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Brat Billy Paul Branham je odgovarao na mnogo pitanja omladine
na ovoj crkvenoj službi. Verujemo, da odgovori koje je dao na
osnovu svog iskustva živeći u neposrednoj blizini sa bratom
Branhamom, njegovim ocem, će biti na blagoslov čitaocima. Radi
boljeg razumevanja same Poruke koju je brat William Marrion
Branham propovedao preporučujemo da izučavate njegove
propovedi u celini. Brat Billy Paul je naglasio, odgovarajući na
sva ova pitanja: ’Ako ima bilo šta, što sam rekao a da se ne slaže
sa ovom Porukom, vi se držite pravo onoga što je Poruka rekla.
Ona je savršena.’

Prevod audio zapisa: www.biblijadanas.org
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Odgovori na pitanja omladine – brat Billy Paul
Branham
Hvala ti brate Kuk. (Brat Billy Paul traži da sestra svira pesmu
„Divna milost“)
Da li volite Gospoda ovog popodneva? Kakva je privilegija biti
ovde i što imam ovu priliku da stanem pred ovaj deo Neveste Isusa
Hrista danas. Znate već, da ja nisam propovednik. Gospod me
nikada nije pozvao za bilo šta slično tome, ali baš sam sretan da
ispričam vama, mladim ljudima, kako se moja sveća upalila.
Možda će moje greške predstavljene kroz ovo svedočanstvo ovog
popodneva biti odgovor na vaša pitanja. Molim se da vam to bude
na blagoslov i odskočna daska, da ne učinite ono što sam ja učinio.
Neka bi vas usmerilo na Gospoda Isusa i Poruku koju sledim
danas. Ja nisam uvek živeo ovu Poruku, ali verujem svaku Reč
ove Poruke. I danas je velika privilegija stajati ovde pred vama i
videti toliko mnogo mojih prijatelja, posebnih prijatelja. Ne mogu
prozivati poimenice, ali baš dok gledam ovde dole video sam
brata Chrisa Larsona, baku Larson, brata Martin-a, sestru
Martin… penjemo se stepenicama. Mnogi od vas znaju da je
uznesenje upravo pred nama, milenijum je upravo „iza ćoška“.
Neko neće uživati u tome koliko ja, ali nekako sam usamljen ovog
poslepodneva. Takođe sam i sretan što mogu biti ovde s vama i
podeliti možda samo jedno svedočanstvo ili jednim pitanje koje
ste postavili da vam odgovorim i uputim vas na ovu predivnu
Poruku koju volimo i kojoj služimo.
Dobro, pre no što uđemo u ovo, moje ime je Branham. Nekako je
teško započeti a puno duže će nam trebati da stanemo. Tako da
ako ogladnite (vi ostali), samo idite napred i ostavite sve ili kako
god. Ja prosto samo želim imati izdvojeno vreme za mlade ljude.
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Brat Davis me godinama unazad molio da dođem da učinim ovo.
Pokušali smo i nikada nismo uspeli, ali verujem da je Bog znao
pre postanka sveta, pre nego je ikada postojao Weldon centar ovde
(nejasno mesto na traci…- o.p.) …da je Bog znao da ćemo biti
ovde danas. Znao je da ćeš ti biti ovde danas i znao je ta pitanja
koja ćete odgovoriti – pitati. Znao je da li ću ja biti u mogućnosti
da odgovorim na njih, i ako ne bih, da neću. Ne pitanja u vezi sa
Porukom već samo pitanja vezana za život brata Branhama koji
sam imao privilegiju videti i čuti. Ako bismo mogli samo još
jednom ustati i pevati „Divna milost“ jer to je ono zbog čega smo
ovde. Mi smo ovde samo po Njegovoj začuđujućoj milosti i neka
bi se svako samo okrenuo oko sebe, brate i sestro i rukujte se i
recite: ’Volim te’, dok pevamo zajedno.
Zajednica peva pesmu Divna milost.
Pre nego što sednemo i pomolimo se, samo bih voleo pročitati
jedan deo a sestro ti nastavi da sviraš. Znate, nije slučajno što ste
ovde ovog poslepodneva. Mislim da, ponekad, verovatno neću
dati ovde neko svedočanstvo, jedino ako Gospod bude tako vodio,
ali, zamolio bih vas da se samo molite za mene da ne budem
nervozan, da odgovorim najbolje što znam. Ako postavite pitanje,
onda postoji odgovor. Ali ja nisam vaš apsolut. Ova Poruka je vaš
apsolut. Reći ću vam da vam neću reći ništa pogrešno, ali ova
Poruka je vaš apsolut. Kada sam bio sa vama ovde u Weldonu pre
neki dan, žena i ja … Sećam se da, nikada me ništa nije toliko
povredilo kao kad… Pozdravljao sam vas i ispričao neku smešnu
priču o crkvi i sestri sa torbicom koju znate i kako su deca i kako
sam ja gledao. Rekao sam jedan, dva, tri centimetra do torbe…
Sestra Heather je došla k meni, rekla je da, da je uživala u tome
što je rečeno ali kaže, znaš, Julianna me pitala govoreći, ’Mislila
sam da trebamo biti tihi u crkvi?’ Pomislio sam, ’Gospode ako bih
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ostavio pogrešan utisak na to dete, oprosti mi’. Tako da, ako ne
odgovorim ispravno ili ostavim pogrešan utisak, znaš Julianna,
oprosti bratu Billy-u. Da, trebali bi biti mirni u crkvi. Jednostavno
poslušajte samo ono što je brat Branham rekao i što vam mama i
tata kažu.
Brat Branham je rekao u 12. poglavlju 1. Korinćanima, po jednom
Duhu da smo svi kršteni u jedno telo i postajemo članovi tog tela.
I onda to nije ono što sam učinio, ono što jesam ili što sam bio ili
nešto drugo, to je onda samo to što je Bog učinio za mene u Hristu,
mi smo usavršeni. Omladino, mi smo usavršeni našom žrtvom. To
je ono o čemu ste upravo pevali. On ne pravi greške. On vas ne bi
doveo ovde. Brat Branham je rekao svaki put kad vidite „vi“ onda
stavite svoje ime u to. On ne bi doveo Billy Paula, da nisam Njega
dostojan. On zna kakvo je vaše srce, On zna ko ste vi, On zna vaše
motive, On zna kakvi ste. Postoje zamke za vas duž celog puta,
možete biti sigurni u to. Đavo će vas naterati da se spotaknete i
reći ćete, ’Bože, znaš da to nisam hteo učiniti, znaš da nisam’. Još
uvek si savršen, još uvek si savršen jer se savršena krv
svakodnevno prinosi za vas i krvava žrtva visi nad prestoljem
Svemogućeg Boga. Kako ste ušli unutra? Po Njegovom
predznanju. Brat Branham kaže da je tako važno znati ko ste i
primetio sam, dok putujem okolo i volim pročitati ovaj citat i onda
ćemo brzo krenuti sa pitanjima. On kaže, ’Biti hrišćanin’, koliko
vas mladih ljudi su hrišćani, ’biti hrišćanin znači biti nalik Hristu.
Nemojte ići ni na jedno mesto na koje ne biste otišli kada bi Hrist
došao’, samo usporite, ’ nemojte reći ništa što ne biste hteli reći
da Hrist dolazi, nemojte raditi ništa, što ne biste radili ako bi Hrist
došao. Nemojte misliti ništa, što ne biste mislili kada bi Hrist
došao. Držite vaše motive i vaše srce usmereno ka Golgoti. Amen.
hodati u svetlu kao što je On u svetlu i imamo zajedništvo jedni
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sa drugima, Krv Isusa Hrista, Božijeg Sina čisti nas od svake
nepravednosti. To su metodisti, baptisti i svi mi zajedno, što nas
čini sve jednima u Njemu.’
’To je ono što je nevolja sa Crkvom danas, uplašena je do smrti,
da će doživeti neuspeh. Kako možeš izneveriti kad si u Hristu? Ne
možeš izneveriti. Imaš večni život. Svi demoni u paklu ne mogu
da vas pokolebaju. Imaš večni život. Isus je tako rekao. Zato se
nemojte plašiti neuspeha.’
’Sotona drhti kada najslabiji hrišćanin padne na svoja kolena.’
Sada, slušajte ovo, ’Bog je to tako uredio, da se Njegov program
ne može kretati bez vas i mene (razmislite o tome). I dok ne
radimo ono na šta nas Bog navodi, paralizujemo Njegov program.
Ali kada se Crkva kreće pomazanjem Svetog Duha, tada smo u
Božjoj volji, izvršavajući Njegov program.’
Hajde da se pomolimo.
Nebeski Oče, kakva čast je to, stajati ovde s tim dragocenim
ljudima danas. Gospode volim te, tvoj prorok je rekao, da
možemo govoriti previše, možemo propovedati previše, možemo
pevati previše ali nikada se ne možemo moliti previše. Gospode,
on kaže, ’Pokušavao sam ići svakodnevno Ocu s našim
potrebama’, ali on kaže da nikada nije propustio da Te proslavlja,
pre no što je otišao iz Tvog prisustva. Tako Gospode, prihvati naše
proslavljanje. Ti si Svemogući Bog, Večni Oče ti si sve u svemu,
Gospode. Blagoslovi ove mlade ljude ovog poslepodneva i
pomozi mi Gospode dok pokušavam odgovoriti na ova pitanja
najbolje što mogu i hvala ti za ovu privilegiju i blagoslovi ovu
službu sada u Isusovo ime, amen. Možete sesti.
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Ja ću imati našeg brata Paula zajedno ovde sa nama, da radimo na
ovome. Ali želim reći da je tako lepo biti s vama i imati ovu priliku
za zajedništvo i osećati prisutnost Gospoda ovde s nama danas. I
znam da mnogi od vas… ima li iko od vas bilo kakvih pitanja na
svom srcu pre nego što počnemo, koja niste dali bratu Paulu?
Hvala, pa možemo ići kući, to je baš dobro. Ali tako je lepo biti s
tobom i s bratom Kukom i… i biti s vama svima i imati ovo vreme
zajedno a sestra Dona je bila tako ljubazna prema meni. Bila je
ovde sa bratom Kukom u Manitobi pre neki dan. Išli smo u lov na
guske tamo gore i brat Olson i svi smo se baš dobro proveli. A
Natan ti nisi bio tamo da teraš njegove guske ali koliko čujem
danas si se ošišao. Čuo sam da pita da li si u školi? Pa, to mi se
sviđa, ali svejedno znaš, ti si tamo, tako da smo brata Dejva
pozvali da dođe. Tako da, znate, ujak Dejv ulazi u avion i dolazi.
Sestra je priredila veliku večeru za nas i sve što treba. Kada je
Dejv čuo da će imati večeru onda je požurio, znate, došao je da
nas poseti i došao je tamo, kaže ’Dona nam je poslala brata Douga
i neke kolačiće.’ Rekao sam, divno. Ali reče on, bilo je tako
naporno doći i teško pa sam morao pojesti nekoliko kolačića ali
su ostala još dva. Znate već, kako je sa specijalnim prijateljima
koje imate. Tako da, sestra Cheryl i njezin suprug Britt, mislim da
je to njegovo ime, Grejsov brat, on je bio tamo. Ja sam ustao
jednog jutra i otišao do Donija, da bih malo prošetao. Bio je
napolju. Pitam ga, ’Šta radiš?’ Imao je izuvene cipele i imao je
pertlu u ruci i pitam ga, ’Šta to radiš?’ Kaže, ’Mislio sam da će te
moj pas buditi pa sam uzeo pertle i vezao mu oko usta.’ Sada me
čak ni njegov pas ne voli. Svejedno, lepo je biti sa vama tu.
Donosim vam pozdrave od svih, od brata Joseph-a i od supruge i
od svih nas. Bog vas blagoslovio. Oni su svi zauzeti putujući
autobusom okolo i kada prođu ovde, verujem da će vam se dopasti
da vidite šta sve Gospod radi. Znate, ima toliko puno glasova
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napolju i različite stvari ali ako možete samo sesti na trenutak i
čuti, ne što brat Billy kaže ili brat Joseph. Ne želimo nikoga
uveličavati, već hajde da vidimo šta Bog radi sa svojim ljudima.
Da čujete svedočanstva od braće. Oni kažu da su se dobro proveli
u gradu Murphysboro. Nisam stigao da idem tamo ali oni su bili
tamo i kažu da im je bilo lepo. Autobus je radio baš dobro a jedan
od braće je rekao, da su stavili nove slavine u autobusu. Verovatno
neko od braće. Rekli su da je bilo baš smešno, brat George Smith,
volim da ga zadirkujem. Rekao je, da je ustao jednog jutra i tuširao
se. George je kao ja, nema kose. Rekao je, da je uključio toplu
vodu jer mu je Joseph rekao, ’Prvo uključi toplu. Posle je možeš
smanjiti. Nasapunjaj se dobro da ne moraš trošiti previše vode u
autobusu.’ Rekao je, da je ušao tamo a neko od braće je zamenio
oznake na slavinama. Kada je otvorio slavinu, topla je bila hladna
a hladna je bila topla. Brat je rekao da, kada se pojavio iza
propovedaonice još uvek je bio crven jedno 45 minuta. Rekao
sam, baš mi je drago da je George imao toplu vodu. Svakako, biće
veliki blagoslov za vas.
Tako, vi ste bili tako ljubazni prema meni da prosto nemam
dovoljno reči da to opišem. Proći ćemo kroz ova pitanja i
brat…?... hoćeš li ti da mi čitaš pitanja…? Ima tu nekoliko pitanja
kroz koja nisam uspeo proći ali kao što sam rekao, brat Billy nije
vaš apsolut. Ova Poruka je vaš apsolut. Daću sve od sebe ali ako
budem suviše opširan, moraćete mi oprostiti. Sada, brate Paul, ako
hoćeš doći i uradićemo onako kako ti kažeš da je najbolje. Sigurno
je dobro što smo zajedno sa bratom Ronom i bratom Dougom.
Toliko vas ima ovde, koje vidim, vidim još jednog brata. Prosto
je čast biti sa vama danas. I neka vas Bog blagoslovi. Mislim da
su sva ova pitanja o… o svemu… o svemu što je pod suncem. U
redu. Ti kreni brate Paul i svrstaj to nekako. Kao što sam rekao,
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pre nego što počnem, ako ne znam odgovoriti na pitanje, onda
neću odgovoriti i reći ću vam da ne znam. Ima nekoliko tu, koja,
oh, sestre su imale više hrabrosti nego braća. Ali sva ta pitanja o
devojkama… šta ja znam o devojačkoj kosi, šta ja znam o
suknjama…? Bez obzira, pitao sam Rebeku, tako da ako vam
nešto kažem što je ona rekla, što bi bilo najbliže onome što ona ili
Louis znaju… i ako to nije tačno onda krivite njih a ne brata Billya. U redu, ali reći ću vam kada je odgovor od njih a kada od mene.
U redu, prvo pitanje je:
1. Čuo sam da brat Branham nije dopustio svojoj
porodici da jede ostatak dana nakon Večere
Gospodnje. Da li je on vama kao deci objasnio razlog
zašto je to tako bilo?
Ne. To je tačno brate Paul. Posle, što bi imali Večeru Gospodnju,
tata nam ne bi dozvolio da jedemo. Prema mom saznanju, nikada
nije rekao zašto. I želim biti iskren sa vama, ne znam razlog zašto
je to tako bilo. Ponekad, želim vam reći prosto onako kako je,
kada bi išli kući, mama bi bila zauzeta. Ponekad ne bi stigla da
spremi deci večeru pre no što bi išli u crkvu ili šta god već da se
desilo. Ona bi rekla, ’Bill, deca nisu ništa jela.’ On bi dozvolio da
jedu ako deca nisu uzela Večeru Gospodnju. Osim toga, ne znam
zašto nije i rekao je, ’nemojte jesti posle Večere Gospodnje sve
do sledećeg dana.’ Uvek sam bio gladan. Nije li to bilo strašno?
(Billy Paul se smeje.) Ali to je istina!
2. Kako je brat Branham okupljao porodicu oko Reči i
kako je sestra Meda održavala ta okupljanja kada je
brat Branham bio odsutan?
Pa, većinu vremena sam bio sa tatom jer sam počeo da putujem sa
njim od kako sam napunio 14 godina pa do kraja mog života. Ali
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obično je tata održavao porodične molitve posle doručka ili za
stolom prilikom doručka. Tata bi čitao Bibliju a mi bi voleli da
postavljamo pitanja, baš kao i vi. To nam je bila jedna od
najomiljenijih stvari, da postavljamo pitanja. To nam je uglavnom
bilo naše porodično okupljanje oko Reči. Mama, ne znam kako je
ona to radila ali verujem na sličan način. Ali imali smo to najčešće
posle doručka. Onda, uveče, tata bi voleo da se okupimo zajedno
i on je imao jednu malu stolicu, jedan mali zeleni tabure. On bi
tamo stavio Bibliju i postavljao bi nam pitanja. Ja sam uvek bio
dobrica, znate, nikada nisam… ali Joe i Sarah i Becky su se
svađali sve vreme. Ali ja nisam, znate već (Zajednica se smeje –
o.p.). Bio sam u crkvi danas, hteo sam reći imamo crkvu ali nismo
u crkvi. Znate već kako to ide, dođe do malih porodičnih svađa.
Neko me pita, ’Šta, vi ste to radili?’ Da, jesmo. Mislim da je Sarah
naučila da čita iz knjige koja se zove ’Kako ugristi.’ Niko ne bi
znao da ugrize kao Sarah. Ona bi ugrizla bilo šta, psa, mačku,
Josepha – jadan momak. Bio je plav i crn posvuda, imao bi otiske
zuba na sebi. To bi uglavnom bio način kako smo se okupljali.
Onda bi došlo veče. On je voleo da nam postavi pitanje i kao što
sam rekao, neko iz porodice bi… Ima jedno pitanja koje glasi,
’Kako nas je disciplinovao ?’ ali možda neću sad o tome. Ipak,
samo da se nadovežem, ako bi imali malo porodičnih problema.
On bi nas okupio i ispričao bi nam uvek neku priču. Ne samo da
bi nas rasplakao, pošto smo se osećali krivima, već tata bi nam
uvek rekao koliko nas je Gospod voleo, kako želi da živimo i kako
bi trebali da volimo jedni druge. Kako bi trebali da poštujemo
jedni druge. A tata je bio kralj u kući a mama je bila kraljica. To
je prosto bio način kako je to izgledalo. Ponekad sam mislio da je
pogrešio, ali nikada nije. Nikada nije. Pomislio sam, ’Čoveče, ova
odluka, on ne poznaje tu devojku sa kojom se želim zabavljati,
ona je fina devojka!’ On bi rekao, ’Ne, to nije prava. Nemoj to
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raditi.’ Uvek je bio u pravu. Da sam ga slušao, ne bih imao svu
ovu sedu kosu. Zato sam rekao Paulu, rekao sam Paulu i Davidu,
’Ova deca su tako fina’. Da sam imao ovakvu decu pre no što sam
imao vas, bilo bi mi mnogo lakše u životu. Možda je tako
razmišljao i moj tata. Dobro, nastavi.
3. Šta je brat Branham dozvolio ili želeo da njegova deca
rade u nedelju kada nisu bila u crkvi?
Pa, opet brate Paul, to je jako teško… On je bio… ne znam kako
da to kažem? On je davao čast uskrsnuću. Moj tata… znam da
neki od vas odraslih, možda vam to izgleda malo čudno ali moj
tata… ako nije bilo neophodno on ne bi kupovao u nedelju ni
gorivo za auto. Nadam se da razumete šta govorim? Sigurno da
ne bi samo odmarao u nedelju, radio je neke stvari. Ako bi mama
zaboravila da kupi mleko i hleb, on se ne bi raspravljao. Rekao bi
joj da to sledeći put možda zapiše da to nabavimo u subotu uveče.
Rekao je, ’Ajde da damo nedelju Gospodu Isusu. Ajde da damo
čast uskrsnuću.’ Jako retko bi radili bilo šta kao porodica, kada ne
bi bili u crkvi ali mi smo bili stalno u crkvi. Ako tata nije bio na
nekim skupovima, bio je kući (u Jeffersonvillu – o.p.), onda je bio
u crkvi. Ako bi mi bili mimo skupova i imali slobodno popodne,
tata bi opet bio u crkvi. On nam prosto nije… možda vi to radite
ali pošto ste pitali brata Billy-ja, u redu…? Tata nam nije dozvolio
da se igramo sa loptom u nedelju, nismo mogli ići napolje da se
vozimo sa čamcem. Ako vi to radite, nemojte se ljutiti na mene,
kada ste me već pitali, on bi dao uvek to vreme Gospodu Isusu.
Baš kao recimo petkom, tata nikada ne bi jeo petkom. Pitao sam,
’Zašto ne jedeš petkom ?’ Rekao je, ’Zato što je to dan u nedelji,
kada me je Gospod Isus iscelio. Ne jedem u taj dan u znak sećanja
na Njegovo isceljenje.’ Rekao je, ’Paul, možeš da se igraš sa
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loptom šest dana u nedelji, nemoj izlaziti napolju da to radiš u
nedelju.’
4. Kakve vrste knjiga su se čitale u vašem domu i da li je
brat Branham čitao knjige kao od Zane Grey-a
(romanopisac koji je pisao o divljem zapadu i kaubojima
– o.p.) ili slične nakon obraćenja?
Pa, opet, znate… znam od Rebeke i Sare i Jospeha da je bilo malo
drugačije nego kada sam ja bio kući. Ne želim da izbegnem
pitanje ali mislim da nije čitao ništa tome slično posle svog
obraćenja. Možda jeste, ja ne znam ali voleo je crkvenu istoriju,
voleo bi ono što deca takođe vole, voleo bi stvari o svetu (prirodi
– o.p.). Što se tiče časopisa i sličnog, nismo imali previše toga u
našem domu. Voleo bi da čita od druge braće koji su bili na
misijskom polju, šta su radili u svom delu. Ali Zane Grey… imao
je mnogo njegovih knjiga i mnogo kaubojskih knjiga, voleo je
zapad. Imao je Ben Hura i uvek je tražio od nas da čitamo tu
knjigu i slično tome. Ali da kažem i da je voleo tu priču o „Starom
žutom“ (priča o žutom psu lutalici – o.p.), voleo je to za sebe.
Verujem da bi dozvolio deci da to čitaju ali što se njega tiče,
mislim da nije više čitao takve stvari posle.
5. Kako možemo znati da li imamo Svetog Duha?
Pa… Poruka nam kaže kako: po životu koji živimo. Brat Branham
je rekao da moramo imati Svetog Duha. To je jedno stvarno
iskustvo i vi ćete znati kada ga primite. Ja znam kada sam ja
primio Svetog Duha, bio sam u jednoj Biblijskoj školi. Tamo je
bio neki propovednik koji je imao probuđenje. Molio sam se već
za Svetog Duha, tata nam je govorio o Svetom Duhu i znali smo
kroz Poruku. Ali kada sam bio u toj Biblijskoj školi u Teksasu,
došlo je do probuđenja tamo na kampu. Jako mnogo omladine je
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primilo Svetog Duha ali ja nisam. Video sam neke kako govore u
jezicima, neki su klicali, neki padali pod uticajem Duha. I ja sam
to hteo ali mi se to nikako nije dogodilo. Onda jedne večeri, u
molitvi, kada sam kleknuo da se pomolim Sveti Duh je došao u
moj život. Znao sam da je to On. To je bilo jedno takvo ogromno
iskustvo sa Gospodom. I kada vi primite Svetog Duha, znaćete da
Ga imate. A ako Ga nemate, znaćete da Ga nemate. Ali to je
obećanje. Otišao sam do telefona, nazvao sam tatu, nisam mogao
čak ni govoriti. Govorio sam u jezicima, iako to jesam, ne mislim
sada to ali sam bio toliko pun Svetog Duha i nikada neću
zaboraviti njegove reči, ’Ti si primio Krštenje Svetim Duhom?’
Rekao sam, ’Jesam.’ Tako da, zaista, to je jedno pravo iskustvo i
vi morate, morate, prosto morate to iskusiti. (Brat koji čita pitanja
je hteo nešto reći ali je Billy Paul nastavio… - o.p.) Sedeo sam
jednog dana u kancelariji, moji živci su bili u lošem stanju.
Zamolio sam tatu… vi mladi ljudi ovo verovatno ne razumete ali
kada ste u jednom mentalnom nervoznom stanju… Uvek sam bio
pod tolikim pritiskom, napolju na skupovima, znate. Ovo sada nije
vreme za klicanje ali ako možete malo da me podnesete. Moji
živci su bili tako loše jer kao dete sam odrastao znajući samo za
jedno: crkva, tata i vi stariji ljudi. Znate, ustao sam ujutru a telefon
je zvonio celu noć. Mislim, konstantno je zvonio. Na prilaznom
putu do kuće, kada sam ustao, bilo je gužve. Ambulantna kola su
bila tamo, hromi ljudi i znate kao dete, nisam imao iskustvo. Sve
što sam znao je bilo, da vas nisam voleo, ljudi. Nisam voleo nikog
od vas jer ste mi uvek uzimali mog tatu od mene. Nisam vas voleo
jer sam hteo da idem u lov sa tatom, da pecam sa njim ali on je
stavio Isusa na prvo mesto, vas ljude na drugo mesto, onda svoju
porodicu a sebe na kraj. Isus - prvi, vi - drugi, svoju porodicu –
sledeće a sebe na kraj. To je bio način kako je živeo. Tako da sam
otišao tamo, moji nervi su bili u lošem stanju. Počeo sam da radim
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za tatu od kada sam se obratio, odlazio na skupove. Nervi su mi
bili loše jednog dana i sedeo sam u kancelariji. Da li je to u
redu…? (Billy Paul pita da li može da ispriča svoje iskustvo –
o.p.) Sedeo sam u svojoj kancelariji jednog dana. Niste mogli
videti da li neko dolazi u crkvu jer mi je kancelarija bila sa druge
strane. Pošto su mi nervi bili loši, ako je iko od vas ikada imao
mentalnu nervozu, znate već, depresiju… Osećao sam se tako
loše, prosto nisam mogao podneti da još jedna osoba uđe kroz
vrata. Možda to zvuči kao da sam lud, verovatno jeste ali nervi su
mi bili tako loše da sam sedeo pod stolom jer sam razmišljao,
’Ako neko uđe unutra, ne želim da me vidi.’ Zamislite, ko je ušao
unutra? Otvorio je vrata, video me i rekao, ’Šta to radiš?’ Rekao
sam, ’Tata…’ rekao sam glupu stvar, ’tata, nervi su mi tako loše,
nemaš pojma kako se osećam.’ Zar to nije bilo glupo? Da kažem
proroku da nema pojma o onome što jako dobro zna? Rekao je,
’Znam, Paul, pritisak i sve…’ Rekao sam, ’Tata, ne mogu to više
izdržati!’ Rekao sam, ’Tata, rekao si mi da me je Gospod pozvao
da radim sa tobom?’ Rekao je, ’Jesam.’ Rekao sam, ’Tata, ovo je
toliki pritisak da to ne mogu više podneti.’ I rekao sam, ’Tata,
uradio sam toliko loših stvari…’ rekao sam vam da nisam i da sam
u stvari bio dobar ali ne, bio sam loš. ’Rekao sam, ’Uradio sam
toliko lošega ali ako me je Gospod pozvao da radim sa tobom, da
li bi uzeo sve dobre stvari i predstavio ih Gospodu i zamolio Ga,
da to uzme od mene da više ne budem u ovakvom stanju.’ Nikada
neću zaboraviti, pogledao me je i rekao, ’Ne, neću se moliti tako
Billy.’ Shvatio sam da sam osuđen i pitao sam ga, ’Zašto, tata?’
Rekao je, ’To je razlog, zbog kojeg dolaziš u stanje da vapiš
Gospodu Isusu Hristu.’ Rekao je, ’Paul, to je lični odnos između
tebe i Gospoda. Tata ti može reći istinu ali ti moraš da je živiš i
moraš je prihvatiti i verovati i delovati shodno tome.’ Rekao je,
’Ako bi Isus došao danas, Paul… i da sam ja, recimo, sa ove strane
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ulice a ti ovde i ja sam spreman a ti nisi. Ja ću ići a ti nećeš. Isto
tako i obrnuto.’ Rekao je, ’Svako mora da hoda vlastitim putem a
ima samo jedan put a to je Njegov put. Ti moraš doći istim putem
kao ja a ja moram doći istim putem koji je On obznanio. Tako da,
kada ti đavo dođe i kaže da si niko i ništa i kaže ti, ’Pogledaj svoju
prošlost’, reci mu, ’Oh, momče, u pravu si ali pogledaj ti svoju
budućnost!’’ Amen.
6. Šta će se desiti sa mojom mačkom posle uznesenja,
pošto ćemo mi otići?
Nemoj podići svoju ruku ako si ovde i nemoj se ljutiti na brata
Billy-a: ’Ja ne marim šta će se desiti sa tvojom mačkom jer ja ne
volim mačke. (Zajednica se smeje – o.p.)’ Julianni treba samo
jednom da se naljuti na brata Billy-a. Jel se ljutiš na mene? U redu,
odgovoriću na ovo pitanje. Ne znam dušo, momče, devojko, ko
god da je to pitao. Brat Billy ne zna. Ali brat Branham je rekao da
je Princ bio tamo i da je Fritz bio tamo (Princ je bio konj a Fritz
je bio pas brata Branhama – o.p.) Rekao je da Isus dolazi na
belom konju, jagnje i golub… pa možda će tvoja mačka biti tamo,
samo pazi na nju. Volim te. Nemoj se naljutiti na mene.
Brat koji čita pitanja kaže, ’Sledeća tri pitanja su nekako povezana
pa ću ih brzo pročitati.’
7. Kako je izgledao tipičan božićni dan u tvom domu?
8. Pitao sam se kako je tvoja porodica slavila Božić dok
si odrastao? Da li ste imali božićnu jelku?
9. Kako je vaš tata slavio Božić sa vama kao porodicom?
Da li ste imali božićnu jelku? Da li ste razmenjivali
poklone? Hvala na odgovorima.
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Pa, ovaj momak je učitelj u školi. Ako ja zaboravim nešto
odgovoriti, podsetite me.
Vreme Božića, je bilo baš prelepo vreme godine. Ali kod nas kući
je to bilo skroz drugačije od onoga što se događalo napolju u svetu
i šta ljudi govore. Tata nam je uvek ali uvek govorio istinu o
Božiću. Obično bi u božićno jutro ustali a tata bi voleo da zapali
vatru. Nismo uglavnom doručkovali nešto previše jer smo znali
da ćemo otići do bake ili će ona doći do nas. Mama bi skuvala
nešto dan pre toga, baš kao i vi. Znate, mi smo bili kao i vi. Ali
da, imali smo božićnu jelku. Znam da je to kontradiktorno ali
pitali ste me i ja vam odgovaram. Brat Taylor, koji je bio đakon u
našoj crkvi je radio u šumarskom odseku. Svake godine bi nam
donosio božićnu jelku. On bi posekao jelku, doneo je a mi deca i
mama bi je okitili. Tata nikada nije ukrašavao jelku. Nemojte se
sada uznemiriti što ovo govorim, samo vam odgovaram, u redu?
Tata to nikada nije radio ali nam je dozvolio da imamo darove,
razmenimo poklone, dozvolio bi mami da nam kupi poklone i
dozvolio bi meni, jer sam bio najstariji, da uvek kupim poklon
mami od njega. Ali on je platio. Tako da, to je radio ali nam je
uvek govorio istinu o Božiću. Nije bilo velikog ’Uraa.’
(Nerazumljiv deo na traci – o.p.) Kada bi baka došla do nas, neko
bi napravio kukuruzni preliv a neko drugi kukuruzni hleb ali tata,
oh, još uvek se sećam ovoga… Mama, ona ga je baš volela i
tretirala na pravi način. A uvek bi spremila taj neukusni sos od
ostrige. Tata je baš voleo sos od ostrige i mi smo znali šta će biti
na njegovoj strani stola. To je bio jedini trenutak kada sam hteo
da budem što dalje udaljen od mog tate jer nisam mogao podneti
miris ostrige. Loise (žena od brata Billy Paula – o.p.) je pravila
tati isto taj sos a on bi to jeo, itekako. Bio je mali čovek manje od
68 kg težine ali, mogao je pojesti sve redom. Pitu, stavio bi sirup
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preko toga, maslac i nikada se nije ugojio ni kg. Jedne godine je
moja žena imala veliku žudnju za … nije bila trudna, pre nekoliko
godina, imala je žudnju za banana splitom (poslastica – o.p.)
Otišao sam do jedne poslastičarnice i doneo joj banana split.
Ugojio sam se 3,5kg samo dok sam to nosio od prodavnice do
kola. Zaista (zajednica se smeje – o.p.) Neko mi je rekao, mislim
da je to bio brat Collins, ’Brate Billy, izgledaš bolje. Koliko si kila
smršao?’ Rekao sam, ’Izgubio sam oko 200kg .’ Rekao je, ’Šta?’.
Rekao sam, ’Izgubio sam oko 200kg .’ Rekao je, ’Brate Billy, ne
verujem ti.’ Rekao sam, ’Istina je, vodim evidenciju već 30
godina. Oko 6,5kg svake godine. Znači ukupno oko 200kg.’
Dobro, mislim da sam se većim delom opet ugojio od kada sam
ovde. (Zajednica se smeje – o.p.)
10. Iako mi ne verujemo u Noć veštica, kako se brat
Branham ophodio prema svojoj deci koja su se
maskirala i dobivala poslastice od prijatelja ili
porodice tokom Noći veštica? Šta misliš, da li bi on
dozvolio to isto i danas, pošto su se običaji malo
promenili?
Pitaš me kako je on to radio i šta ja mislim kako bi on to radio
danas? U redu. Daću sve od sebe… Da, dozvolio bi nam da
slavimo noć veštica ali nije to voleo. Dozvolio bi da deca dobiju
poslastice, čak bi dozvolio da se maskiramo ali nikada nismo
smeli da se maskiramo u veštice, gobline i zastrašujuće likove.
Bili smo ili kauboji ili Indijanci. Za anđele niko nije bio
kvalifikovan (Zajednica se smeje – o.p.) Ooh, imam jednog,
Rebeku. Nadam se da čuje ovo. Uvek je htela da se preobuče i
bude Mojsije. Kao ovaj naš Magnum Moses (Dečak u zajednici –
o.p.). Uvek kada bi došla do vrata bi vikala, ’Pusti moj narod!’
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Tako bi dobijala još više slatkiša, jer su je se svi plašili. Ali to je
način kako smo mi to održavali. U redu. Nastavimo.
11. Šta misliš o tome da se ide na put a da je predviđeno
zaustavljanje u Kaliforniji? Ne da to bude konačno
odredište već samo zaustavljanje ili noćenje?
Pa, oh momče. Dok ja ne budem stari čovek, to će stajati. Kada
budem star, to će nestati. Ja ne bih išao tamo, jedino ako moram
ali ne bih se brinuo. Ako bih osetio da moram otići tamo išao bih.
Išao sam preko okeana i mnogo puta tamo presedao ali sam sav u
iščekivanju da izađem odatle. Uvek gledam da uzmem let sa
najmanje čekanja i mislim da bi ste i vi isto tako. Ali da, bio sam
malo iznenađen kada je brat Joseph hteo da ide autobusom do
Kalifornije. Mislim da ima vernika tamo koji nemaju mogućnosti
da dođu ovamo pa je hteo da uzme autobus. Videćemo kako će ga
Gospod voditi, šta da uradi. To je to.
12. Čuo sam od ljudi koji su pričali sa bratom Branhamom
da je rekao da ne treba da vozimo automobil marke
Mustang. Da li je to istina?
Čuo sam za to, znajte, čuo sam gomilu stvari ali… nikada nisam
čuo tatu da kaže takvo nešto. I nadam se da… Jednom je tatin Ford
otkazao pa je morao da iznajmi auto. Šta mislite koji auto je
iznajmio? Mustang. Ostavimo to, uredu? U redu. Ne znam da li je
to rekao. Verujem da kada bi to rekao, da bih znao o tome. Možda
je rekao nešto o tako nekom autu koji je ’rikijastog’ izgleda ili
slično. Nadam se da to zaista nije rekao jer sam svojoj unuci baš
pomogao nedavno da kupi takav. Pa ne znam. (Zajednica se smeje
– o.p.)

- 18 -

Odgovori na pitanja omladine – brat Billy Paul Branham

Brat koji čita pitanja kaže, ’Za sledeće pitanje moram saznati, da
li je to postavila možda moja kćer?’ Billy Paul kaže, ’Samo
napred.’
13. Da li se možeš setiti nekih posebnih smernica koje je
brat Branham dao vezano za izlaske i zabavljanje?
Brat koji čita pitanja kaže, ’Već sam im rekao jedno 35 ali možda
to nije...’ Billy Paul kaže, ’Koje je to pitanje?’ Brat odgovara,
’Pitanje broj 8.’
Brat Billy Paul kaže dalje: Pa, samo se šalim, to je baš važno
pitanje. I kao što sam rekao, uvek sam bio sa tatom. Jednog
dana… (jel to u redu brate? Brat kaže, ’Da, uzmi si vreme.’) Ne
želim da se umorite od mene ali jednog dana sam bio u Čikagu…
Louis, nemoj ovo slušati… U ono vreme sam imao još malo kose,
trebao sam ići na skupove i ušao sam kod njega (kod tate – o.p)
obučen u beloj sportskoj opremi. Nemojte se smejati sada. Imao
sam crne pantalone, ljubičastu majicu i… (zajednica se smeje –
o.p.)… zašto…? Rekao sam vam da se ne smejete. ( Nerazumljiv
deo na traci – o.p.) Tata je rekao, ’Paul, jel ti ideš na neku zabavu?
Rekao sam, ’Ne gospodine, idem u crkvu.’ Rekao je, ’Mislim da
sam ti kupio novo odelo?’ Rekao sam, ’Da gospodine, kupio si
mi.’ Rekao je, ’Znaš šta, Paul. Mi predstavljamo najveću osobu
na svetu, Gospoda Isusa Hrista. Daj mu svoje najbolje. U odelu
ćeš izgledati dobro.’ A kada sam hteo da idem u izlazak i želeo ići
sa nekom devojkom… tako je bilo i sa Rebekom po povratku
kući… Tata je imao pravila, znao je kako da se ponaša u svakoj
situaciji. Da li razumete šta želim reći? Dozvolio je deci…u stvari,
ne sećam se najbolje i ako vi znate ili vaši roditelji… pošto pitate
sada brata Billy-a kako smo mi to radili. Tata nam nije dozvolio
da izlazimo sve do 16. godine. Imali smo oko 16 godina i onda
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samo u društvu sa nekim. Tata bi uvek želeo da dođe i upozna
osobu, momka ili devojku. Posle razgovora sa tatom, obično nije
došlo do izlaska (zajednica se smeje – o.p.) Sećam se Becky i
George, kada su došli. Becky… uvek je bila za telefonom, uvek.
Ako smo hteli naći Becky samo smo pratili njegova kola. Njegov
auto je išao dole putem i ako je ona išla peške ubrzo bi ušla u kola
i počela sa pričom ’Ćao George…’ (zajednica se smeje – o.p.)
Tako da, tako su ga doveli do kuće. Jednom na parkingu je tata
pričao sa George-om i …(brat Billy Paul imitira plačljivi ženski
glas -o.p.)…’Oh, pričao je sa njim celu noć…’ Tako da, tada
Becky nije mogla izaći sa njim. Ionako nisam voleo George-a tada
i baš mi je bilo drago zbog toga. Sada je on dobar brat ali tada je
pokušavao da mi ’otme’ sestru a ja to nisam voleo. Dao je
svedočanstvo tamo u Jeffersonvillu, rekao je, ’Prvi put kada sam
izveo Becky na izlazak i dopratio je kući stajao bi na pragu
verande da joj kažem ’laku noć’ i sve te sentimentalne stvari,
znate već…’ Odjednom bi se pojavila baterijska lampa koja se
upalila i mala ispružena ruka koja čeka. Rekao je, ’Izvadio sam
50 centi i stavio novac u ruku a to je bio Joe. Lampa se ugasila i
momak je nestao. Sledeći put kada bi se pojavio dao mu je četvrt
dolara i lampa se ugasila i opet je nestao. (zajednica se smeje –
o.p.) Ali tata mi je uvek rekao, ’Što se tiče zabavljanja, ako… oh,
moj, sada ćete se svi naljutiti na mene, vi momci ali to je u redu.
Imam ovde Magnum Mosesa, on će me zaštititi. Tata mi je rekao,
’Ako devojka nije vredna da dođeš do njene kuće radi nje, da
zakucaš na vrata onda ne treba da izlaziš sa njom.’ Rekao je, ’Ako
ikada čujem od vas da čekate napolju na devojku i trubite kolima
da bi ona izašla, dobićete batina od mene koje nećete nikada
zaboraviti.’ Rekao je, ’Ti lepo idi do vrata, zakucaj tamo, izvedi
je i ponašaj se sa poštovanjem i ponašaj se prema njoj tako
dražesno i ljubazno kao što samo znaš.’ Rekao je, ’Onda je odvedi
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kući i nemoj je samo pustiti da izađe iz auta već je otprati do
vrata.’ Ispričaću vam jednu priču. Niko ovo ne zna, niko. Jedan
čovek mi je ispričao to jednom, bio je grešnik. Brat Branham tada
još nije bio hrišćanin. Izlazio je sa nekim devojkama u Uticah
gradu. Ne znam koliko vas je bilo tamo u tom malom gradu
Uticah. On i jedan njegov prijatelj su izašli sa nekim devojkama.
A momci tamo nisu voleli momke iz Jeffersonvilla. Tako da su
sreli mog tatu i onog drugog momka na ulici. Rekli su im, ’Vi ne
možete izlaziti sa devojkama iz Uticah.’ Moj tata je rekao (u ono
vreme se još bavio boksom, znate), ’Ali ja ću ipak izaći!’ Oni su
rekli, ’Ako ćeš, onda ćemo te prebiti.’ Ovo mi priča onaj čovek,
ovu priču nisam čuo od tate. Možda je ne bi trebao ispričati vama
uopšte. Čovek je rekao, ’Čoveče, za njegovu visinu, on je bio baš
žestok momak.’ Ali kaže, znaš li šta mi je rekao? Rekao je,
’Momci, mi ćemo izvesti ove devojke i onda ćemo ih vratiti i
dovesti kući.’ Oni su rekli, ’Ako ćete to uraditi…’ pošto ima samo
jedna ulica koja je vodila unutar i van grada… ’nećete izaći živi
odavde, prebićemo vas na smrt.’ Ti momci tamo iz tog kraja su
nezgodni. Rekao je da su ga čekali i gle, on se pojavio. Odveo je
devojku pravo do kuće, do vrata, okrenuo se i vraćao se nazad.
Rekao je, ’Momci, kada se vrati i bude krenuo ulicom onda je
naš.’ Rekao je, ’Tvoj tata se vraćao do kola a imao je neki Ford
kabriolet (bez krova – o.p.)’ Možda je bio i Mustang… Ne, šalio
sam se (zajednica se smeje – o.p.)! Tako da, u kolima je bio D.
Fišer, tatin prijatelj, koji je vozio auto. Rekao je, ’Momci nisu
hteli nevolju ali ja nisam verovao da tako treba da se ophodimo
prema devojkama. Poštovao sam je.’ Rekao je, ’Ja ću je izvesti i
vratiti nazad.’ Čovek je rekao, ’Momci, kada se vrati preko puta
ulice…Bilo nas je oko 20 koji smo čekali tamo i hteli smo ga
premlatiti na smrt.’ Rekao je, ’Verovatno bi ga dobro udesili.’ I
kaže, ’Pogledali smo i tamo je bio Billy Branham,’ tako su ga
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zvali, ’ležao je na haubi svog automobila sa dva pištolja koji su
imali biserni rukohvat. Ležao je tamo, samo tako.’ Kaže, ’Mi smo
samo produžili duž puta.’ (Zajednica se smeje – o.p.)
Čoveče, nadam se da neću imati nevolje zbog ove priče sada.
14. U hrišćanskim krugovima danas čujemo puno o
izlascima sa svojim partnerom a da pri tome nađete
dadilju koja će pričuvati vašu decu dok vi izlazite sa
suprugom. Pošto je Brat Branham bio toliko odsutan,
da li se trudio da nađe neko vreme za sestru Medu i
sebe? Da li je dao vama neki savet u vezi sa time ili da
li ste čuli možda nekog drugog koji govori na tu temu?
Pa, većinu vremena su tata i mama bili zajedno. Mama nije stizala
da ide na skupove. Sada, ne zato što je ona bila moja mama ali
ona je bila posebna dama. Moj tata mi je rekao… a želim to sada
umetnuti ovde. Ne želim da uzmem previše vremena ali je rekao,
’Billy, imao si najdragoceniju osobu za mamu. Znam, da je nisi
poznavao kada je umrla, jer si imao samo 2 godine. (Hope – o.p.)’
Rekao je, ’Ali, mama je bila posebna.’ (Meda – o.p.) Rekao je,
’Kada sam se molio da pitam Gospoda, da li da je oženim ili ne,’
rekao je, ’ i ona je otišla da se moli.’ Rekao je, ’Rekla je, ’Hajde
da se molimo i da vidimo šta će Gospod reći za 30 dana.’’ Mislim
da je to dobar primer. Rekao je, ’Ja sam otišao da se molim i ona
je otišla da se moli. Tako smo se opet sastali, da vidimo, šta je
Gospod rekao.’ Tako da, kada su se opet vratili, kaže da je ona
rekla, ’Bill, šta ti je Gospod rekao?’ Rekao je ,’Gospod je…’ Ne,
izvinite, on je nju prvo pitao, ’Šta ti je Gospod rekao?’ Ona je
odgovorila, ’Gospod je rekao, ’Otvori svoju Bibliju.’’ Ona je
otvorila svoju Bibliju i tamo je stajalo, ’Gle, šaljem vam (tebi)
Iliju proroka.’ Ona je rekla, ’Šta je tebi Gospod rekao?’ Rekao je,
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’On mi je progovorio i rekao da te oženim 23. oktobra.’ Tako da
je uvek postojala posebna ljubav među njima. Ali rekao mi,
’Tvoja majka je bila posebna, ona me je volela i poštovala ali ona
nije htela da me deli ni sa kim. Ali tvoja mama je morala da me
deli sa svetom.’ Moja majka je prošla kroz neka jako teška
vremena. Nije imala mog tatu pored sebe, svu decu, pozive,
kriticizam… ali se ponašala kao prava kraljica. A on se ophodio
prema njoj kao prema kraljici. A ona je zaradila to poštovanje.
Brat Branham je rekao, da ’Kada Bog pozove čoveka, On poziva
i njegovu ženu sa njim.’ Tako da, mi smo zahvalni za sve vas,
dragocene sestre. Ali, da, on je nju izvodio na ručak ili večeru.
Znate kako je, kada idete da jedete negde, uvek imate nekog oko
sebe. Uvek kada smo išli da jedemo, tata je želeo da idemo u Blue
Boar (restoran se zvao Plavi vepar – o.p.) Pored svih mesta gde
možete ići on je išao tamo gde je i njegov brat odlazio, i crkveni
ljudi a ja sam mrzeo to mesto. Ali tata se trudio da odvoji vreme.
Voleo je da nas povede na jahanje i vodi okolo. Voleo je da nas
pita biblijska pitanja, znate. On i mama… tata je znao malo da
peva a mama je imala predivan glas. Pevali bi a on se šalio da
pevamo kao porodica Carter (tradicionalna američka grupa koja
je pevala evanđeoske i narodne pesme – o.p.) Tako da sam se ja
trudio da budem ’bas’…ah, ne, nisam ja znao ništa pevati. Onda
je voleo da nas pita biblijska pitanja. Nije bio nikakav problem
ako ne znamo odgovore, uopšte. Onda bi nam on rekao odgovore.
Ali ako bi sledeće nedelje pitao isto pitanje, bolje bi vam bilo da
ste zapamtili šta je rekao. Onda, ako bismo sve odgovorili tačno,
ili većinu toga… ko god da je znao najviše odgovora, uvek bi nam
kupio sladoled. Svako je dobio sladoled ali onaj ko je znao
najviše, taj je dobio duplu porciju. (Zajednica se smeje – o.p.) Svi
znaju kako je to. Baš je bilo dobro dobiti duplu porciju.
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15. Da li je brat Branham odobrio da vam svetovni
prijatelji dolaze kući ili da vi idete njihovim kućama?
Pa, on nikada… tata je bio liberalan, bio je strog ali mi smo uvek
poštovali ono što je tražio od nas. Kako god da je procenio neku
mladu osobu, ako bi procenio da nije od dobrog uticaja na nas
rekao bi nam, da bolje ne budemo oko te osobe, kao recimo neki
Wallace. Možda ne bi trebao da spominjem imena, oprostite, ako
se neko tako zove. To je momak sa kojim sam voleo da se družim,
jer je imao komiks časopise. Rekao je, ’To nije dobro za tebe da
čitaš to, nađi si nekog drugog prijatelja, Walli je previše zahvaćen
tim stvarima (komiksima)! Ali dozvoljavao je da deca dolaze k
nama i družili smo se sa njima. Uvek je bio tu i da ih zabavi i
dozvolio nam je to sve dok su oni poštovali njega i držali se
pravila, onda je bilo u redu.
16. Da li je brat Branham ikada dozvolio nekome ili grupi
da jedu bilo gde u crkvi, na spratu, u podrumu ... itd?
Takođe, da li je Brat Branham išta rekao oko toga da
li je dobro da se jede u nekoj denominacijskoj crkvi
posle sahrane ili venčanja.
Ne gospodine, nikada nismo jeli u crkvi. Ne znam da li je to dobro
ili loše ali ga nisam nikada čuo da kaže nešto protiv toga. Ne znam
da li… ne želim da izbegnem pitanje ali mi to nismo nikada radili
u našoj crkvi. Znam ovo, da je bilo nekih ljudi koji su bili u
prolazu i mi nikada nismo zaključavali crkvu. Oni bi prespavali
tamo ili bi čekali na tatu. Tata bi došao tamo i otišli bi do neke
kuće. Tata bi rekao da crkva nije mesto da se samo bude tu ili leži
okolo i spava. On, to ne bi radio. Ali nisam ga nikada čuo da
govori o onom drugom delu.
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17. Kako se osloboditi Duha gorčine?
Mislio sam da imam nešto napisano oko toga. Da. Jel u redu ako
pročitam neki citat? Jeste li umorni? Dobro. Onda se osećam
dobro. To je užasna stvar - gorčina. Ja vidim sebe, danas…
nemojte shvatiti pogrešno sada šta brat Billy kaže. Nisam
nameravao ovo reći ali osećam se vođenim od Gospoda da kažem
ovo sada. Ja se borim u toj bici, teška je. Baš zato što ima toliko
mnogo onih koji kažu da je brat Branham pravio greške, da nije
znao o čemu je govorio… Teško mi je, jer Božiji prorok ne pravi
greške. Ova Poruka je savršena. Oni nisu videli koliko je on
žrtvovao da bi ona (Poruka) bila predana. I to nije sada zato što je
to od tate već zato što je to Božije. Ako je Bog to mislio, on je
izgovorio, ja to verujem i time je to sređeno. I čujem da kažu
stvari, znate… znate već šta želim reći, zar ne? I ja se borim protiv
toga i voleo bih svaku stvar pojedinačno sresti, jedan na jedan.
Iskren sam sa vama, jer znam, po ovoj Poruci o čemu govorim.
Znate, ne sada brat Billy već ova Poruka govori sama za sebe. Mi
možemo reći ono što ova Poruka govori i ja se stalno borim sa
ovim stvarima. I… u mom životu se događaju stvari i vidim ovo
ili ono, ’Tata to ne bi uradio ovako ili onako…’ tako vidite, morate
to ukrotiti sa blagošću. Vašim molitvenim životom, čitajući
Bibliju, rečju vašeg svedočanstva. Prosto, budite blagi. Brat
Branham je rekao, ’Nemojte nikada dozvoliti da vaše
svedočanstvo bude negativno. Neka bude pozitivno, sve vreme.’
’Kada sam slab, moja vera nije nešto posebno. Nisam neki
hrišćanin,’ ćete reći. To je baš ono što đavo želi da kažete. Vi
prosto govorite njegovim jezikom kada pričate na taj način. Vi ne
smete, nikada, nikada dozvoliti da vaše svedočanstvo bude
negativno. Neka bude pozitivno, sve vreme. Ako ćete biti
ravnodušni, to je stvar sa gorčinom, i imate male svađe… vi
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mladi, pa i stari ljudi. Šta ćete promeniti? Jednog dana ćete umreti.
Možda i danas, ne znate, možete biti pozvani u nebo ili pakao. Ali
morate izabrati sada jer bilo šta u vašem životu, što nije ispravno,
ispravite sada. Ne možete ni… reći ćete, ’Kada se sretnem sa
njom, reći ću joj svoje mišljenje ili kada se sretnem sa njim, videće
on svoje…’ Nije važno šta su oni uradili, vi izaberite ispravnu
stvar. Izaberite život, jer Isus jeste život. Ako u svom srcu ne
oprostite… Ako iz svog srca ne oprostite svakoj osobi koja vam
je učinila nešto ili naudila vam nekako neće ni vama vaš Nebeski
Otac oprostiti. Tako da, prosto ostanite blizu. Ako ima samo jedna
loša namera u vašem srcu prema bilo kojoj osobi, grešniku ili
svecu, vi ste u opasnosti vatre iz pakla. (Izvod iz propovedi
’Verom Mojsije’ – o.p.)
Brat koji čita pitanje kaže, ’ i ne možete se molitvom izboriti….’
Brat Billy Paul kaže, ’Nastavi se moliti.’
Bio je jedan brat jednom, neko ga možda i poznaje, ne mogu da
se setim sada njegovog imena ali sam o tome pričao juče sa nekim.
Došao je do tate i rekao, ’Brate Branhame, moj zet (sestrin muž –
o.p.) voli da pije. Pokušao sam da mu predstavim svojim životom
jedan pravi primer ali prosto ne mogu da se izmolim za to.’ Kaže
da, ’Svaki put kada… već 20 godina je tako i sve postaje gore.’
Rekao je, ’Brate Branhame, da li si ikada došao u nekom vremenu
svog života do trenutka, da se ne možeš za nešto izmoliti i ne
možeš doći do pobede i jednostavno prestaneš da se moliš za to
više?’ Hteo sam da čujem šta će tata reći na ovu stvar. Tata je
pogledao na tog brata i rekao mu, ’Gde si ti bio, kada je Isus pružio
ruku prema tebi? Da nisi nikada prestao da se moliš, nemoj nikada
odustati!
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18. Kada neprestano ponavljamo greške u nekoj teškoj
situaciji i imamo pogrešan stav ili slično, hoćemo li
trpeti posledice u budućnosti zbog toga iako nam je
iskreno žao za sve to?
Pa, da, hoćemo. Ali mi ne grešimo svojevoljno jer inače nešto ne
bi bilo u redu, to bi značilo da se nismo iskreno pokajali. Ali brat
Branham kaže… čak Pismo kaže sedamdeset put sedam idi nazad
i traži oproštenje. Naravno, ne da bi stalno nastavili po istom,
moraš jednostavno da dovedeš u red svoj molitveni život. To je
sada moj stav što se toga tiče. Prosto malo produbi svoj molitveni
život, kaži, ’Bože, imam nešto…’ Brat Branham je rekao, ’Đavo
ima pravo na jedan udarac, kod svakog vernika.’ Ono što muči
Nathana možda ne muči Vanesu. Oni su brat i sestra. Ono što
iskušava njega možda ne smeta njoj. Ali, on je rekao da ima pravo
da zada jedan udarac Vanesi i jedan Nathanu. Rekao je, ’To je
mesto, gde morate biti na oprezu, tamo gde je ta slaba tačka.’ Tako
da, jeste, ako imaš nezgodnu narav i ne znaš šta s njom, smekšaj
je kroz molitvu. Nastavi da ideš napred i kaži, Bože, ne daj mi da
to uradim ponovo.’
Billy Paul kaže bratu koji čita pitanja: ’Paul, ako ja kažem bilo
šta, sa čime se ne slažeš, ti prosto uskoči i preuzmi. ’
Brat Paul kaže, ’Ne, sve je u redu. Samo nastavi.’
Billy Paul kaže, ’Makar kada ja odem…’ (Zajednica se smeje –
o.p.) ’Kada ja odem, čuli ste me…? Volim vas.’
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19. Znam da Brat Branham govori o igrama sa kockama i
kartama. Da li je dozvolio da se igrate igre kao ’Idi
pecaj’, ’Preskoči’ ili slično?
Pa, pročitao sam to pitanje ranije. Ti si mi to poslao. Ne znam ove
igre iako mislim da sam ih igrao sve. Ali moja omiljena igra je
bila ’Monopol’. Tako da sam hteo jednom komplet igre
’Monopol’. Zato što bi onda svi mogli doći u moj dom da se
igramo monopola da ne bih morao da se igram kod dece đakona…
Ne, šalio sam se…(Zajednica se smeje – o.p.) Voleo sam Monopol
i rekao sam tati, ’Tata, hoćeš li mi kupiti igru Monopol ?’ Rekao
je, ’Što da ne?’ Rekao je, ’Paul, pošto je to?’ rekao sam mu a on
kaže, ’Da, hajde da to kupimo.’ Otišli smo do prodavnice a tata je
rekao, ’Billy hoće igru Monopol.’ Čovek je rekao, ’U redu brate
Branhame.’ Otišao je to doneti, tata je pogledao. Bilo je unutra
malih kesica sa kućicama, znate već, kao što ima u Monopolu.
Koliko vas igra Monopol? U redu. Oh, trebalo bi biti vas više.
Koliko vas igra Monopol? Hvala! Bilo je tih kućica tamo i tata
pita, ’Oh, i kako se igra to?’ Rekao sam, ’Imaš ove karte…’ Tata
je pogledao na njih. Bilo je na njima svašta, dijamanti i sl. znate,
kao ceo špil karata. Rekao je, ’Dobro.’ Onda je video dve kocke.
Rekao je,’ Nema šanse.’ Rekao sam, ’Šta?’ rekao je, ’Ne želim da
imaš to.’ Pitao je prodavca, ’Ima li nešto drugo u zameni za
kocke?’ Prodavac je rekao, ’Ne, gospodine, to ide uz igru.’ Rekao
je, ’Hajde da pogledamo malo neke druge igre.’ Tako da je
pogledao okolo. I našao je jednu igru koja je imala točkić koji se
vrti - spiner. Kupio mi je igru Monopol sa spinerom. Rekao je,
’Ne želim da imaš ove kocke u svojim rukama jer, to će loše
uticati na tebe.’ Ne mogu ništa više dodati tome ali rekao je, ’Ne
želim da imaš nikakve veze sa kockanjem.’ Ne bih sad da ispričam
moje svedočanstvo ali znam zbog čega mi je to rekao. Zato što,
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kada sam bio otišao od Gospoda, to mi je bila slaba tačka.
Kockanje. Jedna od mojih slabih tačaka. Svejedno, rekao je, ’Ne
želim da to radiš.’ Ne bi nam dozvolio nijednu igru u kojoj se
koriste kocke. Niti neku igru gde se koristi klasičan špil karata.
Ne znam kako se vi igrate sa njima, znam i video sam neke ljude
da se igraju sa špilom od karata… Nema šanse. Oh, bio sam jedino
dete u četvrti sa igrom Monopol koji se igra sa spinerom!
(Zajednica se smeje – o.p.)
20. Kakve je aktivnosti i sportove brat Branham odobrio
svojim devojčicama?
To je za Becky. Ne, mislim da… koje je to pitanje brate Paul?
Dvanaesto? Već smo toliko prošli? Ok. Becky je rekla, da… kao
što sam rekao, morao sam za neka pitanja saznati od nje. Rekla je
da je tata bio zaista dosledan, što se toga tiče. Dozvolio bi im da
idu na planinarenje, plivanje, jahanje, odbojka i slično. Sve to
otprilike su mogli raditi.
21. Da li je Brat Branham prisustvovao rodeu,
karnevalima, sportskim manifestacijama, danu
veterana i sličnim događajima?
Pa, nije išao na karnevale, koliko ja znam, posle obraćenja. Ne
znam da li je ikada išao na… ali je voleo da ide na rodeo, voleo je
rodeo i išao bi na dan veterana i slične parade. Još poneki događaj
koji bi iskrsnuo kao trka sa čamcima po reci, sa motornim
čamcima, onda bi nas decu poveo i slično. Mislim da je to sve.
Tata nije imao previše vremena. Jednom… mogu li dodati jedno
svedočanstvo…? U redu. Jednom sam pitao tatu… imao sam već
30 godina. Imao sam već velike cipele. Rekao sam, ’Tata, kako to
da ja volim bejzbol, fudbal, košarku?’ Ne volim hokej. Rekao
sam, ’Kako to da toliko volim sport?’ Rekao sam, ’Tata, pa ja već
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imam 30 godina i imam dvoje dece?’ To pitanje je bilo u redu, zar
ne? Rekao je, ’Paul, ti si prošao kroz promene u svom životu i
došao si do uzrasta, kada si trebao da se pridružiš bejzbolu,
fudbalu, košarci ili hokeju i slično, ti si putovao sa mnom i nisi
imao vremena da to radiš.’ Rekao je, ’To je razlog, zašto je to
ostalo sa tobom i zašto to voliš toliko jer ti to nedostaje.’ Slušajte,
sveti, kažem vam onako kako je. Bio je tamo napolju i rekao je…
ali nije bila nedelja… rekao je, ’Billy, čitao sam novine i video…’
ili tako nešto… ’Kaži, koji ti je omiljeni bejzbol tim?’ Pa, još uvek
ih volim ali se malo stidim toga, nemojte mi se smejati sada
(Zajednica se smeje – o.p.) Pitao je, ’Koji ti je omiljeni tim?’
Rekao sam, ’Cincinati Reds.’ Rekao je, ’To sam i mislio.’ A brat
Jim McGuire je snimao trake i tata je pitao, ’A koji je njegov
omiljeni tim?’ Rekao sam, ’Ah, oni Dodžeri.’ A on je rekao… bili
smo u Los Anđelesu, rekao je, ’Video sam da baš oni igraju u
ponedeljak uveče.’ Rekao sam, ’Da, imaju novi stadion ovde.’
Rekao je, ’Znaš šta, nemamo službe u ponedeljak. Što ti i Jim ne
odete da pogledate utakmicu?’ Tako da, on je uvek znao da uradi
sve kako treba.
22. Da li je vaša porodica ikada išla na javne plaže na
kojima su drugi ljudi nosili neprikladnu odeću?
Ne. Ne, koliko se ja sećam jer tata je bio izričit, što se tiče dece.
Ne sećam se. Ako smo i bili negde, ja sam odlazio na plažu, uvek
sam išao sa porodicom. Ako bi tata išao sa porodicom, on je imao
čamac, prosto jedan stari ribarski čamac. Uzeo bi svu decu, mama
bi spremila neku piletinu ili sendviče, išli bi smo do reke našli
neko mesto i proveli kao porodica taj dan. On je bio takav. Ako bi
imao vremena za porodicu, to bi bilo to.
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23. Da li je Brat Branham dozvolio sunčanje, ležanje na
suncu u vašem domu dok ste vi i sestre odrastale?
Misliš kod kuće…?
Brat koji čita pitanja kaže, ’Pod kojim okolnostima?’
Pa, znam jednu okolnost… Koji je to motel kod Tucsona, brate
Dough kod…?... Tamo na kraju gde je bio onaj K-market koji su
zatvorili? Tamo gde si prvi put otišao kada si došao u Tucson,
znaš o čemu govorim, taj deo…? U redu, nema veze. Deca, hteo
je da devojke plivaju. Nismo imali bazen kući. Dao je deci da idu
na plivanje i devojkama. Sećam se, odmah iza Tucsona, to je na
kraju dela koji zovu Miracle mile, mislio sam da brat Dough zna
gde je to. Meni se čini da je tamo, Louis bi znala gde je to a
zaboravio sam da je pitam. Zvalo se nekako kao Plavi mesec ili
slično, neki motel. To je mali jeftini motel na kraju oblasti koju
zovu Miracle mile. Tamo su imali bazen i bila je visoka ograda
svuda okolo. To je privatan posed, baš veliki. Nikada nisam
zaboravio, tata kaže, ’Odvedi me tamo.’ Rekao sam, ’U redu.’
Došli smo tamo i on je rekao, ’Voleo bih da se vidim sa
menadžerom. Tako da su popričali i pitao je, ’Da li bih ja mogao
da iznajmim motel, ili bazen?’ Rekli su, ’Ne, to je javno, za sve.’
Tata je rekao, ’Pa voleo bih da ga iznajmim na pola dana u nedelji
za moju porodicu, moju decu i neke od sestara da bi plivali.’
Rekao je, ’ Dokle god nema nikog drugog u bazenu onda je sve
privatno.’ On je iznajmio taj bazen na pola dana svake nedelje za
Becky i devojke i išli su na plivanje.
24. Da li je bratu Branhamu smetalo što njegove devojke
nose kupaće kostime kada plivaju samo sa devojkama?
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Dozvolio je devojkama da nose kupaće od … možda njihove 10.
godine. Nije želeo da…znate, ako vi to radite, nemojte me shvatiti
pogrešno ali, rekao je da je opasno da se pliva sa suknjama na sebi
i svemu. Tako da, dozvolio je devojkama to ali to su bile uvek
samo devojke tamo.
25. Da li je brat Branham nosio kupaće gaće?
Ah… ponekad. Tata je bio odličan plivač. Bio je prosto…mogao
je stvarno dobro plivati. Bio je takođe odlični ronilac. Sećam se
tamo blizu kod mesta, gde je njegova pećina, gde se anđeo
pojavio. Rekao mi je jednom, ’Paul, jel vidiš onaj javor tamo?’
rekao sam, ’Da.’ Rekao je, ’Tamo sam ronio ponekad.’ Rekao
sam, ’Tata, pa tamo nema ni 90 cm dubine!’ Znate već, moj
dugačak jezik. Rekao je, ’Paul…’ stvarno je dobro ronio, ja nisam,
samo bih upao u vodu… (Zajednica se smeje – o.p.) Rekao je
’Paul, ronio sam kod tog javora i kada bih zagnjurio u vodu,
pogledao sam, i kada bih izronio video bih noge pod vodom…’
Bio je prosto izvanredni ronilac. Ali (da nosi kupaće) i ide kod
braće i slično, ne mogu da kažem da nije ali se ne sećam tako
nečega. Mislim da nije spomenuo nešto takvo… Da, voleo je da
pliva i bio je dobar ronilac.
26. Brat Branham je često govorio o tome kako muškarac
koji nosi šorceve je mekušac. Da li se to odnosi na sve
slučajeve, uključujuće plivanje ili sport kao što je
fudbal?
Ah, ne znam za sport kao što je fudbal, ne znam za… ali, ne, brat
Branham nije voleo da momci nose šorceve. Znate već, govorio
je o mekušcima, čvornatim kolenima i slično tome. Prosto ne
znam kako bih to rekao. Ne, nije to voleo… To je moje mišljenje.
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27. Da li je brat Branham dozvolio tvojim sestrama da
farbaju ili menjaju nijanse svoje boje kose? Da li je
Brat Branham dozvolio sestri Branham da oboji svoju
kosu?
Sestrama ili braći? Moja je već godinama promenila boju.
(Zajednica se smeje – o.p.) Ne, moja mama, koliko vas je znalo
moju mamu? Koliko vas je srelo sestru Branham? Podignite ruku.
U redu. Da li se sećate kako je moja mama imala jednu stranu kose
sedu a drugu stranu ne? Ona je bila takva već kada je imala 20 i
neku godinu. Tata joj je rekao, ’Mama, što si ne bi… ’ znate već,
’ofarbala kosu ako želiš?’ Nemojte se ljutiti na mene ali pitali ste
me! Rekao je, ’Ali nemoj da promeniš boju!’ Rekao je, ’Prefarbaj
si kosu’, znate već, ’ofarbaj je, ali nemoj da joj promeniš boju!’
Ne znam zašto, ali to je ono što je rekao. Ali što se tiče
nijansiranja, prosto ne znam o čemu se tu radi pa ne bih znao da
odgovorim na to. Ali, moja se promenila… svakako, mama to nije
uradila i… ne želim reći da vi ne smete. Ali mama je rekla, ’Ne,
prosto ne želim da budem kamen spoticanja.’ Rekla je, ’Svako zna
da sam seda sa jedne strane. ’ To je bilo od rođenja, tako da je
nikada nije promenila ali on joj je rekao da može ako želi. Da li je
to uredu? Dobro.
28. Da li su se nosile suknja-pantalone u kući
Branhamovih? Ako da, pod kojim okolnostima, koliko
često i za koju svrhu?
Koje je to pitanje? Aha, da, to je Becky sa tim pitanjem, sećam se.
U redu. Becky, brat Billy sada samo čita odgovor. Ne znam ni šta
su suknja-pantalone. (Billy Paul čita odgovor koji je napisala
sestra Rebeka Branham – o.p.)
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Tata nam je dozvolio da nosimo suknja pantalone kada
smo išli na jahanje. Činjenica je, da ih je nazvao ’suknjama za
jahanje’. Ali postoji razlika između onog što nazivaju
’gauchos’… (nemojte se smejati sada, pomozite mi)… i pantalona
sa širokim nogavicama. One su popularne danas ali nama nije bilo
dozvoljeno da ih nosimo. A suknja pantalone su imale
’preokrenuti nabor’ (Billy Paul govori na glas: šta li ovo može
biti…? Zajednica se smeje -o.p.), … sa ’preokrenutim naborom’
napred i nazad bilo nam je dozvoljeno ih nositi. Taj ’preokrenuti
nabor’ je bio odlučujući. Becky.
29. Da li je Brat Branham dozvolio svojim devojkama
nositi suknje sa rajsferšlusom napred.
Pitao sam Louis za to a ona kaže da se prosto ne može setiti tog
vremena. Da li su suknje imale rajsferšlus napred. Pitao sam
Becky a ni ona se ne seća. Reći ću vam jednu stvar, brat Billy to
ne voli. Tako da, ako mene pitate pitanje, reći ću vam: mrzim te
suknje sa prorezima. Znate već, ti veliki dugački prorezi. Mislim
da je brat Branham rekao da, ’Ako se devojci vidi podsuknja, onda
to nemojte nositi.’ Tako da, nisam za to i mislim da ni Brat
Branham ne bi, sada ovo ja dodajem ali, ne verujem da bi brat
Branham bio pristalica toga. Ali što se tiče patent zatvarača
napred ili nazad, brat Billy ne zna. Pitao sam Rebeku, ona nije
znala. Pitao sam moju ženu ni ona nije znala. Ali, znate… da li
me volite? Ako imate Svetog Duha, znaćete šta treba. Pošto ste
me pitali šta je brat Branham radio… Znate, prosto ima nešto u
vezi toga, rekao bih… neka izgleda sveto. Vi to ovde ne nosite ali
tamo u Americi oni nose. U redu? Dobro.
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30. Da li je brat Branham dozvolio svojim kćerkama da
nose pidžame?
Da gospodine. Rekao je to na traci, sećate se, kada je taj stari
oposum… Becky je ušla… Sve do određenog uzrasta onda…
Pitao sam Becky, ’Jesi li uvek nosila suknje, mislio sam
pidžamu…?’ Rekla je, ’Ne, mama je obično kupovala svu odeću.’
On je išao u grad i kupovao bi… mama je to volela. Ne, tata je
rekao, ’Pidžame su u redu.’ Dozvolio je deci da ih nose.
31. Da li je brat Branham dozvolio svojim devojkama da
koriste providan lak za nokte?
Pa, pitao sam Becky jer se ja ne sećam. Ona kaže, da je ona to
imala i to je sve što znam. Ne znam, da li je pitala tatu ili šta je
radila ali rekla je da ga je koristila. Ja nemam devojke pa ne znam
o tome. Ali kada bih znao šta je rekao, onda bih vam preneo.
32. Kakav stav je brat Branham imao prema svojim
ćerkama koje su nosile delove skupog nakita (sa stilom)
i nisu išle u prodavnicu sitnih proizvoda radi kupovine
istog?
Kakvog nakita? (Sa stilom – kaže brat koji čita pitanje – o.p.)
Sada… verovatno ćete me kritikovati posle ovog pitanja ali…
Svako ima pravo na jedan pucanj u mene i evo, ovo je jedan. Ali,
ne… tata jeste… Kada smo išli preko mora, znao je kupiti mami
broš, deo nakita… neku vrstu. Voleo je da mama nosi neku bluzu
ili haljinu. Voleo je da ona nosi preko toga neku vrstu nakita,
dozvolio je devojkama i mami. Kupovao je mami mnogo nakita.
Znate već o čemu govorim, pravu stvar, broševe i slično.
Međutim, ona to ne bi nosila pa je tata pitao, ’Što ne nosiš to,
kupio sam to za tebe?’ Reći ću vam šta je rekla, jel to u redu?
- 35 -

Odgovori na pitanja omladine – brat Billy Paul Branham

Rekla je, ’Ne želim ničime da privlačim pažnju.’ Bila je prava
dama.
33. Dok je brat Branham bio na sceni i putovao sa jednog
mesta na drugo, siguran sam da je sreo male grupe
vernika koji su izrazili zabrinutost što nemaju crkvu
Poruke u koju mogu ići. Šta je prorok rekao vezano za
tu situaciju, jer znam da je govorio o tome ’da se jede
pita sa višnjama a koščice se izbacuju. ’ Tako puno nas
smatramo da nije u redu posećivati crkvu koja
propoveda protiv proroka ili propoveda suprotno
Njegovoj Reči dodajući ili oduzimajući. Da li je brat
Branham imao takve probleme i ako jeste, šta je
govorio ljudima o tome?
Hajde da nešto pojasnim, što sam malopre rekao, jer sam stvarno
osetio da treba to malo još objasniti. Kada sam rekao da mama
nije htela da privuče pažnju. Ipak, ona bi nosila to (nakit -o.p.)
kada je tata rekao ’Mislim da to izgleda lepo, sviđa mi se kako ti
stoji.’ Samo sam želeo da to pojasnim. Zato što sam rekao da
mama nije nosila to ali ona ipak jeste. Sada sam zaboravio što ste
me pitali’ Jel imate nekih tableta za pamćenje? O čemu se
radilo…? Kada je brat Branham išao od mesta do mesta…
Pitao sam tatu jednom. Imali smo običaj da lovimo zajedno…?...
Pitao si me… ali kada smo putovali, svratili bi dole do… recimo
da idemo u Floridu na pecanje. Rekao sam, ’Tata idemo dole do
Floride na pecanje, što ne bi svratili do crkve jednog brata tamo?
Što ne bi stali tamo i održali jednu službu za njega?’ A on je rekao,
’Ne, kada pecam, onda pecam, kada lovim onda lovim a kada
propovedam onda propovedam. Ne mešam te stvari zajedno.’ Ja
ih mešam. Mislim, ne propovedam ali brat Dejv će me voditi u
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ponedeljak na pecanje. Zar ne, Dejv? U redu. Ali ne, rekao je, ’Ne,
ne mešam ove dve stvari zajedno, Billy.’ Rekao sam, ’A što ne bi
stali da svratimo do onog brata tog i tog?’ Sada, razmišljajte malo,
probudite se. On je rekao, ’Svetlo ne ide gde je svetlo.’ Rekao je,
’To je crkva vernika Poruke.’ Rekao je, ’Svetlo ide tamo gde je
mrak.’
34. Kakvu praksu je brat Branham imao sa uzimanjem
obroka u restoranima gde se služi alkohol? Da li je
pravio razliku ili je jeo tamo pod određenim
okolnostima?
Moram opet nešto da dodam onom pitanju od pre. Brat Branham
je rekao, vezano za crkvu, koliko se sećam, ’Nađite si crkvu, od
nekoliko crkava, nađite onu koja je najbliža onome što je istina i
idite tamo.’ Tako da, to je sada na nama. U redu, nastavimo. (Brat
ponovo čita pitanje – o.p.)
Kada me to pitaš, ne mogu da se setim uopšte, brate Paul, da li je
pravio razliku jer to nije bilo toliko dominantno u onom vremenu.
Ali, on nije bio neko ko bi ušao unutra i, znate već, bio uznemiren.
Verujem da, kada bi bio ovde i tu bi bio neki bar… ja prosto, ja…
ja ne znam šta bi tata uradio… mislim da bi pokušao da izbegne
tako nešto, ako bi mogao. On je stvarno voleo da jede u restoranu,
prosto je voleo da jede tamo ali ako bi bilo tako nešto, mislim da
bi otišao na drugu stranu i ne bi jeo tamo. Jednom smo… mogu li
ispričati još jedno svedočanstvo? U redu. Volim ovo. Išli smo
jednom sa Louis u restoran, sa našim malim sinom, Paulom. Bio
je već ovako velik, možda ne baš tako ali on bio veliki momak.
Sećam se, da je tata uvek dolazio kući i onda nazad na skupove,
pa smo otišli u ovaj mali restoran. Imali su taj džu-boks, koji je
svirao 160 km na sat. Bilo je malo jeftinije tamo doručkovati,
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imali su male stolice oko stola. Sedeli smo u jednom separeu i
Louis je bila sa bebom. Tada su dva momka ušla. Čoveče, jedan
je bio velik, bio je… jedan veliki momak, skoro kao Magnum
Moses, približno. Seo je tamo i nije bio daleko, možda kao što je
ovaj sto ovde, gde je bila kasa. Tata je sedeo sa druge strane a ja
sa Louis i bebom, Louis je bila sa bebom a ja sam rekao, ’Tata…’
(prazno mesto na traci – o.p.) … a ovaj momak je koristio
najvulgarniji rečnik koji ste ikada čuli, mislim, baš strašno. Tata
je rekao, ’Ovo je strašno.’ Ja sam rekao, ’Da, to nije lepo.’ A
čovek je samo nastavio pa je tata rekao, ’Izvinite…,’ Pomislio
sam, ’Oh.’ Otišao je do tog čoveka a čovek je bio oko 1,95 cm
visok, težak preko 100 kg. Tata ga je dodirnuo kod ramena a ja
sam pomislio, ’O-o…’ A on je rekao (glasno – o.p.), ’Da?’ Tata
kaže, ’Želim da vas pitam nešto gospodine.’ Momak kaže, ’Šta?’
Tata je rekao, ’Ja sam propovednik, ja sam hrišćanin,’ rekao je,
’ovo je moj sin a ovo je moja snaja a ovo je moj unuk. Nemojte
ovo raditi….’ Rekao je, ’Mi ne pričamo ovako u našem domu i ja
ne želim da moj sin, moja snaja i moj unuk slušaju ovakav rečnik.’
Rekao je, ’Vi imate isto pravo da jedete ovde kao i ja. Ali želim
vas nešto upitati.’ Čovek je rekao, ’Šta?’ Tata kaže, ’Da li ti
stavljaš ovu dobru hranu u ta prljava usta odakle izlaze sve te
reči?’ Pomislio sam, ’Gotovi smo, ljudi, ovo je kraj.’ Čovek je
samo pogledao na njega. Tata je rekao, ’Gospodine, vi imate isto
pravo da jedete ovde kao i ja a ja imam to isto pravo kao i vi. Ali
dok sam ovde ne želim da izgovorite više nijednu od tih ružnih
reči.’ Seo je i nije rekao nijednu reč više. Znao je kako da se
ophodi u svakoj situaciji. Da sam ja to uradio, danas me ne bi
videli ovde. (Zajednica se smeje – o.p.)
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35. Slično…Šta je sa restoranima gde se pušta Rock’n Roll
muzika ili druga vrsta svetske muzike. Šta je brat
Branham radio u tim situacijama?
Nisam ga nikada video da se svađa oko toga, brate Paul ili slično.
On bi prosto otišao ili ne bi jednostavno ostao tamo.
36. Brat Branham govori o gospel muzici koju je neko
pevao koji isto peva i svetsku muziku kao Elvis Presley.
Da li treba da slušamo hrišćansku muziku koju pevaju
svetski pevači, na primer sa ošišanom kosom,
našminkani i slično?
Pa, znate, to je baš teško pitanje. Tata nije baš voleo previše takve
stvari. Vi ili živite život ili ga ne živite. Reći ću ovako: on to ne
bio odobravao niti preporučivao ali ne verujem da bi pravio svađu
oko toga. Znate, kao Stuart Hamblen ili slično. ( Stuart Hamblen
je bio američki zabavljač u radio programima, kasnije se obratio
na službama Billy Grahama. Napisao je pesmu ’To nije tajna šta
može Bog.’ – o.p.) On bi voleo muziku koja je podsećala na
marširanje kao recimo … Sousa ili kako god da se zove taj čovek
(John Sousa je bio američki kompozitor većim delom američkih
vojnih marševa – o.p.) voleo je western balade i slično. Mislim
da, ako osoba ne može živeti život, on ne bi voleo da bude deo
toga. Kao recimo što je rekao za… kako se zove? Florida boys.
Rekao sam, ’Hoćeš li da vidiš ovaj TV program?’ Kada su izašli
da pevaju gospel muziku i počeli da se bore okolo svirajući…’
rekao je, ’Ne bi trebali da mešamo te stvari.’ On ne bi odobravao
tako nešto. Ali da kažem da ne bi poslušao njihovu pesmu? Ne,
poslušao bi! Ali imao bi svoj stav oko toga.
Brat koji čita pitanja kaže, ’Ovo je jedno pitanje o kojem smo
pričali danas popodne, želim ga malo parafrazirati.
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37. Ima različite muzike u mnogim crkvama, kada idete na
razna mesta po celom svetu. Različiti tipovi muzike,
stilovi: crnačka, duhovna, znam da afričke crkve
imaju to, pa čak u nekim delovima Kanade… Da li je
brat Branham izrazio neke misli oko toga? Da li je
povlačio crte što se tiče različitih tipova muzike u
crkvama?
Pa, voleo je da peva. Stvarno je, ako govorimo o pevanju. Voleo
je horove i znate, svako je pomalo drugačiji. Ja volim crnačku
muziku i volim kada ima malo ritma u tome a moja žena ne
podnosi nijednu od tih. Volim da pogledam i neke od Gaitherovih
videa (Bill Gaither je američki pevač i kompozitor – o.p.) a neki
su opet… grozni! Postaju gori kako vreme prolazi… Mislim da,
brate Paul, ako me pitaš za mišljenje, jel tako ? Mislim da ne
možemo povući liniju, mislim da svi proslavljamo Gospoda kako
to već znamo. Ali, brat Branham je išao dole do crkve Jack Moora
u Shreveport, hor bi izašao i… on bi uvek voleo da bude tamo
kada hor peva. Kada bi tata izašao do platforme oni bi pevali,
’Samo veruj’ a kada bi ljudi prolazili holom, pevali su ’To je
autoput do neba, niko ne može ići njime ako nije čistog srca.’ On
bi to voleo. Išao bi da sluša hor i kod brata Outlawa. A brat Jimmy
Outlaw, oh, njegov hor bi prosto pevao recimo, ’Proći ću
mlečnom stazom…’ a brat Branham bi toliko slušao tu snimljenu
pesmu da bi se istrošila traka. Da! Jeste! I… da li mogu da vam
pročitam citat? To će vam biti odgovor na pitanje. On bi voleo sve
takve stvari ali njegov način proslavljanja je bio malo drugačiji.
On je proslavljao Gospoda drugačije ali je uživao i u ovome.
Uživao je u horovima i voleo je to. Svaki put kada bih došao u
kancelariju, imao je neku kasetu i slušao je i voleo je to. Nije voleo
one pesme od Elvis Presleya i slično što se ni meni nije svidelo,
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to je istina. Ali ovo bi vam moglo pomoći, jer sam naišao na to
pre neki dan dok sam gledao neka vaša pitanja. Zove se, ’Žeđati
za životom.’ To je propovedano baš na dobrom mestu, u Phoenixu.
I kako je ovaj veliki Ognjeni stub, Anđeo Božji, Logos koji
je izašao od Boga, koji je vodio decu Izraelovu kroz pustinju ...
Kad je došao među ljude, razdvojio se i veliki plameni jezici su
počeli da se spuštaju na svakoga kako se Vatreni stub počeo deliti
i - Bog koji se razdelio među svojim narodom ... Oh, to bi trebalo
da dirne srce svakoga od nas. Bog 'otkida' od samog Sebe, da bi
se mogao malo podeliti sa svakim od nas, da svi zajedno ... Vidite
šta to znači?
Možete li sada da vidite zašto se zalažem za jedinstvo
svake crkve, svake crkve punog Jevanđelja, svakog vernika?
Trebali bismo biti jedno srce, jedan um i jedan ton. Bez obzira
koliko se u Pismu razlikujemo; to bi moglo biti ... To bi neko
mogao videti tako, ili - to nema nikakve veze sa tim. Ali u principu,
trebali bismo stajati kao jedna velika, moćna vojska Božja koja
maršira dalje, jer je svako od vas na svoj način poseban. Bog je
dokazao da ignoriše vašu doktrinu, jer vam je dao Svetog Duha.
A Biblija je rekla: „On im je dao - daje Duha Svetoga onima koji
mu se pokoravaju“.
Sada, ako sam Ga poslušao na svoj vlastiti način, a vi ste
Ga poslušali na svoj osobiti način, On nam obojici daje Duha
Svetoga, znači, trebali bi biti dovoljno hrišćanska braća i sestre,
da se zajedno naoružamo i krenemo u jednu veliku svrhu ,
Jevanđelja……Isusa Hrista
38. Koju vrstu muzike je brat Branham slušao, samo
gospel muziku ili neke stare kaubojske pesme?
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Oh, voleo je kaubojske pesme, western muziku. On i mama bi
znali da pevaju a deca bi nazad slušali i smejali bi se. On bi se
uvek okrenuo i… voleo je onu pesmu ’Vrteći žbun’ i voleo je onu
pesmu, kako se zove…?... nisam ni sanjao da će se Sarah preseliti
u Arizonu. On bi pogledao na mamu i pevao, ’Mi ćemo moći
pometlati ta mala gnezda, tamo negde na zapadu…’ čuješ li Louis
(?)… ’i neka ostatak sveta ide gde hoće…’ On je voleo te pesme.
Voleo je tu vrstu muzike. Voleo je i… Znam da nam nećete
verovati i smejaćete se ali voleo je klasičnu muziku. Da li biste
hteli čuti neku stvarno klasičnu muziku? Voleo je Bethovena,
voleo je te stvari. Bethoven nije bio hrišćanin, ali on je to voleo i
tu vrstu muzike. Ja je ne volim. (Zajednica se smeje – o.p.) Ali on
jeste voleo. Kao kad sam bio u Africi… tako da, kada smo bili
tamo, Joe je bio tu i David a ovi crnci su pevali a meni se to svidelo
pa sam se uključio i na kraju su pevali baš duboko ovako… jako
fin hor, kao što je Bernie rekao. Počeo se smejati i cela zajednica
se počela smejati pa sam pitao prevodioca šta je? Gledali su me
pravo u oči i pitao sam, ’Šta gledaš u mene?’ i smejao se. Pomislio
sam da to malo kose što imam više nije na svom mestu. Pitao sam,
’Šta se smejete?’ Rekao je, ’Pevaćemo jednu malu pesmu za
preznojavanje, za brata Billy-a.’ Oh, stvarno su to otpevali. Tako
da, sada znate šta volim, u redu.
39. Brat Branham je imao mnogo vizija. Da li ima bilo
kakvih vizija koje se nisu ispunile kao što je šatorska
vizija, vizija o mrkom medvedu i slično?
Pa, neću odgovoriti na ovo. Želim da odgovorim ali neću moći ući
u to jer ova pitanja… iako cenim što to pitate… Brat Billy ima
svoje mišljenje i ko god da je pitao to, biće mi drago da se vidimo
i reći ću ono što mislim. Ali, vi imate 1177 propovedi koje vam
prenose ovu Poruku i vama ne treba brat Billy, niti neko drugi koji
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će reći da li će nešto biti ili neće biti. Bog je to pomislio, prorok
je izgovorio, ja to verujem i time je sve rešeno. Hvala.
40. Sećam se nekog mesta gde je rečeno, ’Nemoj ubiti nešto
ako ne želiš to pojesti.’ Šta je sa životinjama kao što su
kojoti, pticama kao svrake i slično? Šta je brat
Branham mislio o tome?
Ne gospodine. Ja se … uvek kada dođe do tog pitanja, više puta
je postavljano…Ne, tata bi… ja mislim, koliko sam razumeo, on
nije govorio o predatorima i slično. Govorio je o tome ako bi neko
rekao recimo, ’Ej, hajde da ubijemo neku gusku i ostavimo je
prosto tako…’ ili da ubijete srnu i uzmete deo od toga. Ako nešto
ubijete, onda to i pojedete. Ali samo da nešto ubijete bez razloga,
to ne. On to nije radio. On je lovio i lavove i risove, kojote… puno
toga. Tako da, mislim, ako govorimo o grabljivcima, on nije
mislio na to. Tako ja to razumem. Ne da bih hteo da tumačim to
već pokušavam da razumem šta je rekao.
41. Koliko lovačkih pušaka je brat Branham imao?
Pokušavam da se setim… da li se sećaš brat Dough? Bilo ih je ili
52 ili 55. Mislim da je bilo oko 55 pušaka ali su njegovo vlasništvo
bili samo 2 ili 3.
Dobro, ispričaću vam još jedno svedočanstvo. Jel može još jedno?
U mojoj kancelariji u Tucsonu, kada sam došao iz Jeffersonvilla,
došao sam kući a brat George je živeo u Arizoni. Živeo je u kući
tada sa Rebekom. Vraćao se nazad a ja sam rekao, ’George, donesi
mi prosto jednu od tatinih pušaka, voleo bih si zakačiti jednu na
zidu moje kancelarije. Idi samo u dnevnu sobu i uzmi bilo koju.’
Tako da, on je to uradio i doneo mi baš onu pušku… znate, ovo
me malo dotakne… Sedeo sam malo i razmišljao i čitao. Ta puška
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je u mojoj kancelariji i ako ste bili tamo, ona je baš iza mojih leđa
i nekoliko jelenskih glava koje sam dobio. On je to čuvao u svojoj
kancelariji i rekao je tamo o tome kako je mama odlagala novčiće
koje je skupljala za pušku, pre no što je umrla. Tata je bio rekao,
’Ja imam tu pušku sada a jednom će je Billy imati.’ Nemate pojma
kako sam se osećao.
42. Kako bi brat Branham kažnjavao svoju decu?
Ooh, znao sam da je vreme da idemo. Reći ću vam kako on
kažnjava upravo sada: ’Sa kasetama.’ Kada ne živim onako kako
je rekao da treba. Ali, ne, vi mladi ljudi, moj tata… oh… nadam
se da mogu reći ovo na ispravan način. Znao je, kako da sve uradi
na pravi način. Brat Billy ne zna. Sećam se jednom… ako ovo
svedočanstvo bude predugačko samo me prekinite. Tata je radio
u kancelariji a u ono vreme, sva ta pošta koja je stizala… imali
smo malu mašinu za kucanje. U ’Voice of God’ sada imamo oko
58 zaposlenih unutra i preko 40 njih napolju. Sa jednom mašinom
za kucanje i jednog momka koji nije znao razliku između A i Z
(brat Billy Paul misli na sebe – o.p.). Nisam imao nikoga ko bi
proverio šta sam napisao. Sećam se da… moram ovo ispričati…
napisao sam jednom jednoj sestri i zahvalio joj što nam je pisala
a na kraju završite nekako sa, ’Neka te Bog blagoslovi i nastavi
da pritiskaš napred u borbi’, znate već… ’Neka te Gospod
blagoslovi,’ ili ’neka ti učini ovu ili onu stvar,’ kao i sada što
pišemo. Oh, stari brat Billy je bio u žurbi i kada sam to napisao,
ona je isekla taj deo i pitala me ponovo, ’Šta ovo znači brate
Billy?’ Nisam znao o čemu ona priča? Pogledao sam tamo i
shvatio sam, da nisam pritisnuo ispravno slovo. Umesto da kažem,
’Nastavi da pritiskaš u borbi,’ ja sam napisao ’Nastavi da pritiskaš
flašu.’ (Zajednica se smeje. Na engleskom: Battle je borba a bottle
je flaša – o.p.) Znate, ima razlika između slova ’a’ i slova ’o’.
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Tako da, sestra Grace to sada proverava za mene. Rekao sam joj
da me proveri u pisanju pre no što nešto pošaljem nekome.
Svejedno, da skratim, prosto je znao kako da nas ispravi. Mama
je većinom bila ta, koja nas je korigovala. Da li je ovo poslednje
pitanje? U redu. Jer želim da vam kažem još jedno svedočanstvo
i ne želim da vas držim predugo, žao mi je. Ali, dobro. Mama je
bila ta, koja nas je korigovala a tata je uvek bio negde otišao pa je
to prepustio mami. Ali ona je znala kako da to uradi. Znala je da
kazni decu sa šibom i sve to, znate već. Sada vam moram ispričati
još nešto. Dolazili smo kući iz Arizone, od jednog brata, od brata
Moore-a, postao sam melanholičan dok sam vozio putem.
Nedostajali su mi Louis i momci jer smo bili već nedeljama van
kuće. Rekao sam, ’Tata, voziću celu noć.’ On je voleo da ide u
krevet u 8, znate. Ja sam rekao, ’Tata, hajde da idemo kući. Zar ti
se ne ide kući?’ Video je da mi je skoro do plakanja. Rekao sam,
’Nisam video Louis i momke.’ On je rekao, ’Oh, ni ja, nisam
video mamu i decu već 3-4 nedelje. Razumem te ali, samo nastavi,
idemo dalje.’ Video je da ću se već rasplakati. Rekao je, ’Ne, biće
sve u redu. Nismo li imali predivne službe?’ Rekao sam, ’Jesmo,
ali želim da idem kući.’ Rekao je, ’Da, ići ćemo kući, sutra ili
sledeći dan, poljubiću mamu malo potepati decu i bićemo spremni
da idemo sledeći dan.’ (Zajednica se smeje – o.p.) Znao je tačno
kako da sve sredi.
Ali, dobro, ukratko da kažem o kažnjavanju. On bi uvek ušao,
braćo, i rekao bi… želim da slušate sada jako pažljivo. Da li me
volite? I ja vas volim. Moj tata me nikada, nikada nije udario…
slušajte, …a da mi nije rekao zbog čega dobijam batine. Molim
vas, želim da razumete. Pitao je, ’Da li znaš zašto ćeš sad dobiti
batine?’ Rekao bih, ’Ne.’ Uglavnom bih znao zašto… On je
rekao, ’Tata će ti reći zašto.’ Onda bi mi rekao zašto i pitao bi me
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da li sam to uradio. ’ Ja bih odgovorio, ’Da, uradio sam to. On bi
pitao, ’Sada mi kaži: Da li zaslužuješ batine za to?’ Rekao bi, ’Da
gospodine, zaslužujem.’ Ali, jako retko me je tata istukao. Želim
vam ispričati još jednu priču ili dve. Jednom, na skupovima kod
brata Bordersa… ah, ispričaću to kasnije. Napravio sam jednu
grešku prilikom kažnjavanja dece batinama. Jednog dana je tata
došao do mene i imao je kaiš, ovako širok. Već sam znao šta sledi.
Rekao je, ’Paul!’ Rekao sam, ’Da.’ Rekao je, ’Znaš li šta si
uradio?’ Rekao sam, ’Da.’ Rekao je, ’Jesi li zaslužio batine?’
Odgovorio sam, ’Jesam.’ A on kaže, imao sam oko 12-14 godina,
’Hoćeš li da te tata istuče sa kaišem ili hoćeš da tata popriča sa
tobom?’ Rekao sam, ’Popričaj sa mnom.’ Samo sam jednom
napravio takvu glupost, jer tatin kaiš je malo boleo. Ali pamtiću i
taj razgovor do kraja života (Zajednica se smeje – o.p.) Svejedno,
on je prosto znao kako da vas ispravi. Sada da ispričam ono sa
bratom Bordersom. Ušli smo u crkvu jednom i brat Borders je
ušao... Ne znam da li sam bio u San Jose, brate Dough, ne sećam
se? Tata me je poslao da kažem nešto redarima ili propovednicima
ili slično. Brat Borders je došao i rekao tati, ’Billy je uradio ovo i
ono…’ Baš je ispričao svašta o onome šta sam uradio. Tata je
rekao, ’Da gospodine. Da, brate Borders, razumem.’ Ja sam baš
stajao tamo i brat Borders je rekao, ’Mislim da Billy nije trebao to
da uradi.’ Tata je rekao, ’Ja sam mu rekao da to uradi.’ To je
završilo priču. Brat Borders je rekao, ’U redu, brate Branhame.’
Kada je brat Borders otišao, mislim da je to bilo kod njega ili kod
nekog drugog, svakako, nije me ispravio pred bratom već tek
pošto je otišao, ne pred bratom Bordersom. Rekao je, ’Paul, šta si
uradio?’ Rekao sam mu šta sam uradio. Rekao je, ’Nisam ti rekao
da to uradiš na taj način.’ Rekao sam, ’Šta, nije tako trebalo?’
Rekao je, ’Ne. Rekao sam ti da to uradiš na ovakav i ovakav
način.’ Pogrešio sam, ali me nije hteo ispraviti pred bratom
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Bordersom zato što je znao da radim ono što sam mislio da je
ispravno, u neznanju. Znao je kako da vas ispravi. Kako god da je
bilo.
Brat koji čita pitanja kaže, ’Poslednje pitanje je:’
43. Koji ti je omiljeni događaj, koji je ostao u tvom sećanju
sa tvojim tatom?
Svaki put… nema ničeg tako…Razmišljao sam o više stvari ali
mislim da, najdragocenija stvar koje se sećam je bila…Mogu li
imati 10 minuta? Neću da ispričam to svedočanstvo večeras ali
mislim da je najlepša stvar koja mi se ikada desila je, kad mi je
Gospod dozvolio da vidim anđela Gospodnjeg. Mislim da je to
najupečatljivija stvar u mom životu i od tog trenutka mogu uvek
da kažem kada je blizu. Kao što sam vam rekao na početku ove
male službe pitanja i odgovora, da vam se zahvalim što sam
mogao biti ovde. Što ste se molili za mene da ne budem tako
nervozan ali odgovorio sam najbolje što znam u mom srcu. Volim
vas. Ako ima bilo šta što sam rekao a da se ne slaže sa ovom
Porukom, vi se držite pravo onoga što je Poruka rekla. Ona je
savršena. Kao što sam već rekao, video sam sve vrste isceljenja,
sve na šta možete samo pomisliti. Jedna od najvećih stvari u mom
životu je bila kada sam video kako moj tata može udariti đavola.
Znate, svako dete misli da je njegov tata najjači i može nadvladati
bilo koga. Ovo je napravilo razliku, jer sam znao da tata može da
izađe na kraj sa đavolom. Nije važno koliki bogalj je neko dete
bilo, koliko mrtva je neka osoba bila… kada je moj tata
razgovarao sa Gospodom, on je imao odgovor. Mogao bih ovde
stajati sve dok nisam spreman da idem kući i ispričao bih vam
jedno svedočanstvo za drugim. Znam da ste ih čuli sve već ranije.
Ali ja volim da pričam o istini. Ne volim da ponavljam ono što
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znate, međutim, kada pričate o tim stvarima one postaju realne.
On, želi da vam ispričam o tome. Ja nikad nisam imao iskustvo sa
Bogom. Sedeo sam u crkvenim klupama i nikad nisam imao
iskustvo sa Isusom. Onda sam imao jedno, koje je bilo pravo.
Tada, sa oko 16-17 godina… možda će ovo biti samo za jednu
osobu… ali, da bih mogao živeti ceo ovaj moj život i da bih
mogao dati odgovor na sva pitanja na koja sam pokušao da
odgovorim iz celog srca, trebao sam doći do tog ličnog iskustva
sa Isusom. Sotona je tada počeo da kuca na vrata… moga srca.
Nikad se nisam sakrivao da pušim ili pijem, da idem na zabave.
Nikad to nisam radio. Tata bi mi rekao ako bih otišao. Ali, sotona
je počeo da deluje na meni i kada sam počeo da odlazim u svet,
radio sam sve redom. Nije bilo ništa, što nisam isprobao. I stidim
se, da vam to kažem ali osećam se vođenim da ispričam ovo,
zasigurno je to za nekoga. Omladino, bez iskustva sa Bogom ne
možete uspeti. Morate imati lično iskustvo sa Isusom Hristom. Ja
sam bio otišao od Gospoda, još sam živeo u kući ali sam počeo da
pušim, da pijem, da radim stvari koje ne bih trebao… Znam da me
volite i poštujete ali, biću iskren sa vama jer verovatno to nikada
više neću ponoviti u životu. Došao sam jedne noći kući i nisam…
bio sam vani na nekoj zabavi, iako nisam čak ni popio. Došao sam
kući, sišao dole stepenicama. Tog jutra sam ustao i izašao napolje
a tata je prao svoj auto. Rekao mi je, ’Došao si sinoć kasno, jel
tako Billy?’ Rekao sam, ’Da.’ Pitao je, ’Šta si radio?’ Prosto
nisam imao hrabrosti da mu kažem. Rekao sam, ’Tata, želim da
odem od kuće.’ Pitao je, ’Zašto?’ Rekao sam mu, ’Tata, prosto ne
mogu da živim ovo. Previše te poštujem. Želim da odem iz kuće.’
Rekao je, ’Nemoj to da radiš, Billy.’ Rekao sam, ’Tata, odlučio
sam to već neko vreme. Odlazim odavde.’ Najveća greška koju
sam ikada napravio u svom životu je bila, što sam napustio dom.
Rekao mi je, ’Nemoj da odeš, Billy. Ostani ovde.’ Rekao je, ’Biće
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sve u redu, nemoj da brineš.’ Rekao sam, ’Ne tata, moram da
idem.’ Rekao je, ’Billy, pre nego što odeš…’ Rekao sam, ’Želim
da izlazim i želim da radim ono što ostala deca rade. Želim da
pijem, pušim želim da idem na igranke. Želim da radim sve ono
što ostali rade.’ Rekao sam, ’Tamo su moji prijatelji i želim da
budem sa njima.’ Rekao je, ’Billy, nemoj to da radiš.’ Rekao sam,
’Da, želim da idem, tata.’ On je prao svoj auto marke Šampion.
Znate kakav je to auto? Naslonio se na haubu od auta i rekao je,
’Paul, pre nego što odeš, hoćeš li mi učiniti uslugu?’ Rekao sam,
’Naravno, tata.’ Rekao … (Brat Billy Paul plače – o.p.) Verovatno
ne bih trebao ni da vam ispričam ovo ali osećam se vođenim da to
ipak uradim. Rekao je, ’Ispruži svoje ruke prema tati.’ Ispružio
sam se prema njemu. Rekao je, ’Ne na taj način Paul.’ Rekao sam,
’Kako to misliš, tata?’ Rekao je, ’Ispruži obe ruke vodoravno.’
Uradio sam, kako je tražio. Rekao je, ’Sotona, kako se usuđuješ
uraditi to?’ Rekao mi je, ’Greh će te odvesti dalje nego što želiš
ići.’ Rekao je, ’Paul okreni se i pogledaj na zid od garaže.’ Deco,
sunce je sijalo a kada sam se okrenuo na zidu se ocrtavao savršeni
krst. Rekao je, ’Billy, ti si danas baš tu, na raskršću u svom
životu.’ Rekao je, ’Da li se sećaš anđela, u Vandaliji, Illinoisu,?’
Rekao sam, ’Da, sećam se.’ Rekao je, ’Bog te je voleo i
počastvovao i ako ti želiš ići tim putem dole, tu postoji znak koji
pokazuje da to vodi u pakao. A ovaj put vodi ka golgoti.’ (Brat
Branham je pokazivao na senku krsta i ruke koje su bile u
horizontali kao simbol širokog puta koji vodi u pakao a vertikalni
pravac na krstu je simbol znaka koji vodi ka golgoti – o.p.) Rekao
je, ’Tata ne može da te navede da ideš ovim putem, to je do tebe.’
Rekao je, ’Mogu ti reći istinu ali Billy, ti znaš istinu.’ Rekao sam,
’Da, znam.’ Rekao je, ’Ali ako ti ideš ovim širokim putem
danas…’ Ovo sada volim…! Rekao je, ’on će te odvesti u slepu
ulicu ali pre no što tamo dođeš, da znaš, da sam te zahtevao pod
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znakom: Bog će te okrenuti nazad, momče!’ On će te vratiti jer na
kraju ti ćeš biti ovde.’ Rekao je, ’Ali, to će biti težak put, put
nazad. Ipak, tata će biti uz tebe na celom putu. Neću ti prevideti
grehe i ne bi trebao da živiš ovde i da činiš to što činiš.’ Rekao je,
’Ovo nije moja kuća, ovo je Njegova kuća. Samo mi je dozvolio
da upravljam njome.’ Rekao sam, ’Da, znam. Ja želim da idem,
tata.’ Rekao je, ’U redu.’ Otišao sam, počeo sam da idem kroz
život pomalo, nekoliko godina. Sve što sam vam rekao da nisam
uradio, sve sam to radio. Kada sam se vratio kući pojavilo mi se
nešto… još pre nego sam otišao od kuće sam imao problema sa
stomakom. Stomak mi je bio baš loš. Da vam ovo malo bolje
objasnim… Rekao mi je, ’Ako kreneš ovim putem na dole, Bog
će te okrenuti nazad, Paul.’ Rekao sam, ’Da.’ Rekao je, ’Ali, to će
biti težak put nazad.’ Rekao sam, ’Znam, tata.’ I kako sam išao
tim putem, kako sam hodao, sotona je postajao sve jači i jači.’
Pomislio sam, ’Nema nikog…’ Sećate li se onog svedočanstva od
ranije, o kockanju? Sećam se jedne noći, voleo sam da se kartam.
U Indijani je ilegalno da se kartate, da igrate poker. Ja sam upao
u jednu pokersku igru, već sam mesecima bio deo toga. Igrao sam
u jednoj sali poker. Mislio sam da niko ne zna da igra bolje od
mene, znate već. Sve sam radio o čemu možete razmišljati. Jedne
noći, bila je baš dobra partija i puno novca je bilo u pitanju.
Pomislio sam da niko ne ume da povlači kao ja. Mislio sam da
sam najbolji igrač pokera koji postoji. Došao sam na tu partiju a
diler koji je bio na ulazu, kojeg nisam znao, je rekao, ’Žao mi je,
ne možeš ući ovde.’ Rekao sam, ’Da, mogu. Stalno igram ovde
karte.’ Rekao je, ’Ne, ovo je privatna partija sada a ja te ne
poznajem pa ne možeš ući.’ Rekao sam, ’Ma, mogu ući.’ On kaže,
’Ne, ne možeš.’ Rekao sam, ’U redu,’ i počeo sam izlaziti napolje.
Tamo je sedeo i vlasnik tog mesta koji je rekao, ’Oh, on igra stalno
ovde karte. On je u redu. Pusti ga da sedne.’ Zato što je to ilegalno.
- 50 -

Odgovori na pitanja omladine – brat Billy Paul Branham

Rekao je, ’On može ostati ovde. To je sin od propovednika
Branhama.’ Onaj diler me je pogledao i kaže, ’Jesi li ti sin od
propovednika Branhama?’ Rekao sam, ’Ne gospodine.’ Diler
reče, ’Čini se da jesi?’ Rekao sam, ’Ne gospodine…’ pred svim
ljudima koji su bili tamo, ’propovednik Branham ne bi imao sina
kao što sam ja.’ Nisam…nisam ga želeo obrukati do te mere.
Nastavio sam sve više i više. Sve sam se više udaljio od Boga.
Jednom sam prolazio ulicom, živeo sam sa bakom. Pomislio sam,
’Otići ću u crkvu.’ Tako sam jedne večeri otišao u crkvu a tata i
ja smo bili dobri ali nisam mogao sa njim raditi zajedno u
skupovima, on to ne bi dozvolio. Kada sam otišao u crkvu, seo
sam u poslednju klupu. Tata je izašao da propoveda. Nije znao da
sam ja tamo, jer nisam dolazio već mesecima. Rekao je, ’Pa, drago
mi je za sve koji su došli.’ Nije me čak ni video. Rekao je,
’Večeras ćemo otvoriti Biblije, govoriću na temu: Izgubljeni sin.’
Pomislio sam, ’Oh, Bože moj.’ Samo sam se skupio nazad u
sedište. Počeo je da propoveda o izgubljenom sinu i rekao je,
’Kako je tata pogledao dole putem a tamo gle, njegov sin se vraća
kući. Eno ga.’ Ljudi, tamo sam ja bio. Rekao je, ’Idite, donesite
najdeblje tele, najbolji prsten, obucite ga jer večeras se moj sin
vraća kući.’ Propovedao je o tom izgubljenom sinu a ja sam se
osećao osuđenim, osuđenim i osuđenim. Rekao je, ’Znam da
možda neko ovde oseća istu stvar.’ On je nastavio i nastavio. Na
kraju, ja sam se samo opirao i opirao. Tata je uputio oltarski poziv
a ja nisam hteo ići. Prosto nisam hteo to uraditi. Konačno je neko
od đakona došao do mene i počeo da deluje sa mnom. Rekao je,
’Billy, zar ne bi hteo ići tamo do oltara?’ Rekao sam, ’Ne.’ On je
nastavio a ja nisam hteo da se sramotim pa sam samo izašao
napolje. Posle jedno 3-4 dana, tata me je pozvao i rekao, ’Sine,
riba trza.’ Ako želite da pridobijete moju pažnju, samo to kažite
na taj način… Rekao je, ’Riba trza, hajde na pecanje sa mnom.’
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Rekao sam, ’Naravno.’ Tako da smo otišli do reke, nije uopšte
ništa spomenuo, došao bi malo bliže do mene dok smo pecali, pa
došao još bliže sve dok nismo sedeli jedan do drugoga. Rekao je,
’Paul.’ Rekao sam, ’Da?’ Bilo mi je drago kada sam te video u
crkvi u nedelju. Rekao sam, ’Hvala, tata. Svidelo mi se.’ Rekao
je, ’Ne misliš valjda da sam propovedao tu propoved zato što si ti
bio tamo?’ Rekao sam, ’Ne, tata. Znam da to ne bi uradio.’ Rekao
je, ’Ne, Billy. Bog mi je to stavio na srce još pre nekoliko meseci
ili nedelja.’ Rekao je, ’Video sam brata tog i tog kako dolazi do
tebe i priča sa tobom kada sam uputio oltarski poziv.’ Rekao sam,
’Da.’ Rekao je, ’Pozvao sam ga u kancelariju, Billy, posle službe.’
Rekao sam mu, ’Ja te cenim što se trudiš oko Billy-a ali, nemoj to
još jednom uraditi mom sinu. Pusti Isusa da to uradi. Moli se za
njega i nemoj prestati da se moliš za njega ali nemoj da osramotiš
mog sina.’ Znao je kako da se ophodi u svakoj situaciji. Ja sam
nastavio tako i nastavio pa sam konačno došao do tolikog pića da
mi je stomak bio u čirevima. Jedne noći sam išao u crkvu i
prelazio tako ulicu sa bakom. Tata je bio u Koloradu a ja sam
živeo kod moje bake. Prelazili smo ulicu a ja sam morao da
povraćam. Krvario sam u želucu. Odveli su me u bolnicu, bio sam
još mlad, dete. Uradili su test na čiru i pokazalo se da je došlo do
gangrene. Jel to prava reč, sestro? Jel to tako nazivaju, gangrena?
Trebali su mi uraditi kolostomju (operaciju na crevima,
uklanjanje dela debelog creva – o.p.) jer nisam mogao jesti, hrana
ne bi prolazila kroz crevo… Doktor je rekao, ’Žao mi je što
moram ovo da uradim, Billy, ali nema drugog načina da ti spasimo
život.’ Zaboravio sam koliku sam imao temperaturu, bio sam u
bolnici nekoliko dana i pokušali smo nekako da saznamo gde je
tata. Kada smo uspeli… kada smo uspeli… pokušao sam ali nisam
mogao da stupim u kontakt sa njim. Rekli su mi, da će me operisati
i da ću nositi kesicu sa sobom do kraja mog života. Rekao sam,
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’Da li možete samo malo sačekati, dok moj tata ne dođe kući?’
Rekli su, ’Ne, jednostavno je prekasno.’ Rekao je, ’Billy, nećeš
živeti još samo možda 72 časa…’ Put prestupnika je težak! Tako
da smo odlučili da krenu da me operišu. Tog jutra, oko sedam sati,
osetio sam ruku kako me dodiruje na ramenu. Digao sam glavu a
to je bio moj tata. Pitao je, ’Šta se događa, Billy?’ Rekao sam,
’Tata…’ Objasnio sam mu o čemu se radi. Rekao je, ’Sećaš li se
one noći u Vandaliji, kada je anđeo došao u sobu i dozvolio ti da
ga vidiš?’ Rekao sam, ’Da.’ Rekao je, ’Mama i ja smo bili u
Koloradu, na planini. Taj isti anđeo je došao i rekao, ’Idi do Billya, brzo.’’ Rekao je, ’Nije mi rekao šta nije u redu. Vozio sam
pravo ovamo.’ Rekao sam, ’Tata, moli se za mene.’ Rekao je,
’Ne.’ Pitao sam, ’Zašto?’ Nisam ovde ja taj koji je zgrešio. Ti si
onaj koji je otišao od Boga, ti si zgrešio.’ Rekao je, ’Ti se pomoli.’
Pitao je, ’Želiš li da se vratiš nazad?’ Rekao sam, ’Hoću!’ Predao
sam moj život Isusu tog dana, ponovo ga posvetio Njemu. Doktor
Burner je ušao i rekao, ’Brate Branhame, žao mi je zbog ovoga.’
Tata je rekao, ’Hoćete li ga još jednom pregledati, doktore?’
Rekao je, ’Ne mogu, brate Branhame. Moramo ispoštovati termin
plan.’ Tata je rekao, ’Da, ali Billy je bio otišao od Boga doktore
Burner. Ali danas se vratio kući. Izgubljeni sin se vratio kući.’
Rekao je, ’Uzmite ga na pregled samo još jednom.’ Uzeo me je
radi pregleda, ispitao sve, vratio se nazad i rekao, ’Poštovani brate
Branhame, krvarenje se zaustavilo.’ Rekao je, ’Billy ne mora ići
na operaciju!’ Sve je u redu, Njegovo ime je Isus. Da li ga
poznajete danas? Hajde da otpevamo to.
Isus, Isus, Isus!
Ima prosto nešto u tom Imenu…
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Pitanja na koja je odgovarao brat Billy Paul Branham:

1. Čuo sam da brat Branham nije dopustio svojoj porodici da
jede ostatak dana nakon Večere Gospodnje. Da li je on
vama kao deci objasnio razlog zašto je to tako bilo?
2. Kako je brat Branham okupljao porodicu oko Reči i kako
je sestra Meda održavala ta okupljanja kada je brat
Branham bio odsutan?
3. Šta je brat Branham dozvolio ili želeo da njegova deca
rade u nedelju kada nisu bila u crkvi?
4. Kakve vrste knjiga su se čitale u vašem domu i da li je brat
Branham čitao knjige kao od Zane Grey-a (romanopisac
koji je pisao o divljem zapadu i kaubojima – o.p.) ili slične
nakon obraćenja?
5. Kako možemo znati da li imamo Svetog Duha?
6. Šta će se desiti sa mojom mačkom posle uznesenja, pošto
ćemo mi otići?
7. Kako je izgledao tipičan božićni dan u tvom domu?
8. Pitao sam se kako je tvoja porodica slavila Božić dok si
odrastao? Da li ste imali božićnu jelku?
9. Kako je vaš tata slavio Božić sa vama kao porodicom? Da
li ste imali božićnu jelku? Da li ste razmenjivali poklone?
Hvala na odgovorima.
10. Iako mi ne verujemo u Noć veštica, kako se brat Branham
ophodio prema svojoj deci koja su se maskirala i dobivala
poslastice od prijatelja ili porodice tokom Noći veštica?
Šta misliš, da li bi on dozvolio to isto i danas, pošto su se
običaji malo promenili?
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11. Šta misliš o tome da se ide na put a da je predviđeno
zaustavljanje u Kaliforniji? Ne da to bude konačno
odredište već samo zaustavljanje ili noćenje?
12. Čuo sam od ljudi koji su pričali sa bratom Branhamom da
je rekao da ne treba da vozimo automobil marke Mustang.
Da li je to istina?
13. Da li se možeš setiti nekih posebnih smernica koje je brat
Branham dao vezano za izlaske i zabavljanje?
14. U hrišćanskim krugovima danas čujemo puno o izlascima
sa svojim partnerom a da pri tome nađete dadilju koja će
pričuvati vašu decu dok vi izlazite sa suprugom. Pošto je
Brat Branham bio toliko odsutan, da li se trudio da nađe
neko vreme za sestru Medu i sebe? Da li je dao vama neki
savet u vezi sa time ili da li ste čuli možda nekog drugog
koji govori na tu temu?
15. Da li je brat Branham odobrio da vam svetovni prijatelji
dolaze kući ili da vi idete njihovim kućama?
16. Da li je brat Branham ikada dozvolio nekome ili grupi da
jedu bilo gde u crkvi, na spratu, u podrumu ... itd? Takođe,
da li je Brat Branham išta rekao oko toga da li je dobro da
se jede u nekoj denominacijskoj crkvi posle sahrane ili
venčanja.
17. Kako se osloboditi Duha gorčine?
18. Kada neprestano ponavljamo greške u nekoj teškoj
situaciji i imamo pogrešan stav ili slično, hoćemo li trpeti
posledice u budućnosti zbog toga iako nam je iskreno žao
za sve to?
19. Znam da Brat Branham govori o igrama sa kockama i
kartama. Da li je dozvolio da se igrate igre kao ’Idi pecaj’,
’Preskoči’ ili slično?
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20. Kakve je aktivnosti i sportove brat Branham odobrio
svojim devojčicama?
21. Da li je Brat Branham prisustvovao rodeu, karnevalima,
sportskim manifestacijama, danu veterana i sličnim
događajima?
22. Da li je vaša porodica ikada išla na javne plaže na kojima
su drugi ljudi nosili neprikladnu odeću?
23. Da li je Brat Branham dozvolio sunčanje, ležanje na suncu
u vašem domu dok ste vi i sestre odrastale?
24. Da li je bratu Branhamu smetalo što njegove devojke nose
kupaće kostime kada plivaju samo sa devojkama?
25. Da li je brat Branham nosio kupaće gaće?
26. Brat Branham je često govorio o tome kako muškarac koji
nosi šorceve je mekušac. Da li se to odnosi na sve
slučajeve, uključujuće plivanje ili sport kao što je fudbal?
27. Da li je brat Branham dozvolio tvojim sestrama da farbaju
ili menjaju nijanse svoje boje kose? Da li je Brat Branham
dozvolio sestri Branham da oboji svoju kosu?
28. Da li su se nosile suknja-pantalone u kući Branhamovih?
Ako da, pod kojim okolnostima, koliko često i za koju
svrhu?
29. Da li je Brat Branham dozvolio svojim devojkama nositi
suknje sa rajsferšlusom napred.
30. Da li je brat Branham dozvolio svojim kćerkama da nose
pidžame?
31. Da li je brat Branham dozvolio svojim devojkama da
koriste providan lak za nokte?
32. Kakav stav je brat Branham imao prema svojim ćerkama
koje su nosile delove skupog nakita (sa stilom) i nisu išle
u prodavnicu sitnih proizvoda radi kupovine istog?
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33. Dok je brat Branham bio na sceni i putovao sa jednog
mesta na drugo, siguran sam da je sreo male grupe vernika
koji su izrazili zabrinutost što nemaju crkvu Poruke u koju
mogu ići. Šta je prorok rekao vezano za tu situaciju, jer
znam da je govorio o tome ’da se jede pita sa višnjama a
koščice se izbacuju?’ Tako puno nas smo uvereni da nije
u redu posećivati crkvu koja propoveda protiv proroka ili
propoveda suprotno Njegovoj Reči dodajući ili
oduzimajući. Da li je brat Branham imao takve probleme
i ako jeste, šta je govorio ljudima o tome?
34. Kakvu praksu je brat Branham imao sa uzimanjem obroka
u restoranima gde se služi alkohol? Da li je pravio razliku
ili je jeo tamo pod određenim okolnostima?
35. Šta je sa restoranima gde se pušta Rock’n Roll muzika ili
druga vrsta svetske muzike. Šta je brat Branham radio u
tim situacijama?
36. Brat Branham govori o gospel muzici koju je neko pevao
koji isto peva i svetsku muziku kao Elvis Presley. Da li
treba da slušamo hrišćansku muziku koju pevaju svetski
pevači, na primer sa ošišanom kosom, našminkani i
slično?
37. Ima različite muzike u mnogim crkvama, kada idete na
razna mesta po celom svetu. Različiti tipovi muzike,
stilovi, crnačka, duhovna, znam da afričke crkve imaju to,
pa čak u nekim delovima Kanade… Da li je brat Branham
izrazio neke misli oko toga? Da li je povlačio crte što se
tiče različitih tipova muzike u crkvama?
38. Koju vrstu muzike je brat Branham slušao, samo gospel
muziku ili neke stare kaubojske pesme?
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39. Brat Branham je imao mnogo vizija. Da li ima bilo kakvih
vizija koje se nisu ispunile kao što je šatorska vizija, vizija
o mrkom medvedu i slično?
40. Sećam se nekog mesta gde je rečeno, ’Nemoj ubiti nešto
ako ne želiš to pojesti.’ Šta je sa životinjama kao što su
kojoti, pticama kao svrake i slično? Šta je brat Branham
mislio o tome?
41. Koliko lovačkih pušaka je brat Branham imao?
42. Kako bi brat Branham kažnjavao svoju decu?
43. Koji ti je omiljeni događaj, koji je ostao u tvom sećanju sa
tvojim tatom?
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Beleške:
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