik végében. Lacy úr bemutatkozott és egy 

harcedzett rendőrfőnök kiállásával felvázolta a találkozó célját, majd azt kérdezte: „Kit hívnak 

itt úgy, hogy William Branham tiszteletes?” 

Bill felállt. „Én vagyok az, uram.” 

„Branham tiszteletes, ön úgy fogja elhagyni ezt a világot, mint bármely halandó, de addig, 

amíg van keresztény nemzet, az ön képe fenn fog maradni. Tudomásom szerint ez az első 

alkalom az egész világtörténelemben, hogy egy természetfölötti lényt lefényképeztek és 

tudományosan igazoltak. Én magam is kritikus voltam önnel szemben. Olvastam az 
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összejöveteleiről a folyóiratokban és kételkedő füllel hallgattam állításait az Angyallal 

kapcsolatban. Azt mondtam magamban, hogy ez pszichológia. De Branham úr, a pszichológia 

nincs hatással a fényképezőgép mechanikus lencséjére. Fény hatolt át a lencsén. A negatív 

bizonyítja ezt. Branham úr, előrejönne, kérem?” 

Bill az asztalhoz sétált. 

George Lacy így folytatta: „Gyakran mondják hitetlenek, hogy a természetfölötti Istennek 

nincs bizonyítéka. Azoknak a napoknak vége. Branham tiszteletes, tessék, itt a negatív.” 

Bill fejét rázta. „Az nem az enyém. A megértésem szerint az az Amerikai Fényképész 

Szövetség tulajdona.” 

George Lacy meglepetten így szólt: „Branham tiszteletes, ön nem fogja megélni, hogy az a 

kép meglássa az igazi értékét, mert a végrendelet hagyója mindig meghal a végrendelet előtt. 

Egy nap azt a fényképet az ország minden üzletében árusítani fogják. De fel tudja ön mérni 

annak valódi értékét? Ha meg kellene becsülnöm, valahol százezer dollárra tenném azt.” 

„Uram, nekem az felér az élettel. Ha Jézus Krisztus, az én Uram arra méltatott engem, 

hogy lejöjjön és lefényképezze Magát énvelem, én túlságosan szeretem Őt ahhoz, hogy áruba 

bocsássam. A Douglas Studio készítette a képet, hadd terjesszék ők. Nekem ahhoz semmi 

közöm nem lesz. Az egyetlen dolog, amit kérek az, hogy elég olcsón árusítsák ahhoz, hogy a 

szegény emberek is kaphassanak egy másolatot belőle.” 

„Azt fogjuk tenni.” – mondta Ted Kipperman, ahogy előrejött, hogy elvegye a negatívot. 

„De engem az aggaszt, hogy hogyan tudjuk majd bizonyítani, hogy a fénykép valódi.”  

Lacy úr így szólt: „Én adok önöknek egy másolatot a jelentésemről, amelyet 

sokszorosíthatnak és odatehetnek minden eladott kép mellé.”  
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Bill elolvasta a jelentést. 

 

George J. Lacy 

Kérdéses Dokumentumok Vizsgálója 

Shell Épület 

Houston, Texas 

1950. január 29. 

JELENTÉS ÉS VÉLEMÉNY 

 

Ügy: Kérdéses negatív 

1950. január 28-án Gordon Lindsay tiszteletes kérésére, aki a Jeffersonville, indianabeli 

William Branham tiszteletes megbízásából jár el, kézhez kaptam a Rusk sugárút 1610 címen 

található Douglas Studio egyik előhívott 10x15 cm méretű fényképét. Ezt a filmet állításuk 

szerint a Douglas Studio hívta elő William Branham tiszteletesről a helyi Sam Houston 

Colosseum helyszínén látogatása során 1950 januárjának végén. 

MEGBÍZÁS 

Lindsay tiszteletes kérésére tudományos vizsgálatot végeztem a fent említett negatívról. 

Azt kérte, hogy határozzam meg, ha lehetséges, hogy véleményem szerint ezt a negatívot 

retusálták-e, illetve módosították-e bármilyen módon a film előhívását követően, amely 

lehetővé tenné, hogy egy fénycsík jelenjen meg Branham tiszteletes feje fölött fénygyűrű 

helyzetben.  

VIZSGÁLAT 

Makroszkopikus és mikroszkopikus vizsgálat és tanulmányozás során a film mindkét 

oldalának teljes felszínét megvizsgáltam, amely egy Eastman Kodak biztonsági film volt. 

Mindkét oldal szűrt ultraibolya fénynek volt alávetve, és infravörös képet is készítettem a 

fotóról.  

A mikroszkopikus vizsgálat egyetlen helyen sem mutatott semmilyen retusálást, amit 

bármilyen kereskedelemben használt retusálási eljárással végeztek volna. Továbbá a 

mikroszkopikus vizsgálat nem mutatott semmilyen zavaró hatást a kérdéses fénycsík 

emulziójában.  

Az ultraibolya fény vizsgálat nem igazolt semmilyen idegen anyagot, ami valamilyen 

kémiai reakció eredménye lett volna a negatív bármely oldalán, amely a fénycsíkot okozhatta 
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volna a negatív előhívása után. Az infravörös kép szintén nem mutatott ki semmit, amely a 

fénykép retusálására utalt volna. 

A vizsgálat semmit nem talált, amely a kérdéses negatívon összetett vagy duplán exponált 

felvételt igazolna.  

Semmit nem találtam, ami azt bizonyítaná, hogy a fénycsíkot az előhívási folyamat során 

hozták létre. Arra utaló jelet sem találtam, hogy az előhívás nem a megszokott és elismert 

eljárással történt volna. A fénypontok sűrűségének összehasonlító elemzése során sem 

igazolódott semmi olyan, ami nem harmonizál.  

VÉLEMÉNY 

A fent leírt vizsgálatra alapozva szilárd meggyőződésem, hogy a vizsgálatnak alávetett 

negatívot nem retusálták, illetve nem volt összetett vagy duplán exponált felvétel.  

Továbbá az az alapos meggyőződésem, hogy a fénycsíkot, amely glóriaszerű pozícióban 

látható a fej fölött, a negatívot érő erős fényhatás okozta. 

 

 Tisztelettel, 

 George J. Lacy 

 

Bill elégedettséget érzett. Milyen egyéb bizonyíték kellhet még? Az emberek vagy hinni 

fognak, vagy kételkednek majd saját döntésük szerint.  

 

MINDEN KÖRÚT UTÁN több héten át bizonyságok sokasága árasztotta el Bill 

jeffersonville-i irodáját olyan emberektől, akik az összejövetelei alatt gyógyultak meg. A 

Houston, texasi összejövetel után sok ember beszélt arról, hogy Bill feje fölött egy különös 

fényt látott a vita estéjén.  

Érdekes levél érkezett Becker úrtól, egy clevelandi kereskedőtől, aki erős 

gyomorgörcsöktől szenvedett. Habár ő maga nem hitt az isteni gyógyításban, a felesége hívta, 

hogy kísérje el egy Branham ébredési alkalomra. A vita estéjén jutottak el oda. Így írt: 

„Branham tiszteletes feje körül egy fényt láttam, amikor kint állt az emelvényen a vita után. 

Az nem egy reflektor volt, sokkal inkább hasonlított egy glóriára a feje fölött.” Amikor Bill az 

oltárhoz hívást végezte, Becker úr felállt, és átadta életét Jézus Krisztusnak. Az utolsó 

összejövetel estéjén kapott imakártyát, de nem szólították a számát. Mégis gyomorproblémái 

eltűntek, amikor Bill a houstoni összejövetel sorozatot egy közös imádsággal zárta, melyben 

szabadulásért imádkozott. Ez még egyszer bebizonyította, amit Bill olyan gyakran mondott: 

„Nem kell kijönnöd az imasorba, hogy meggyógyulj. Csak az kell, hogy legyen hited.”  
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47. fejezet 

Egy fülemüle kétségbeesett repülése 

1950 

 

 

A TEXAS-I HOUSTONBAN tartott vitaest utáni reggelen Fred Bosworth felsietett William 

Branham hotelszobájába, hogy átadjon egy levelet. Meda a férje válla fölött kukucskált. 

„Durban-ből, Dél-Afrikából érkezett. Nyisd ki, Bill!” 

Bill kihajtotta a papírlapot és elkezdte olvasni. Ez a levél egy asszony magánápolónőjétől 

érkezett. Az asszonyt Florence Nightingale Shirlaw-nak hívták, aki állítólag a híres 19. 

századbeli angol ápolónő, Florence Nightingale rokona. Miss Shirlaw rákban haldoklott, és 

kérlelte Billt, hogy repüljön el a dél-afrikai Durban városába, amilyen gyorsan csak tud, hogy 

imádkozzon érte. Ő túl gyenge volt ahhoz, hogy Amerikába jöjjön. A rák már annyira átszőtte 

a patkóbelet a hasában, hogy egyáltalán nem tudta megemészteni az ételt. Hónapok óta 

minden nap egy ápolónő táplálta csövön keresztül vénásan. Lassan-lassan elfogyott. A 

doktorok szerint nem volt sok hátra az életéből. Csodára volt szüksége Jézus Krisztustól. 

Shirlaw kisasszony, hogy kétségbeesett helyzetét igazolja, egy képet is csatolt magáról. 

Meda megdöbbent. Bill megrendülten, csendben nézte a fényképet. Azelőtt még soha nem 

látott ennyire lesoványodott embert. A karjai úgy lógtak, mint a seprűnyelek; csak a 

könyökízületeknél volt egy kis dudor. Könnyen meg lehetett számolni a bordáit. Ez a szegény 

asszony úgy nézett ki, mintha bőrrel vontak volna be egy csontvázat. Florence Nightingale 

Shirlaw egy repülőjegyet is küldött levelével a fénykép mellett. Bill a repülőjegyre nézett, 

majd kérdően tekintett szervezőjére.  

Fred Bosworth tudta, mire gondol. „Branham testvér, semmiképp sem tudsz most 

elrepülni Dél-Afrikába. Néhány nap múlva Beaumontban kell lenned, azután a floridai 

Pennsacolába mész, és találkozóid vannak Arkansas-ban, aztán az új-mexikói Carlsbadban – 

teljesen be vagy táblázva az Államokban egészen áprilisig, amikor pedig Európába indulsz. 

Májusban, miután visszatérsz Skandináviából lesz egy kis időd, ami nincs lekötve. Akkor el 

tudnál menni.” 

„A levél hangvételéből és ebből a képből ítélve” – tartotta fel Bill a fényképet – 

„valószínűleg ő már halott lenne májusban.” 

„Talán,” – hagyta jóvá Bosworth – „de Branham testvér, folyamatosan kapsz leveleket 

olyan emberektől, akik a halálos ágyukon vannak. Nem tudsz elrepülni minden haldoklóhoz, 

aki repülőjegyet küld neked, hogy imádkozz érte. Ha azt tennéd, akkor minden időd arra 

menne el. Kell, hogy Szellem által legyél vezetve.” 
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„Hát éppen ez az.” – mondta Bill. „A Szellem azt mondja nekem, hogy van valami 

figyelemreméltó ebben az asszonyban. Talán az Úr hív engem Dél-Afrikába.” Bosworth nem 

válaszolt. Bill így szólt: „Legalább imádkozzunk most Shirlaw kisasszonyért!” 

Letette a levelet és a képet a padlóra, köré térdeltek és Bill így imádkozott: „Mennyei 

Atyám, amikor megláttam azokat a szavakat, hogy ’Durban, Dél-Afrika’ azon a levélen, valami 

megmozdult bennem. Te akarod azt, hogy elmenjek Durban-be és összejöveteleket tartsak? 

Atyám, itt van ez a szegény haldokló asszony, aki Rád néz, mint életének utolsó reménysége. 

Kérlek, gyógyítsd meg Florence Nightingale Shirlaw-t a Te Fiad, Jézus Nevében. És, Uram, ha 

meggyógyítod őt, azt jelül veszem Tőled, hogy gyógyító körutat szervezzünk Dél-Afrikába.” 

 

MIALATT BILL 1950 februárjában, Floridában prédikált, távolsági telefonhívást kapott 

Reece asszonytól. Férje, aki Bill régi barátja volt, agyvérzést kapott, kórházban feküdt, és a 

halálán volt. Bill annyit tehetett, hogy imádkozott a barátjáért telefonon keresztül, és kérte 

Istent, hogy legyen irgalmas. Másnap Reece asszony visszahívta Billt és jó híreket közölt, 

mivel az éjszaka folyamán javult a férje állapota. Az orvosok ekkor már biztosnak látták, hogy 

felépül. Bill megköszönte az Úrnak, hogy megmentette a barátja életét.  

Márciusban Bill az új-mexikói Carlsbadban tartott körutat. Az egyik szolgálat után látta, 

hogy Reece úr kijön a gyülekezetből. Bill odament, hogy üdvözölje, és megdöbbenve látta, 

hogy milyen sokat öregedett barátja, mióta utoljára találkoztak. Az egyik karja bénán és 

hasznavehetetlenül lógott, a másikat nehezen mozgatta. A felesége és sofőrje segítették őt a 

járásban.  

„Branham testvér,” – mondta, szavait lassan és bizonytalanul formálva – „tegnap este 

olyan közel volt az imakártyám. Te a 25-től 35-ig tartó kártyákat szólítottad, és az enyém a 

36-os volt. Ó, bárcsak be tudtam volna jutni az imasorba!” 

„Reece testvér, az még nem gyógyított volna meg téged, ha bekerülsz az imasorba.”  

„Tudom, Branham testvér. De szeretném tudni, mit tettem, hogy ezt érdemeltem. Ha 

valami rosszat tettem, Isten tudja, hogy sajnálom. Örülök, hogy élek, de miért kell az életem 

hátralévő részét így leélnem?” 

„Nos, Reece testvér, nem tudom, miért történnek ezek a dolgok. Az összejöveteleken én 

csak véletlenszerűen kiválasztok egy számot, amivel kezdek, hogy mindenkinek ugyanannyi 

esélyt adjak. Ha Isten úgy akarta volna…” 

„Rendben van, Branham testvér, nem a te hibád. Követni fogom az összejöveteleidet, és 

tovább próbálkozok addig, amíg Isten meg nem mutatja nekem, hogy meggyógyulok-e valaha 

is vagy sem.”  

Bill szánakozva nézte rokkant barátját, amint ott állt a járdán, kék öltönyben, fehér ingben 

és piros nyakkendővel. Hirtelen egy másik Reece urat pillantott meg, aki barna öltönyt, fehér 

inget és barna nyakkendőt visel és egy pálmafa alatt áll. Egyenesen állt és erősnek tűnt, 

mindkét karját feje fölé emelve dicsérte Istent. Amikor a látomás eltűnt, Bill így szólt: „Reece 
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testvér, így szól az Úr: ’Egészséges leszel.’ Nem tudom, hol, de azt tudom, hogy nem itt lesz, 

mert itt nincsenek pálmafák. Egy napon egy pálmafa mellett fogsz állni, barna öltönyben, 

fehér ingben, barna nyakkendővel. Meg fogsz látni engem és aztán meggyógyulsz. Hogy ez 

idén lesz, jövőre, vagy tíz év múlva, nem tudom. De emlékezz, Reece testvér, ez ’Így szól az 

Úr’!” 

 

1950. ÁPRILIS 6-ÁN William Branham, Ern Baxter, Jack Moore, Gordon Lindsay és Howard 

Branham felszállt a Londonba tartó repülőre. Úgy tűnt, ez illő módja lesz annak, hogy Bill 

eltöltse 41. születésnapját – kitárva szárnyait és belemerülve világméretű szolgálatába. 

Amikor a repülő leszállt Londonban, Bill meglepetten látta, hogy emberek ezrei várják, hogy 

üdvözölhessék. Nem voltak kitűzött összejövetelek a Brit-szigeteken; épp csak azért állt meg 

itt, úton Finnországba, hogy közben imádkozhasson Anglia királyáért, VI. György királyért.  

Ahogy Branham testvér csoportja átküzdötte magát a zsúfolt tömegen, Bill meghallotta 

nevét a reptéri hangosbemondóban. Baxter tiszteletes elment, hogy megnézze, miről van szó. 

Tíz perccel később Ern Baxter egy újabb meglepetéssel tért vissza.  

„Branham testvér, nem fogod elhinni, de az az asszony Dél-Afrikából, Florence 

Nightingale Shirlaw, valahogy megtudta, hogy a géped ma itt fog leszállni, ezért 

megkockáztatta, hogy utolsó erejével eljöjjön ide, hogy imádkozz érte személyesen. A gépe 

tíz perccel a mienk előtt érkezett. Ott van, még mindig a fedélzeten.” – Ern Baxter egy gépre 

mutatott, ami a kifutó másik oldalán állt. „Branham testvér, Shirlaw kisasszony azt szeretné, 

hogy gyere és imádkozz érte azonnal. Úgy gondolja, már haldoklik.” 

Bill kétségekkel telve gondolta át a helyzetet. Ezrek álltak közte és Florence Shirlaw 

repülőgépe között. Odafordult az egyik ottani szolgálóhoz, egy anglikán püspökhöz és ezt 

javasolta: „Elvinné Shirlaw kisasszonyt az otthonába? Elmegyek a Buckingham palotába és 

imádkozok a királyért. Azután elmegyek az ön parókiájára és imádkozok majd a hölgyért. 

Hívjon fel a Piccadilly Hotelben, hogy megbeszéljük az időpontot!” 

„De, Branham testvér,” – vetette közbe a püspök – „lehet, hogy nem éli azt meg.” 

„Nos, itt nem tudok odajutni hozzá. Látja, milyen nagy a tömeg.” 

A püspök bólintott. „Rendben, ha ez a legtöbb, amit tehetünk. Igaza van, nem tud 

odajutni a gépéhez ebben a tömegben.” 

Az aznapi elfoglaltságok tovább tartottak, mint Bill gondolta. Miután imádkozott a 

királyért a Buckingham palotában, vendéglátói elvitték John Wesley egykori otthonába. Ő volt 

az a híres 18. századbeli evangélista, aki a metodista egyházat alapította. Bill letérdelt és 

imádkozott abban a szobában, ahol az a nagyszerű férfi imádkozott minden reggel öt órakor. 

Aztán felvette Wesley köpenyét, besétált a gyülekezetébe és odaállt a szószéke mögé. Azon 

gondolkodott, hogyan prédikálta John Wesley a megszentelődés üzenetét, hangsúlyozva, 

hogy az embereknek nem csak elfogadniuk kell Jézust, mint Megváltójukat, hanem szent 

életet is kell élniük. Gondolt arra is, hogy Isten hogyan használta John Wesley-t, hogy 
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ébredést hozzon, ami átsöpört Anglián és kiterjedt a keresztény világ sok más részére is. Majd 

Bill azon tűnődött, mit fog mondani a történelem arról az ébredésről, ami a saját 

szolgálatából eredt.  

A nap további részében vendéglátói elvitték Billt a Westminster Apátságba, ahol szolgálók 

nagy csoportja várta. A Piccadilly Hotelbe csak hajnal két órakor ért vissza.  

Másnap reggel sűrű köd lepte el a várost. Bill és csoportja taxival mentek a püspök 

címére. Egy gyönyörű paplakban lakott, amely egy nagy anglikán templom mellett állt. A 

püspök eléjük jött az ajtóhoz, majd felvezette őket a csigalépcsőn egy második emeleti 

lakrészbe. 

Amikor Bill először megpillantotta Florence Nightingale Shirlaw-t másodpercekig szóhoz 

sem jutott. Hátán feküdt és fehér lepedőbe volt burkolva, amitől úgy nézett ki, mint egy 

egyiptomi múmia. Arcai beestek, és szemei mélyen gödrükbe süllyedtek. A szája annyira 

összeszikkadt, hogy Bill látta fogai alakját a bőrén keresztül. Szegény asszony nem nézett ki 

többnek 25 kilónál. Billnek eszébe jutott Georgie Carter, aki szintén 25 kilóra fogyott le, 

mielőtt az Úr meggyógyította tüdőbajból. Még Georgie sem nézett ki ennyire rosszul. Georgie 

Carter alacsony hölgy volt; Florence Nightingale pedig majdnem 180 centi magas.  

Egy orvos állt az ajtó mellett. Bill összeszedte magát és azt kérdezte halkan: „Van számára 

esély?” 

Az orvos a fejét rázta. „Semmiképp sincs. Már két hónapja nem evett szilárd ételt. Most 

már olyan sovány, hogy a karjaiban és lábaiban lévő erek összeomlottak, és egy injekciós tűt 

sem tudunk beszúrni, hogy tápláljuk őt.” 

„Ó, ez nagy baj!” – suttogta Bill. Odasétált az ágyhoz és azt mondta: „Üdvözlöm, Shirlaw 

kisasszony, Branham testvér vagyok.” 

Az asszony szemei hirtelen kinyíltak és ajkai mozogni kezdtek, de Bill nem értette a 

suttogását. Az ápolónő odahajolt, hogy meghallgassa, mit mond, majd így szólt: „Kezet akar 

fogni önnel, Branham testvér.” 

Az ápolónő kihúzta a beteg kezét a lepedő alól, és Bill kezébe helyezte. Olyan hideg volt, 

mint a sír. A bőr úgy feszült a csontokon, hogy Billnek olyan érzése volt, mintha egy csontváz 

kezét fogná.  

„Branham testvér,” – szólalt meg az ápolónő – „Florence élénk figyelemmel kísérte az ön 

szolgálatát. Annyira kitartóan imádkozott és olyan régóta vágyott arra, hogy találkozzon 

önnel, mert hitt abban, hogyha csak az ön közelébe kerül, akkor Jézus Krisztus meggyógyítja, 

de attól tartok, végül feladta a reményt. Branham testvér, úgy hiszem, éppen most fog 

meghalni, mert halála előtt még találkozni akart önnel.” 

Miss Shirlaw szeme sarkában könnycseppek jelentek meg, ahogy erőtlen szavak hagyták 

el a száját. Bill azon tűnődött, hogy van elég nedvesség a testében, hogy sírjon.  

„Azt akarja, hogy nézze meg a testét.” – mondta az ápolónő.  
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Amikor lehúzták a lepedőt, Billt émelygéssel kevert együttérzés fogta el. Florance Shirlaw 

karjain és lábain, melyek nem voltak vastagabbak a csontoknál, az összeomlott erek sötétkék 

csíkjai látszottak. Melle és hasa mélyen besüllyedt és bordái erősen kiálltak, bőre alatt 

kirajzolódtak csípőízületei. Úgy nézett ki, mint egy élő csontváz.  

Ekkor Florence ajkai újra mozogni kezdtek. Az ápolónő lehajolt, hogy meghallgassa, majd 

megismételte a beteg szavait: „Branham testvér, kérje meg Istent, hogy hagyjon meghalni!” 

Bill úgy érezte megszakad a szíve. „Imádkozzunk együtt!” – mondta.  

Gordon Lindsay, Ern Baxter, Jack Moore, három angol szolgáló, két ápolónő és az orvos, 

mind körbeállták Florance Shirlaw ágyát. Bill elkezdte az Úr imádságát: „Mi Atyánk, aki a 

mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved…” Miközben imádkozott, egy galamb szállt 

le a háta mögött, a feje fölött lévő nyitott ablak párkányára. A galamb nyugtalanul oda-vissza 

sétált és turbékolt. Miután Bill befejezte az Úr imádságát, így folytatta: „Mindenható Isten, 

imádkozom, hogy a Te áldásod nyugodjon meg ezen a szegény, haldokló emberen. Nem 

tudom azt kérni, hogy meghaljon, mikor ő olyan kitartóan imádkozott az életéért. Kérlek, légy 

irgalmas hozzá, Atyám! Én ezt a Te Fiad, Jézus Nevében kérem. Ámen.” 

A galamb elröppent. Amikor Bill kinyitotta a szemét, látta, hogy a szolgálók nem 

imádkoztak, hanem a madarat figyelték.  

„Láttad azt a galambot?” – kérdezte az egyikőjük.  

Ahogy Bill válaszra nyitotta száját, meglepetten hallotta magát, amint azt mondja: „Így 

szól az Úr: ’Ez az asszony élni fog és nem fog meghalni’!” 

A szobában lévő minden ember döbbenten állt. Annyira lehetetlennek tűnt.  

„Branham testvér, biztos vagy ebben?” – kérdezte Ern Baxter.  

„Nem ezt akartam mondani.” – válaszolta Bill. „Nem én voltam, aki szólt. Ő volt az, ezért 

az meg fog történni. És ha megtörténik, az jelül lesz nekem, hogy el kell mennem Durban-be, 

Dél-Afrikába.” 
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48. fejezet 

Egy halott fiú feltámasztása látomás által 

1950 

 

 

WILLIAM BRANHAM gépe 1950. április 14-én leszállt a finnországi Helsinkiben. Egy csapat 

szolgáló várta, hogy üdvözölhesse, többek között Manninen pásztor, aki az első meghívást 

küldte Billnek és a finn-amerikai származású May Isaacson kisasszony, Bill leendő tolmácsa.  

Az összejövetelek aznap este kezdődtek Helsinki legnagyobb előadótermében, a 

Messuhalli teremben, ami 25 ezer ember befogadására volt alkalmas. Az első este csak 

hétezer ember érkezett. Azonban a megítélés ajándéka olyan mély benyomást égetett a 

jelenlevők szívébe, hogy a következő este, csakis a szájról szájra terjedő híreknek 

köszönhetően a hallgatóság megháromszorozódott.  

Bill elcsodálkozott azon, hogy Finnország mennyivel másabb, mint Amerika. A második 

világháború már öt éve befejeződött, de a finn gazdaság még mindig nem állt helyre. Sok 

ember a szegénység szélén élt. Még azok a finnek sem tudtak mit kezdeni a vagyonukkal, 

akiknek volt pénzük. A fontos árucikkek sokba kerültek és luxuscikkek alig-alig léteztek. Habár 

húszezer ember töltötte meg a Messuhalli termet, Bill mégis mindössze tíz autót számolt, ami 

kint parkolt. Az emberek gyalog vagy biciklin érkeztek.  

Sajnos azonban ahelyett, hogy Bill ezeket a helsinki összejöveteleket folytathatta volna a 

követő estéken, egy ötnapos szünet következett, amikor nem használhatták a Messuhalli 

előadótermet, mivel egy másik esemény számára volt lefoglalva. Ez idő alatt egy rozoga, öreg 

gőzmozdony vitte el Branham testvér csoportját a 220 mérfölddel északabbra fekvő 

Kuopióba, ami egy másik nagy finn város volt, nem messze az Északi-sarkkörtől. 

Április 21-én, pénteken, ami Bill második napja volt Kuopióban, a helyi szolgálók 

csoportja, akik a körutat támogatták, ebédre hívták Billt a Puijo hegy tetején lévő étterembe. 

A nehéz szellemi harc miatt, amit az első Kuopióban tartott összejövetele előtt vívott, Bill 

még böjtben volt, hogy testét Istennel való szorosabb szellemi közösségre bírja az esti 

összejövetelre. A tolmácsán, May Isaacsonon keresztül Bill meghallgatta a hosszú bankett 

asztal körül helyet foglaló harminc szolgálót és megosztotta velük gondolatait. A 

főpolgármester is ott ült, a város egyéb legfelsőbb rangú hivatalnokaival együtt.  

Gordon Lindsay így bíztatta: „Rajta, Branham testvér, egyél valamit!” 

„Nem, Lindsay testvér, hat óráig nem akarok enni. De azt mondom: Valami készülőben 

van. Nem tudom mi az, de érzem a szellememben. Valami szellemi dolog fog hamarosan 

megtörténni.” 
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Az ebéd három órakor ért véget. Mielőtt Bill elindult volna vissza Kuopióba, néhány más 

szolgálóval együtt felment az őrtoronyba, hogy madártávlatból megnézzék a környező 

vidéket. A közeli városon kívül láttak még számos tavat és egy fenyőerdőt, ami beleolvadt a 

ködös horizontba. Lenézve Bill egy csoportosulásra lett figyelmes a Puijo hegy lábánál. Úgy 

látszott, hogy egy autó van az árokban. Az emberek sok irányból futottak az autóhoz, de Bill 

túl messze volt ahhoz, hogy lássa, mi történik. Sas-távlatból nézve az emberek úgy néztek ki, 

mint a hangyák, amint egy gyerekjáték körül szaladgálnak.  

Csak két autó volt a Puijo hegy tetején. A többi szolgáló ló-húzta taxival érkezett. Bill beült 

az egyik autóba, Gordon Lindsay-vel, Jack Moore-ral, May Isaacsonnal és a finn pásztorral, 

Vilho Soininennel együtt. Majdnem 20 percbe telt, hogy lejussanak a szűk, kanyargós utakon 

a hegy lábához. Mire odaértek a csoportosulás helyszínére, az autó, amit Bill azelőtt az 

árokban látott, már nem volt ott. Az út szélén egy csapat ember állt egy kis test körül, ami 

mozdulatlanul a fűben feküdt. 

„Úgy néz ki, baleset történt” – mondta Soininen pásztor. „Talán segíthetünk.” Megállítva 

az autót, Vilho Soininen kiszállt, hogy megnézze, mi történt. May Isaacson utánament. Amikor 

visszatértek, Isaacson kisasszony elmondta a történteket. Két kisfiút ütött el az autó, akik 

hazafelé tartottak az iskolából. Mivel kevés autó van Finnországban, a fiúk figyelmetlenül 

keltek át az úton, nem néztek szét és egy 1938-as Ford, ami sebesen jött lefelé a hegyről, 

meglepte őket. A fiúk ellenkező irányba futottak; az egyik északra, a másik pedig délre. A 

sofőr próbálta kikerülni őket, kitért észak felé és próbált fékezni. Sajnos azonban elvétette a 

féket és helyette a gázpedálra lépett.  

A két fiúnak esélye sem volt. A délre futó fiú az első lökhárító alá került, majd átrepült az 

úton és feje egy fának csapódott. Bár komolyan megsérült, még mindig életben volt, ezért 

gyorsan betették az autóba, hogy a legközelebbi kórházba szállítsák. A második fiú, aki 

északra szaladt, nem volt ilyen szerencsés. A sodródó autó elkapta és maga alá gyűrte, majd a 

hátsó kerék magasan hátra, a levegőbe dobta. Azonnal meghalt.  

A finn törvények szerint a hivatali személyek nem mozdíthatták meg a fiú holttestét 

addig, amíg nem kapták meg a szülők beleegyezését. Valaki már elment, hogy elhozza őket a 

földekről, ahol dolgoztak. A tömeg addig ott várakozott, amíg a szülők meg nem érkeztek. 

Lindsay és Moore kiszálltak, hogy megnézzék a fiút. Ahogy visszatértek, látszott rajtuk, hogy 

nagyon megrázta őket a látvány. Jack Moore azt mondta: „Soha nem láttam még fiút így 

összetörve. Mindig arra gondolok, mi lenne, ha az én fiam volna? Branham testvér, meg kell 

nézned!”  

Bill saját fiára, Billy Paulra gondolt, aki 14 éves volt. Mi lenne, ha érkezne egy telegram a 

tengerentúlról, hogy balesetet szenvedett? Ez a gondolat rádöbbentette Billt, hogy mit 

érezhetett az a szegény finn anya, aki hazatérve a mezőről, drága fiát hidegen és mereven, a 

fűben fekve találja, egy kabáttal letakarva. Bill kiszállt az autóból és odament az 
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embercsoporthoz, akik a halott fiú körül álltak. Amikor a tömeg meglátta, suttogni kezdtek 

maguk között. 

May Isaacson így szólt Billhez: „Hát nem borzasztó? Azok az emberek azt mondják: ’Itt van 

az a csodatévő Amerikából. Vajon mit fog tenni ebben a helyzetben?’” 

Bill elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést, mert nem tartotta fontosnak. „Ők 

egyszerűen csak nem értik, ez minden.” 

Néhány asszony, akik hosszú, vastag szoknyában és nehéz munkás-bakancsban álltak 

körülöttük, bánatosan sírtak. Az egyik férfi letérdelt és levette a kabátot a halott fiúról, amivel 

le volt takarva. A fiú 8-10 év körülinek nézett ki. Az arca sérülésekkel teli és véres volt. A szája 

tátva maradt és a nyelve kilógott. A szemei annyira benyomódtak, hogy csak a fehérje 

látszott. Tipikus finn öltözetet viselt: lábszárközépig érő nadrágot és vastag fehér harisnyát. A 

baleset közben az egyik cipője lerepült a lábáról, és lábujjai az egyik szakadáson kilátszottak a 

zokniból.  

Rendkívül szívszakasztó látvány volt. Különösen fájdalmas volt látni Lindsay-nek és 

Moore-nak, mivel mindkettőjüknek kisfiaik voltak. Gordon Lindsay rázkódott az erős 

zokogástól. Billnek elszorult a torka. Visszafordult és elindult az autó felé. Ekkor hirtelen úgy 

érezte, egy kéz ragadja meg a vállát. Bill megállt és megfordult, hogy megnézze, ki az. Különös 

módon senki sem volt közel hozzá, aki megragadhatta volna. Újra visszafordult az autó felé és 

még egy lépést tett. A láthatatlan kéz ismét megragadta. Amikor Bill újra a baleset áldozatára 

nézett, a láthatatlan kéz elengedte. Bill ekkor egy forgószél süvítő hangját hallotta. Az Úr 

Angyala közel volt. Bill rádöbbent, hogy ez a baleset jelez valamit. Újra megnézte a halott fiút. 

Úgy tűnt, van valami ismerős benne. May Isaacson felé fordult: „Kérdezze meg azokat a 

szolgálókat, hogy nem volt-e ez a fiú tegnap este az imasorban.” 

„Nem, egyik szolgáló sem ismerte fel a fiút.” 

„Láttam már ezt a fiút valahol, de nem emlékszem, hol.” – mondta Bill. Ahogy próbált 

visszaemlékezni, szemei sziklarétegekre lettek figyelmesek, amelyek egymást fedték. Mintha 

egy villámcsapás érné, megértette. Izgalomtól remegve odaszólt a kísérőinek. „Moore 

testvér, Lindsay testvér, emlékeztek arra a látomásra, amit mondtam nektek Amerikában, 

amiben egy fiú feltámad a halálból? Nyissátok ki a Bibliátokat, és olvassátok el, mi van oda 

írva a belső borítóra.”  

Jack Moore kinyitotta a Bibliáját és gyorsan felolvasta, amit két évvel azelőtt írt: „Barna 

haj, barna szemek, 8-10 év közötti lehet, szegényesen öltözve, külföldi viseletben, eltorzulva 

egy baleset miatt, olyan vidéken, amelyen egymást fedő sziklák és örökzöldek vannak. – 

Branham testvér, ez teljesen megfelel a leírásnak.” 

„Ő az.” – erősítette meg Bill. A szíve erősen kalapált az izgalomtól, amint eszébe jutott a 

látomás kimenetele. „És így szól az Úr: ’Ez a fiú vissza fog térni az életbe.’” 
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Gordon Lindsay kétkedve kérdezte: „Azt akarod mondani nekem, hogy ez a meggyötört 

gyermek újra fog lélegezni? Hogyan lehetséges ez?” 

Billt bizonyosság töltötte el. Nem számít, hogy az a fiú már fél órája halott. A látomások 

soha nem tévedtek. Bátran kijelentette: „Ha az a fiú nem kel életre a következő pár percben, 

tegyetek egy táblát a hátamra, ami azt mondja, hogy hamis próféta vagyok. Most, lássuk, 

hogy le tudjátok-e csendesíteni azokat az asszonyokat.” 

Miközben Isaacson kisasszony megkérte a helyi asszonyokat, hogy csendesedjenek el, Bill 

letérdelt a halott fiú mellé, és vigyázott, hogy pontosan mindent úgy tegyen, ahogy a 

látomásban látta. Így imádkozott: „Mennyei Atyám, emlékszem, amikor a Fiad, Jézus azt 

mondta a tanítványainak: ’Gyógyítsátok a betegeket, tisztítsátok a leprásokat, támasszátok 

fel a halottakat, űzzétek ki az ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.’ Úgy két évvel 

ezelőtt megmutattad nekem ezt a pillanatot egy látomásban. A Te Szavad alapján cselekedve 

– mind az írott Igéd, mind a látomás által adott, kimondott Szavad által – én azt mondom a 

Halálnak: ’Nem tarthatod vissza ezt a gyermeket többé. Engedd őt szabadon! Jézus Krisztus 

Nevében.’” 

Ezen az életen túl valahol, azon a titokzatos utazáson egy lélek megállt és visszafordult. A 

fiú mellkasa megmozdult, ahogy a tüdeje megtelt levegővel. A szemhéja megremegett, majd 

kinyitotta szemét, hogy ismét megnézze a világot. Felemelte a fejét.  

Ekkor az asszonyok sírása döbbent kiáltásoknak adta át helyét. Néhány perc múlva a fiú 

felült, hogy megvizsgálják. A testében egyetlen törött csont sem volt. Néhány felszíni 

karcoláson és horzsoláson kívül teljesen jó állapotban volt.  

 

E CSODÁNAK HÍRE futótűzként terjedt el Kuopio tartományban, lángra lobbantva 

mindent, ami az útjába akadt. Aznap este Kuopio előadóterme teljesen megtelt. A hit élénken 

égett és csodák sora történt. A következő este olyan sok ember akart bejönni az 

előadóterembe, hogy a nagy épület nem tudott mindenkit befogadni. Az ajtókat már korán 

be kellett zárni, és ezrek maradtak kinn az utcán, akik nem fértek be. A finn kormány még a 

nemzetőrség segítségét is bevonta, hogy rendet tartsanak.  

A szolgálat után Bill éppen a hotelébe tartott, amikor egy fiatal finn házaspár ragadta 

meg, akik addig a bejárati ajtó előtt várakoztak. Olyan gyorsan beszéltek finnül, hogy még 

Isaacson kisasszony sem tudta őket megérteni. Kétségbeesetten viselkedtek, különösen a 

fiatalasszony, aki úgy megragadta Billt, mintha az élete függne tőle. Lindsay, Baxter és Moore 

szó szerint elhurcolta Billt ettől a két hisztérikus embertől, hogy biztonságosan a hotelbe 

vigyék. Bill majdnem a kabátját is elvesztette.  

Isaacson kisasszony hátramaradt, hogy megtudja, mit akar a házaspár. Tíz perccel később 

felment a hotelba, hogy beszámoljon róla: „Ők a balesetben megsérült másik kisfiú szülei. A 

fiuk még mindig kómában van, és a doktorok szerint nem éli túl. A szülők azt szeretnék, hogy 

menj el a kórházba és imádkozz érte.” 
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„Természetesen mi ezt nem engedhetjük meg, Branham testvér.” – mondta Ern Baxter. 

„Mindig ez volt a szabályunk, mióta Bosworth testvérrel elkezdtük szervezni az 

összejöveteleidet. Ha elmész imádkozni egyikükért a kórházba, akkor az újságok majd közölni 

fogják a történetet, és hamarosan más kétségbeesett emberek is elárasztanak kéréseikkel, 

akik azt akarják, hogy menj és imádkozz értük a kórházban vagy az otthonukban. Mivel 

valószínűleg nem tudnál eljutni mindenkihez, ez neheztelést és kárt okozna az 

összejövetelekben. Nem. Bármennyire is együttérzek azzal a szegény fiatal anyával, úgy 

gondolom, hogy az eljárásunk érthető. El kell vinniük a betegeket és a rászorulókat az 

összejövetelekre, ahol mindenki ugyanazt az esélyt kapja.” 

Bill szomorúan beleegyezett, de hozzátette: „Legalább szeretnék beszélni velük és 

megmagyarázni. Hozzátok őket ide!” 

Az anya és az apa a húszas évei elején járt. Szakadozott ruháik szegénységükről 

árulkodtak. Az anya, aki még mindig sírt és magán kívül volt, tüstént elmondta kívánságát. 

May Isaacson eképp fordította: „Gyere és gyógyítsd meg a fiunkat! Még mindig nincs 

magánál, és az orvos azt mondja, haldoklik.” 

„Sajnálom, de én nem tudom meggyógyítani a fiukat” – felelte Bill. 

„Te gyógyítottad meg a másik fiút.” 

„Nem, Jézus Krisztus gyógyította meg a másik fiút, nem én. Nekem semmi közöm ahhoz. 

Két évvel ezelőtt Isten megmutatta nekem egy látomásban, hogy a másik fiút visszahozza 

majd a halálból. Az önök fiát egyszer sem mutatta meg nekem.” 

„Akkor lássál egy látomást a mi fiunkról!” 

Bill a fejét rázta. „Nem tudok látomásokat látni a saját kedvem szerint. Én csak akkor 

látok, amikor Isten megengedi nekem, hogy lássam. De imádkozni fogok a fiukért, hogy Isten 

gyógyítsa meg őt. Mégis, akár meggyógyítja, akár nem, az teljesen Istentől függ, és az önök 

hitétől. Önök keresztények?” 

Mivel egyikük sem volt keresztény, Bill elmagyarázta az evangéliumot nekik egyszerű 

szavakkal. „Tudják, sokat várnak Istentől azzal, hogy azt kérik, gyógyítsa meg a fiukat, amikor 

önök még nem adták át az életüket Neki. Gondoljanak bele, ha a fiuk meghal, Isten el fogja 

vinni őt a mennybe, mert olyan fiatal, hogy még nem felelős az életéért. Aztán, ha önök 

bűnösként halnak meg, soha nem fogják őt újra látni. De ha elfogadják Jézus Krisztust, mint 

Megváltójukat, még ha a fiuk meg is hal, egy napon újra találkoznak vele a mennyben, mert 

oda mennek a keresztények, amikor meghalnak. Akkor miért nem adják át az életüket Jézus 

Krisztusnak már most? Ha már keresztények lesznek, akkor bizalommal fordulhatnak Istenhez 

és kérhetik, hogy gyógyítsa meg a fiukat. Talán Isten megkíméli az életét.” 

Ez jó üzletnek hangzott a fiatal szülők számára, amiben nem veszíthetnek. Mindannyian 

letérdeltek a padlóra, és Bill egy egyszerű imában az Úrhoz vezette a házaspárt, melyben 
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kérte Jézus Krisztust, hogy legyen az életük ura. Amint befejezték az imát, az anya felugrott és 

hisztérikusan közbevágott: „Na, most már láss egy látomást a fiunkról!” 

„Mondtam, hogy nem tudom rávenni Istent, hogy mutasson nekem látomást. Ha nem 

teszi, nem teszi. Ha megteszi, azonnal szólni fogok. Adják meg a telefonszámukat, ahol 

elérhetem önöket.” 

Ez nem volt elég a kétségbeesett anyának. Másnap, április 23-án, vasárnap 15 percenként 

felhívta a hotelt és ezt kérdezte Isaacson kisasszonytól. „Látott már látomást?” 

 

A HALOTT FIÚ FELTÁMADÁSÁNAK HÍRE eljutott észak-Finnország minden tavához és 

folyójához, egészen a lappföldi településekig. Finnek nagy áradata özönlött Kuopio városába 

a tartomány minden részéből, egyre hamarabb töltve meg az előadótermet minden nap. 

Azok, akik nem tudtak bejutni a terembe, kinn az utcán várakoztak. Amikor eljött az idő, hogy 

Bill bemenjen, azt látta, hogy segítség nélkül nem tud három háztömbnél közelebb jutni az 

épülethez. A polgármester küldött egy különítményt a nemzetőrségtől, hogy Bill segítségére 

siessen. Ezek az emberek élő pajzsot alkottak az evangélista körül és kardjaikkal az ég felé 

mutatva meneteltek előre. A tömeg tisztes távolságból figyelte őket és utat engedett.  

Az őrök Billt az előadóterem alagsorába vezették, majd becsukták mögötte az ajtót. A 

csapatok többsége kint maradt, csak négy őr tartott Billel: kettő előtte, kettő pedig mögötte 

haladt, hogy biztonságosan felérjen az emelvényre. A nagy alagsori terület üresen állt, kivéve 

néhány embert, akik sorban álltak a nyilvános wc előtt. Zeneszó szivárgott le a fenti 

előadóteremből, ahol finnül énekeltek moll hangnemben. Tudva, hogy hamarosan elérkezik 

az ideje, Bill elindult az alagsoron keresztül a lépcsőház felé.  

Még alig indult el, amikor kinyílt a női wc ajtaja és egy nyomorék lány botorkált ki 

mankóval. Körülbelül 10 éves lehetett. A haja majdnem válláig ért, és úgy tűnt, talán ő maga 

nyírta le ollóval. A ruhája a térde alá ért és cafatokban lógott. Bill a merevítőit figyelte. Ő volt 

a legnyomorultabb gyermek, akit valaha is látott, aki még mindig saját lábán mozgott. Az 

egyik lába erős volt és egészséges, a másik viszont bénán, hasznavehetetlenül lógott és sok 

centivel rövidebb volt. Egy vastag talpú cipőt viselt a beteg lábán, melyet nehéz merevítők 

vettek körbe, amit egy fémhám tartott a csípőjére szerelve. Volt még valami, amit Bill nem 

értett. Egy madzag lógott a vastag talpú cipője orrára kötve, egészen fel a válláig, a hátán 

átvezetve és a merevítőhöz kötve. Amint a lány meglátta, hogy Bill figyeli, lehajtotta a fejét, 

és könnyek kezdtek csorogni az arcán, melyek csillogtak az erős, elektromos izzók fényében. 

Bill biztos volt abban, hogy a lány rájött, ki ő, és az volt a benyomása, hogy oda akar menni 

hozzá, de fél, hogy illetlen lenne.  

A katona, aki Bill előtt sétált, megállt és hátranézett, hogy lássa, miért állt meg Bill. A 

mögötte sétáló két katona bíztatta, hogy menjen tovább. Mivel a négy őr közül egy sem 

beszélt angolul, Bill jelzett a fejével és kezeivel, hogy várni akar egy percet. Amikor a lány újra 

felnézett, Bill intett neki, hogy odahívja magához. A lány odabotorkált hozzá.  
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Ekkor Bill meglátta, hogy mi a célja annak a madzagnak, ami a válla és a lábujja között 

feszül. Először mindkét mankóját maga elé tette, aztán ránehezedett azokra és felemelte a 

vállát, ami a fájós lábát előrelendítette. Esetlennek tűnt, de működött. Bill szíve megolvadt az 

együttérzéstől. 

Amikor a nyomorék lány odaért hozzá, megragadta Bill öltönykabátjának szélét, az 

arcához emelte, megcsókolta, aztán leengedte. Könnyek csorogtak kék szemeiből. Fejét 

meghajtva, kitartva rongyos szoknyáját ügyetlenül pukedlizett, miközben azt mondta finnül, 

hogy köszönöm.  

Bill ekkor egy árnyékot látott a lány feje fölött, ami beleolvadt egy képbe ugyanerről a 

lányról, aki a levegőben két egészséges lábon sétált. „Kedvesem,” – mondta izgatottan – 

„leveheted azokat a merevítőket, Isten meggyógyított téged.” 

Persze a lány nem értett angolul és mivel senki nem volt, hogy fordítson, Bill szavai 

semmit nem jelentettek neki. Az őrök úgy látták, Bill túl sokáig várakozik és tovább tolták őt a 

lépcsőház felé. Mivel nem tudott mást tenni, Bill azt gondolta: ” Ó, Istenem, egy nap biztosan 

meg fogja érteni.” 

Aznap este, amikor az egyszerű lappföldi emberek meglátták Jézus Krisztust a megítélés 

ajándékában, beteg emberek százainak nem volt már szüksége, hogy beálljanak gyógyulásért 

az imasorba. Az emelvényről Bill látta, ahogyan eldobják mankóikat és kikelnek 

tolószékeikből.  

Miután Bill végzett két köteg imakártyával, Howard kezét testvére vállára tette és így 

figyelmeztette: ”Ez valószínűleg elég lesz ma estére, Bill. Még sok szolgálatod van erre a 

körútra, és nem akarjuk, hogy kifáraszd magad.”  

„De még van egy kis erőm, Howard. Hívjunk még tíz imakártyát, kezdjük a 45-ös számmal! 

Mialatt Howard összegyűjtötte az utolsó tíz beteget az imasorba, Bill háttal fordult a 

tömegnek, hogy igyon egy pohár vizet. Közben csörgő-csattogó zaj ütötte meg a fülét maga 

mögött. Megfordulva látta, hogy ugyanaz a nyomorék lány, akivel az alagsorban beszélt, 

hogyan küzdi fel magát a lépcsőkön át az emelvényre. Az ő száma volt a 45-ös.  

Bill szíve örömmel telt meg. Odafordult Isaacson kisasszonyhoz és így szólt: „Szeretném, 

ha pontosan megismételné a szavaimat, még akkor is, ha nem érti, miért.” Ahogy a lány 

odaugrált hozzá, mosolygott. Az egyik első foga hiányzott. Bill így szólt: „Te vagy az a lány, 

akivel találkoztam az alagsorban a szolgálat előtt, ugye?” 

„Igen” – válaszolta. „A nevem Veera Ihalainen. Háborús árva vagyok. Az oroszok megölték 

a szüleimet. Most egy sátorban lakom itt Kuopióban. Szerinted Jézus meggyógyít engem?” 

„Kedvesem, Jézus Krisztus már meggyógyított téged. Az alagsorban meggyógyított, még 

szolgálat előtt. Ülj oda le, és kérj meg valakit, hogy segítsen levenni azokat a merevítőket. 

Aztán majd megnézlek téged.” 
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„Mialatt egy finn szolgáló segített levenni Veera merevítőit, Bill a következő beteggel 

kezdett beszélgetni. Hirtelen visítás törte át a csendet, és itt jött Veera kiáltozva, egyik 

kezében tartva a mankót, a másikban a merevítőt, mezítláb futva a faemelvényen, miközben 

úgy pattogott, mint egy kis rénszarvas. Bill fennszóval csatlakozott a dicséret ama 

harmóniájához, ami a hallgatóságból szállt fel.  

A szolgálat után Howard segített Billnek visszajutni a hotelbe. Amint a hotel auláján 

sétáltak keresztül, Howard könnyed csevegéssel próbált segíteni testvérének, hogy kijöjjön a 

kenetből és visszatérjen a fizikai világba. „Bill, emlékszel, amikor Prince Alberten voltunk, és 

ettél abból a borzasztó kanadai kemény cukorkából?” 

„Aha.” 

„Nos, ha szerinted az rossz volt, kóstold csak meg ezt a finn dolgot. Szerintem a cukor, 

mint minden más, nagyon ritka, ezért helyettesítik keményítővel. Tessék, vegyél néhányat!” 

Howard tett két szemet ebből a kemény cukorkából testvére kezébe, de Bill nem ette meg. 

Kiszállva a liftből elhaladtak az egyetlen telefon mellett, ami azon az emeleten volt a 

hotelben. Ez egy régimódi telefon volt; harang alakú mikrofonnal, ami egy fadobozhoz volt 

erősítve, egy kézi tárcsázóval, hogy a telefonközpontot hívják, valamint egy fülhallgatóval, 

ami egy csengőhöz hasonlított egy madzag végén.  

„Tudják,” – szólt May Isaacson – „a másik fiú, aki a balesetben megsérült, még mindig 

kómában van. Az édesanyja egész nap hívogat engem tizenöt percenként, hogy megkérdezze, 

láttál-e már látomást. Ha holnap is ezt fogja tenni, meg fogok őrülni.” Majd Isaacson 

kisasszony kinyitotta saját szobája ajtaját.  

„Az Úr még nem mutatott nekem erről semmit” – mondta Bill, ahogy kinyitotta ajtaját és 

bement. 

Miután letette Bibliáját és a két cukorkát egy antik, márvány tetejű asztalkára, az 

ablakhoz sétált. Keletre nézett, Oroszország felé. Bár éjfél körül volt, az éjszakai égbolt 

olyannak tűnt, mint az alkonyat otthon, Indianában; kint elég világos volt az újságolvasáshoz. 

Ez az éjféli nap földje – olyan közel van a sarkkörhöz, hogy a nap áprilisban alig bukik a 

horizont alá, mielőtt újra elkezd felfelé ívelni a következő napon. Az utcák tele voltak 

emberekkel, akik az előadóteremből jöttek és beszélgettek egymással. Kétség kívül azokról a 

nagy dolgokról társalogtak, amiket este az összejövetel alatt láttak. Majd Bill csodálattal 

pillantotta meg finn katonák egy csoportját, akik átölelték az orosz katonákat. Azt gondolta: 

„Az, ami rávesz egy finnt, hogy átöleljen egy oroszt, véget vet majd minden háborúnak a 

földön. Jézus Krisztus a válasz, igen, uram.” 

Bill felemelte a kezeit, és így imádkozott: „Mennyei Atyám, olyan csodálatos vagy! 

Mennyire szeretlek azért, mert meggyógyítottad azt a nyomorék árvát ma este. Ó, nagy 

Jehova Isten, milyen csodálatos vagy! Egy nap áttöröd azt a keleti égboltot, és újra eljössz ez 

alkalommal dicsőségben. Ezeknek a finn embereknek ezrei fognak belépni az örök életbe, 
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azért, mert ma este meghozták a döntésüket. Ó, Jézus Krisztus, Mesterem és Uram, mennyire 

imádlak téged! Mennyire értékelem, hogy érted munkálkodhatok!” 

A háta mögül kis koccanó hangra lett figyelmes. Megfordult és megijedt, amikor meglátta 

az Úr Angyalát, aki az antik asztalka mellett állt. Az Angyal olyan volt, mint máskor – magas, 

szakáll nélküli, olíva színű bőrrel, fekete, vállig érő hajjal, fehér köntöst viselve, amiből 

kilátszottak lábfejei. Tekintete szigorúnak tűnt, mint mindig. Az Angyal fölött ott körözött az a 

mindig jelenlévő Fény. Karjai össze voltak fonva széles mellkasán. Mellette az asztalon egy 

vékony nyakú váza állt, ami azelőtt nem volt ott. Az a zaj, amit Bill hallott, valószínűleg az volt, 

amikor az Angyal letette a vázát az asztal márványlapjára. 

A vázából két sárga nárcisz emelkedett ki, az egyik északra, a másik pedig délre nézett. Az 

Angyal ránézett a virágokra és ezt kérdezte: „Mik ezek?” 

„Húsvéti virágoknak tűnnek.” – válaszolta Bill. 

„Ez a két virág azt a két fiút jelképezi, akik a balesetben voltak három nappal ezelőtt. A 

fiú, aki északra esett, azonnal meghalt, de visszakapta az életét. Az a fiú, aki délre esett, még 

mindig haldoklik.”  

Mialatt Bill nézte a virágokat, az a virág, ami északra hajlott, hirtelen lehanyatlott addig, 

hogy szirmai az asztalt érintették, míg a délre hajló virág lassan-lassan kezdett lankadni, úgy, 

mint amikor egy óra nagy mutatója egyre lentebb megy minden ketyegéssel. Az Angyal azt 

kérdezte: „Mit adott neked a testvéred?”  

„Két szem cukorkát.” 

„Edd meg!” 

A két szem cukorka ott hevert a váza mindkét oldalán a virágok mellett. Bill felvette azt, 

ami északra volt és a szájába tette. Jó íze volt. Ahogy rágta a cukorkát, az a nárcisz, ami 

lankadtan feküdt az asztalon, hirtelen kiegyenesedett a vázában. De a délre fekvő virág egyre 

lankadtabb lett, kimért ketyegéssel – tik-tak, tik-tak. 

„Most edd meg a másik cukorkát!” – utasította az Angyal. 

Bill szájába véve a másik szögletes cukorkát, elkezdte rágni. Olyan furcsa és keményítő ízű 

volt, hogy Bill visszaköpte a kezébe.  

Az Angyal így figyelmeztette: „Ha nem eszed meg azt a cukorkát, a másik fiú meghal.” 

Ekkorra a délre néző nárcisz már majdnem az asztal lapjáig hervadt. Bill visszatette szájába a 

második cukorkát. Borzasztó íze volt, de akkor is szétrágta. Amikor lenyelte, a lankadó virág 

hirtelen kiegyenesedett, csakúgy, mint a társa. Fejét kissé meghajtva az Angyal felvette a 

virágvázát, aztán köddé vált, beleolvadva a feje fölött köröző fénybe, majd mind a kettő 

eltűnt.  

Bill néhány percig mozdulatlanul állt és egész testében zsibbadt. Végül kibotorkált a 

folyosóra és így kiáltott: „Isaacson testvérnő, jöjjön gyorsan!” 
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May Isaacson kicsapta ajtaját és a folyosóra rohant. „Branham testvér, mi az? Mi 

történt?” 

Az Úr Angyala meglátogatott a szobámban és szólt hozzám a másik fiúval kapcsolatban, 

aki a balesetben volt. Szeretném, ha felhívná azt a fiatal anyát és megmondaná neki: „Így szól 

az Úr: ’A fiad élni fog’”.  

Isaacson kisasszony elszaladt a folyosó végére és tárcsázni kezdett a telefonon, hogy 

elérje a telefonközpontot, akik majd felhívják a szülőket otthon. May Isaacson pár szót 

mondott finnül, hallgatott, majd letette a kagylót. Ez a bébiszitter volt. A házaspár úgy fél 

órája elindult a kórházba. Úgy látszik, hívást kaptak, hogy a fiuk haldoklik. 

„Rendben” – mondta Bill. „Akkor felhívjuk a kórházat. Azt mondtam neki, hogy szólok, 

amint Isten mutat nekem valamit.”  

Isaacson kisasszony ismét felhívta a telefonközpontot, akik kapcsolták a kórházat. 

Hamarosan a fiatal anyával kezdett beszélni finnül: „Branham testvér azt mondja: „Így szól az 

Úr: ’A fiad élni fog’”.  

May Isaacson egy percig hallgatott, majd Billre nézett meglepett mosollyal. „Az anya azt 

mondja, hogy tudja. Amikor a kórházba értek, a fiuk pulzusa erősen csökkent. Körülállták és 

várták, hogy mikor érkezik el az utolsó lélegzetvétele. Öt perccel ezelőtt a pulzusa hirtelen 

helyreállt és olyan erős lett, mint azelőtt. Majd kinyitotta szemét és megszólalt. Összeszedett 

és úgy tűnik, jól van. A doktorok csodálkoznak. Azt mondják, ha tényleg olyan jól van, mint 

ahogy látszik, reggel haza is mehet.”  

Bill elégedetten bólogatott. „Mondja meg neki, hogy mennyire boldogok vagyunk a fiú 

miatt, és emlékeztesse, hogy nem én voltam és nem is a látomás volt, ami meggyógyította a 

fiát, hanem az ő hite az Úr Jézus Krisztusban.” 

 

FINNORSZÁG UTÁN Branham testvér csoportja a szomszédos Svédországba, majd 

Norvégiába utazott. A Norvégiában töltött második napján Bill hirtelen felriadt reggel öt 

órakor. Az Úr Angyala állt ott és figyelte őt. Karjai össze voltak fonva, mint mindig. Fölötte ott 

körözött az a természetfölötti fény, titokzatos ragyogást vetve a hotelszoba falára. 

„Öltözz fel!” – utasította az Angyal. Majd eggyé vált a fölötte lévő fénnyel és eltűnt. Bill 

felöltözött és várt. Semmi egyéb nem történt. „Mi volt ez?” – tűnődött. „Vajon mit akar az Úr, 

hogy tegyek?” 

Mivel nem kapott további utasítást, elhatározta, hogy elmegy egy reggeli sétára és 

imádkozik ezért. Három mérföldet sétált, át a norvég városon, míg elért a folyóig. Leült egy fa 

alatt, hogy megpihenjen és imádkozzon, miközben a Nap egyre magasabbra hágott az égen. 

Kilenc óra volt és idegességgel töltötte el a gondolat, hogy mit fognak szólni a többiek, ha 

nem találják a szobájában. Ebben a pillanatban Bill meghallotta az Angyal suttogását: „Kelj fel 

és menj vissza!” 
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Bill úgy egy mérföldet sétált, amikor hallható hangon hallotta, amint az Angyal így szól: 

„Fordulj jobbra!” Bill jobbra fordult. Néhány háztömb után az Angyal így szólt: „Fordulj balra!” 

Bill engedelmeskedett, azon tűnődve, vajon hová vezeti az Úr. Ekkor Bill meglátta azt a 

norvég férfit, aki tolmácsa volt az előző esti összejövetelen.  

A férfi is meglátta Billt és odasétált hozzá egy kézfogásra. Így szólt: „Branham testvér, ez 

valami különös dolog. Én…” 

„Egy pillanat!” – vágott közbe Bill. Éppen egy látomás formálódott közöttük, ami 

megmutatta a férfi baját. Ebben Bill látta önmagát, ahogy bezárja az előző esti összejövetelt. 

A látomásban figyelte magát, ahogy meghajtja fejét, becsukja szemeit, és imádságban vezeti 

a hallgatóságot. Most Bill látott valamit megtörténni, amire nem figyelt fel előző este. Miután 

véget ért a látomás, Bill így szólt az utcán várakozó férfinak: „Éppen most jön a kórházból, 

ugye?” 

„Nos, igen. Honnan tudja?” 

„Csak egy veséje van, és azon aggódik, hogy nem fogja-e azt is elveszíteni.” 

„Így van. Tegnap alig álltam a lábamon. Csak annyi erőm volt, hogy felmenjek az 

emelvényre és tolmácsoljak önnek.” 

Bill bólogatott. „Három vagy négy évvel ezelőtt meg kellett volna tennie valamit az Úrért, 

és nem tette meg. Nem így van?” 

Az ember döbbenete arcának minden redőjén és ráncán megmutatkozott. „Branham 

testvér, ez az igazság.” 

„Azután volt egy operációja és kivették az egyik veséjét. Azóta az átment a másik vesére 

és emiatt aggódik. Tegnap este, amikor együtt imádkoztam a gyülekezettel, ugye finoman 

megfogta az öltönyzakóm szélét, és így imádkozott: „Kérlek, Úr Jézus, gyógyíts meg engem!” 

A férfi egyik karját az ég felé emelte. „Így van, Branham testvér. Azt is kértem Istentől, 

hogy erősítse meg azt, ha tényleg meggyógyultam. Fél órával ezelőtt egy különös érzésem 

támadt, hogy ide kell jönnöm és ki kell állnom az utcára. És itt találkoztam önnel! Most már 

teljesen biztos vagyok abban, hogy Jézus Krisztus meggyógyított engem.” 

Amikor Bill visszaért a hotelbe, Lindsay, Moore, Baxter és a norvég pásztor készen álltak a 

reggelire. Együtt elsétáltak a belvárosba és megálltak egy bolt kirakata előtt, mielőtt 

bementek az étterembe.  

A többiekhez odafordulva Bill így szólt: „Így szól az Úr: ’Lesz egy férfi, aki ki fog jönni az 

egyik épületből és megállít minket. Sötét öltönyt és világos kalapot visel majd. Meg fog kérni 

engem, hogy menjek fel és imádkozzak a beteg feleségéért, de nem tehetem meg, mert eljött 

az ideje, hogy menjen.’” 

Jack Moore megkérdezte: „Mikor fog ez megtörténni?” 

„Valószínűleg mielőtt visszamegyünk a hotelbe,” – válaszolta Bill – „mert a látomásban 

világosan látszott, hogy ma reggelről van szó.” 
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Reggeli után az öt férfi éppen visszafelé sétált a hotelbe, miközben a kirakatokat nézték. 

Hirtelen egy ember ugrott ki az egyik boltból, izgalommal telve a találkozásuk miatt. A norvég 

pásztor tolmácsolásában megtudták, hogy a férfi az üzlete fölötti lakásban él, a felesége 

ágyban fekszik és halálosan beteg. A boltos könyörgött „a nagy amerikai evangélistának”, 

hogy menjen fel és imádkozzon a feleségéért.  

Bill nagyon nehezen utasította el kérését, de nemet kellett mondania. Tudta, hogy 

engedelmeskednie kell a látomásoknak, akár tetszik neki, amit lát, akár nem. Ez volt az a 

keserű rész, ami az ajándékával és elhívásával járt.  
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49. fejezet 

Barátok és ellenségek 

1950 

 

 

1950 JÚNIUSÁBAN William Branham a texas-i Lubbockban tartott gyógyító körutat, 

amikor egy másik ember is nyilvánosan rátámadt. A helyi újság szerkesztője közzétett egy 

kegyetlen cikket, amelyben azzal gyanúsítja Billt, hogy egy rakás pszichológiai trükkel 

zsákmányul ejti a hiszékeny keresztényeket. 

Gordon Lindsay így bosszankodott: „Olvastad ezt a cikket, Branham testvér? Azt mondják 

itt, hogy olyan sok pénzt gyűjtesz az összejöveteleiden, hogy két nagy férfi kell, hogy 

kicipeljék. A cikk tele van ilyen hazugságokkal. Ez annyira feldühít, Branham testvér. Miért 

nem hívsz le tüzet a mennyből, hogy felégesse ezt a helyet?”  

Bill így kuncogott: „Ó, Lindsay testvér, jó ég! Úgy néz ki, hogy Jakab és János ugyanezt 

akarták tenni egyszer, amikor egy város elutasította az Úr Jézust. Jézus azt mondta nekik: 

„Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Mert az ember Fia nem azért jött, hogy 

elpusztítsa az emberek életét, hanem hogy megmentse őket.”  

„Én nem az emberekről beszéltem. A nyomdáról beszéltem, ami kiadja ezt a szemetet.” 

„Nos, Lindsay testvér, én próbálom figyelmen kívül hagyni az efféle dolgokat. És ezen 

kívül sohasem tennék semmilyen drasztikus dolgot, hacsak az Úr közvetlenül nem mondaná 

nekem, hogy tegyem.” 

Ez nem elégítette meg Lindsay-t. „Ma olyan prófétákra van szükségünk mint Illés volt. 

Neki nem kellett látomást kérni, mielőtt cselekedett. Ő felment a Kármel hegyre, épített egy 

oltárt, és kihívást intézett a Baál prófétákhoz: ’Gyertek fel ide, és próbáljuk meg, kicsoda 

Isten!’ Illés fel-alá sétált és gúnyt űzött Baálból és azt mondta: ’Gyertek, nézzük meg, mit tud 

tenni Baál!’ Azok a hamis Baál próféták bolonddá lettek, amikor tűz jött le a mennyből és 

felnyalta Illés áldozatát, a vizet és mindent. Illés tudta, hol áll, látomás nélkül is. Ilyen 

prófétákra van ma szükségünk.” 

„Csak egy percre, Lindsay testvér.” – szólt vissza Bill. „Te egy nagyszerű tanító vagy, de 

egy fontos dologról megfeledkezel. Amikor Illés mindent rendben megtett, felvágta az 

ökröket, odatette az oltárra és ráöntötte a vizet, így szólt: ’Uram, mindezeket a dolgokat a Te 

Szavadra tettem.’ Látod, az Úr először mutatott neki egy látomást. Így van ez a prófétákkal; az 

mindig látomás alapján működik. Még Jézus is, aki Isten-Próféta volt, azt mondta: ’Én csak azt 

teszem, amit az Atya mutat nekem.’”  

Lindsay neheztelve elfogadta az érvelést, de így dörmögött: „De még mindig szeretnék 

manapság olyan prófétákat látni, mint Illés.”  
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Néhány héttel később Bill egy háromnapos körutat tartott a texasi Harlingenben. Ez egy 

kisváros, ami a mexikói határtól húsz mérföldre helyezkedik el északra. Az első este a tömeg 

levertnek tűnt. Sok ember volt az összejövetelen (úgy négyezren töltötték meg az 

előadótermet), de nem volt bennük ugyanaz az izgalom és elvárás, amivel Bill máshol 

találkozott. Szerencsére ez a kedvtelen hangulat nem akadályozta meg az ajándék működését 

az emelvényen. Az Úr Angyala azonban nem ment ki a hallgatóság közé, ahogy sokszor 

másutt tette.  

A következő délután, miközben Bill a hotel szobájában imádkozott, egy telefonhívást 

kapott a szervezőjétől. „Branham testvér, bemegyek a városba vacsorázni. Biztos nem akarsz 

velem jönni?”  

„Köszönöm, nem, Baxter testvér, ma nem. Még mindig böjtölök az Úr előtt.”  

„Rendben. Le tudnál jönni a hallba egy pár percre? Van valami, amit meg akarok beszélni 

veled, mielőtt kezdődik az esti összejövetel.”  

„Persze, mindjárt lemegyek.” 

Az előtérben Ern Baxter felvázolta aggodalmát. „A tegnap esti adomány nagyon csekély 

lett, és nagyon szerények az anyagi forrásaink ezen a körúton.”  

„Mennyire szerények?” – kérdezte Bill.  

„Még 900 dollárra lenne szükségünk, hogy elég legyen.” 

„Vajon mi lehet az oka?” – elmélkedett Bill. „Úgy tűnik, egy ekkora hallgatóságnak nem 

lenne nehéz ennyit összeadni.”  

„Én is ezen gondolkodtam, ezért megkérdeztem egy helyi pásztort. Más evangélisták is 

voltak, akik az elmúlt hónapokban Harlingenben ’gyógyító szolgálatokat’ tartottak, és ezek a 

fickók eléggé kifosztották az embereket.”  

Bill ekkor megértette a hallgatóság hangulatát, amit tegnap este tapasztalt. „Nem 

hibáztatom az embereket, hogy gyanakvóak velem kapcsolatban.”  

„Branham testvér, jobban tennéd, ha hagynád, hogy egy kis ráhatást gyakoroljak rájuk, 

vagy különben eladósodunk.”  

Bill az Úrnak tett ígéretére gondolt, hogy addig marad evangélista, ameddig az Úr 

gondoskodik a szükségeiről, hogy soha ne kelljen pénzért könyörögnie. „Nem teszünk 

semmit. Ne tedd, Baxter testvér! Ha valaha pénzt fogsz kérni az én összejövetelemen, azon a 

napon te és én kezet rázunk egymással mint testvérek és egyedül megyek tovább. Nem lesz 

pénzkéregetés az én összejöveteleimen. Istené a sok ezer hegynek minden állata, minden 

hozzá tartozik, én is hozzá tartozom. Ő fog rólam gondot viselni.”  

„Rendben van, Branham testvér. Ha így érzel efelől, nem fogom megemlíteni a pénzt.”  
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Visszaúton a hotelszobájába Bill olyan szívszakasztó zokogást hallott, amit még sosem. 

Körülnézve meglátott két tizenéves lányt, akik egymást ölelték és úgy sírtak, mintha halálra 

lennének ítélve. Bill odasétált hozzájuk, és megkérdezte: „Mi a baj?”  

Az egyik lány levegőért kapkodott: „Ó! Branham testvér, ön az?” 

„Nos, látom, hogy ismertek engem. Segíthetek?”  

Ugyanaz a lány így folytatta: „Branham testvér, a barátnőmről van szó. Problémák vannak 

az elméjével, és elmegyógyintézetbe kell mennie, hacsak Isten nem tesz vele csodát. Ott 

voltam az összejövetelén Lubbockban. Amikor láttam, hogy hogyan mozdul a Szent Szellem, 

tudtam, hogy Isten meg tudná gyógyítani a barátnőmet, hacsak bejuttathatnám őt az 

imasorba, hogy imádkozzon érte. Ezért elhoztam a barátnőmet ide, Harlingenbe. Tegnap este 

nem tudtam neki imakártyát szerezni, és félek, hogy hiába jöttünk el ilyen hosszú útra.”  

Lubbock városa Texas legészakibb részén volt, majdnem 1600 kilométerre. Bill látta, hogy 

ennek a lánynak óriási hite van, hogy elhozta barátnőjét ilyen messze, Harlingenbe. „Nos, 

testvérnő, ha sikerül eljönnöd a barátnőddel az összejövetelekre minden este korábban, talán 

kaphatnál egy…” Bill elnémult. Egy látomás formálódott köztük és csak nézte, amint kibomlik. 

Ez nem olyan lapos volt, mint egy televízió képe, hanem háromdimenziós, mint egy 

hologram. „Fiatal hölgyem, az ön édesanyja mozgássérült és ön a metodista gyülekezethez 

tartozik, ugye?”  

A lány a szája elé tette a kezét és levegőért kapkodott. „Igen!” 

„Egy sárga sportkocsival jöttetek. Ideúton te és a másik lány nevetgéltetek, aztán egy éles 

kanyarhoz értetek, ahol az út félig beton és félig aszfalt volt, és majdnem fejre álltatok az 

autóval.”  

„Branham testvér, ez az igazság!”  

„És ez is az igazság: Így szól az Úr: ’A barátnőd meggyógyult.’”  

Mindkét lány fiatalos sikítozásban tört ki. 

Aznap, szolgálat után Baxter tiszteletes felment Billhez és így szólt: „Branham testvér, 

nézd, itt van egy boríték az adományos tálcán. Nincs rajta név és kilenc darab százdolláros 

bankjegy van benne. Pontosan ennyire van szükségünk, hogy egyenesbe jöjjünk. Branham 

testvér, igazad volt. Isten gondot fog viselni rólunk. Megbocsátasz nekem, hogy mindig pénzt 

akarok kérni?”  

„Persze, Baxter testvér. Ez csak egy lecke volt, hogy bízzunk az Úrban.”  

Bill akkor rögtön még nem mondta, de tudta, hogy ki adta azt a pénzt. Isten megmutatta 

neki előtte látomásban, amint az a lány, aki Lubbockból jött, beledobja a névtelen borítékot 

az adományos dobozba.  

A következő nap reggelén Ern Baxter felment Bill szobájába, hogy meglátogassa. „Ma 

reggel fogsz enni, Branham testvér?”  
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„Még nem, Baxter testvér. Még mindig böjtölök.”  

„Ez már a harmadik nap, hogy nem ettél. Vigyázz magadra, ne vidd túlzásba, szükség van 

a testi erődre!”  

„De a szellemi erőmre is szükségem van. Vigyázni fogok, de vezetést érzek, hogy ezt 

tegyem, mintha érezném, hogy valami történni fog és készen kell állnom szellemileg.”  

„Rendben. Este majd újra megkérdezem.” Ahogy Baxter elindult az ajtó felé, megfordult 

és azt mondta: „Jut eszembe, emlékszel arra a két lányra, akivel tegnap délután imádkoztál a 

hotelben? Olyan izgatottak, hogy mindenkinek, akit csak találnak, elmesélik, hogy Jézus 

megszabadította egyikőjüket az elmebetegségből. Korán reggel mindenkinek elmondták a 

hallban és láttam, amint kimennek az utcára, és megállítják a járókelőket. Nem tudom, 

mennyire lesz hasznunkra, senki nem ismeri őket és senki nem tudja, hogy az a lány tényleg 

abban a borzasztó állapotban volt-e, vagy sem.”  

Bill mosolygott: „Mégis, ez az, amit szeretek látni. Olyan embereket, akik hajlandóak 

bizonyságot tenni, hogy Jézus meggyógyította őket.”  

Később, a délután folyamán Baxter tiszteletes újra Bill ajtaján kopogott. Ez alkalommal 

levertnek tűnt.  

„Mi a baj, Baxter testvér?”  

A nagydarab férfi lehuppant egy székre, előre görnyedt, karjait a térdén pihentette és a 

kalapját két kezébe fogta. „Branham testvér, attól tartok, baj van. Ma délután több 

telefonhívást kaptam olyan pásztoroktól, akik támogatják az itteni összejöveteleidet. Úgy néz 

ki, valaki röplapot nyomtatott, amiben mindennek elhord téged. Bárki is legyen az, 

szétosztotta ezeket a szórólapokat az egész városban, a parkoló autók szélvédője elé is 

betette azokat. Úgy tűnik, több ezer ment ki ezekből.”  

„Nos, nem ez az első alkalom, hogy nyilvánosan kritizálnak. Mi van a szórólapra írva?”  

„Én magam még nem olvastam, de azt mondják, hogy egy nagy, színpadi mutatványt adsz 

elő és mentális trükkökkel téveszted meg a hallgatóságot, és hogy azok az emberek, akiknek a 

problémáit megítéled, be vannak avatva. Azzal vádolnak, hogy olyan vagy, mint Simon, a 

varázsló az Apcsel-ben, akit főleg csak a pénz érdekelt. És a legrosszabb, hogy a szórólap azt 

állítja…” – itt megállt a drámai hatás kedvéért, – „hogy ezt az Állami Nyomozó Iroda 

nyomtatta.”  

Bill füttyentett egyet. „Na, ez egy új fordulat.”  

„Igen, és azt is állítják, hogy ma este az FBI le fog leplezni téged az emelvényen, mint 

csalót. Branham, testvér, mit fogunk tenni?”  

„Azt gondolom, hogy egyszerűen folytatnunk kellene, mint mindig, és ezt az Úr kezére 

bízzuk. Ő gondot viselt rólunk tegnap este, nemde? Ma este is gondot fog viselni rólunk.”  
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Baxter vaskos kezei szorosabbra fogták kalapját. „Ha azokra a fickókra gondolok, akik 

téged azzal vádolnak, hogy csak az emberek pénze érdekel, de láttalak, amikor egy texasi 

átnyújtott neked egy 25.000 dolláros csekket és darabokra tépted az orra előtt.”  

„Emlékszel, amikor az a milliomos egy 1.500.000 dolláros csekket küldött nekem? 

Visszautasítottam. Emberek országszerte házakat ajánlanak nekem. Nemrég egy férfi új 

Cadillac-et akart nekem venni. Mindig elutasítom ezeket az ajánlatokat. Én az emberek 

bizalmát akarom, nem a pénzüket.”  

Ez felkeltette Baxter érdeklődését. „Azt megértem, hogy elutasítod a házakat és a pénzt, 

de miért utasítod el a Cadillac-et? Tudom, hogy mivel jársz; rád férne egy új autó.”  

„Semmi bajom az új autókkal, de egy Cadillac túl drága. Hogy tudnék keresztülmenni 

Arkansas-n egy Cadillac-en? Mikor néhány szegény kis arkansas-i anya, aki szalonnát és 

kukoricakenyeret eszik reggelire és fáj a keze a gyapotszedéstől, eljön, hogy egy nehezen 

megszerzett dollárt beletegyen az adományokba az összejöveteleimen és én egy Cadillac-et 

vezessek? Nem, uram! Semmiképp sem! Soha nem fogom azt tenni. Olyan akarok lenni, mint 

azok az emberek, akikért imádkozom.”  

„Ez érthető. Bemegyek a városba vacsorázni. Vége van már a böjtödnek?”  

„Igen, veled megyek.” 

Ahogy bementek a kávéházba, Baxter tiszteletes odahajolt és ezt súgta Billnek: „Néhány 

barátunkat látom itt. Ott vannak Wilbanks-ék. Valószínűleg majd ide akarnak jönni, hogy 

beszéljenek veled.”  

„Remélem, nem teszik. Tudod, mi történik, amikor a kenet rajtam van, Isten elkezd 

kijelenteni dolgokat és nem akarok kimerülni, mielőtt megkezdődik az összejövetel.”  

A két férfi leült és vacsorázni kezdett. Amikor távozni akartak, Wilbanks úr és felesége 

felkeltek az asztaltól és ugyanabban az időben akartak fizetni. A kasszánál találkoztak. 

Wilbanks úr így szólt: „Branham testvér, hadd rázzak kezet veled!”  

Bill elfogadta a férfi kinyújtott kezét és mondani akart valamit, amikor Ern Baxter 

közbevágott és így szólt: „Nézd, Wilbanks testvér, most nem kellene beszélned vele. Éppen az 

esti összejövetelre készül.”  

„Megértjük” – mondta Wilbanks. 

Ahogy Bill és Ern Baxter elindult visszafelé az utcán, Bill hallotta, amint egy belső hang így 

szól hozzá: „Fordulj vissza és ülj be Wilbanks-ék kocsijába!” Bill a fejét rázta és azt gondolta, 

hogy biztosan csak képzelődik. „Szép esténk van, ugye, Baxter testvér?” 

„Igen, szép.”  

Hirtelen Bill lábai lemerevedtek. Próbált lépni, de a lába nem mozdult.  

Baxter zavartan nézett rá. „Mi a baj?” 

„Baxter testvér, vissza kell mennünk és be kell ülnünk Wilbanks-ék autójába.” 
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„Branham testvér, azt nem tehetjük.” 

„Ez az Úr Szelleme” – mondta Bill.  

„Akkor rendben van.” 

A Wilbanks család nagyon boldog volt, hogy elvihették őket autóval. Mivel kocsival ment, 

Bill korábban ért vissza a hotelbe, mint gyalog. Ern Baxter bement az épületbe, de Bill megállt 

félúton a lépcsőkön. Újra hallotta azt a hangot, ami most így szólt: „Menj vissza és beszélj 

Wilbanks-ékkel!” Bill engedelmeskedett. „Wilbanks testvér, remélem, nincs semmi baj a 

családban.” 

„Nem, nincs, nincs semmi baj nálunk.”  

„Ez különös. Valami azt mondja nekem, hogy maradjak itt, és nem tudom, hogy miért.”  

Miután néhány percig beszélgettek, Bill megfordult, hogy bemenjen a hotelbe, de 

megállt, amikor azt látta, hogy egy drága autó közeledik. Felismerte azt a kocsit; Reece úré 

volt. Az autó a kanyarban állt meg, közel egy nagy pálmafához, ami néhány parkoló autóval 

volt odébb, annál, ahol Bill állt. Kiszállt a sofőr, körbement és kinyitotta a hátsó ajtót, hogy 

kisegítse Reece urat az autóból. Reece úr ugyanolyan nyomoréknak tűnt, mint amikor Bill 

utoljára találkozott vele az új-mexikói Carlsbadban márciusban. Most már megértette Bill, 

hogy miről van szó. Ott állt a pálmafa, amit a látomásban látott, ott állt a barátja, barna 

öltönyben és nyakkendőben. Minden a helyén volt.  

Amikor Reece úr meglátta Billt, rögtön felnézett a pálmafára. Aztán anélkül, hogy egy szót 

is váltottak volna, felemelte mindkét karját a levegőbe és ezt kiáltotta: „Dicsőség Istennek! 

Meggyógyultam!” Dobbantott a lábával, karjaival integetett, kiáltozott és táncolt. Most már 

nem úgy nézett ki, mint az a gyenge, idős ember, akinek pár perccel korábban segítségre volt 

szüksége, hogy ki tudjon szállni az autóból.  

Miközben Bill épp a szobája felé tartott, Baxter tiszteletes megállította a hallban. 

„Branham testvér, az a két lány elmenni készül.” Valami nyomasztja őket. Jobb lenne, ha 

mennél és beszélnél velük.” 

„Persze. Hányas szobában vannak?”  

Miután megtalálta a szobaszámot, Bill bekopogott. Az a lány nyitotta ki az ajtót, aki 

Lubbockból jövet az autót vezette,. „Ó, Branham testvér!” – mondta szipogva és könnyeit 

törölve. „Annyira sajnálom, hogy rád hoztuk mindezt a bajt.”  

„Bajt? Nos, testvérnő, milyen bajt hoztatok rám?” 

„Rád hoztuk az FBI-t. Talán túl sokszor tettünk bizonyságot a városban, ezért jön az FBI, 

hogy leleplezzen téged az emelvényen.” 

„Nos, ha valami rosszat teszek, akkor kell, hogy le legyek leplezve.”  

„Nem félsz odamenni ma este? Ott lesz az FBI.”  
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„Félni? Természetesen nem félek. Miért kellene félnem, amikor pontosan azt teszem, 

amire Isten ideküldött engem? Ezenkívül volt, hogy FBI ügynökök is eljöttek az 

összejöveteleimre és sokszor megtértek, mint például Al Ferrar kapitány, a Washington 

állambeli Takomában; talán ez a fickó is ugyanezt fogja tenni. Akárhogy is van, gyertek el ti is 

a ma esti összejövetelre és nézzétek meg, mit fog tenni az Úr. Ő az, aki megharcolja a csatát, 

nem én.”  

Miután visszament a szobájába, Bill letérdelt az ágya mellé és így imádkozott: „Mennyei 

Atyám, mi ez az egész dolog?” Pár perc múlva egy látomás érkezett, akkor már tudta.  

 

A SZÍNPAD MÖGÖTT Bill összefutott szervezőjével az összejövetel előtt, aki a gondnokkal 

beszélgetett. Ern Baxter kezébe nyomott egyet a rágalmazó szórólapokból.  

„Branham testvér,” – mondta a gondnok – „szégyen, hogy ilyen dolgokat állítanak rólad 

ezen a röplapon.”  

Baxter egyetértett. „Ha arra gondolok, hogy téged csalónak tartanak, pedig a saját 

lányom is meggyógyult tegnap este az összejövetelen.”  

A gondnok így szólt: „Ma este valaki a parkolóban minden autó ablakába tett ezekből a 

szórólapokból, de én felfogadtam tíz mexikói gyereket, hogy leszedjék onnan.”  

„Sajnos még több százat raktak ki az egész városban” – tette hozzá Baxter. „Valószínűleg 

már úgyis mindenki olvasta.” Baxter összegyűrte a szórólapot. „Ilyen gyalázatos írást! A 

törvényszék elé kellene állítani azt a fickót, aki ezt tette.”  

„Semmi baj” – mondta Bill. „Ne feledd, vannak a földieknél magasabb törvények. Az Úr 

gondoskodni fog erről. Emlékezz, mit mondott Jézus: ’…ha valaki a Szent Szellem ellen szól, 

nem lesz megbocsátva neki sem ezen a világon, sem az elkövetkezőben.’” 

A gondnok így szólt: „De mégis, ha csak a kezem közé keríthetném azt a fickót, én…”  

„Ne aggódj efelől!” – mondta Bill. „Isten a keze közé keríti majd a kellő időben.”  

A közönség a „Higgy ó, csak higgy” éneket énekelte. Bill kilépett az emelvényre. Tudta, mi 

jár az emberek fejében, ezért egyből rátért a témára. „Itt van nálam egy kis szórólap, amin az 

áll, hogy olyan vagyok, mint Simon, a varázsló az ApCsel-ben, és azt állítja, hogy csak az 

emberek pénze érdekel. Feltételezem, hogy a legtöbben olvasták. Úgy tudom, több ezer 

szórólapot osztottak ki ma a városban. Azt is írja, hogy eljön az FBI, hogy leleplezzen engem 

ma este az emelvényen. Rendben van, készen állok, hogy le legyek leplezve. Még a 

szervezőmet is elküldtem az épület végébe, hogy semmiképp se avatkozzon bele. Ezért most 

önök, FBI ügynökök előre jöhetnek és leleplezhetnek engem.”  

Feszült csend ült a hallgatóságra. Bill várt. Senki nem mozdult. Bill így szólt: „Talán még 

nincsenek itt. Adok még nekik egy kis időt. Van itt valaki, aki feljönne és énekelne egy dicsőítő 

éneket?” 
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Miután egy férfi elénekelt egy éneket, Bill így szólt: „Az FBI-ra várok. Hol vannak? A röplap 

szerint önök előre fognak jönni ma este és lelepleznek engem. Ha valami olyat tettem, ami 

ellenkezik a Bibliával, vagy illegális az ország törvényeire nézve, akkor szeretném, hogy 

leleplezzenek. Tehát kezdjük el!”  

Bill várakozott, miközben sas szemekkel pásztázta a hallgatóságot. Hotelszobájában az Úr 

előre megmutatta neki, hogy kik a tettesek, de még nem látta meg őket a közönség soraiban. 

Ekkor a szeme sarkából mozgásra lett figyelmes. Odafordulva Bill meglátott egy sötét árnyat, 

ami homályos körvonalú felhőként vonult végig az emberek feje fölött. Megnézte az arcokat 

a felhő alatt. Nem ők voltak a látomásban. Az árnyék felemelkedett és feljebb ment a 

második szintre, míg végül megállt két férfi fölött, akik a karzat első sorában ültek. Bill 

világosan látta az arcukat. Ők egyeztek a látomással.  

„Barátaim, nincsenek itt FBI ügynökök. Mi köze az FBI-nak az evangélium hirdetéséhez? 

Nem, nincs itt az FBI, hogy leleplezzen engem, de lesz egy leleplezés. Az a két ember, aki ezt a 

röplapot nyomtatta, itt ül a karzat első sorában. Az egyikőjük kék öltönyt visel, a másik, 

közvetlenül mellette, szürkét. Ők nem FBI ügynökök, hanem visszacsúszott prédikátorok. Az 

Úr megmutatta nekem mindkettőjüket egy látomásban ma délután.”  

A közönség soraiban minden fej feléjük fordult. A két cselszövő elvörösödött és mélyen az 

ülésbe süppedt.”  

„Ne bújjanak el!” – mondta Bill a mikrofonba. „Itt a lehetőségük, hogy felálljanak és 

leleplezzenek engem.” A két férfi fészkelődött, már nem tudtak lejjebb csúszni a székükön. 

Bill folytatta az ellentámadást. „Önök azt mondták, hogy Simon vagyok, a varázsló és csak az 

emberek pénze érdekel. Nos, miért nem jönnek le ide az emelvényhez egy próbára? Ha én 

vagyok Simon, a varázsló, és önök ketten Isten szent emberei, akkor Isten halálra sújthat 

engem. De ha én vagyok Isten embere, és önök ketten helytelenek, akkor Isten önöket 

sújthatja halálra. Jöjjenek le és lássuk meg, ki kicsoda!” A férfiak felálltak és a kijárat felé 

siettek. „Látom, hogy elindulnak. Talán idefelé tartanak. Énekeljünk egy éneket, amíg 

várakozunk!”  

Mire a hallgatóság elénekelte a dicséret számos versszakát, nyilvánvaló lett, hogy a két 

férfinak nem állt szándékában elfogadni Bill ajánlatát. „Úgy néz ki, ők ketten elhagyták az 

épületet. Akkor ez el van intézve. Barátaim, tudjátok, engem nem érdekel a pénzetek. Ha 

nem az összejövetelek költségeiről lenne szó, akkor nem is engedném, hogy a szervezők 

adományokat gyűjtsenek. De ha elég pénz gyűlt össze a kiadásokra és még van többlet, akkor 

azt missziós célokra fordítjuk. Ami engem illet, én csak egy csekély heti fizetést kapok. 

Kérdezzék meg a szervezőimet, kérdezzenek meg bárkit, aki jól ismer engem! Tehát látják, én 

nem az önök pénzét akarom; a bizalmukat szeretném. 
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50. fejezet 

Egy mosónő leszállítja a repülőt 

1950 

 

 

MIUTÁN EGY HÓNAPOT töltött Texasban, William Branham már nagyon vágyott 

hazatérni feleségéhez és gyermekeihez. Sajnos azon a délutánon, amikor repülője elhagyta 

Dallast, veszélyes viharok érkeztek délkeletre, és leszállásra kényszerítették repülőjét a 

Tennessee állambeli Memphisben. A légitársaság az utasait a Peabody hotelben szállásolta el, 

hogy ott várják ki a vihar végét. Bill hazatelefonált Meda-nak, hogy elmondja, mi történt, 

majd az este további részében leveleket írt.  

Erős esőzés érte el Memphist. Időről-időre villámok cikáztak az égbolton, amit dörgések 

sorozata követett. Kicsivel éjfél előtt megállt az eső. Az ablakon kinézve Bill csillagokat látott 

kibukkanni az elvonuló viharfelhők mögül. Úgy nézett ki, kitisztul az ég.  

Másnap reggel 6 órakor a légitársaság értesítette Billt, hogy a gépe pontban nyolckor fog 

indulni. Bill felkelt, és felvette világosbarna öltönyét. Az órájára nézett, és úgy döntött, 

nagyon sok ideje van még, hogy keressen egy postaládát és feladja a leveleit.  

Úgy tűnt, hogy meleg és derűs nap ígérkezik. Virágos kertek gazdag illata töltötte be a 

levegőt, melyet az éjszakai eső csak felerősített. Mindenütt madarak énekeltek és Bill is velük 

akart énekelni. Egy keresztény dallamot dúdolt, ahogy megízlelte mennyei Atyja 

teremtésének szépségét.  

Miután Bill két háztömbnyit sétált, talált egy postaládát egy bank előtt. Beledobta a 

leveleit és éppen vissza akart fordulni, amikor egy forgószél hangját hallotta meg. „Hussssh.” 

Libabőrös lett a háta, ahogy megérezte a közeledő Angyal jelenlétét. Visszalépett egy oszlop 

árnyékába, és lehajtott fejjel ezt kérdezte: „Atyám, mit akarsz, hogy szolgád tegyen?”  

Olyan tisztán hallotta meg az Úr Angyalának szavát, mint a madarak énekét: „Sétálj, menj 

tovább!” Mivel csak ezt az utasítást kapta, Bill visszaindult a hotel felé. Ahogy közeledett a 

hotel bejáratához, természetesen arra gondolt, hogy bemegy, de a mély angyali hang újra 

szólt: „Menj tovább!” Bill az órájára nézett. A gépe egy óra múlva indul. Akárhogyan is lesz, 

elhaladt a hotel mellett, nem tudva, hová megy, vagy milyen célból vezeti őt az Úr.  

Több mérföldet sétált magában dudorászva és élvezve az eső utáni rózsalonc és rózsák 

illatát. Örült, hogy él. Mégis kicsit ideges volt az idő miatt. Időnként az órájára tekintett, egyre 

gyakrabban, ahogy közeledett a nyolc óra. Minden alkalommal, amikor megnézte az órát, az 

Angyal így biztatta: „Menj tovább!” Amikor eljött a nyolc óra, Bill nyugtázta magában a tényt, 

hogy máshogyan kell megszerveznie a hazajutását. „Uram, nem tudom, miért vagyok itt, de 

azt mondtad, menjek, ezért megyek. Mi lesz ebből?”  
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Addigra elért Memphis szegényebb negyedébe. A kavicsos utat sáros kátyúk tarkították. 

Eljutott egy domboldalra, ahol egy patak futott az út mellett. Meglátott maga előtt egy 

nagydarab, robosztus fekete asszonyt, aki az udvarán állt és a kiskapun könyökölt mindkét 

karjával. Egy férfi-ing volt a feje köré kötve sál gyanánt. Amikor Bill közelebb ért, az asszony 

így szólt: „Jó reggelt, tiszteletes!”  

Megemelve kalapját, Bill így szólt: „Jó reggelt, néném!” Aztán kicsivel ezután megállt, 

mikor rádöbbent egy furcsaságra. Azt mondta, hogy tiszteletes? Odafordult a néger 

asszonyhoz, és megkérdezte: „Ön tudja, hogy ki vagyok?”  

„Nem, uram.” 

„Akkor honnan tudta, hogy tiszteletes vagyok?” 

Az asszony elmosolyodott. „Tudtam, hogy jönni fog.”  

Bill odasétált a kapuhoz. „Honnan tudhatta, hogy jövök? Én magam sem tudtam.”  

Az asszony elmagyarázta. „Tiszteletes, olvasott valaha a Bibliában a sunamita asszonyról, 

akinek nem lehetett gyermeke? Megígérte Istennek, hogyha ad neki egy gyermeket, akkor az 

Úrnak fogja őt felnevelni. Hát én olyanfajta asszony vagyok és ugyanezt ígértem az Úrnak. 

Adott nekem egy gyermeket, és én mindent megtettem, hogy az Úrnak nevelhessem fel. De 

néhány évvel ezelőtt rossz társaságba keveredett. Rossz útra tért és elkapott egy betegséget. 

Az szifilisz. Mire rájött, hogy mi történt, már túl késő volt. Ott fekszik az ágyamban és 

haldoklik. Tegnap az orvos eljött hozzá és megnézte, de azt mondta, nincs számára remény. 

Van egy lyuk a szívében és a vére tele van gennyel. A legrosszabbra számítunk.  

Tiszteletes, nem bírtam nézni, hogy a fiam ilyen állapotban hal meg. Azt akarom, hogy 

meg legyen mentve. Tegnap egész este imádkoztam és imádkoztam és azt mondtam: ’Uram, 

ha én vagyok az a sunamita asszony, akkor hol van a te Elizeusod?’  

Valamikor este elaludtam a székemben, és azt álmodtam, hogy kijöttem ide, és kiálltam 

ehhez a kapuhoz. Azt álmodtam, hogy egy tiszteletes jött barna öltönyben és kalapban. 

Amikor hajnalban felébredtem, kijöttem ide, azóta itt állok és várok önre. Tiszteletes, hisz ön 

a Szent Szellem vezetésében?”  

Bill szíve ujjongott és gerince bizsergett. Biztosan azt akarta az Úr, hogy idejöjjön. 

„Néném, a nevem Branham. Hallott valaha rólam?”  

„Nem, uram. Soha nem hallottam magáról, Branham tiszteletes.”  

„Az a szolgálatom, hogy imádkozzam a betegekért. Akarja, hogy bemenjek és imádkozzak 

a fiáért?” 

„Igen, uram. Branham tiszteletes, kérem, imádkozzon érte!” 

Bill kinyitotta a kis kaput. Egy láncra függesztett rozsdás ekedarab húzta be mögötte a 

nyitott kaput. Az asszony bevezette Billt egy kicsi, fehérre meszelt kunyhóba. A padló sárga 

nyárfából készült, amit fényesre súroltak. Az egyik sarokban egy fém mosogatótál és egy 

súrolódeszka állt. Kétségkívül, ez jelentette megélhetését. Az ajtó fölött egy táblán ez állt: 
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„Isten, áldd meg az otthonunkat”. Billt azelőtt hívták már meg királyi palotába és az ország 

legszebb otthonaiba, de sehol nem érezte, hogy nagyobb szeretettel fogadnák, mint ebben az 

alázatos kunyhóban.  

A másik sarokban egy régi vaságy állt, ott feküdt az asszony fia. Egy nagydarab fiú volt, 

úgy 180 centi magas és legalább 90 kilós. Az öklében szorongatta a takaróját, ahogy a 

szalmazsákon gyötrődött és így nyögött: „Mmmmm… mmmmm… sötét van itt… Ó, mama! 

Olyan sötét van… Nem tudom, hova megyek…”  

„Már két napja nincs magánál” – mondta az anya. „Azt hiszi, egy csónakban van és 

eltévedt a sötétben, kinn az óceánon. Ezt nem bírom, tiszteletes, tudni, hogy a fiam elvész.” 

Kedvesen megpaskolta a fiú vállát. „Édes gyermekem, megismered a mamádat?”  

A fiút a hideg rázta és így nyöszörgött: „Mmmmm… mmmmm… olyan hideg van itt kint… 

olyan hideg.”  

Az anyja homlokon csókolta. „Mama szegény kisfia.”  

„Igen,” – gondolta Bill – „ez az anyai szeretet. Nem számít, mit tett, még mindig mama 

kisfiának tartja.” Azt mondta: „Néném, imádkozzunk! Kezdje ön!” 

Amikor letérdeltek az ágyhoz, az alázatos mosónő tárta ki először szívét Isten felé úgy, 

hogy könnyeket csalt Bill szemébe. Így fejezte be az imádságot: „Uram, ha megtennéd, hogy a 

fiam, azt mondja nekem, hogy Jézussal lesz, akkor boldog lennék.”  

Bill rátette kezeit a fiú lábára, ami olyan hideg volt, mint az Atlanti-óceán vize. „Kedves 

Istenem, nem tudom, mi történik, de az utcán ma reggel megfordítottál, és elküldtél engem 

ide ebbe a kis kunyhóba. Tudom, hogy már elment a repülőm, de nem számít – a Szellem 

vezetésének való engedelmességben kezeimet erre a fiúra vetem a Te Fiad, Jézus Krisztus 

Nevében.”  

A fiú mocorogni kezdett. „Ó, mama, kezd világosodni.” Szemeit forgatni kezdte, aztán úgy 

tűnt, az édesanyja arcára fókuszál. „Hát mama, te mit csinálsz itt?” Felemelte fejét a 

szalmazsákról. „Ki ez az ember?”  

Bill várt még öt percig, hogy láthassa, hogy a fiú felül az ágyban, és arról beszél, hogy fel 

akar öltözni. Aztán elnézést kért és kisietett az ajtón. Néhány háztömbbel odébb leintett egy 

taxit, ami kitette a reptéren. Meglepetésére és megkönnyebbülésére a gépe még mindig a 

kifutón állt. Két órát késett és éppen most indította a motorját, készülődve a felszállásra. Bill 

csodálattal látta, hogy mit tud tenni az imádság, amikor tiszta hittel párosul. Biztos volt 

benne, hogy annak a mosónőnek az imái kényszerítették földre gépét 18 órára.  

Azt gondolta: „Igen, néném, hiszek a Szent Szellem vezetésében.” 
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51. fejezet 

Látomások megmagyarázva 

1950 

 

 

1950 AUGUSZTUSÁBAN William Branham ébredési összejövetelt tartott az ohiói 

Cleveland-ben. A kéthetes körút tízedik napján történt, hogy egy Boeing úr nevű helyi 

milliomos, aki abból szerezte vagyonát, hogy autólökhárítókat gyártott, így szólt hozzá: 

„Branham testvér, szerintem a clevelandi összejöveteleid sokkal jobbak is lehetnének, mint 

most. Az a sátor, ahol most vagy, csak négyezer ember befogadására alkalmas. Mire a helyi 

emberek hazamennek munkából, megvacsoráznak, és eljönnek ide, a sátrat már megtöltik a 

városon kívülről érkezők és helybeliek százai nem tudnak bejutni. Ha átköltöznél a városi 

előadóterembe, sokkal jobb lenne. Ott mindenki kapna helyet. Megnéztem az árat, 1.900 

dollárba kerül egy estére. Kifizetném a teljes összeget, ha átmennél oda.”  

Udvariasan, de határozottan Bill így válaszolt: „Boeing testvér, ha egy évre ki is fizetnéd az 

előadótermet, még mindig nem mehetnék oda, hacsak Isten nem mondaná nekem, hogy 

menjek. Most írott megállapodás alatt állok ezekkel a testvérekkel, hogy még három napig 

abban a sátorban legyek és tartanom kell magam a megállapodáshoz.”  

Boeing úr a következőt javasolta: „Amikor végzel ezekkel a sátoros összejövetelekkel, lesz 

néhány napod, mielőtt a következő körút megkezdődik. Miért nem tartasz legalább egy estét 

abban a teremben, mielőtt elmész Cleveland-ből?”  

„Majd imádkozok ezért, és megmondom neked, hogy mit szól az Úr.”  

Másnap reggel Bill egy szolgáló testvérek számára rendezett reggelire volt hivatalos, mint 

díszvendég. Egy kék Cadillac jött a hotelhez, hogy elvigye Billt és Gordon Lindsay-t az 

étterembe. Amikor a reggelinek vége volt, és elvitték a tányérokat, a szolgálók megkérték 

Billt, hogy magyarázza el nekik a látomások történését.  

„Nehéz megmagyarázni a látomásokat” – mondta Bill. „De minden tőlem telhetőt 

megteszek, hogy segítsek nektek megérteni. Mindannyian szemtanúi voltatok, ahogy az Úr 

látomást ad nekem az emelvényen. Láttátok, hogy Isten hogyan tár fel különféle titkokat és 

hogy a megítélés száz százalékos pontosságú. Biztosan észrevettétek, hogy elgyengülök, ami 

határt szab annak, hogy hány ember felé tudok személyesen szolgálni esténként. Ez igei. Csak 

emlékezzetek, hogy a vérfolyásos asszony megérintette Jézus köpenyét, és Ő azt mondta, 

érezte, hogy erő ment ki Belőle. Az asszony hite húzta ki azt Jézusból.” 

„Ugyanaz a Jézus van ma velünk. Ő végzi a gyógyítást az összejöveteleken minden este. 

Igaz, hogy Isten azt az ajándékot adta nekem, hogy látomásokat lássak, de ott az emelvényen 

tulajdonképp a ti hitetek az, ami Istenből húz és ami elhozza a látomásokat. Én csak átadom 
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magam Istennek és sokszor nem is tudom, hogy mit mondok; a Szent Szellem beszél rajtam 

keresztül. Nem én vagyok az, akit az emberek megérintenek. Hit által a főpapot, Jézus 

Krisztust érintik meg, éppúgy, mint a vérfolyásos asszony, aki megérintette Őt és 

meggyógyult.  

Amikor otthon vagyok, vagy valahol egyedül, Isten akkor is ad nekem látomásokat. Talán 

arra indít, hogy menjek el egy adott helyre, vagy tegyek meg egy bizonyos dolgot, vagy 

esetleg mutat nekem valamit, ami meg fog történni a jövőben. Minden alkalommal pontosan 

úgy történik, ahogy a látomás mutatja. Különös módon ezek a látomások egyáltalán nem 

gyengítenek le engem. Valamikor egy óráig is tartanak, mégis, amikor kijövök azokból, 

általában erősnek és frissnek érzem magam.  

Tehát az egyik fajta látomás felfrissít engem, a másik fajta pedig legyengít. Miért lehet ez? 

Nos, úgy találom, hogy ugyanez volt a mi Urunk életében. Látott egy látomást, amint Lázár 

feltámad a halottak közül és az a látomás egy kicsit sem gyengítette le Őt. Mégis, amikor az az 

asszony megérintette a ruhája szegélyét, és meggyógyult a vérfolyásból, Ő mondta, hogy 

elgyengült. Az egyik Isten volt, amint használja a saját ajándékát, a másik esetben pedig az 

asszony maga húzott ki Isten ajándékából.  

Remélem, értitek az összehasonlítást, amit mutatok. Nem azt mondom, hogy az én 

ajándékom olyan nagy, mint az az ajándék, ami Jézus Krisztusban volt, mert Őbenne lakozott 

az Istenség teljessége testileg. Ugyanaz a Jézus teszi még mindig ugyanazokat a 

cselekedeteket. Látjátok, Ő – ahogy Bosworth testvér fogalmazta – az összes víz az óceánban. 

Az én ajándékom csak egy kanálnyi abból az óceánból, mégis ugyanazok a vegyi anyagok 

találhatóak a kanálnyiban, mint az óceánban.  

Hadd mutassam be egy másik módon. Tegyük fel, hogy önök és én kisfiúk vagyunk, meg 

akarjuk nézni a cirkuszt, de nincs elég pénzünk, hogy bemenjünk a kapun. Ezért hátra 

megyünk és átnézünk a kerítésen. Sajnos a fakerítés túl magas, hogy mindannyian átlássunk a 

tetején. Mit tehetünk? Tegyük fel, hogy én magasabb vagyok, mint önök. Fel tudok ugrani, 

megragadni a kerítés tetejét, és felhúzni magam elég magasra, hogy átkukucskáljak a fában 

lévő lyukon, ami a kerítés tetejénél van. Megkérdeznek, hogy mit látok, és én elmondom, 

hogy látok egy zsiráfot, amint faleveleket eszik. Hamarosan a karjaim annyira elfáradnak, 

hogy le kell engedni magam, hogy pihenjek. Önök megkérdeznek engem, hogy mi mást 

láttam, de nem volt elég időm, hogy mindent megnézek, ezért visszamászok, és újra 

megnézem. Csak addig tudom magam ott tartani, amíg teljesen ki nem merülök. Ez a módja, 

ahogyan az minden este megtörténik az emelvényen, amikor az emberek az én látomást látó 

ajándékomat használják.  

Nos, hadd magyarázzam meg, hogy van az, amikor Isten maga használja az ajándékot. 

Hogy folytassam a cirkusz példáját, tegyük fel, hogy a cirkuszigazgató odajön és megkérdez 

minket, hogy mit csinálunk. Feltételezzük, hogy ő egy kedves és megértő ember, ezért így szól 

hozzám: ’Tessék, segítek neked, hogy jobban lásd a dolgokat.’ A nagy, erős karjaival felemel 
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engem, addig, míg a fejem a kerítés teteje fölött van. Most már jól körül tudok nézni. Látok 

oroszlánokat, tigriseket, elefántokat és bohócokat. Nem láthatom az egész cirkuszt, de sokkal 

többet látok, mint amikor a kis lyukon kukucskáltam át és egyáltalán nem vagyok fáradt, mert 

ő emelt fel engem oda. Ez az, amikor Isten működteti az ajándékot.  

Isten tehát mindnyájunknak adott ajándékokat. Ön talán prédikátor, vagy tanító. Én nem 

tartom magam egyiknek sem. Az én ajándékom az, hogy látomásokat látok. Mindannyian 

különféle szolgálatokra lettünk elhívva, de mind egy nagy test részei vagyunk. És mire vannak 

ezek az ajándékok? Hogy felmagasztaljanak valami embert, vagy szervezetet? Nem, uram! 

Azért vannak, hogy felmagasztalják Jézus Krisztust és egyedül Őt.”  

Miután befejezte a beszédét, Bill hosszasan ült kávéját kortyolgatva és beszélgetett több 

új barátjával, közöttük Boeing úrral is. Egy ukrán szolgáló így szólt Billhez: „Most már, hogy 

elmagyarázta, jobban megértem a látomásokat, de még mindig kíváncsi vagyok bizonyos 

dolgokra. Amikor egy látomás történik, mit lát? Az olyan homályos, mint egy álom?”  

„Nem. Amit én látok, az kristálytiszta, mintha igazából ott lennék, és mintha látnám, hogy 

az az esemény valójában megtörténik.”  

„De hogy lehet ez?”  

„Istennel semmi sem lehetetlen. A múlt és a jövő épp olyan valóságosak számára, mint a 

jelen. Emlékezzenek, az idő olyasvalami, amit Isten teremtett. Ő túl van az időn. Ez az, 

ahogyan Ő ismeri a véget a kezdetektől. Hogyan máshogy lehet tele a Biblia olyan 

próféciákkal, melyek valóra is váltak? Hogyan is lehetnének másképp próféták, akik beleláttak 

a múltba és jövőbe?” 

„Ez érthető” – mondta a szolgáló testvér. „Láttam, hogy miket tártak fel a látomások az 

emelvényen, de azt mondta, hogy ön akkor is lát látomásokat, amikor egyedül van valahol 

kint. Miféle dolgokat mutat meg akkor önnek az Úr?”  

„Mondok egy példát, hogy megértse. Tegnap este Boeing úr megkért engem, hogy 

maradjak Cleveland-ben még egy napot, hogy tarthassak egy összejövetelt a városi 

előadóteremben. Azt mondtam neki, hogy majd imádkozok érte, és jelzek neki. Azért, hogy 

segítsen megtudni, mit tegyek, az Úr adott nekem egy látomást ma reggel: Valamikor fogok 

látni egy asszonyt a mai délelőtt, amint átmegy az utcán és két ikerlány kezét fogja. Mindkét 

lány kockás szoknyát fog viselni és a hajuk össze lesz fogva copfba. Ez lesz az első jel 

számomra. Aztán, bár én kék autóval érkeztem erre a reggelire, egy pirossal fogok 

visszamenni. Amikor kihajtunk az utcára, két fiatal hölgy fog elsétálni mellettünk, akik hosszú 

estélyi ruhákat viselnek. Amikor ez a három jel megtörténik, akkor tudni fogom, hogy 

megkaptam Isten engedélyét, hogy tartsak még egy szolgálatot a clevelandi 

előadóteremben.”  

Még majdnem egy óráig folytatták a beszélgetést. Végül Gordon Lindsay átment az 

asztalukhoz és így szólt: „Branham testvér, úgy gondolom, most már vissza kellene mennünk 

a hotelbe.”  
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„Én is úgy gondolom” – helyeselt Bill. Ahogy odanyúlt, hogy felvegye a kabátját, Bill 

kinézett az ablakon. „Nézzenek oda, uraim! Látják őket?”  

Mindenki odanézett. A szomszédos háztömbnél egy asszony ment át az utcán és ikreket 

vezetett. Mindkét iker pontosan olyan ruhát viselt, mint amit Bill korábban leírt – kockás 

szoknyákat és szél lengette a copfjukat. Boeing úr nyelt egyet és így szólt: „Egy megvan. Még 

kettő következik.”  

Gordon Lindsay így szólt: „Boeing testvér, annak a férfinak, aki idehozott minket, 

hamarabb haza kellett mennie. Vissza tudna vinni minket a hotelünkbe?”  

„Persze Lindsay testvér, örömmel. Hát mondd meg, Branham testvér, nekem piros autóm 

van!”  

„Kettő megvan.” – mondta Bill. „Na most csak figyeljenek, a harmadik jel sem lehet 

messze!”  

A hat férfi bezsúfolódott a piros Cadillac-be. Boeing úr beindította a motort. Az étterem 

parkolója egy egyirányú utcába torkollott. Hogy jó irányba menjenek, Boeing úrnak balra 

kellett volna fordulnia, de ehelyett jobbra fordult. Egy lovas-rendőr megállította a sarkon.  

Amikor Boeing úr lehúzta az ablakot, a rendőr úgy szidta, mintha fiatalkori bűnöző lenne. 

„Azt akarja nekem mondani, hogy Cleveland-ből van és ekkora hibát követ el! Erre nincs 

mentség!”  

„Sajnálom, biztos úr.” – kért elnézést Boeing úr. „Azt hiszem, valami máson járt az 

eszem.”  

A járőr éles hangon leckéztette Boeing urat, emiatt az autó több percig várakozott. Ekkor 

a saroknál két fiatal hölgy tűnt fel, akik elegáns estélyi ruhát viseltek. Amikor ez a két nő 

elhaladt a kocsi mellett, Bill vállon bökte Boeing urat és így szólt: „Nézd, testvér, ott vannak!”  

Elfelejtve, hogy éppen most szidta le a rendőr, Boeing úr mindkét kezét felemelte és így 

kiáltott: „Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja…” Az ukrán szolgáló is bekapcsolódott: 

„Dicsőség az Úrnak! Dicsőség az Úr Jézusnak!” Aztán egy ismeretlen nyelven kezdett beszélni.  

„Emberek, maguk megőrültek!” – bökte oda a rendőr. „Tűnjenek a szemem elől!”  

Mivel Bill Istentől engedélyt kapott rá, megtartott még egy összejövetelt Cleveland-ben 

1950 augusztusában és több mint 12 ezer ember töltötte meg a városi előadótermet, hogy 

hallják Jézus Krisztus erejének szabadításáról szóló üzenetét.  

 

PÁR HÉTTEL AZUTÁN, hogy William Branham befejezte a clevelandi körútját, vonattal 

elutazott az Arizona állambeli Phoenixbe. A vonat rövid időre megállt a Tennessee állambeli 

Memphisben is. Bill leszállt, hogy vegyen egy szendvicset. A memphisi állomás tele volt 

érkező és távozó emberekkel. Ahogy Bill átverekedte magát a tömegen, meglátott egy piros 

kabátos vasutast, aki egy poggyászkocsit tolt őfelé. Amikor a fiatal színesbőrű ember felnézett 

és meglátta Billt, arca felélénkült a meglepetéstől. Otthagyva a kocsit, odaszaladt Billhez, és 
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izgatottan hadarta: „Branham tiszteletes! Branham tiszteletes!” Megragadta Bill kezét, és 

hevesen rázni kezdte. „Hello, Branham tiszteletes!”  

Bill a fiatalemberre nézett és azt gondolta, talán ott volt valamelyik összejövetelen.  

„Branham tiszteletes, nem ismer meg engem, ugye?”  

„Nem. Úgy hiszem, nem.”  

„Emlékszik, úgy hat hónappal ezelőtt, amikor a repülője leszállt Memphisben? Emlékszik 

arra a fiúra, aki haldoklott és imádkozott érte?”  

„Ön az?”  

„Igen, uram, én vagyok az a fiú. Nemcsak, hogy meggyógyultam, hanem most már 

keresztény is vagyok.”  

Bill számára mindig nagy megelégedést adott első kézből látni az imádságainak 

eredményét, amikor olyan emberekkel találkozott, akiket szolgálata során segíteni tudott. 

Eddigre már több tízezer ilyen ember volt országszerte.  

Később, 1950 őszén Bill két levelet kapott, melyek mélyen megérintették. Az első levél az 

egykori pásztorától, Dr. Roy Davistől érkezett. Ő volt az a baptista szolgáló, aki felszentelte 

Billt 1932 decemberében. Ez a levél nem személyesen Billnek szólt, hanem Gordon Lindsay-

nek küldte azzal a kéréssel együtt, hogy nyomtassák ki és tegyék közre a Gyógyulás Hangja 

című folyóiratban. Dr. Davis nyilvánosan bocsánatot akart kérni azért, mert Billt és szolgálatát 

egykor kritizálta.  

Bill alaposan átolvasta a levelet. Gondolataiban visszament arra a reggelre, ott 1946 

májusában. Akkor ő sietve ment át a paplakba, hogy beszámoljon Dr. Davisnek az Angyalról, 

aki elküldte őt, hogy vigye el az isteni gyógyítás ajándékát a világ népeihez. Bill emlékezett 

arra, hogy Dr. Davis mennyire nevetségesnek tartotta ezt a gondolatot, és így szólt: „Billy, mit 

ettél vacsorára tegnap este?” Bill teljes komolysággal így válaszolt neki: „Dr. Davis, én nem 

szeretem ezt. Ha önnek nem kellek, lesz valaki ott kint, akinek igen. Isten küld engem és én 

megyek.” Az idős férfi így gúnyolta: „Rendben, Billy, menj csak, vidd el azt szerte a világba! 

Kíváncsi vagyok, meddig fogsz jutni.” Most itt állt a bocsánatkérő levél azért a gúnyolódásért. 

Dr. Davis ezt írta: „Ha komolyabb lettem volna és szorgalmasabban tanulmányoztam volna a 

Bibliámat, többet megérthettem volna a látomásokról és Isten erejéről.”  

A második levél Dél-Afrikából érkezett, Florence Nightingale Shirlaw-tól, aki Londonban 

gyógyult meg. Most elküldte a bizonyságát, amelyben részletesen beszámol a gyomorrákból 

való gyógyulásáról. Az elmúlt hat hónapban testsúlya 25 kilogrammról 76 kilogrammra 

gyarapodott. Csatolt egy fényképet is magáról, hogy bemutassa ezt a hihetetlen változást. Bill 

döbbenten nézte a fényképet. Nem is úgy nézett ki, mint ugyanaz az asszony. A képen kockás 

ruhát visel és az utcán áll egy nagy kézitáskát tartva. Karjai, lábai és arca annyira kikerekedett, 

hogy Bill soha ki nem találta volna, ha nem tudta volna, hogy áprilisban csak egy-két 

lélegzetvételre volt a haláltól.  



Bill visszaemlékezett arra az imára, ami

„Uram, ha meggyógyítod ezt az asszonyt, azt jelnek fogom venni, hogy azt akarod, hogy 

gyógyító körutat tartsak a dél-afrikai Durban

fekete-fehér fényképet az erős 

megkérte, hogy készítsék elő a dél

megerősítő választ kapott a Dél-

ki a dátumot.  

Bill izgatott volt. Mivel Isten drámai mó

nagy jelek és csodák fognak következni. Aztán

Shreveportban prédikált, a Szent Szellem

csapdát állít neked Afrikában.” A Szellem csak ennyit mondott

csapda lesz az. 

 

 

  

Bill visszaemlékezett arra az imára, amit azon a ködös, áprilisi reggelen imádkozott. 

Uram, ha meggyógyítod ezt az asszonyt, azt jelnek fogom venni, hogy azt akarod, hogy 

afrikai Durban-ben.” Most kezében tartotta a bizonyítékot

 Florence Nightingale Shirlaw-ról. Bill felhívta 

a dél-afrikai körutat. Nem telt sok időbe, míg Ern Baxter 

-afrikai Egyházak Országos Tanácsától

. Mivel Isten drámai módon hívta el őt a dél-afrikai Du

és csodák fognak következni. Aztán egyik nap, amikor éppen a Louisiana állambeli 

, a Szent Szellem így figyelmeztette őt: „Így szó

” A Szellem csak ennyit mondott és Bill azon tűnődött, miféle 
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t azon a ködös, áprilisi reggelen imádkozott. 

Uram, ha meggyógyítod ezt az asszonyt, azt jelnek fogom venni, hogy azt akarod, hogy 

Most kezében tartotta a bizonyítékot: egy 

. Bill felhívta szervezőjét és 

em telt sok időbe, míg Ern Baxter 

afrikai Egyházak Országos Tanácsától. 1951 közepére tűzték 

afrikai Durban-be, biztosan 

en a Louisiana állambeli 

Így szól az Úr: Vigyázz! Sátán 

s Bill azon tűnődött, miféle 
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52. fejezet 

Egy sas a Zavaros folyónál 

1950 

 

 

AHOGY AZ 1950-ES ÉV nyara őszbe hajlott, William Branham nem tudta elnyomni 

növekvő izgalmát. Közeledett a kedvenc hónapja. Bill nagyon szerette az októbert, mert az 

október jelentette a vadászszezont. A vadászszezon változást, kihívást és nagyobb 

szabadságot hozott.  

A vadászat többet jelentett Bill számára egy kis kikapcsolódásnál a zsúfolt napirendjéből. 

Vadászat közben visszatért a gyökereihez. Kisfiúként a vadon táplálta őt érzelmileg; az volt 

vigasztalója, boldogsága és megnyugtatta idegeit. Az volt az egyedüli hely a hányatott 

gyermekkora során, ahol megtapasztalta az elme békéjét. Az erdő békességet adott neki. 

Vadászat közben lehetősége volt elmenekülni nyilvános szolgálatának állandó elvárásai elől 

és szabadon beszélgetni Teremtőjével, Isten hibátlan alkotásának szépségét szemlélve. 

Sátorozás során volt ideje pihenni, gondolkodni és elmélyedni magában, amint kereste 

életének valódi célját; megvizsgálhatta céljait és indítékait és megbizonyosodhatott afelől, 

hogy azok még mindig helyes vágányon vannak-e. A metsző hegyi levegő megfiatalította őt 

testben, elmében és szellemben.  

Bill minden ősszel elment vadászni. Még a Meda-val 1941-ben kötött októberi házassága 

sem törte meg ezt a hagyományt. Egyszerűen összekötötte nászútjukat a vadászútjával. 

Ezután a kirándulás után Meda úgy döntött, hogy nem vállalja ezt a kényelmetlenséget, így 

soha nem csatlakozott férjéhez más alkalmakkor. Ezért Bill és Meda soha nem töltötték 

együtt a házassági évfordulójukat a házasságuk további éveiben, mert október 23-án Bill 

mindig az erdőben sátorozott. Amikor Bill fiatalabb volt, közelre ment vadászni. Azonban az 

elmúlt néhány évben szolgálata kiterjedt az egész észak-amerikai kontinensre, így 

vadászútjait a coloradói Sziklás-hegységben töltötte el. Éppen ide készült 1950 októberében 

is.  

Jávorszarvasra vadászott. A szezon egy héttel korábban kezdődött: a jávorszarvas-csordák 

már elhagyták az alacsonyabb völgyeket, de ez mind része volt Bill tervének. Tudta, hogy 

amint elhangzanak a szezon első lövései, a jávorszarvasok felmennek a hegycsúcsokhoz, és 

ott nehéz eljutni hozzájuk. A legtöbb vadásznak sem ideje, sem energiája nem volt, hogy 

nyomukba eredjen a csordáknak ott a messzi vadonban. Billnek mindkettő megvolt: idő és 

energia is. Egy barátjával fellovagoltak a Zavaros folyó völgye mentén, és letáboroztak ott, 

ahol a folyó elágazott, 300 kilométerre a legközelebbi várostól és 55 kilométerre a civilizáció 

legközelebbi pontjától.  
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Másnap reggel a két férfi külön folytatta útját. Bill a folyó egyik ága mentén haladt, míg a 

barátja a másik ágon ment tovább. Úgy tervezték, hogy megkerülnek egy bizonyos hegyet és 

pár nap múlva találkoznak.  

Bill átverekedte magát a sűrű aljnövényzeten, és nyárfa-cserjésen, mely a Zavaros folyó 

völgyét határolta. Amikor az út járhatatlanná vált, Bill elhagyta a folyóvölgyet, és egy 

szakadék mentén haladt tovább meredek hegyoldalakon, melyek lucfenyővel, vörösfenyővel, 

cédrussal és fenyvesekkel voltak borítva. Amikor végre elérte a felső erdő-határt, úgy 

döntött, hogy leszáll a lóhátról. Még nem havazott a szezonban és a jávorszarvas csordák 

szétszórtan éltek a nagy csúcsok között. A lovak túl nagy zavart keltenének a nyílt terepen. 

Valószínűleg nagyobb eséllyel tudna elejteni egy hím jávorszarvast, ha gyalog vadászik. Két 

lovát kikötötte és elég sok kötelet hagyott nekik, hogy takarmányt találjanak, amíg nem lesz 

ott. A nap további részét azzal töltötte, hogy átjusson a sziklás részen fegyverrel a kezében, a 

fenyőerdőkben rejtőzve, amennyire csak lehet.  

Azon a délutánon egy viharfelhő takarta be a csipkés horizontot. Villámok cikáztak és 

olyan hangosan dörgött az ég, mintha a hegyek ketté akarnának szakadni. Elkezdett esni az 

eső. Bill egy bokros fenyőfa alatt talált menedéket, aminek olyan nagy ágai voltak, hogy 

szárazon maradt, mintha csak egy esernyő alatt állna. Fegyverét a fatörzsnek döntötte, 

lenézett a völgybe és azon gondolkodott, hogy milyen nagyszerű és jóságos az ő Ura és 

Teremtője.  

Húsz perc múlva elállt az eső. Hideg szél kezdett fújni a hegytetőről és az ágakról csöpögő 

esőcseppek megfagytak, sok ezer pici jégcsappal borítva be a fákat. Lélegzetelállító látvány 

volt. A nap éppen lemenőben volt a felhők között, ahogy elérte a nyugati csúcsokat és az 

egész világot narancsszínű fénybe öltöztette. Az esti fény felerősítette az árnyékokat és 

kirajzolta a hegyláncok egyenetlen vonalát. Egy teljes szivárvány tűnt fel a völgyön átívelve. 

Bill öröme ezzel teljes lett. Hangosan így szólt: „Ó, nagy Jehova Isten! Ott van a szivárványod 

az égbolton. Az a csodálatos ótestamentumi szövetség, amelyben megígérted, hogy soha 

többé nem pusztítod el a földet árvízzel.” Aztán a Jelenések könyve 10. fejezetére gondolt, 

mely bemutatja a szivárványt, ami Krisztus feje fölött van és ami az újtestamentumi 

szövetséget jelképezi. Ez volt a legcsodálatosabb szövetség mindenek fölött. Egy vér-

szövetség, amiben Isten megígérte, hogy mindenkit megment, aki felnéz Fia, Jézus Krisztus 

áldozatára. Könnyek kezdtek legördülni Bill arcán, ahogy ezen gondolkodott.  

A jávorszarvas csordák biztosan szétszóródtak a vihar alatt. Bill hallotta a hímszarvasok 

távoli bőgését. Valahol a közelben, a hegycsúcsnál felhangzott egy szürke farkas vonyítása. 

Lentről a társa válaszolt. Bill úgy érezte, hogy legbelül felébred a nagymamája öröksége, az a 

Cherokee indián vér, amiről úgy vélte, hogy a természet iránt érzett mély szeretetének 

gyökere. A hegyek Isten erejével együtt lélegeztek, és úgy tűnt, hogy Teremtője szólítja meg 

őt minden egyes tűlevélből és szikladarabból. Bill nem tudta tovább visszatartani magát. 
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Elkezdett körbe-körbe futni a fa körül, kiáltozva, dicsérve Istent teljes erőből. Végül megállt, 

és nekidőlt egy bütykös fatörzsnek, hogy kifújja magát.  

50 méterrel odébb egy erdei mókus ült egy farönkön és egyfolytában csacsogott.  

„Miért vagy olyan izgatott, kislegény?” – kérdezte Bill. „Nem foglak bántani.”  

Megfigyelte, hogy az erdei mókus még csak nem is nézett felé. Bill követte a mókus 

tekintetét lefelé a hegyoldalon, ahol több kiszáradt fa hevert, és meglátta, hogy mi kötötte le 

a mókus figyelmét. A vihar földre terített egy nagy fehérfejű sast. A sas a bokrok közül sétált 

elő és megállt a tisztáson, majd oda-vissza az emberre és az erdei mókusra nézett.  

Bill így szólt: „Istenem, látlak Téged az örökzöldekben és a csipkés hegycsúcsokban. Látlak 

Téged a viharban, a szélben, a mennydörgésben, a villámlásban és az esőben. Látlak a 

naplementében és a szivárványban, de ebben a sasban még nem tudlak meglátni Téged. Ez 

csak egy ragadozó. Miért fordítottad figyelmemet erre a madárra?”  

Bill megfigyelte, hogy a sas higgadtnak és összeszedettnek tűnt. Azt gondolta: „Tudom, 

hogy Isten ilyennek akarja a keresztényeket, hogy bátrak legyenek, amikor eljön az idő, hogy 

higgyenek Isten Szavában. Vajon Isten azt akarja megláttatni velem, hogy ez a sas nem fél? 

Azt hiszem, kipróbálom, hogy milyen bátor.” Így szólt hozzá fennhangon: „Miért nem félsz 

tőlem? Nem tudod, hogy lelőhetnélek?”  

Ahogy Bill megszólalt, a sas már nem figyelte az erdei mókust, hanem csakis az emberre 

nézett. Bill úgy tett, mintha a fegyveréért nyúlna. A sas meg se moccant. „Még mindig nem 

félsz tőlem, ugye? Vajon miért?” Aztán látta, ahogyan a sas lassú, kecses mozdulatokkal kezdi 

el hajlítgatni szárnyait. „Most már látom, miért vagy olyan bátor. Isten azt a két szárnyat adta 

neked, hogy el tudj menekülni a veszély elől, és bízol abban az ajándékban, amit Istentől 

kaptál. Bármilyen gyorsan veszem elő a fegyverem, te már át is repülnéd azokat a bokrokat, 

még mielőtt lőhetnék. Addig, amíg érzed azokat a szárnyakat, tudod, hogy minden rendben 

van. És addig, amíg érzem, hogy a Szent Szellem mozdul az életemben, én is tudom, hogy 

rendben vagyok.”  

A sas és az ember hosszú ideig figyelték egymást kölcsönös tisztelettel. Végül a nagy 

madár visszanézett a mókusra, aki még mindig szüntelenül fecsegett. Úgy tűnt, a sasnak 

ellenszenves ez az állandó zajongás. A levegőbe röppenve kétszer meglendítette szárnyait, 

hogy elkapja a szelet. Nem volt több szárnycsapásra szüksége; a légáramlat felemelte egyre 

magasabbra, amint belerepült a naplementébe.  

Bill addig figyelte a sas emelkedését, amíg az egy apró ponttá nem vált fent az égbolton. A 

nap, ami most már a két hegycsúcs közé süllyedt, emlékeztette Billt Isten hatalmas, mindent-

látó szemeire, amint elégedetten figyeli teremtését. Bill felemelte kezeit és így imádkozott: 

„Mennyei Atyám, milyen csodálatos a világod! Segíts nekem, hogy olyan legyek, mint az a 

sas! Segíts nekem, hogy elhagyjak minden földhözkötött fecsegést! Taníts meg engem, hogy 

kitárjam szárnyaimat Isten erejében, és felemelkedhessek szellemben olyan magasságokba, 

amire elhívtál engem.”  
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Aznap este, ahogy Bill a tábortűz mellett ült törökülésben, elővette kopott Bibliáját a 

nyeregtáskából, és a II.Mózes 19-hez lapozott, ahol ezt olvasta: „…a heggyel átellenben szálla 

pedig ott táborba az Izráel. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, 

mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak. Ti láttátok, 

amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz 

bocsátottalak titeket. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az 

én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész 

föld.”  

Milyen meglepőnek tűnt, hogy Isten az Ő prófétáját, Mózest sasszárnyakhoz hasonlította. 

Billt azonban ez nem lepte meg azután, amit ma látott. Tudta, hogy a sasnak van a legélesebb 

látása az összes állat közül az állatvilágban, ami azt jelenti, hogy magasabbra tud repülni és 

távolabb tud látni minden más madárnál. Nem erre van elhívva egy próféta, hogy messzebbre 

lásson, mint bárki más? Akár a múltba vagy a jövőbe, akár egyenesen Isten elméjébe.  

Bill elgondolkodott azokon a látomásokon, melyek lehetővé tették számára, hogy a 

múltba és jövőbe lásson. Tudta, hogy egy ilyen ajándék nem a saját hasznára van. Inkább 

azért adatott, hogy Jézus Krisztus gyülekezetének hasznára legyen világszerte. De mi volt 

annak a végső célja? Eszébe jutott, mit mondott az a hang ott a folyónál: „Ahogy Keresztelő 

János el lett küldve, hogy előfutára legyen Jézus Krisztus első eljövetelének, úgy vagy te 

elküldve, hogy előfutára legyél az Ő második eljövetelének.” Mit jelentett ez pontosan? Talán 

az ő szolgálata alapot fektet valami hatalmas dolognak? Talán Jézus Krisztus eljövetele 

közeledik?  

Ezen gondolatok által felemelve Bill magasabbra szárnyalt, mint az a sas. Fel a 

mennyeiekbe, ahol az atomok megritkulnak, túl a Holdon és bolygókon, el a Tejút mellett, 

amíg ott lebegett a számtalan galaxis között, abban a hatalmas univerzumban, ahol a 

halandók érzékei már semmire sem jók. Kár, hogy vissza kellett jönnie a földre, de a tábortűz 

leégett, és dideregni kezdett a csípős hegyi levegőben. Megmozgatta az izzó fahasábokat, 

amíg új lángok törtek elő, és rádobott egy újabb hasábot. Hamarosan a tábortűz újra élénken 

lobogott.  

Ahogy Bill a tüzet és a szikrákat figyelte, elgondolkodott arról a természetfölötti tűzről, 

mely az összejöveteleit követte. Mennyire más volt, mint az a földi tábortűz! Sokszor próbálta 

meg elmagyarázni ezt a jelenséget az embereknek, de leírása elmaradt a valóságtól. Méretét 

tekintve ez a fény változó volt; az átmérője néha csak egy lábnyi, néha egy méternyi. 

Időnként gömbölyű formája volt, csillagszerű, néha pedig inkább hengerszerű és egyenesen 

állt, mint egy tűzoszlop. Máskor laposan, vízszintesen terült el és úgy forgott, mint egy 

miniatűr galaxis. A színe időnként sárga volt, máskor smaragdzölden vagy sárgászölden 

ragyogott. Olyan is volt, hogy a szivárvány összes színében fénylett. A gyógyító körutak esti 

alkalmain, amikor ez a fény eltávolodott Bill mellől és kiment a hallgatóság közé, olyan 

fényesen ragyogott, mint egy fényképező vakuja, majd körözni és pulzálni kezdett, mintha 
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élne és telve lenne erővel. És mindezek alatt egy erős forgószél hangját lehetett hallani. Több 

volt ebben a fényben, mint csak méret, szín vagy kiterjedés. Még ha Bill nem is láthatta, 

tudta, mikor közeledik; egy sugárzó jelenlétet érzett, ami leírhatatlan volt emberi szavakkal.  

Úgy tűnt, hogy az Úr Angyala egy bensőséges kapcsolatban van ezzel a természetfölötti 

fénnyel. Bill az Úr Angyalát épp olyan leírhatatlannak látta. Igaz, hogy voltak olyan dolgok, 

amiket körül tudott írni, például az Angyal vállig érő haja és sötét arcszíne, de amikor 

megpróbálta jellemezni azt a természetfölötti arcot, a szavak cserbenhagyták. Hogyan is 

festhetne le olyan békességet és kedvességet, ami egyidejűleg egy rettentő hatalommal 

párosul? Ez a paradox összezavarta Billt. Mégis ez csak egy dolog volt a sok közül, amit Bill 

nem értett azzal a természetfölötti lénnyel kapcsolatban. Az Angyal nevét sem tudta. Bár azt 

tudta, hogy az Angyal nem az Úr Jézus Krisztus volt, nem értette az összefüggést az Angyal és 

a természetfölötti fényesség között, ami fölötte körözött. És főleg miért jött ez az Angyal 

őhozzá? Hová vezet mindez?  

Bill bebújt a hálózsákjába, és vállaira húzta. Háton fekve a csillagos égboltot figyelte. 

Körülötte magas fekete fenyők emelkedtek az ég felé. Az Orion, a vadász csillagkép díszítette 

a keleti égboltot. Az Orion fölött ott ragyogott egy kis csillagcsoport, amit úgy ismernek, hogy 

Plejádok, vagy Hét Nővér. Bill azon gondolkodott, hogy hogyan láthatta Jób, a próféta 

ugyanezen csillagok együttállását ötezer évvel ezelőtt. Ahogy Bill tekintete a Sarkcsillagra 

esett, meglátta egy keletre utazó repülőjárat villogó fényeit. A repülőt látva honvágyat érzett. 

Mennyire hiányzott a felesége és gyermekei! Most, 1950 októberében Meda-val már kilenc 

éve voltak házasok. Öt hónap múlva megérkezik a következő gyermekük. Jó lenne újra látni a 

családját, bár tudta… Felsóhajtott. Különös érzések kavarogtak benne velük kapcsolatban. 

Amikor utazott, vágyott arra, hogy otthon legyen a családjával, de néhány otthon töltött hét 

után mindig sóvárogva várta, hogy újra útra kelhessen. Kétségkívül Isten adott neki ilyen 

személyiséget, ami segített, hogy az evangélista munkáját végezze. Eszébe jutott az a 

látomás, amit Isten mutatott neki azon a reggelen, amikor letette a Branham Imaház 

alapkövét. A látomásban látta az elkészült épületet, ami telve volt emberekkel és kétségkívül 

izgalommal töltötte el. Akkor az Angyal megdöbbentő módon így szólt hozzá: „Nem ez a te 

imaházad.” Az Angyal felemelte és letette őt a tiszta kék égbolt alatt, és azt mondta: „Ez lesz 

a te imaházad.” Ez vált valóra lépésről-lépésre. A szerény kezdetektől, amikor is egy kisvárosi 

gyülekezet pásztora volt, szolgálata növekedésnek indult, majd kiterjedt a teljes észak-

amerikai kontinensre. Mostanra kezdett eljutni Európába, Afrikába és azon túl.  

Egy másik repülő tűnt fel az éjszakai égbolton, ami nyugatra tartott. Ahogy Bill azon 

tűnődött, honnan jöhetett, gondolatai visszamentek saját gyökereihez. Emlékezett arra a kis 

mezítlábas fiúra, akinek vizet kellett vinnie a hegyre, édesapja illegálisan működtetett 

pálinkafőzdéjébe. Azon a napon a félelem örökre az emlékezetébe égett. Visszaemlékezett 

lehangoltságára, könnyeire, a csendre, a nyárfára, a forgószélre, amint az a hang azt mondja 

neki: „Soha ne igyál vagy dohányozzál, és ne szennyezd be a testedet semmilyen módon! Lesz 

egy munka számodra, amikor idősebb leszel.” Bill gyakran gondolt ezekre a szavakra 
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hányatott gyermekkora és ifjúkora során. Egyik alkalommal, amikor megpróbált whiskyt inni, 

és máskor, amikor megpróbált elszívni egy cigarettát, a forgószél hangja emlékeztette őt 

ezekre a szavakra, és megállította, hogy ne kövesse el az édesapja hibáit.  

Nehéz gyermekkora volt, tele szegénységgel, elutasítottsággal és tanácstalansággal. Nem 

talált békét, egészen addig, amíg fiatalemberként végül át nem adta az életét az Úr Jézus 

Krisztusnak. Zavarodottsága nem tűnt el egészen addig, amíg nem találkozott szemtől 

szemben az Úr Angyalával. Az az este 1946. május 7-én kitörölhetetlenül beleégett az 

emlékezetébe: a barlang, a sötétség, lelki gyötrelme és kétségbeesése, a fény, a lépések 

hangja és a férfi, aki kilépett abból a világosságból. Bill félelme azonnal békességgé 

csendesült, amint az Angyal kimondta: „Ne félj!” És az üzenete, amit Bill soha nem felejtett el, 

így szólt: „A Mindenható Isten jelenlétéből jöttem, hogy elmondjam neked, hogy különös 

születésed és félreértett életed azt jelzi, hogy el kell vinned az isteni gyógyítás ajándékát a 

világ népeihez.”  

Pontosan úgy történt, ahogy az Angyal mondta. 1946-ban Bill egy ismeretlen kisvárosi 

prédikátor volt. 1950-re olyan közismertté és elismertté vált, hogy királyok és más magas 

rangú tisztviselők kértek tőle imádságot. Sok különböző felekezet szolgálói írtak neki levelet 

ugyanazzal a kéréssel: „Jöjjön el a városunkba, és tartson nekünk gyógyító összejöveteleket!” 

Több kérést kapott szolgálóktól, mint ahány nap van az évben. Úgy tűnt, szolgálata nem tud 

eleget tenni ezen elvárásoknak. Tudta, miért. Ahogy az Angyal megígérte, a kezén lévő jel 

utat készített a látomásokon alapuló megítélés ajándékának, amely emberek millióit ébreszti 

rá Jézus Krisztus valóságára, aki a mindentudó Isten.  

A repülőgép zúgása egyre hangosabb lett. Mennyire nem illett ez ahhoz a távoli erdőhöz! 

A feje fölött elhaladó, nyugatra tartó repülőgép elérte a két horizont közötti középpontot. Bill 

úgy vélte, valószínűleg az élete is elérte már középső szakaszát. Vajon a szolgálata elérte már 

csúcspontját? Eddigi szolgálata során látta, amint Jézus Krisztus meggyógyítja a vakokat, 

süketeket, bénákat, meggyógyít minden létező betegséget, sőt, feltámasztja a halottakat is. 

Milyen nagyobb dolog történhetne még? Természetesen várta, hogy hasonló csodák követik 

majd Dél-Afrikában is, mert az Úr különös módon irányította őt abba az országba Florence 

Nightingale Shirlaw látványos gyógyulásán keresztül. És mi van, ha sátán csapdát állított neki? 

Mit tudna tenni Sátán, hogy vereséget mérjen rá, különösen így, hogy előre figyelmeztetve 

lett?  

Bill a feje fölött elhaladó repülőgép villogó fényeit nézte, amint átszeli a nyugati égboltot. 

Azon tűnődött, hová mehet az a repülő: az arizonai Tucsonba vagy a kaliforniai Los 

Angelesbe? Bill elgondolkodott arról, hogy mennyire szerette ezeket a nyugati államokat. 

Aztán eszébe jutott, hogy évekkel azelőtt egy asztrológus, egy idegen megmondta neki a 

születésnapját, körülírta, hogy milyen az aurája, és azt is elmondta, hogy a küldetése nyugatra 

szól. Ez különös volt, mert a látomásai közül soknak köze volt Nyugathoz. 14 éves fiúként egy 

operáció során lövés okozta tölténydarabokat és ólmot kellett eltávolítani feldagadt lábaiból. 
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Ekkor egy látomást látott önmagáról, amint egy nyugati prérin áll és kezeit egy kereszthez 

emeli, ami sugárzó világosságot küld a szívébe és lelkébe. Amikor Hope és Sharon Rose 

meghalt, azt álmodta, hogy nyugaton sétál egy régi, ekhós szekér mellett. Sharon Rose fiatal 

lányként odament hozzá a törött szekérkerék mellett, majd utat mutatott egy házhoz, ahol 

Hope már várta. Abban az álomban a nap lemenőben volt narancssárga sugarakkal világítva 

be az égboltot. Később, miután Meda-t feleségül vette, látott egy látomást, amelyben 

északkeletre megy, az Úr Angyala megfordítja, és elindul nyugatra. Átkel egy hegyen egy nagy 

sivatagba, ahol talál egy óriási sátrat, vagy egy kupolás katedrálist, ami egy hatalmas 

halomnyit tartogat az élet kenyeréből. Az Angyal arra utasította, hogy adjon enni ebből a 

kenyérből az emberek ezreinek, akik a sivatagból érkeznek minden irányból. Billnek még az 

édesanyja álma is eszébe jutott arról a hat galambról, akik az égből leszállva S betűt 

formáztak, és a mellkasára szálltak. Az édesanyja álmában Bill házat épített Nyugaton. 

Ezekből a jelekből világossá vált Bill számára, hogy küldetése nyugaton vár rá. De miféle 

küldetés lehet az? Mi tudja túlszárnyalni a látomásokat, gyógyulásokat és csodákat, amelyek 

ez idáig a szolgálata során történtek?  

A repülőgép eltűnt a nyugati látóhatárról. Bill sem látott tovább saját látóhatárán. Nem 

láthatta, hogy milyen ravasz módon állít neki csapdát sátán Dél-Afrikában és milyen közel lesz 

majd ahhoz, hogy elpusztítsa. Nem láthatta előre azt az időt sem, amikor nem lesz már 

állandó igény a szolgálataira. Nem tudhatta, hogy Isten magasabb szolgálatra hívja el az 

evangelizációnál. William Branham 1950 októberének eme hideg estéjén el sem képzelhette 

a természetfölötti események azon sorozatát, melyek majd elvezetik őt nyugatra, a 

Naplemente hegyre, Arizonába. Végül ott fogja betölteni küldetését, és beleremeg majd 

annak nagyságába, mert olyan hanggal mennydörög, amely megrázza a földet. 

 

 

*** 

 


