Време на обединяване и знамение

Уилям Бранхам

ВРЕМЕ НА ОБЕДИНЯВАНЕ
И ЗНАМЕНИЕ
Проповядвано на 18. 08. 1963 г., САЩ
Добър вечер.
За мен е привилегия да стоя тази вечер на това място. Пристигнах тук днес сутринта, след
молитва към Господа. По пътя слушах по радиото проповед на брат Смит, цветнокожия ни
брат. Чу ли го днес някой? Ако не се лъжа, той е от Охайо. Някой ми споменаваше за него и
ми каза: “Би било добре ако го чуеш". А аз му отговорих: “Случайно вече го чух". Съвсем
ясно говореше за това, че греха в света нараства.
После минах на друга вълна и там проповядваше някой друг. И когато пристигнах тук,
помислих си, че съм закъснял за сутрешното събрание. Наистина ние имаме голяма
привилегия, че можем да служим на Господа на това място тази вечер.
Бих искал да припомня посланието на брат Невил от преди няколко дена, при
погребението на сестра Виивер, която вие всички познавахте.
В тази връзка имам впредвид мъжа, който тази вечер ще бъде покръстен. Тази сестра я
покръстих аз тук, в този басейн за кръщение. Бяха я довели в инвалидна количка, защото
умираше от рак и по думите на лекаря и оставаше само една нощ живот. Лекаря не даваше
никаква надежда за изцеление. Аз се опитах преди това да отида при нея в къщи, за да говоря
с нея за Божието изцеление, обаче тя все повтаряше: “Не съм достойна да влезеш в моя дом.
Не съм достойна проповедник да влезе в къщата ми. Аз съм грешница".
Едва след това каза: “Господи, не бих искала да умра така".
Сестра Вебер ме заведе у тях. Аз влязох там изморен, след току що свършилото
богослужение. Когато и прочетох от Писанието и се молих за нея, беше спасена. Тя едвам
можеше да си вдигне ръката, искаше да я подаде на всички. Нещо в нея се беше променило.
И докъто си подаваха ръце, аз я видях във видение да отива към курника и да се връща. И
казах: “Всичко е наред. Сега вече всичко ще бъде наред". Това стана преди 18 години. И през
цялото това време рака не се приближаваше до нея. Тя не умря от рак, а от инфаркт. Давали
са и кислород, но не са могли да и помогнат.
Мислех си как преди да се разотидат, хората пееха: “И тогава дойде Исус". Точно това
стана. Той дойде и продължи живота и с 18 години.
Предстои ми серия големи събрания. Тогава ставам нервен. Днес сутринта бях много
притеснен. Качих се горе за да се моля. Сега съм тук, у дома. Изпразих семейството си и
Аризона, за да могат децата да ходят на училище. Тук съм, за да си почина. Другата седмица
с брат Вууд и с никои други ще отидем на лов. Ще отидем и Кентаки. Съвсем случайно
дойдох точно в деня, когаго почина сестра Виивер и можах да помогна на брат Невил с
погребението. Не искам много да говоря за това. Вие знаете за какво говорят хората наймного.
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Мисля, че едно от най-страшните неща е, когато някой мъж, или жена непрекъснато
критикуват нещо. Винаги съм се молил: “Господи, пази ме от това". Вижте, това отслабва
вярата. Знам, че когато остаряваме, на всекиго ни се случва това, или онова. Знам, че броя на
тези дребни неща се увеличава, когато остаряваме. Просто е така. Мисля, че е много лошо,
когато сатана увенчава живота на някои стареещи хора с това, че стават сварливи. Надявам се
никога да не стана такъв. Надявам се да пренеса бремето си и да стигна до мястото, на което
живота ми ще е увенчан е Божията слава. С Неговото търпение, доброта, кротост,
спокойствие и изпълнен със Святия Дух.
Що се отнася до мен, нервноста е едно от главните неща, която цял живот ми е правила
проблеми. Когато съм много уморен, ставам много притеснен. Имам чувтвото, че никой не се
грижи за мен. Знаете какво имам впредвид. И вие ги изживявате тези неща. Май че имам
голяма доза от това. Нали знаете, че по някога е толкова напрегнато, че едва смогвам. И
тогава идва напрежението. Хваща ме главно тогава, когато имам много видения. Гледам
някого и си мисля: “Това е видение — не, в действителност е, — или е видение? Не, в
действителност е". Не мога да разбера какво е. И после човек се свие и си казва: “Какво съм
направил? Тук съм, вече съм на 50 години и още нищо не съм направил за Господа.
Остарявам".
И после идва притеснението. Братята, които са на моята възраст знаят как се наричаше
преди това състояние. Баща ми говореше за това, и аз се чудех какво има впредвид. Сега вече
ми е ясно. И после имаме такова усещане, но то е лъжливо. Човек може сам да си го усложни.
Опитах се малко да се успокоя и да се подготвя за голямо изкачване, което както смятам
скоро ще настане. Трябва да отида на евангелизация в Ню Йорк и после в Шревепорт и после
обратно във Феникс. После пак на запад и после на границата на САЩ. Подготвяме се и за
презокеоанско пътуване през следващата година в март, или април, като се започне от
Стокхолм, или Осло и после около света, ако бъде възможно.
Сега съм в къщи, за да си почина и въстановя. Ако даде Господ следващата неделя ще съм
отново в Кентаки. Ако иска Господ и ако брат Невил няма нищо против, следващата неделя
ще проповядвам пак. Вярвам, че Той ще ни го даде. Аз знам, че ако даде Господ, след кратко
време ще замина от тук за дълго време.
Ще ви давам в кратки послания това, което имам на сърце, за да може по-лесно да го
разберете. Така ще можем да имаме общение. Имам редица послания, които получих в
последно време. Пет, или шест. Няколко дена прекарах на лов. Отивам в гората. Взимам си
лист и хартия. И като се развидели, сядам до дървото. Ако не мога да заспя, започвам да се
моля. И тогава Господ ми дава нещо. Аз си правя бележки. Разбирате какво имам впредвид.
Аз получавам тези неща, когато съм сам. После се връщам тук и го преписвам. И когато
трябва да проповядвам, отново си ги препрочитам, за да знам от къде да почна. И днес
направих така.
Ако иска Господ, днес ще ви говоря. Опитвам се максимално да съкратя тези послания, за
да не ви говоря няколко часа. Господ ми помогна в Чикаго и цялото послание излезе за 30
минути. След това дойде един брат и ми каза: “Не вярвах, че ще успееш". 30 минути вместо
2-3 часа. Може би и тази вечер ще успея и така ще се науча да говоря по-кратко, за да не ви
задържам дълго.
Бог да ви благослови! Където и да бих отишъл, никога няма да намеря такова място, като
тази скиния. Това е дом, чудесен дом.
Исказвам съболезнованията си на семейство Виивер, а също и на семейството на онзи
скъп цветнокож брат, който също почина. Молих се за него кратко, преди да почине. Той
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беше много мил човек. Сега е у дома с Господа. Всички трябва да си отидем. Това го знаем.
Нека Господ даде покой на душите им и очакваме, че един ден и ние ще се присъединим към
тях в земята, в която няма болести, страдания и смърт. А до тогава нека правим всичко, което
е по силите ни за Евангелието.
Говорех за напрежението. Днес сутринта се молих по този повод. Какво бихте правили,
ако нямахте никакво напрежение? Замислете се върху това. Напрежението е част от живота.
Много ме окуражи това, когато го разбрах. Ако нямате никакво напрежение, бихте били
безчуствени като парцалена кукла. Нямаше да има нищо, с което да се занимавате. Например
мъж и жена, ако биха искали да предприемат нещо заедно, особенно пък ако са християни, и
едната страна не би имала желание. След времс ще установите, че това напрежение повече ви
е обединило. Някой ви каже: “Гледай тази жена, колко беше притеснена, когато той беше
зле", "гледай онзи мъж, колко се притесни, когато тя беше недобре". А когато всичко е
простено, как съчустваме един на друг. Да, ние трябва да имаме напрежение.
Представете си какво би било, ако не чуствахме никаква болка. Ако нямахме никакво
болка, не бихме изпитвали никакво чуство. А ако бяхте без чуство, тогава нямаше да
функционира едно от вашите сетива. Виждате ли, всичко трябва да е на мястото си. О, Боже,
само ни дай сила да устояваме във всичко. Само да мога да остана в тази милост, да стоя тук
и да кажа: “Знаем, че когато този живот свърши, на другата страна ни очаква нещо
превъзходно, нещо което очакваме". Така че всичкото това притеснение, напрежение и
всички тези неща принадлежат към този живот.
Някои се опитват да предават Евангелието така: “Ако повярвате, няма да имате никакви
грижи". Не, опасявам се, че не е така. Те казват: “Няма да се притеснявате повече“. О, не,
напрежението се увеличава след като повярвате, защото преди това сте живели в известна
безгрижност. Каквото и да е ставало, не ви е било грижа какво сте правили. Обаче ако сте
станали истински християни, започвате да се питате: “Харесвам ли се на Г оспода? Само ако
можех да слушам за Него". Това ви държи в напрежение. Вие стоите със заострено внимание.
И тог ава ставате такива, каквито сте. И в края на краищата напрежението е благословение.
Зависи само каква е изходната ви точка. Трябва да видите нещата и от двете им страни.
Колкото и тънко да нарежете нещо, пак има две страни. Вие трябва да видите и двете страни.
Какво е напрежението? Ако можех да се родя без напрежение. Ако нямах напрежение, не
бих бил това, което съм и може би изобщо не бих бил християнин. Напрежението ме
тласкаше към Исус Христос. То е било благословение за мен.
Когато Павел е бил напрегнат, молил се на Господа, да го отнеме от него, но Господ му
казал: “Достатьчна ти е Моята милост". И после Павел казва: “Ще се хваля с немощите си,
защото когато съм слаб, тогава съм силен". Докато сме в Божията воля, всичко е наред.
И аз един път се уплаших, когато минавах през едно голямо изпитание. Тогава Той ми
каза: “Никога повече няма да се уплашиш". И така стана. Не се притеснявам за това. Чуствам,
че идва, но продължавам напред без страх. Благодарен съм за това. Той би могъл да каже и:
“Никога повече няма да ти се случи". Но Той каза: “Няма да се страхуваш. Това е Неговата
воля и така става. Приемам го и казвам: "Благодаря Ти, Господи, ще продължа по този
начин."
Да наведем главите си в молитва. Има ли някаква молба за молитва? Виждам, че тук лежат
кърпи, Вдигнете ръцете си. Господи, благослови всички тези деца.
Небесни Отче, ние идваме сега към Твоя трон на милост, защото сме призвани да дойдем.
Идваме, защото ни е повикал Исус Христос. Идваме с всичките си грижи и ги полагаме върху
Исуса, защото Той се грижи за нас. О, колко голяма е утехата ни като знаем, че Той се грижи
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за нас. Този велик Бог, Сътворителя, се грижи за нас — Своето сътворение. Господи, ние сме
радостни за това. Каква утеха е това във времето, в което живеем. Като че ли нищо друго вече
не може да ни утеши, освен Словото Ти. Единствената ни утеха са Твоите обещания. Ти Си
ни обещал, че когато се молим в Твоето име, ще получим това, за което се молим.
Припомняме си всички тези големи обещания: "Искайте и ще ви се даде; Ако кажете на тази
планина: премести се и не се усъмните в сърцето си, тя ще се премести." На основата на това
обещание ние можем да получим всичко, за което се молим.
Много ръце са вдигнати. Те имат някаква нужда, Господи. Ти знаеш каква е тя. Дай им
това, от което се нуждаят, Отче. И аз Ти представям своята молитва, заедно с тяхната. И
моята ръка е вдигната. Тук, на катедрата лежат кърпи от хора със смела вяра, Господи.
Изглежда така, че Ти си ме благословил и си ме направил способен да се моля за болните.
Където и да се намирам, винаги има нещо много особенно, когато се моля за болните.
О, Боже, помогни сега! Искрено се моля да изпълниш желанията на тези хора, а и на тези,
за които лежат тези кърпи тук. Нека Твоята милост да е върху тях. Ние знаем, че сестра Хиск
е довела със самолет една жена болна от рак. Аз се моля, Господи, да запазиш живота на гази
жена. Дай го, Господи.
Моя малък племянник Майкъл лежи с висока температура и повръща. Точно сега излезе
навън. Господи, вярвам, че се молим с молитва на вяра, и че Ти си довършил всичко. Аз съм
Ти благодарен. Усещам, че температурата му спадна, преди още да излезе от стаята.
Господи, благодаря Ти за всички тези неща. Сега вече наистина идва времето, да говоря
Твоето Слово. Дай ни Словото Си, Господи! Твоето Слово е истина. Благослови душите ни и
ни дай милоста, от която се нуждаем, за да можем да приемем тези от Божиите обещания,
които са в Словото, тези, от които се нуждаем, за да преминем с тях през седмицата, която е
пред нас. Дай ни го! Благослови нашия пастор, тази честна душа, и жена му, децата му,
дяконите, старшите и всеки, който влиза или излиза от тази сграда. Дай го, Отче, в името на
Исус Христос. Амин.
Бих искал да прочета от псалом 86. После ще прочета Матей 16:1-3. От псалома искам да
прочета от началото до стих 11, което малко повече от половината. Бих искал да ви говоря на
тема: Време на обединяване и знамение. Звучи малко комплицирано. Обединяване! Виждате
ли? Време на обединяване. Сега ние се намираме точно в това време. Обединението е
знамение на времето.
В Давидовата молитва, в псалом 86 се казва:
Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен. Упази
душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си който уповава на
Теб. Смили се за мене, Господи, защото към Тебе викам цял ден. Развесели душата на
слугата Си, защото към Тебе, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ
и готов да прощаваш, и многомилостив към всички, които Те призовават. Послушай,
Господи, молитвата ми.
И внимавай на гласа на молбите ми. В деня на неволята си ще призова Тебе, защото
ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, нито има дела,
подобни на Твоите. Всичките народи, които си направил ще дойдат и ще се поклонят
пред Тебе, Господи, и ще прославят името Ти. Защото си велик и вършиш чудесни неща;
Само Ти си Бог.
Сега внимавайте!
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Научи ме, Господи, пътя Си и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от
името Ти с неразделено сърце.
Сега говоря за времето на обединяването и за знмението на времето. Сега отиваме в
Матей 16:
Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исуса, и, за да Го изпитат, поискаха Му
да им покаже знамение от небето. А Той в отговор им рече: Когато се свечери, думате Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее; а сутрин: Днес времето ще бъде
лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на
небето, а знаменията на времената не можете.
Нека Господ да даде благословение при четенето на Своето Слово. Сега ще разглеждаме
времето на обединяване и знамението на времето на обединяване. В текста от Писанието,
който прочетохме, Исус смъмря духовните водачи, защото не знаят да разтълкуват времето и
знаменията на времето. Винаги е било велико нещо, когато хората са били способни да
разпознаят знамението на времето, в което живеят, защото Бог го е дал толкова ясно, че
всички остават без извинение.
Да, обикновенно давам примери с други Божии служители в библейско време, като
например знамението на време на Ное, знамението на времето на Даниил и други, но днес не
искам да се спирам на това, за да пестя време. Бог винаги е давал естествено знамение на
времето по такъв начин, че всички да могат да го разберат. Фарисеите е трябвало да
разпознаят своето време. Трябвало е да знаят времето, в което живеят. На друго място Той
казва: “Ако познавахте Мен, щяхте да разпознаете и Моето време". Велико нещо е, че
разбираме тези неща. Пророците непрекъснато са обръщали внимание върху това. Чрез
видения те са получавали правилното разбиране от Господа. Още от старо време Словото на
Господа е идвало при пророците. Хората са разбирали Словото посредством пророците.
После пророците са давали знаменията. Един е трябвало да лежи дълго на едната си страна,
после трябвало да легне на другата. Друг пък разкъсал дрехата си. О, много са нещата, които
са правили, за да покажат знамението на времето, в което са живяли.
Ние днес знаем, че Бог, Който е сътворил небето и земята, така е запланувал всичко, че
чрез знамение е описал Своето време. Същия Бог е жив и днес. Нещо ще се случи с нас,
когато разпознаем времето, в което живеем. Съществува нещо, което останалите някак си
няма да забележат. Бог не би извършил нищо, без да ни даде някакво знамение, за да можем
да имаме разбиране.
И днес е точно така. Духовните водачи си мислят, че ние не четем правилно. Същото,
както тогава. Те не разбрали, че е дошло времето, смятали са, че си живеят в мир, и изобщо
не са очаквали Месия. Исус е казал, че ще дойде като крадец в ноща. Хората няма да
забележат Неговото идване. Обаче ще има девици, които ще Го посрещнат. Половината са
имали масло в лампите си и са били подготвени. Внимавали са за знаменията. И именно към
гях говоря днес, към тези, които внимават за знаменията, знаменията, които говорят за
Неговото идване. Тези знамения Господ ги е дал само за вярващите. Невярващите никога
няма да ги видят. Ще ги подминат, без да ги забележат. Може да стане, че Ангела Господен би
могъл тази вечер да застане тук на подиума, където стоя аз. Вие може да гледате насам и
въпреки това да не Го видите. Вие знаете, че това е според Писанието.Това е чиста истина.
Знаете, че Павел е паднал на земята, пронизан от светлина, а другите не са разбрали нищо.
Когато Йоан Кръстител е стоял там на брега на реката пред хилядите, които са идвали да
се кръщават, духовни водачи и големи мъже, светлината е била там. Но само той е дал
свидетелството, че е видял Святия Дух като гълъбица да слиза върху Исус и че е чул глас,
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който казал: “Това е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение". Никой, освен Йоан
не го е видял. То е било определено само за него.
А как е дошло знамението за мъдреците? Те са били в очакване. Гледали са към Ерусалим,
видял и три звезди в траекторията на раждането им. Те са произлезли от Сим, Хам и Яфет,
Когато тези три звезди се срещнали, за тях това е било знамението, че се е родил Месия.
Затова не е чудно, че са дошли и са попитали: “Къде е новородения Крал на Евреите?
Видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним. Къде е?“ Те са знаели, че
новородения Месия трябва да е там някъде, защото Бог им дал знамение на времето. Бог и
човек трябвало отново да се обединят. Как да се обединят? Когато Бог се обединил с хората.
Най-великото обединение е станало гогава, когато Бог се е обединил с човека. Великия Бог
напуснал Своето обиталище, дошъл всред хората и станал подобен на тях, за да ги обедини
със Себе Си. Така веднъж завинаги е бил подписан мира между Бога и хората. Аз съм
благодарен за това.
Знаменията не са били изпращани напразно. За хората по онова време, за всеки астролог,
звездите са били като часовник. Един човек е стоял на стража на кулата. Изкачвал се е там
горе, за да бди. И когато видял, че звездите заемат определено място, знаел е колко часа. Вие
знаете онова място в Библията в което се казва: “Стража, колко е часа?“ Стражата е казвал
часа. Времето тогава са го определяли според звездите.
Не е ли странно, че онези три звезди са се срещнали за трима мъже и никой друг не ги е
видял? В абсолютно съгласие. Така може да бъдете в съгласие с Библията. Когато онези три
звезди се обединили, по същото време са се обединили и онези трима мъже. Когато тези
неща станат реалност, вие също може да бъдете така обединени с Бога, в Словото Му. Ще
може да ги видите и ще разберете, че това е истината.
Знамения на времето! Може да не ги забележите и да кажете: Q, това е безмислица". За вас
то е безмислица, защото сте обединени със света. Така е. Това е истината, брат Пит. Виждате,
че знаменията се обединяват с вярващите. И те днес говорят към вярващите, защото
невярващите никога няма да ги забележат. Ако днес Той беше на земята, Той би смъмрил
много наши духовни водачи. Те не знаят да четат знаменията, които ние ежедневно можем да
разчитаме и да виждаме на това място. А има други, които четат и виждат надписа на
стената. Но много хора го игнорират, или въобще не го виждат. На тях то не им говори нищо.
И затова вниманието им не е обърнато към него. Обърнете внимание! С това Той им е дал
знамение. Те са Го питали и са искали да им покаже знамение. Той им е дал знамения, които
са се изпълнили. Те са искали да знаят кога ще е краят и какво ще е знамението на края. Той
им е показал много места от Писанието. Те като народ са имали знамения, а освен това е
имало знамения на небето и на земята. Той им е давал знамение след знамение. На едно
място им е казал за знамението, което се отнася за техния народ. “Когато видите Ерусалим, че
е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му".
Преди това да стане, трябвало е да се обедини света. След като Евреите отхвърлили
знаменията на времето, дадени им от Бога, Титус, големия римски военачалник е събрал
войските си и е отишъл там. Той дошъл и превзел града. Най-напред е станало обединяването
на така наречения “Божи народ“ против Божието Слово и след това се е обединил народ
срещу Божия народ. Събиране, обединяване. Мисля, че ние живеем в едно велико време на
обединяване.
Непрекъснато си записвам, когато засвети червената лампичка, която свети като сигнал.
Например как се държат жените и мъжете, какво правят. Църквите конфесии, какво правят. И
казвам на тази малка група от хора, че от цялото си сърце вярвам, че в хармония с Божието
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Слово сме стигнали до най-великия пророчески час, кратко преди идването на Господ Исус
Христос. Обединяване в едно и подготовка.
Вижте, Титус е събрал народите в една армия. Израел се е обединил така, че не е повярвал
в Исус като в Месия. Не Го приели, отхвърлили Го, и Го разпънали. Обединили се, за да
отхвърлят спасението, което им е било изпратено, Запазете го това в паметта си. Обединяване
(съюзяване) за да отхвърлят посланието за онзи час. Те е трябвало да го направят. И когато го
направили, дошло знамението върху народа.
Народите започнали да се обединяват (да се съюзяват). Титус довел отромно множество
римляни и гърци и обкръжил Ерусалим. Тогава те са умирали от глад в града. Ядяли са
корите на дърветата. Така го е описал големия историк Йозефус. Яли са трева и са изяждали
собствените си деца. Те са се побъркали, когато Титус е стоял около хълмовете на Ерусалим.
Но тези хора в града са си мислели, че са в Божията воля. След като не са послушали
предупреждението на великия Учител, Господ Исус, те са видели как войските влизат във
града. Но от вяращите в града не е останал никой, защото те са видели знамението и са
излезли, защото така е било писано: “Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините и
които са всред града, нека да излязат вън... Молете се да не стане в зима, или в събота". През
зимата планините са покрити със сняг, а в събота портите на града са били затворени. И
тогава биха загинали. Ако даде Господ, бих искал да подчертая тези неща, за да видим как
Бог ги прави.
Те са се молили така, както той им е казал и нито един не се е намерил в града. Те са
излезли. И всичко е било приключено.
О, колко е необходимо църквата днес да очаква знаменията на времето, в което живеем.
Бягайте колкото се може гю-скоро на Голгота, за да приемете живота. Не към деноминациите,
а към Исус Христос. С Него се обединете, а не с организациите и с църковните
постановления. Бъдете единни с Христос. Бъдете сигурни, че е Той. Не може само така да
приемате неща, трябва да сте сигурни, че това е Той. О, какво време на обединяване е.
Видяхме, че те отхвърлили Месия и сесъюзили, като съобщили, че всеки, който приеме
Исус Христос като Пророка, ще бъде изключен от църквата.
Спомняте ли си за онзи слепец, който седял при вратата на храма? Учениците Го
попитали: “Кой е съгрешил, той ли, или родителите му?“
А Исус им отговорил: “нито той, нито родителите му. Това е станало, за да се изяви
Божиятя слава". Помните ли как майка му и баща му се страхували да говорят. Те казали:
“Ние знаем, че този е нашия син, но как е прогледнал, не знаем". Защото Евреите казали, че
ако някой Го провъзгласи за Пророк, ще бъде изгонен. Но ние виждаме делото на Бога, че
този млад мъж не е принадлежал към тази група. Той им казал: “Странно е, че не знаете от
къде е дошъл, а на мен ми отвори очите". Той е могъл да го каже. Това е било Божие дело.
Той е бил изцелен. Могъл е да им го каже, защото не е бил обвързан с нищо. Това дело било
извършено в неговия живот. Той за пръв път в живота си виждал.
Евреите са обединили против Исус, против Него като Месия, и против посланието Му.
Същото можем да го видим и днес. Комунизма се обединява за да унищожи църквата.Това ще
стане възможно тогава, когато църквите ще бъдат обединени в "Световния съюз на
църквите", за да отрекат и унищожат посланието — Слово. Те отхвърлят Словото. Църквите
правят именно това. Те не могат да Го приемат, защото То е насочено срещу постановленията
на техните деноминации. И да имаше не знам колко огнени стълпове тук всред нас и ако се
случваха не знам какви неща, които са Били предсказани и всички тези големи знамения,
които Той е предсказал за днешното време, те не могат да го приемат. Затова сега се
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обединяват и вашия пастор, а и всеки, който чете за тези неща, ще може да ви каже какви са
плановете на екуменическото движение в света. На чело стои лутерански свещеник.
Ако в съседство би станал някакъв катаклизъм и ние не сме свързани с екуменичното
движение, ние не бихме могли повече да плащаме за тази сграда и те биха си я използвали
като склад. Или ако някой брат би видял някой ранен да умира и би поискал да му послужи в
духовно благословение, може и да бъде растрелян. За такова духовно служение биха могли да
ни осъдят и на десет години затвор, защото не сме членове на екуменизма. Виждате ли го
белега на звяра?
Можем да забележим, че е настанало време нa обединяването на църквите-конфесии. Те се
съюзяват срещу посланието. Когато това бъде завършено, тогава народите ще се обединят с
комунизма, за да унищожат църквите, както е било в началото. Сега то отново се повтаря.
Израел най-напред е отхвърлил Посланието и щом като го направил, военната мощ се
обединила и унищожила църквата.
И в днешно време те отхвърлят Посланието на Господ Исус! Сега е времето, когато
комунизма събира света срещу църквата. Вижте, това трябва да стане така. Трудно се говорят
такива неща.
И на Евреите е било трудно да го повярват. Те казали: “Елате, братя, ние знаем, че Бог е с
нас. Елате да отидем в храма да се молим. Святия отец едикой си ще ни води в молитвата.
После ще затворим портата".
Титус заел позицията си. Останал там почти една година и всички измирали от глад.
Когато влезъл в града, текла е кръв като река, защото е убивал всичко, което се е намирало
вътре.
Ангела Господен в Стария Завет е пророкувал, че това ще стане. Проповедниците, които е
трябвало да бъдат духовни водачи и да кажат на хората какво ще дойде, изобщо не са познали
Исус, когато Той е бил всред тях. Опитвали се да Го изкарат човек на евтини трикове, като са
искали да им покаже знамение.
А Той им отговорил: “Толкова неща се случиха, а вие не ги ли видяхте?“ Те отхвърлили и
Него и Неговото послание за тяхното време. Не са разпознали знамението на времето, макар
че изпълнението на знамението на библейското пророчество е стояло пред тях.
Те казали: “Да влезем вътре". Те са били свети мъже и в живота им не е имало нищо, на
което бихте могли да посочите с пръст. Не е било възможно. Иначе не биха могли да бъдат
свещеници. Свещеника е бивал убиван с камъни и за най-малката дреболия. Той е трябвало
да живее чист и свят живот. В очите на народа това са били големи и святи мъже и въпреки
това влезли там и казали: “Ние имаме Бог. Той е бил с нас през всичките векове. Ще влезем в
Неговия свят храм. Това е Божия храм". Обаче вижте, Той е бил отхвърлен от Своите Си.
“Евреи, вие всички знаете, че ние сме избран народ и Бог е нашия Бог. Бога на Авраам,
Исак и Яков. Той е с нас. Той ще ни освободи от тези необрязани римляни и гърци. Елате в
дома Господен". Това е звучало добре, но какво са направили? Този, Който дал заповед за
изграждането на храма е стоял всред тях в подобието на един покорен мъж от Галилея. Те Го
отхвърлили, независимо, че Бог Го потвърдил като Свой посланник за онова време. Така че
цялото това молене и всички жертви не са значили нищо пред Бога. Те постъпили по своему,
и Бог допуснал онази голяма армия да се обедини и да ги унищожи.
Днес виждаме как църквите чрез деноминациите отхвърлят Божието Слово. Те не искат да
им говорите нещо, макар, че и науката потвърди онази снимка. Въпреки това те не искат да
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имат нищо общо с това. Така че се сформирва комунизма, за да ги унищожи, както е
направил Титус тогава. Библията го казва. Те ще го направят.
Виждате ли сега в какво време живеем? Във времето на обединяването. Забелязваме ли
как се обединяват тези неща, или още не го разпознаваме? Може да го видите в Писанието,
където Той е предсказал какво ще прави? Сега то ще се случи. Виждаме как в църквата стават
нещата, които Той е обещал че ще прави. Виждаме народите, които се обединяват. Виждаме
как се обединяват системите. Виждаме църквите в тяхното обединяване. Това е време на
обединяване. Това е часът на обединяване. Това е духа на века. И ние трябва да се обединим.
Всичко това, за което говорим, трябва да бъде организирано. Тогава ще бъде признато от
правителството. Сега е време на обединяване. Всичко трябва да стане чрез обединяване и
това обединяване носи със себе си белега на звяра. Всичко върви към обединяване. Може да
го забележите с просто око, когато се загледате. Сега е време на обединяване, когато всичко
ще се обедини.
Евреите се обединили срещу Исус, техния Месия. И можем да видим какво е станало
после. Същото можем да наблюдаваме и днес. Комунизма са обединява, за да унищожи
църквите, след като те се обединят в световния съюз на църквите, в старанието си да
игнорират Посланието, което е Божието Слово. Те се опитват да се отърват от него.
Единственното, което още не са направили е, да се срещнат в концилиум, защото до сега те
бяха разделени на малки групи. Методисти, баптисти, лутерани, презвитериани, Христова
църква и т.н. и т.н. Сами по себе си те не са в състояние да направят нищо, защото
непрекъснато воюват помежду си. Техните учения са толкова различни и отдалечени едно от
друго, както изток от запад. Така не могат да преминат. Обаче ако се обединят под една
голяма глава, тогава ще го осъществят. Тогава ще успеят.
Затова римско-католическата църква е в такова единство. Гръцките и другите католически
църкви не са така единни като нея. Те сега се обединяват и затова стоят заедно. Каквото и да
стане, папата е главата над всичко. Без значение кой какво казва, той е характеризиран като
заместник на Христос на земята, като безпогрешен и като такъв, който стои най-близко до
Бога на земята. Той има власт над небето, над пъкъла и над чистилището. В това отношение
нищо не може да се промени. Каквото и да каже, трябва да стане. Протестантите си
изграждат глава. Библията казва, че ще направят образ на звяра. Какво е образ? Това е нещо,
което е направено според някакъв оригинал. Това е то. Същото нещо. И какво е то?
Обединяване заедно — духа на този век.
Те се обединяват, в стремежа си да унищожат Посланието. Как става унищожението? Как
могат да унищожат Божието Слово? Отнемат валидноста, приемат традиции, както е станало
тогава в началото, и унищожават Божието Слово.
Забележете какво се опитва да направи тази жена, която се отрича от Бога. Не си спомням
как се казва. Имам впредвид “Госпожица народ“. Бих желал да има още една, която да влезе в
бара, да изхвърли уискито, цигарите и т.н. Защо не излезе днес една такава жена някъде,
която да скъса плакатите с голите жени? Такива вече не съществуват.
Невярващите си мислят, че е противозаконно да се чете Библията в училищата. Забелязали
ли сте какво се мъчат да внушат на хората в последно време? Големи теолози казват: “Много
от пророчествата в Библията са били абсолютно неверни и никога не са се изпълнили". Вие
сте го чували и сте чели за това. Опитват се да твърдят какво ли не, само да унищожат
въздействието на Словото. Опитват се да го унищожат и да го заместят с разни
постановления и други човешки неща, които им се струват по-добри от Словото и след това
9

Време на обединяване и знамение

ги преподават. Стараят се да унищожат Божието Слово със своята политика в
деноминациите.
Всяка църква има своя собствена политика. Христовата църква, Християнската църква,
баптистите, методистите, всички имат своя собствена политика. Сега започват да се отказват
от това, защото то ги разделя. Преди не беше възможно да стане, но сега са принудени да го
направят. Вижте, това е времето на обединяване. Всички се обединяват и чакат да видят какво
ще се получи от това. Аз не искам да имам нищо общо с това. Те го правят по свой си начин.
Приемат в църквите си хора, които вярват, че Исус е бил само мит. Други пък вярват, че е бил
пророк. Едните казват: “Дните на чудесата са преминали". Други пък си мислят, че нещо
такова може и да съществува. И те смесват в едно всичките тези неща. Обаче Библията казва:
“Как могат двама да вървят заедно, ако не се споразумеят?“
Такова е тяхното единство и над всичко това поставят един, когото наричат “свети отец“.
И ето ви образа на звяра, точно както го описва Библията. Сега председател е лутерански
свещеник.
Е, време на обединяване. Навсякъде. И комунистите, и всички на света се обединяват. В
света, в църквата — навсякъде обединяване.
Наблюдавайте природата. Те правят същото. Природата е Божият нарисуван календар.
Това знаехте ли го? Исус им е казал да наблюдават природата. Морето ще бушува, ще има
земетресения, ще се надигне народ срещу народ, ще има знамения на небето и на земята.
Навсякъде ще има знамения на времето. Обърнете внимание на облаците. Преди да започне
бурята и да завали, много малки облаци се съединяват в един голям облак. Всеки е тласкан от
слаб ветрец. Но след това идва урагана, облаците се превръщат в един голям облак и бурята
започва. Това е необходимо. Забележете как дивите патици и гъски се обединяват преди да
излетят на юг. Те се събират. Може да ги наблюдавате как летят от един рибник към друг, от
тук, там, докато се съберат всички. И като се съберат, отлитат. Това е природата, която Бог е
сътворил. Природата действа според Божия план. Това е неписан Божи закон. Природата
действа според Неговия закон.
Това е като погребална реч. Соковете на дървото слизат в корените и остават там до
пролетта за въскресението. Това е Божия закон. Няма друга интелигенция, която би могла да
заповяда на тези сокове да слезат долу. Не бихте могли нито да го източите, нито да го
издоите. Няма никаква друга по-добра възможност от тази, според която Бог действа. Бог има
съвършен път. Когато опадат листата, Бог изпраща соковете долу в гроба и ги скрива. Иов е
казал: “О, дано ме скриеш ти в гроба (бълг. "преизподнята", бележка на преводача) да ме
покриеш, докато премине гневът Ти".
Преди да дойде студа, сока отива долу, защото това е закон на природата.
Патиците се събират около един водач. Някак си усещат кой е водача всред тях. Всички се
събират около него и после излитат. И независимо, че той още никога не е напускал този
рибник, ще полети точно към Луизиана, или Тексас, където има оризови полета. Вижте,
преди да отлетят и да напуснат родината си, те се събират заедно. Амин. Ето ви го. Те се
събират около своя водач.
Хората имат един проблем. Не могат да разпознаят водача си. Те се събират в някаква
деноминация и се сплотят под някой епископ, или човек, но не се събират около водача,
Святия Дух и Словото. И вижте какво казват: “Страхувам се да не би това да е заблуда". Ето
ви го.
Представете си какво би станало, ако онази патица би казала: “Не мога да понасям начина,
по който той размахва крилата си. Мисля, че не бих могла да го последвам". Тя ще замръзне.
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Ако не излети, ще умре там. Те се събират. Това е в природата. Гъските също се събират
около водача си и излитат. Правят същото.
Виждали ли сте как се роят пчелите? Преди да започнат да се роят, те се събират около
кралицата си. И на където лети тя, натам летят и те. Събират се заедно преди да започнат да
се роят. В цялото сътворение е така. Рибите се събират напролет. В океана можем да намерим
големи есетри. Но преди да тръгнат срещу течението, те се срещат там десетки хиляди,
излезли от морето от солената вода, защото те всъщност са сладководни риби. Отиват да
хвърлят хайвера си в пресна вода. Всяка четвърта година отиват да си хвърлят хайвера и
после умират. Те знаят, че отиват там да умрат. Обаче по никакъв начин не бихте могли да ги
спрете. Те скачат през бариери, макар че знаят, че отиват на смърт. Но законите на природата
действат така, че те отиват там да хвърлят хайвера си и после да умрат. Младите се раждат,
отново се събират заедно и тръгват за океана. Това е обединяване. Това е Божи закон. Божия
закон не може да го промените.
Народите пропадат, защото това е времето, в което това трябва да стане. Намираме се
в процеса на национални размирици. Народи взаимно преустановяват връзките помежду си.
Виждаме как година след година този, или онзи народ е погълнат от комунизма. И нашия
народ е пропит от комунизъм и той ще се засилва все повече. Вижте, тези неща ще станат и с
нищо не могат да бъдат спряни, както не е могъл да бъде спрян Титус. Божия народ
отхвърлил Неговото Слово. Да, те отново ще го направят и ние можем да го видим вдействие.
Обикновенно са ми необходими два часа. Вече говорих 30 минути. Ще трябва да
побързам. В къщи може да продължите да наблюдавате тези неща.
Те се обединяват. Може да попитате: “Ама наистина ли, брат Бранхам?“ Те ще стигнат до
Армагедонската битка. Западния свят се обединява срещу източния, срещу комунизма и т.н.
Всичко ще бъде обединено. Църквите се обединяват. Всичко се обединява. Ние можем да го
видим всичко това. Виждаме обединяването на народите, това е знамение. Виждаме знамения
на народите, виждаме земетресенията на различни места. Света се обединява, хората се
обединяват. Църквите се обединяват. И при всичкото това обединяване се извършва едно
друго обедйняване. Амин. И сега бих искал да говоря именно затова. Господ обединява
Своята Невяста. Тя идва от изток и запад, от север и юг — за грабването. Амин. Бог я
подготвя. Със сигурност. Обединена. Обединена с какво? Със Словото! Защото “Небето и
земята ще преминат, но Моето Слово няма да премине". Тя е обединявана чрез това ТАКА
КАЗВА ГОСПОД. Абсолютно все едно какво казва някаква деноминация, или който и да е. Тя
е обединявана. Тя се подготвя. За какво? Тя е Невяста. Тя се обединява с Младоженеца. А
Младоженеца е Словото. “В началото беше Словото и Словото беше у Бога и Словото беше
Бог". “И Словото стана плът и пребиваваше между нас".
Църквата-Невяста и Словото ще станат едно и само чрез Словото ще бъде завършено
делото на Младоженеца. Амин. Виждате ли го? Обединяване. Вече не е чрез влизането в
някаква църква, или конфесия, не чрез това и онова, а ще се измъкнете отвсякъде и ще бъдете
свързани с Исус Христос. Сега е време на обединяване. Господ обединява Своята Невяста.
Връща я обратно. Обединява Словото на Своето обещание.
В 1 Солунци 4 ни е съобщено, че най-напред ще въскръснат мъртвите и после ние, които
сме останали живи, ще се присъединим към тях и ще бъдем грабнати. Невястата ще бъде
цяла едва, когато се вземе горе. Тези, които са още живи и са обединени със Словото и тези,
които са отишли напред, всички ще се срещнат, ще се обединят, ще бъдат събрани преди да
отидат горе. Амин.
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Необходимо е било да възникне комунизма и всички тези неща. И църквата на народите
трябва да бъде обединена в световния съюз на църквите. Невястата ще бъде обединена под
Божието Слово. И за да докаже на Църквата, че там има земя, Бог е изпратил знамение от
небето. Амин. Божието време за обединяване. Да. Мислете върху това. Това е обединяването
на Словото, което е връщането към вярата, която веднъж за винаги е дадена на светиите. Това
може да стане само в днешното време. Никога преди това не е имало таково. В миналото се е
превръщало в деноминация. Но сега то не принадлежи към никаква деноминация, защото
днес е времето, когато мъже и жени от всяка раса, от всеки цвят на кожата от всичките
църкви, ще бъдат обединени под Христа чрез кръщение със Святия Дух и възвръщане към
Словото, Време на обединяване на Църквата. Събирано е всяко Слово, което е било
разпръснато чрез организациите.
От времето, когато в Ница и в Рим е бил организиран първия религиозен институт, отново
и отново се организирва. Организирали са около Лутер, около Уесли и около всички останали
църкви. Когато са го направили, трябвало е да приемат определени изповеди на вяра (верую).
И когато Бог е изпращал нещо друго, те не са могли да го приемат. Затова и до днес то не е
възможно. Но Бог е обещал, че в последните дни ще възвърне вярата на синовете в
Невястата. Трябвало е да стане по този начин. Не е могло да стане по никое друго време.
Вижте какво знамение от небето. Той е винаги съвършен, когато ни говори. Амин. Ние можем
да разпознаем къде стоим. Във времето на обединяването.
Ние виждаме, че се обединяват народите. Света се обединява. Комунистите се обединяват,
църквите се обединяват. Виждаме как Господ се обединява със Своята Невяста и накрая те ще
станат едно, както семейството е единно. Бог обединява. Огнения стълб сега е в църквата
както е бил в началото. Сега ние виждаме да стават в църквата същите неща, както са ставали
в началото. Това стана възможно след каго Бог ни подари седемте печата и ни даде знамение,
като изпрати седем ангела от небето. Той дойде и ни донесе Словото, което деноминациите са
разпръснали, да върне всичко на мястото му, за да може Святия Дух да дойде.
Исус е казал: “Ако пребъдете в Мен и думите Ме пребъдат във вас, искайте каквото и да
желаете и ще ви бъде". Невястата отново ще бъде обединена със Словото, който е Бог.
Църквата и Бог. Не невяста и някакви постановления на вяра, а Невяста и Словото. Невястата
и Словото са обединени. Възвръщане към вярата на отците в началото, която е била
разпиляна от разни групи след Лутер, Уесли и всички онези водачи. След тяхната смърт са
възниквали разни църкви. Направили са организация, въвели изповедите на вяра и са
отклонили. Погледнете ги днес. Сега са в световния съюз на църквите. Но ние забелязваме,
че в последно време се случват неща, които преди това не са се случвали. Това е знамение от
Бога в това време на обединяване. Знамение на времето. Ще наблюдаваме тези неща
внимателно, за да сме сигурни, че ги разбираме правилно. Деноминациите напускат
истинското Слово, за да го заменят с разни постановления и мнения на различни мъже.
Откровение 10 говори за гласа на седмия ангел. Спомнете си. Това е времето на седемте
тръби. Седем ангела тръбят на седем тръби. С това ще се занимаем следващия път. Но
обърнете внимание. В десета глава не се говори за тръбене, а за глас. Не се говори за ангели,
които тръбят на тръба, а за гласа на ангел. Седмия ангел е тръбил на тръбата. Това е ангел с
тръба. Но в дните на посланието на седмия ангел, когато неговото послание завърши — това
е посланието на века на църквата — и тайната на Бога, която е написана в Словото, ще бъде
завършена.
Така че вижте в какво време живеем. Вижте как печатите подредиха разпръснатото Божие
Слово. Излязъл е Лутер и големите реформатори. Беше ни показано в Библията, всички тези
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мъже на правилното място, какво е трябвало да правят, какво ще стане с църквата, за всички
тези неща, които са били отстранени от нея.
И после преди известно време, без ние да знаем нищо, беше ни предсказано нещо
определено, което трябваше да се случи. Той слезе долу, откри и обобщи всички тайни.
Амин. Брате, за мен това е нещо много велико. За мен това е в съгласие със Словото. Не ме
интересува какво си мислят хората. За мен това е истината на Библията.
Точно както когато дошли онези мъдреци от Вавилон и казали: “Къде е новородения Крал
на Евреите? Той сега е вече на земята, ние трябва да Го намерим".
Аз мисля, че Неговото пришествие е толкова близко, че и аз мога да кажа: “Младоженеца
идва. Чувам полунощния вик". Алилуя!
Ние сме в края на времето. О, в какъв час и ден живеем. В какво време живеем! Довършва
се тайната на Бога. Беше ни открита тайната за Божеството и Кой е Той, въпреки всички
системи и отклонения и въпреки всичко онова, което са направили от Него. Господния Ангел
слезе долу и изнесе истината на светлина, като ни я обясни. И то е тук така съвършенно, че не
може да бъде повече. Няма друг път. Това е.
Учението за семето на змията и всички различни неща, които са така загадъчни за хората.
Какво е това? Това е знамение. За какво? За обединяване.
За какво говори Той в Малахия 4:5? За възвръщане — че ще бъдем възвърнати към
първоначалната вяра на петдесятница, че ще бъдем същите хора, със същото петдесятно
послание, със същото знамение, със същото петдесятно доказателство, при същия Бог, при
същата мощ и същото учение; всичко точно еднакво и с потвържението на огнения стълб, с
който Павел се е срещнал на пътя за Дамаск. Той извършва всред нас същите неща, които е
извършвал и тогава.
Ние виждаме обединяването в народите, обединяването в света, обединяването в църквата.
Виждаме също и обединяването на Невястата със Словото. Словото е Бог. МладоженецаСлово и Невястата, коята слуша Словото, се срещат и се обединяват. Те стават едно, както
при сватба. Виждате ли, тя се подготвя за сватба, да стане едно с Младоженеца. Вие ще
станете едно със Словото и Словото ще стане едно с вас. Исус е казал: “В оня ден ще
познаете, че Аз Съм в Отца и вие сте в Мен". Това, което е Отец, Съм и Аз, а това, което Съм
Аз, сте и вие. В оня ден ще познаете, че Аз Съм в Отца, че Отец е в Мен, Аз във вас и вие в
Мен. В оня ден. В кой ден? В този ден. Ние виждаме как големите Божии тайни се разкриват
пред нас. О, аз съм много радостен. Сега внимавайте.
Науката и Словото до сега не можеха да бъдат сравнявани. Преди това не са могли. Но
сега вече могат. Той е говорил за знамения в народите и знамения на небето. Те сега имат
много големи знамения на небето. Те имат астронавти и такива неща. И какво им донасят
астронавтите? Страх. Те не знаят в кое време ще изтрелят нещо горе и не знаят кога ще
полетят бомби надолу, а ние тогава вече няма да сме тук. Това са знаменията, които те имат.
Знамения на небето, които им всяват страх. Те имат атомна бомба, ракети и знамения от найразличен вид.
Вие сигурно сте чули, че е бил подписан договор да не се оставят бомбите да
експлоадират във въздуха, а под земята и в морето. И въпреки, че подписват договора, те си
казват: “Няма да го направим, при положение, че и вие не го направите. Обаче като си отидем
у дома ще го направим по този начин, защото знаем, че и вие ще го направите".
Те просто си нямат доверие. Всеки се страхува от другия. Знаменията им всяват страх.
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Науката, човека и народите са изработили знамения на небето, които им носят страх. Те се
страхуват един от друг. Дадено им е също и знамение от небето. И те си имат знамение на
небето: човек в ракета. Това знамение ги кара да се страхуват. Сега би могла да бъде хвърлена
атомна бомба и да унищожи цял един народ. Ще излетят горе като космонавти и нищо не
може да им попречи да го направят. Те са способни да го направят когато и да е, само да
поискат. Те могаг за петнадесет минути да обърнат всичко в прах. Само ако поискат.
Те се обединяват. Обединяват и силата си. Свободния свят обединява силата си.
Комунизма обединява силата си с Русия. Те всички се обединяват, но се страхуват един от
друг. Ето, това е знамение, което всява страх. Знамение на народите.
Църквата получи знамение от небето — космонавт. Амин. Исус Христос във формата на
огнен стълб, както в Стария Завет. И както когато се е срещнал с Павел по пътя за Дамаск.
Същия Исус днес е тук. Това носи ли ни страх? Донася ни любов, която ни събира и
обединява. Амин. Произвежда Божията любов, обединява ни и ни довежда като Христово
Тяло в Невястата. Това, което става сега е едно велико обединяване с Бога.
Всички се обединяват. Една група тук, една група там. И се отричат взаимно. И църквата е
между тях. И внимавайте какво ще стане. Тя ще се обедини с тях. Така е. И всичко това всява
страх.
Но Църквата-Невяста е под единия Бог, под един Дух, Божия Дух, обединена със свято
единство, за да бъде свята Невяста на Господа. Това е истината. Единство на тялото. Тялото
чака като Невяста. Ние всички сме в Невястата. Това е времето на обединяването на
Невястата, защото тя се събира. То трябва да възпроизведе в нас такава любов, че да не
можем едни без други. Така ще е добре. Тогава вече няма да е нужно да молим хората да се
молят, или да бъдат покорни пред Бога. Няма да става нужда да ги молим да правят това,
което е правилно. Вие Го обичате толкова много, че не е възможно да Го обичате повече.
Когато една млада, хубава девойка се омъжва за хубав, млад мъж, за нея това е по-ценно
от нейния собствен живот. Тя очаква деня на сватбата. И колкото повече се приближава,
толкова повече е ангажирана с подготовката за нея. Тя изцяло е посветена на това. Иска да
направи всичко, което на него му харесва.
Същото би трябвало да бъде днес в църквата. Нашия живот би трябвало да е скрит в Бога,
чрез кръщението на Святия Дух чрез Исус Христос.
Казвах ви, че тези знамения ни сочат разни неща, които трябва да станат. Нямам време
сега да се занимавам подробно с това. Ако даде Господ ще го направим. Обаче има още едно
нещо, което не достига в църквата. И бихме искали да го получим. Да имаме това “искаме
го“. Ако не го направите, всичко е загубено. Трябва да го направите. Защото времето на
обединяването е вече тук. Бог събира Църквата да бъде грабната за онова обединяване на
сватбата. Там, където Бог и човек ще бъдат завинаги обединени, когато временните създания
ще бъдат обединени с Този Вечния.
Това е станало някога в подобието на Сина на човека. Той е трябвало да жертва Своя
живот, за да излезе сила, за да могат и други хора, приели тази сила да бъдат обединени в
Невястата на Исус Христос. Сега църквата се обединява като Христово Тяло. Тя е била
освободена, откъсната от всяка друга връзка и се подготвя сама. Всред нея има обединяване,
каква любов и радост произвежда Святия Дух в тях. О, какво време!
Виждаме как се събират дивите патици. Виждаме пчелите. Мравките, които се обединяват
преди дъжд. Виждаме Обединените нации, обединяването на комунизма, обединяването на
западния свят. Виждаме обединяването на църквите. Било е абсолютно невъзможно това да
стане по друго време. Преди двадесет години още не е било възможно. И преди десет не е
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било възможно. Трябва да стане именно днес, защото тези системи още не бяха се развили
така.
Събудете се вече! Бързо се съвземете и вижте къде се намираме днес. Както и онези
мъдреци, така и ние сме в съгласие със Словото. Господната светлина свети на нашата
пътека. Слава на Бога във висините. Слава на Бога, който ни даде Исуса, Когото обичаме и
Който ни е довел на това място. Ние сме негов народ, купен с цената на Неговата кръв. Ние
сме свързвани с връзката на Неговия Дух. Кое е неговия Дух? То е Неговото Слово. Той е
Духа на Своето Слово. Това е същия Дух, който е бил с Мойсей в пустинята, същия, който е
бил в Исус Христос, същия който е срещнал Павел пред Дамаск. Той е същия вчера, днес и
завинаги. Той е същия. Виждаме как се обединяват народите, църквите, комунизма,
системите. Виждаме как Невястата се обединява със Словото. Вече е време починалите
светии да станат и заедно с тези, които са останали живи да поемат нагоре за да се свържат
завинаги с Исус Христос.
Нека Бог да помогне на всеки един тази вечер да се обедини с Исус Христос. Предаваме
се на Него с всичко, каквото сме и каквото имаме. Предаваме цялата си душа, тяло и мисъл
на Исус Христос, и очакваме времето на обединяването.
Когато дойде онова вечно утро и когато няма да има вече смърт...
Бог обединява Църквата със Своето Слово и Словото с Църквата, за да станат едно,
“Изговорете това и ще стане. Направете това и ще стане. Аз Съм с вас, Аз потвърждавам. Аз
Съм пред вас".
Ние усещаме, че се приближава времето, когато ще прозвучи тръбата. Починалите светии,
които без нас не могат да бъдат усъвършенствани — там са и много еврейски братя — ще
станат и ще се обединят с тези, които са още живи. Словото и Църквата ще се обединят в
едно. Починалите светии ще се обединят с живите и ще станат едно. Там ще бъдат обединени
с Христос за сватбата на Агнето.
Време на обединяване е. Знаменията се появяват навсякъде. Знамения между народите,
знамения в комунизма, знамения в западния свят. Знамения има и в световния съюз на
църквите. Знамения има и днес тук, чрез служението на Святия Дух. Божието Слово го
потвърждава и затова е истина. Амин. Обединяване. Време на обединяване.
Да наведем главите си.
Господи Исусе, моето бедно сърце скача от радост, докато аз, мъж на средна възраст,
виждам възможноста да бъда още жив за Твоето пришествие в тази генерация и да стоя тук,
когато прозвучи тръбата. Тогава ще се изпълни “Който върши неправда, нека върши и за
напред, който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведния нека върши и за напред
правда и светият нека бъде и за напред свят".
И докато света няма да забележи нищо, ние изведнъж ще видим как нашите
предшественици излизат, за да се обединят с нас. В един момент ще бъдем променени и взети
горе, за да се срещнем с Господа във въздуха, за да бъдем за винаги с Него. Никога повече
няма да бъдем взети от Неговото присъствие. Колко велико нещо е, Господи, да знаем, че сме
свързани с Твоя Дух. Духа, Святия Дух взима Словото и си прави в нас обиталище. Колко е
велико това. Колко голяма е тази привилегия да бъдем откъснати от света и да бъдем
свързани с Исус Христос. Ние очакваме този ден, в който ние във физическа форма с
прославеното тяло ще седнем на сватбената трапеза, за да бъдем свързани с Него за всички
векове и във вечноста като Младоженец и Невяста.
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Господи, Боже наш, нека това да не е само някаква мистична мисъл за хората. Нека това да
стане такава реалност, че в хората да дойде глад и жажда, за да могат и при четене на
вестници и слушане на новините да виждат, че времето на обединяването е вече тук.
Знаменията светят.
Господи, Боже наш, ние говорихме за това какво ще правят жените в последното време и
какво ще правят църквите в последните дни, какво е ставало и ще стане през църковните
векове, какво са печатите и всички останали неща. Ние виждаме как е било по времето на
Ное и какво е било в дните на Содом и Лот, когато Ангела Господен се е открил. Той е ял
телешко месо и пиел краве мляко, ял хляб и могъл да каже какво е станало зъд Него в шатъра.
Исус е казал, че ще бъде същото и когато се яви Човешкия Син.
Господи, Боже наш, ние наблюдавахме конструкцията на пирамидата и видяхме как са
свързани духовните качества. Ние разбираме, че се намираме в крайната фаза и очакваме
полагането на Връхния камък. Слава на Бога! Молим Те, Господи да събудиш хората.
Направи го бързо и ни събери в Божията любов и в страх от Господа и един пред друг.
Ако тази вечер има тук такива, които още нямат в себе си тази надежда, моля вдигнете
ръката си и кажете: “О, Господи и Боже, свържи ме с Теб.Свържи ме с Теб!“
Бог да те благослови, брате, Бог да ви благослови!
Народите се сгромолясват, Израел се пробужда...
Вижте как се обединява Израел. Евреите пристигат от целия свят и се обединяват. Сега
вече те са народ, обединен народ, със свое знаме, армия, пари и с всичко останало. Както са
били едно време, така са и днес. Израел се обединява. Рим се обединява. Църквите-конфесии
се обединяват. Невястата се обединява. Амин. Всичко това е насочено към знамението, към
главното знамение, когато Исус и Неговата Невяста ще бъдат обединени.
Боже и Отче, дай тези благословения на Своя народ, за които те молим. Нека да сме
свързани в сърцето си и в Духа, докато вдигнете ръцете си и имате това желание. Господи,
Боже, очисти ни и направи от нас Свое притежание. Дай ни го, Господи. Господи,
единственното, което знаем и можем е: да Ти се молим. Ти си казал: “Ако вярвате, че ще
получите това, за което се молите, ще го имате". Ние го очакваме това, Господи. Благодаря ти
в името на Исус Христос. Амин.
{Брат Бранхам пее.}
Това е истината. Да се подготвим за среднощния вик: “младоженеца идва". Той ще дойде в
час, когато не очакваме. Ще прозвучи глас. Но не всред невярващите. За тях то ще остане в
тайна. Но вярващите, които Го очакват ще видят, че звездите са в своята траектория. И какво
ще стане? Същото както и първия път. Стигнали сме да тук. Знаменията идват.
Виждаме знаменията на Неговото пришествие.
Така ли е? О, проповядвайте веста за Неговото благословено явление. Трябва да го
правите. Кажете го на всички. Пригответе се за среща с Бога! Амин. Обичам Го! Станете,
подайте си ръце и да изпеем:
Бог да бъде с вас до следващата ни среща.
Представете си, че следваща ни среща би могла да бъде и при краката на Исус.
Представете си, че някой може да липсва при следващата ни среща в сряда, или в неделя. Тук
липсва един мъж, там една жена. Там липсват деца. Какво се е случило? Ти си останал тук.
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О, какъв плач и вик
когато изгубените разпознаят съдбата си
те ще викат: планини. паднете върху нас,
Както направил Израел, когато се върнали в града и влезли в храма. Молили се, но било
много късно. Отхвърлили веста! О, брате да не ти се случи. Какво би направил тогава? Стой
смело за това нещо.
Нека да пеем:
Колко сладко звучи името Исус,
как изцелява Той всяка болка!
Той донася мир и радост на всяко
детински вярващо сърце.
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