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Невидимото обединение
на Невястата на Христос
проповядано на 25.11.1965 г. в гр. Шревепорт, Луизиана, САЩ

Отмених ловно пътуване, за да мога да послужа на Господ. Радваме
се, че сме тук. Мисля, че последният път тук ви казах, че всеки път,
когато дойдем, някой липсва. И ако се върнем през следващата година,
и Господ се забави, ще липсва някой.
Имаше един човек, много близък за мен в сърцето и духа ми; това
беше брат Лайл. Винаги съм бил добре дошъл, стоял съм там и съм
слушал в студиото на брат Джак пеенето на стария квартет. Те пеят в
Славата тази вечер. Е, има Там вече един от онези гласове, който чака
другите три. Предполагам, че никога повече няма да го чуя тук на
земята. Но очаквам с нетърпение да го чуя отново, също и брат и
сестра Мур са в тази Страна, където никога няма да бъде мрачно.
Брат Палмър беше велик слуга на Христос. Спомням си, че брат
Джак ми разказваше за него и за посветения му на Бога живот. Те
двамата заедно бяха дърводелци. Той ми разказа, че брата докато
обядвал, със сандвич в ръка хапвал и четял Библията си. Вижте, брат
Палмър направи някои големи велики неща. Той беше добър
дърводелец и добър баща на децата си – прекрасно семейство. Той
отгледа всички тях, за да служат на Господа. Доколкото знам, всички
те са спасени и изпълнени със Светия Дух. И това е голям принос за
всеки човек в наши дни – момчета и момичета. Но виж-дайки всичко,
което някога са направили на земята, то няма да струва нищо, ако не
служи на Бога – освен ако не служи на Бога; и тази вечер това, което
той е направил тук на земята, добрите му дела, той отиде за наградата
си да бъде с другите. Бог даде почивка на душата на нашия брат. Знам,
че докато този молитвен дом е тук, гласът му ще се слуша. Можете да
го чуете.
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Сестра Анна Жан и сестра ѝ свирeха на органа и пианото, трябваше
да го чакат. Брат Палмър просто стоеше тук, избираше песента и
започваше да я пее, а те се включаха след него. Очаквах с нетърпение
да го чуя, водейки песните. Към децата му, съпругата му и за брат
Джак, неговия сърдечен приятел, който му е бил приятел през всичките
тези години, и брат Браун, сестра Браун, и всички вие в църквата: Бог
да ви благослови. Той липсва и на мен. Бог даде почивка на доблестна
му душа, докато не го срещнем в мир. Нека поклоним главите си.
Милостиви небесни Отче, просто говорим за този велик слуга. Той
ми липсва тази вечер – да разтърси ръцете ми, също и неговата
проницателна усмивка, която той винаги имаше, казвайки: "Господ да
те благослови, брат Бранхам!", когато тръгвахме към вратата. Знам, че
той дойде в дома Ти. Затова се моля, скъпи Боже, да направиш чудесни
плодовете и неговата работа да бъдат продъл-жени от неговите деца и
жена. Моля се да ги благословиш, Господи. Ти каза, че ще бъдеш
съпруг на вдовиците. Моля се сега за нашата сестра Палмър и за
всичките ѝ деца. Съчувствам им, зная какво е да загубиш съпруг и
баща.
И така, Отче, докато сме тук тази вечер, молим Те да подготвиш и
нашите сърцата за този час. Ние не знаем кога ще си отидем, но знаем,
че ще е толкова внезапно, колкото и при него. Не знаем кога ще е, но
знаем, че трябва да се случи. Затова се молим, Господи, да изследваш
всяко сърце, което е тук тази вечер. Боже, не ме пропускай. Изследвай
и мен и ме изпитай. Господи, ако има зло в нас, премахни го. Искаме да
Ти служим. Това е нашата основна цел, да Ти служим. Излей Духа Си
върху нас тази вечер, и през останалата част от тази седмица.
Благослови този молитвен дом, която носи името "Църква на
живота". Нека получи пълните благословения, съответстващи на това
име и да бъде изпълнена с Божия Живот тази седмица – за да се спаси
всяка изгубена душа, да се изпълни всеки вярващ със Светия Дух и да
поднови отново надеждите, които са в нас, Господи.
Молим се Ти да изцелиш всички болни и страдащи, които идват тук
с нас. Нека Твоят велик Свят Дух, Господи, да бъде тук. Сега изцели и
помажи всеки един да повярва. Подари ни тези неща, Отче.
Господи, помогни ми сега, защото трябва да донеса посланието Ти.
Моля те, Боже, просто да оставиш човешката част да стои настрана;
нека да влезе Светият Дух и да се движи над нас, Господи. Нека
Светият Дух да вземе контрол в събранието ни, Господи. Знаем, че сме
толкова недостатъчни. Не можем да го направим, никой от нас. Не
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твърдим, че можем да го направим. Но, Господи, знаем, че Ти Си
единствения, Който може всичко. Така че ние гледаме към Теб,
Господи. Движи се, Святи Душе, и излей свежо помазание върху нас.
Молим те в името на Исус. Амин.
Искам да поздравя църквите, с които сега сме свързвани в щатите.
Ние сме на телефонна връзка – това е чудесна система, която успяхме
да имаме, благодарение на нашия брат Пери Грийн от Бюмонт, Тексас.
И църквите изцяло могат да слушат посланието в Съединените щати и
да се присъединят тази вечер.
Изпращаме поздрави и на църквите по западното крайбрежие, от
Ванкувър до Тихуана, Мексико; през Сан Хосе, Лос Анджелис, всички
групи там, поздравяваме ви от Шривпорт; също така до Прескот,
Аризона, до групата, която чака Господ, ние ви изпращаме поздрави; и
до Тусон, също така, Сиера Виста чак до Ню Йорк, нагоре и надолу в
цялата страна. Господ да ви благослови, всеки един. Желая да сте тук
тази вечер. Този красив стар щат Луизиана, където се чувствам като
във втори дом.
Вие знаете, хора от Ню Йорк, че ви се смея малко за начина, по
който говорите. Днес се чувствам като у дома тази вечер. Всички които
познавам, казвате: "Здравейте, брат Бранхам, доведи сестра Бранхам и
децата ви, елате да ни видите". О, това ме кара да се чувствам добре.
Това е за мен истински английски. Не пренеб-регваме хората на изток
и на север и на различни места, но знаете, предполагам, че просто съм
роден в Кентъки и трябва да си остана такъв. Аз го харесвам. Това е
истински английски.
Бях на закуска с бизнесмените [Съобщество на бизнесмените на пълното
Евангелие - бел. на прев.] тук неотдавна и те казаха: "Сега ще станем и
ще изпеем националния химн". Аз се изправих и запях: "За стария ми
дом в Кентъки далеч…" Ами за мен това беше националният химн.
Това е всичко, което знаех.
Изпращаме ви поздрави. И сега вярвам, че ще се опитат да излъчат
събранието на бизнесмените по време на закуската в събота сутринта.
Брат Грийн ще ви каже. Както е на микрофона там. Той ще ви каже в
колко часа започва закуската и по кое време ще започва предаването
всяка вечер. Благодарим ви много любезно и молете се за нас.
Сега, на местното събиране тук в църквата на брат Джак, аз просто
ще ви помоля за услуга тази вечер. Тъй като възнамерявам тази вечер
да проповядвам посланието ми в "Деня на благодар-ността" до нацията,
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на нашите местни църкви, които следват Посла-нието, може би ще е
малко по-дълго поучението.
Ще проповядвам. Ако не сте съгласни с това, постъпете както винаги
съм казвал за яденето на черешов пай: когато попадна на костилка, аз
не изхвърлям пая; изхвърлям костилките и просто продължавам да ям
пай. Така, че ако тази вечер спомена нещо, което не приемате, то и вие
направете така. Една от причините да приема тази покана тази вечер да
бъда тук, за да донеса посланието ми за благодарността до групите в
цялата страна е, защото брат Джак винаги толкова свободно отваряше
вратата и казаше: "Проповядвай това, което е на сърцето ти". Така, че
се чувствам у дома си. Може би тук в местното събрание с брат Джак
може да има служители и някои хора, които да не са съгласни с
учението. Обикновено от учтивост не споменавам учение от амвона на
човека, който ме е поканил да дойда. Така че, тази вечер предполагам,
че просто ще се моля за болните и ще имаме редовното богослужение;
но мислех, че е добре да ви уведомя предварително — ако нещо, което
казвам е неприемливо, добре, просто го отдайте на невежеството ми, че
не зная по-добре. Молете за мен.
И така, нека сега отворим Словото на главата, която искам да
спомена на много места тази вечер, защото имам няколко стиха и
малки бележки, написани тук в бележника.
Спомням си първия път, когато се качих на платформата в "Църква
на Живота" на преди двадесет години. Аз не трябваше да си записвам
места от Писанието и препратките. Бях двайсет години по-млад. Но
сега направих двайсет и пет за вторият път, така че не мога да помня
както преди. Трябва да си записвам стихове от Писанието и понякога
накратко да записвам това, което искам да споделя, и препратки. И
сега, Господи, благослови ни докато четем от Божието Слово, от
Римляни 7 глава. Сега искам да поучавам за това, като неделен урок.
Знам, че има хора, които стоят. Обикновено е така и при нас в
Джеферсънвил. Приветстваме ви тази вечер; знаем, че слушате
предаването ни. Имам същото усещане тази вечер, каквото бих имал
ако съм там, на събранието. Ако бяхте тук, щяхте да видите как хората
долу са напълнили помещението и стоят до стената. Предпо-лагам, че и
вие сте събрали всички хора, които са в тази част на страната, и които
са дошли за посланието.
Сега ще го използваме като неделен урок. И това не е насочено
конкретно към нещо, към определени хора или към нещо друго, а само
към църквата, тялото на Христос, което се опитваме да доведем до по4
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дълбоки мисли и по-високи цели, вярвайки, че идването на Господ
Исус е близо. Вярваме сега много повече. Сега сме с двадесет години
по-близо, отколкото бяхме първият път, когато дойдох в Шривпорт. О,
от тогава се случиха толкова много неща. Сега очакваме пристигането
на Господа в нашето поколение. Не търся съживление в нашето
поколение; търся пришествието на Господа в нашето поколение.
Сега, вярвам, че сте отворили Библиите си навсякъде сега в цялата
страна, в Римляни 7 гл. искаме да прочетем внимателно. Сега, това е
посланието и тук изглежда, че е за брак и развод; но в действителност
не е така. За мен това е пророчество за църквата в последните дни.
Нека четем:
1. Или не знаете, братя – защото говоря на такива, които
знаят какво е закон – че законът владее над човека само докато
той е жив?
2. Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа си,
докато той е жив; но когато мъжът умре, тя се освобождава
от закона на мъжа.
3. И така, ако мъжът ѝ е жив и тя се омъжи за друг, ще бъде
прелюбодейка; но ако мъжът ѝ умре, тя е свободна от този
закон и няма да бъде прелюбодейка, ако се омъжи за друг.
4. И така, братя мои, вие също бяхте умъртвени спрямо
закона чрез тялото на Христос, за да станете на Друг – на
Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
5. Защото, когато бяхме в плътта, греховните страсти, които
осъзнахме чрез закона, действаха в нашите телесни части, за
да принасяме плод на смъртта.
6. Но сега ние сме освободени от закона, като умряхме за това,
в което бяхме държани; така че да служим по новому, в Духа, а
не по старому, по буквата.
И сега, нека се молим: Скъпи Боже, току-що прочетохме това, което
вярваме, че е святото Божие Слово. И това е, което вярваме, че нито
една йота или една малка чертичка няма да преминат, докато всичко не
се изпълни. И ние вярваме, че нашият Господ ни каза в Откровение 22
глава, че всеки, който отнеме или добави и една дума към него, от него
ще бъде отнето учстието в Книгата на Живота.
И ние виждаме, че чрез погрешно представяне на това Слово, както
сатаната го изтълкува за Ева и я накара да се съмнява; една дума
хвърли цялата човешка раса в падение, хаос. Само една дума. И тогава
виждаме, че в средата на Книгата дойде нашият Господ и Спасител, и
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Той ни даде цитата относно това: "Човек няма да живее само с хляб, а с
всяко слово, което излиза от Божиите уста". Това е тържественото
предупреждение в последната книга на Откровението за Исус Христос:
"Който добави слово или отмени дума, неговата част ще бъде взета от
Книгата на Живота".
О, Господи, знаейки и виждайки колко сме крехки, знаейки, че
вървим по крехките нишки на живота, на този смъртен живот, без да
знаем кога ще бъдем призовани да отговорим на високо, нека, Господи,
да отхвърлим всичко в сърцата си, всичко в съзнанието си и да
погледнем направо към Твоето слово тази вечер. Ти ела да ни Го
изясниш с живо откровение; дай ни го.
Нека Твоя Дух да падне върху нас и да помаже Думите в сърцата ни,
за да можем оттук да си отидем по-добри хора, отколкото сме сега; да
можем по-дълбоко да се вгледаме в Исус Христос. Дай ни, Господи, да
разберем времето, в което живеем, и как Бог подготвя Неговия народ
за този час, за този критичен мрачен период, в който живеем сега.
Боже, помажи ни, не само говорителя, но и слушателите, и направи
сърцата ни заедно да трептят от Твоето Слово. Защото страхът от Бога
е началото на мъдростта. Дай ни тези неща, Отче, защото Те молим в
името на Исус. Амин.
Бих искал тези няколко забележки, които направих тук, и някои
стихове от Писанието, които ще проследя отблизо, като послание за
"Деня на благодарността" да го озаглавя, ако е угодно на Господ:
"Невидимото Обединение на Невястата на Христос". Това не звучи
като послание за "Деня на благодарността". Но ние сме благодарни за
всяко Писание. Благодарен съм на Бог да живея в това време на
завършващи събития от историята на този свят. Предполагам, ако бях
имал право да участвам в словото преди основаването на света, Бог
щеше да ми разкрие цялата Си програма и да ми каже: "Аз искам да
проповядваш. И сега, в какъв период от време искаш да отидеш на
земята да проповядваш?" Бих избрал този период, защото мисля, че
това е златната ера.
Със сигурност щеше да ми хареса да съм тук по време на Неговото
посещение на земята, но все пак мисля, че точно сега е по-велико
време, защото е време, по което Той ще дойде да вземе хората си,
които Той е изкупил. Приближаваме се до възкресението, когато
всички изкупени ще бъдат избавени. Каква славна възможност имаме да говорим на погиващия народ; страхотно е времето!
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Ние сме развълнувани от това. И ние знаем, че историята приключва.
Историята на света скоро ще свърши. Тогава ще влезем в нов ден – във
Великия Милениум. Аз съм вярващ, който вярва в Хилядагодишното
Царство, хилядагодишното царуване с Христос, хиляда години на
земята; физическото завръщане на Господ Исус, за да вземе физически
хора, прославени чрез Неговата очистваща кръв.
Павел на това място в нашето Писание дава илюстрация за закона и
благодатта и го показва като брак и развод. Този пасаж много рядко се
проповядва, защото той повече или по-малко се отнася за брак и
развод. Но в по-голямата си част този случай се отнася за брака и
развода, като начин, по който Той иска да ни покаже тук, че ние като
като Църква вече не можем да бъдем омъжени за света и за Христос
едновременно. Това е нелегално, незаконно, толкова, колкото и една
жена да живее със съпруг, докато има друг жив съпруг.
Аз размишлявам за това и вярвам, че това, което Библията казва, е
истина. И вярвам, че това разкрива една от великите тайни на
пророчеството. И се надявам, че Господ ще ни помаже тази вечер,
когато ние ще разкрием това на нашите чакащи хора в цялата страна.
Когато пишех бележка за това, прочетох нещо. Не можех да си
спомня точно книгата, в която е написано, но съм сигурен, че е
правилно; беше в една от книгите, които прочетох за г-н Муди, Дуайт
Муди, в Чикаго. Тази вечер нас ни слушат в Чикаго, голяма църква.
Там беше написано, че след като прочел Римляни 7 гл., г-н Муди се
втурнал на улицата и попитал първият мъж, с когото се срещнал:
"Познаваш ли Грейс?" [Грейс е име, но също и дума, преведена от
английски означава милост - бел. на прев.]
И мъжът отговорил: "Грейс коя?" Г-н Муди казал: "Божията милост".
Той толкова бил развълнуван, когато видял как благодатта ни отделя от
закона, и разбрал какво голямо значение има тя. Всяка вечер искам да
правя това, винаги казвам на хората, когато идвам тук, бих искал да се
изправя и да пея:
О, колко чудна благодат
спасителна за мен!
Изгубен бях, намерен съм...
Милост, скъпоценна благодат! Искам все повече да познавам тази
милост. Защото чрез благодат ние сме спасени; не чрез това, което
можем да направим, или на какво сме способни. Каквото и да правим,
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не се зачита за нас; благодатта е това, което ни спасява. "По благодат
сте спасени чрез вяра".
Искам да остана още с тази жена Грейс (Милостта) и да изследвам
какво е писано за нея в Библията. Знаете ли, че Библията говори за
"Избраната госпожа" (според 2 Йоан. 1:1 - бел. на прев.). Забелязахте
ли, че думата "избраните" идва от думата "избрана госпожа". Една дама
сред всички други дами бе избрана, както девицата трябваше да донесе
Божието тяло на земята. Тя беше избрана жена. Бог избра Мария. И
също така Бог избра "избраната дама", която е Неговата Невяста.
Избрана е. Надявам се, че всички ние, които слушаме тази вечер от
целия свят, сме от избраните членове.
Този пример ни показва връзката на Невястата с Христос, избраната
Дама, и как тя трябваше да бъде доведена при Него, откъде ще дойде и
как тя ще бъде доведена при Него. Църквата тук, която показахме, е
представена като жена. Тази жена винаги е символ на Църквата; защото
Църквата се счита за Невяста. Тя е Невястата на Господ Исус, Божия
Син.
Винаги, когато гледате ако обърнете внимание на състоянието и
поведението на жените, ще видите и къде е църквата. Сега някои от
тези забележки може да изглеждат странни за някои от вас, но това
допълва посланието, което имам от Господа, опитвам се да стигна до
хората. Вижте, гледайте всичко как се случва в естествения свят, в
природата. Това работи по същия начин и в духовната област.
Сега, ако днес наблюдавате поведението на жените в света,
наблюдавайте поведението на светската църква днес. Само наблюдавайте. Разбира се, сега и духовната Невяста-църквата има определено поведение. Виждате ли? Обърнете внимание също и на това,
защото тъй наречената естествена църква, претендира да бъде Невяста.
Сега, моля, позволете ми отново да кажа на местното събрание: Не се
чувствайте зле. Аз говоря на всички хора в цялата страна за това, което
мисля за избраната Дама. Така че, ако тук има пропо-ведници, които не
са съгласни, добре, просто запазете спокойствие още за малко. Виждате
ли? Забележете го, просто послушайте.
Вземете под внимание този характер. Когато видите, че жените
просто продължават да се бунтуват и просто правят всичко, което искат
да правят, вижте, църквата прави същото. Виждате ли? Забележете го.
Но вижте, когато духовната Невяста започва да се пробужда, когато тя
започва да се възвръща и да се държи според Божието Слово. Тогава
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отново гледайте (виждате ли?), как в Писанието ще се появи послание,
за да хване тази избрана Невяста, да хване тази жена, избраната.
Сатана, измамникът, измами първата Невяста да съгреши против
Бога чрез невярване на Словото Му.
И сега, днес, виждаме как естествената църква в интелектуалното си
евангелие се отдалечава все повече от Словото — в "социално
евангелие". Ние откриваме, че светските жени по улиците и членовете
на такива църкви носят в себе си в една и съща атмос-фера. Не можете
нищо да им кажете. Те са загубили изцяло чувството на нормално
благоприличие и морал. Виждате ли? И това се отнася и за църквата. И
вие можете да я видите, отиваща направо към икуменическия събор,
точно толкова уверена, колкото всичко на света, и направо в Рим
толкова бързо, колкото може. Виждате ли? Това беше пророкувано за
нея и затова тя е там; това е нейното поведение.
Но сега отново обърнете внимание на духовната Църква, на тази
група от хора "извикани", избрани чрез всяко съживление. Това се
случи по същия начин чрез Мартин Лутер при Реформацията. Това
стана по времето на Джон Уесли. Същото пробуждане се случи и на
Петдесятница. Те върнаха жените отново към съответствие със Словото. Но после отново отстъпиха, върнаха се в хаоса. Но когато дойде
времето, в което хората са готови да живеят според Словото, идва
послание за да ги ввъде в ред.
Лутер беше пратеник за деня на оправданието; и църквата се изравни
според това — някои от тях; останалите продължиха. Уесли дойде с
освещение — църквата го прие, и стана в ред. Петдесятното
съживление дойде с възстановяването на дарбите — църквата,
избраните по онова време приемаха, и бяха в ред. А след това угасна,
превърна се отново в деноминация, както и останалите, както всички
други отпреди.
Но сега забележете, когато хората започват да се опитват за да се
приведат в съответствие със Словото, идва ново послание от Божи-ето
Слово направо към хората, и това послание води всеки път към
съответствие със Словото. То се постига само в Бога. Имаме това.
Имаме семейства; всяко семейство тук е запознато с това. Понякога
в продължение на много години всичко върви добре. Тогава изведнъж
идва такова време, за което ние на юга казваме: "започна ли да
превалява — очаквай порой", и всичко е зле. Преминаваш през мрака.
Тогава има изгрев, после нощ; всичко върви без прекъсване.
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Пророк Павел казва, че една жена не може да се омъжи, докато
нейният първи съпруг не умре. Тя не може да се омъжи, докато
първият ѝ съпруг е жив; при никакви обстоятелства изобщо. Тя трябва
да остане сама, докато първият ѝ съпруг е жив. И ако извърши такъв
грях, тя ще бъде наречена прелюбодейка; сега говоря за плътското, за
да покажа духовното. Ако тази жена извърши такъв грях, тогава тя ще
бъде белязана за прелюбодейка, щом има двама живи съпрузи по едно
и също време. Следователно, като е направила това тя е загубила
правата си по отношение на Бог и на небето. Разбира се, според
Писанията, които току-що прочетох, след като тя направи това със
сигурност ще бъде изгонена от дома на Бога.
Такава е и църквата, когато се опитва да смесва вероизпове-дания и
деноминации със Словото Божие. Тя не може едновре-менно да бъде
омъжена за деноминация и да бъде Невястата на Христос. Тя трябва да
е мъртва за едното или другото. Законът казва така тук. Така е
написано в Неговият закон: Павел говори същите неща тук. Тя не може
да бъде омъжена за църква със светски правила за поведение, и да бъде
Невястата на Христос. Едната е противоположна на другата.
Сега помнете, че казвате: "Е, ние вярваме на това, но не вярваме на
онова". Ако сте омъжени за Христос, Той е Божието Слово. В първата
глава на св. Йоан се казва: "В началото беше Словото, и Словото беше
у Бога, и Словото беше Бог". И Същият стана плът и живееше между
нас. Христос беше живото Слово. Той винаги е бил Словото; Той все
още е Словото; Той винаги ще бъде Словото.
Той беше единствено проявление на Божиите качества, защото Той
беше Син на Бога, а всеки син произлиза от баща си. Точно както си
бил в гените на баща си, в тялото на баща си, когато е бил младо
момче. Ти си бил в него, но той не е можел да има общение с теб,
защото не е знаел за теб. Но след това си се появил чрез майка си,
която те е довела на земята и ти си станал образ на баща си; тогава той
може да общува с теб. И така, вие бяхте Божии синове и Божии дъщери
преди да има луна, звезди или дори молекула. Вие сте били синове и
дъщери на Бога, тъй като сте само физическото проявление на
характеристиките, които са били в Бога в началото. Защото има само
една форма на Вечен Живот, който съществува. Не знаете нищо за
това; нито знаехте кога сте били в земния си баща. Но вие се
проявявате в Неговия образ; по Божия образ сте създадени и сте се
явили за слава и за общение с Бог.
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И така, както вашите гени трябваше да бъдат в баща ви преди
естественото ви раждане, така духовните ви гени трябва да бъдат в
Бога, защото вие сте израз на характера и на Неговите мисли, преди
основаването на света. Това е вярно. Няма друга възможност за това.
Сега, разбираме: Животът е във вас, Божият Живот се намира във
вас от основаването на света. И така, не може да смесвате думите на
деноминационните поучения със Словото, защото те са твърде
противоположни. Точно така Сатана се е опитал да обърка Ева с
интелектуалните си тълкувания. Той се съгласи с това, което Бог е
казал, но той каза: "Със сигурност няма да умрете". И тя му повярва.
Същото, което е направил, се случва и днес с различните деноминации.
Деноминацията е отделила хората от Словото Божие. Не каза ли
Исус, когато дойде: "Вие, чрез вашите традиции, направихте Божиите
заповеди бездейственни за народа"? И чрез вашите вероизповедания се
отделиха хората от общението им със Светия Дух, Който помазва
Божието Слово за това поколение. Разделихте хората на деноминации
така, че да не могат да Го видят. Бог във всяко поколение има нова
част от Неговата книга. Всичко се съединява така, както и е изградено
тяло ми. Казват ми, че сътворението на тялото е започнало от
гръбначния стълб, но тялото не остана само гръбначен стълб.
Създадени бяха ребрата, дробовете, ръцете, краката и т.н., и така се
появи човекът, който съм аз.
И така се прояви Бог. В началото Той се яви като Яхве, Бог Отец.
След това Той се яви като Бог Син в Исус Христос. Сега Той се явява
като Бог Светият Дух — един и същи Бог през цялото време, три
проявления на същия Бог.
Сега откриваме, че за всяко поколение Бог е предназначил
определено Слово от самото начало, подобно на еволюционната
теория. Първото нещо, което Бог е създал, са растенията. След това
Той създаде животните и човека; такъв вид еволюция, издигане на повисоко.
Така е действал Бог в Неговата църква: оправданието дойде при
Лутер, освещение при Уесли и т.н. Говорим за това, че Той извежда
Неговата Невяста и ѝ придава необходимия облик. Виждате ли? Духа
се дава все повече и повече, защото Тялото се изгражда, като идва към
Главата, която е Христос; Тялото на Христос. Сега, тя е като жена; ако
е омъжена за Христовото Словото, не може в същото време да бъде
омъжена и за някое църковна деноминация, защото тя е обвързана с
нея. Тя няма да може да живее и с двамата съпрузи едновременно. Те
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са в противоречие един с друг. Единият е изпратен от Бог; другият — е
човешко дело, така че те са в противоречие. Той каза: "Нека думата на
всеки човек да бъде лъжа, Моята е истината". Бог каза това.
Те са толкова противоположни едно на друго, колкото законът и
милостта, както Павел говори тук. Единия трябва да е мъртъв, за да
има другия. И ако се опита да ги смеси, тя ще бъде наречена
прелюбодейка. О, помислите за това! Ню Йорк, Аризона, нацията,
помислете си. Бог каза, че ако се е опитала да се омъжи за двама по
едно и също време, тя ще бъде наречена прелюбодейка. А кой
прелюбодеец може да влезе в небето? Дали Бог ще се ожени за една
прелюбодейка? Със сигурност не. Той ни помоли да не го правим. "Тя
ще бъде наречена прелюбодейка".
В такъв случай, ако тя е прелюбодейка, децата ѝ са незаконни.
Незаконни за какво? Не за църквата, а за Словото. Тя е незаконна.
Такава е картината тук в Откровение 3 гл. на последния период на
Лаодикийската епоха на Църквата. Каква група на извънбрачни! Какво
смесване на деноминациите! Те са хладни, но продължават да се
наричат християни и да отхвърлят Божието Слово; имат вид на
благочестие, но отричат силата му, каквито пророкът каза, че ще бъдат.
Бракът е най-старата институция в света. Най-напред бракът бе
извършен и се установи в градината на Едем.
На жената са поверени определени качества, които тя не трябва да
осквернява, те са ѝ били поверени. На земята няма друго създание като
жената. Няма женско куче; няма женски индивид от какъвто и да е вид,
на който да е поверени качества, които има жената. Жената дори не
беше в началото на сътворението, защото Бог знаеше, че тя ще падне.
Всички други женски същества невъзможно е да извършат
прелюбодейство. Тя е единствената, която може да прелюбодейства.
Ако беше направена като оригинално творение, това нямаше да
съответства на Божията велика мъдрост. Тя беше направена като
страничен продукт от мъжа; но тъй като тя беше поставена там, тя
също получи от Бога свещената цена на изкуплението.
Тя притежава качества, които не трябва да осквернява; ако ги
разруши, тя се е осквернила за цял живот. Без значение колко ѝ е
простено, тя не може да бъде оправдана. Ще го изясня след малко, в
рамките на няколко минути. Има място в Писанието за това. На нея
може да ѝ бъде простено за нечистотата, но тя не може да бъде
оправдана в този живот. Тя ще го носи завинаги. И така, забележете, че
ѝ е дадено това. Тя може да бъде простена, но не и оправдана.
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Тялото ѝ е поверено от Бог като свята собственост. Няма женско
куче, нито птица, нито друго животно, нито друго подобно същество;
не. Тя е единствено такава, тя е посветена и затова е длъжна да ражда
живот на земята. Тялото ѝ е място, където възниква и израства живот.
Това е причината да ѝ се повери този свещен дълг.
Сега, тук е мястото, където може да не сте съгласни, много от вас
теолозите. Онова, което оскверни цялата човешка раса, е онова
прелюбодейство в началото. Леглото ѝ бе осквернено. Тя роди тези
близнаци Каин и Авел. Едно действие, две деца. Изследвайте
Писанията.
Забележете, сега намираме, че тялото ѝ е място, където расте живот;
и това е една доверена свещена собственност, която не трябва да се
осквернява.
Сега говоря, за да направя илюстрация, с която да ви покажа къде
стои църквата. Аз не говоря за вас, жени; каквито и да сте, това е
между вас и Бог, и не е за вас, мъже; но аз говоря за църквата и
Христос.
Сега на нея е дадено да ражда живот, който само Бог може да даде.
Съпругът ѝ може да е носител на семето, но Бог трябва да произведе
живота. Така е, целият живот трябва да дойде от Бога. Всеки живот
трябва да дойде от Бога. Но тази истина е била изопачена и в резултат
на това става грешна; но животът трябва да дойде от Бога. Той е
авторът на живота.
Сега, тя има нещо свещено. Искам да назова три неща тук, от които
тя не трябва да отстъпи. Сега, запазете църквата в ума си, докато
говоря това за естествената жена, както Павел говори в седмата глава
на Римляните. На нея е дарена от Господ определена добродетел –
добродетел като свещено доверие. Никой друг я няма, освен жената.
Това е вярно. Това е ѝ предадено от Бога. Тя не трябва да осквернява
тази добродетел. И ако тя направи нещо нередно, тя трябва да изповяда
това на съпруга си, преди да я вземе за съпруга; и да оправи нещата.
Точно като църквата, която е била омъжена за закона, трябва да дойде
и да изповяда това пред Христос, преди втория брак. Ако не му
признае и живее с мъжа си в продължение на десет години, и след това
му изповяда, той има право да я остави и да се ожени за друга жена.
Това е Писанието. Блудството е нечист живот.
"Йосифе, не се бой да вземеш за жена Мария, защото заченато в нея
е от Светия Дух". Той имаше намерение да я остави и да се откаже от
нея, въпреки, че ѝ се беше обрекъл. Когато сте се сгодили с жена, в
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очите на Бога вие сте женени за нея. Забележете, добродетелта ѝ е била
поверена от Господ като свято наследство. Бог ѝ даде тази добродетел.
Точно както в градината на Едем, тя можеше да каже "да" или "не". На
нея беше поверено свещена отговорност на женствеността, и тя не
трябваше да я разрушава. Тази женственост, за която говоря тук, е
поведението ѝ, нейният характер по отношение към мъжете. Тя не
трябва да позволява на всеки мъж да я целува, прегръща и притиска –
такова поведение може да се види на екрана – виждаме филмовите
звезди. Жена, която прави това, има порочен характер. Иначе може да
е добродетелна, но сексуално възбуждащите точки са в устните, и
когато мъж целува жена, всъщност той е извършил прелюбодейство в
сърцето си.
Сексуално възбуждащите точки са в устните на жената и в устните на
мъжа. Ако мъжа я целуне по ръката, това не довежда до контактиране
на възбуждащите точки. И вижте, всички тези безсмислици, които
Холивуд днес пуска, жените ги харесват и обичат. Малките момичета
също гледат всички тези флиртове и любовни приключения на жените.
Нищо чудно, че моралът ни е гнил, разложен и мръсен. Виждате ли?
Защото това се демонстрира на децата. Така е. Това трябва да е така в
последните дни.
Сега, – имайте предвид църквата – тя се целува, смесва се и се
свързва с всичко друго, освен със Словото. Поддава се на влиянието на
дявола, на образованието и научните изследвания и т.н. въпреки, че
научното образование и всичко е абсолютно противоположно на Бога.
Цялата система на цивилизацията, която имаме сега, е абсолютно
противохристиянска; образователната система е противохристи-янска;
цивилизацията е противохристиянска. Това е против Бога. Ще кажете:
"против цивилизацията?" Бог ще има една цивилизация един ден, в
която няма да има смърт!
Тази съвременна цивилизация идва от сатаната. Ще ви докажа това
от Библията, ако Господ ще позволи тази вечер. Всички тези неща са от
сатаната. В нашата нова цивилизация няма да има нищо от това.
Тя има тази священна женственост. Нищо чудно, че мъжете действат
около жените така, както го правят. Това става, защото жените
действат около мъжете така, както го правят. Жената показва този си
характер, носейки на улицата чифт къси панталони, дрехи опънати по
тялото ѝ, мъжки дрехи и неща, които се набиват на очи. Независимо
какво казва, тя може да е вярна на съпруга си, колкото може да бъде,
но в очите на Бога тя е прелюбодейка. "Който гледа на жена, за да я
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пожелае, е прелюбодействал вече в сърцето си". Тя се е поставила в
това положение. И точно това направи църквата със света.
Забележете. Святата добродетелност, святата женственост и
свещеното майчинство са ѝ поверени, за да почита съпруга си.
Просто погледнете днес. В много градове, те дори правят големи
партита в това, което се нарича общество (членовете на църквата
също), слагат шапките си на пода, всички се напиват и слагат
ключовете си в шапките; всяка жена отива и избира ключ от шапката за
мъжа, с когото ще живее през уикенда. Съществуват всевъзможни
видове партита. Имам толкова много да кажа тук, ако е Господна воля.
Нямам време да се занимавам с това. Такава мръсотия е!
И църквата е също много зле – това е вярно. Тя се е предала на
прлюбодейство с всички, с които няма работа да се впуска; тя трябва да
остане със Словото.
Сградите са нужни; болниците са нужни. С всички тези и други неща
е наред. Образователни програми – това е добре. Трябва да живеем тук;
ние трябва да четем, пишем; това е част от иконо-миката.
Не трябваше да обличаме дрехи в началото – ще проповядвам за
това по-късно тази седмица, ако Господ желае. Обаче ние трябва да
носим дрехи, защото Бог ни е дал дрехи; но в началото нямаше нужда
от тях; бяхме покрити. Сега църквата е покрита с грехове. Тя дори не
знае, че съгрешава. Виждате ли? Сега тя е забулена от дявола; тогава тя
беше покрита от Бога – това е разликата. Сега разбрахме, че ѝ е дадено
това свещено доверие, че тя не трябва да осквернява женствеността. Тя
трябва да опази своя характер, да възпитава децата си, да почита
съпруга си. Сега, днес не се обръща почти никакво внимание на това.
Трябва да дойдете в кабинета ми и да видите как мъжете водят
жените си, които се опитват да се оправят с Бога и да се изповядат за
всички мъже, с които са били, откакто са се оженили. О, ти казваш:
"Наистина ли?" ...Това са петдесятните, другите няма да дойдат. Така
че аз говоря за това колко далече може да се отделим, когато църквата
се разбърква със света – с всичката му мода, също и с други неща,
които имаме. С оригиналната петдесятница ние имаме общо толкова,
колкото общо има деня с нощта. Ние сме се отдалечи някъде в някакъв
тъмен хаос и сме се загубили.
Какво свещенно доверие! Каква е отговорността на дадена жена!
Сега вижте защо тя е преобраз на Църквата, която носи същата
отговорност, каквато жената има − свещена отговорност за майчинството ѝ, за нейните добродетели и за нейния съпруг; църквата има
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свещена отговорност за молитвата, за Словото и за Христос, точно
както жената. И подобно както жена, която отива с друг мъж; така е и
църквата, която се обръща към тези институции, строителни програми,
училища и т.н. Аз нямам нищо против тях. Всичко е наред, те имат
право и служат на целта си. Но те не са това, за което става въпрос.
Исус никога не е казал: "Идете да строите училища". Той каза:
"Проповядвайте Словото". Но хората го пренебрегват.
Не става дума за създаването на институции, строенето на болници и
т.н., това е добро. Но това не е задължение на Църквата. Нейното
задължение е да се проповядва Евангелието. Направихме всичко друго,
но не това. Точно както е направил сатаната, смесихме Евангелието с
нещо друго, и още с нещо друго, докато не се получи свързване с
покварата. В целия свят искат да следват тенденциите в света.
Неотдавна четох в Reader's Digest, че младите момичета преминават
през менопаузата и мъжете – според промяна на живота – между
двадесет и двадесет и пет години, преминават в средната възраст.
Поквара е. Защо? Поради научните изследвания за храната и нещата,
разрушили естествените продукти, с които трябва да храним телата си.
Ние сме станали една купчина умираща маса.
Това е и църквата, тя е в същото състояние. Тя символизира това. Тя
има същите ценни добродетели от Духа, дадени ѝ да пази Духа и
Словото, и никога да не прелюбодейства с нищо от света или нещо
такова, да остане девствена за Словото, тъй както жената трябва да
остане добродетелна за съпруга си. Това е свещено доверие. За да
почита Господното Слово на нейният Господ над всяко създадено от
човека вероизповедание, мъдрост, деноминация; църквата получи това
доверие.
Хората казват: "Моята църква…" Не ме интересува в какво вярва
вашата църква. Ако това противоречи на Божието Слово, стойте далеч
от него. Библията казва: "Исус Христос е същият вчера, днес и
завинаги". Марк 16 казва: "И тези знамения ще придружават
повярвалите". Ако една църква проповядва различно от това, то ти
умри за това нещо и се роди отново от Божието Слово. "Идете в целия
свят и проповядвайте Евангелието на всяко създание".
Толкова далеч трябва да отидеш. "И тези знамения ще придружават повярвалите", по целия свят и във всяко създание, което ще
повярва. Виждате ли как отстъпихме от това? Разбира се, о днешната
църква е отговорна за това.
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Но сега, вижте как Холивуд е взел добродетелните неща от нашите
жени. Аз от тук гледам на една скъпа старица, сестра Шрадер. Много
от жените тук – това е сестра Мур, по-възрастните жени – помнят как
беше преди няколко години: ако майка им или те, бяха излезли на
улицата така, както днес ходят някои от тези жени, членовете на
църквата щяха да заключат жената заради безумие – "Забравила е да
облече полата си". Е, ако това беше лудост тогава, то и сега е лудост.
Вижте, целият свят доказва, че е полудял. Погледнете убийствата и
нещата, които се случват сега в света. Виждате ли? Лудост! Всичко
това идва да изпълни Откровението; можем да говорим тази седмица за
всички тези ужасни неща. Те не са естествени; това са духовни неща,
които ще карат хората да крещят на скалите и планините да паднат
върху тях. Пълна, абсолютна лудост, в която бързо навлиза този свят.
Ето и стъпките ѝ. Вече марширува по улицата, точно пред прага на
църквата: пълна лудост, правят неща, които никое човешко същество
не би помисло да прави, дори и да е цивилизовано.
Вижте какво направи Холивуд с жената. Вижте как са ограбени
свещените добродетели на жената. Можем да продължим да говорим за
това. Вижте, тя всичко е загубила. Как е станало това? Защото имаше
един хитър инструмент, наречен църква, както и в Едемската градина.
Един нагъл и хитър – дявола – влезе в църквата, точно както го е
направил в Едемската градина, и я измами. Тя е измамена. Жената не
иска да греши. Ева не искаше да направи нещо грешно. Това не беше
умишлено. Библията каза в 1 Тимотей 2:14, че тя беше измамена. Да
бъдеш"измамен", означава, че е направено нещо, но не е умишлено.
Означава, че някой ви е заблудил да го направите.
И точно това се случи днес. Тя е била измамена чрез телевизията,
чрез списания, чрез тези хора и привлекателни неща, в които те се
разхождат по улиците. Съвремените момичета гледат списания и
виждат снимки; те гледат на улицата; те виждат дрехите в мага-зините.
Ето така сатана, онзи велик инструмент на ада, влиза сред народа и го
мами с тези неща. И жената мисли, че всичко е наред, а тя е мъртва и
не го знае. Тя е далеч от Бога. Вижте как тя загуби всичко това, и колко
хитро е било направено?
Днес искам да забележите. Исус говореше за това. Също така, ако
искате, може да го прочетете. Исус спомена, че всичко това ще стане.
Знаехте ли го? В последните му часове, непосредствено преди
Неговото разпъване. Нека просто го прочетем Лука 23. Искам да е като
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урок от неделното училище. Да започнем с 27 стих, така съм отбелязал
тук: Исус отива на Голгота. Чуйте, ще го чета.
"И там го последваха голяма група хора и жени, които ридаеха и
плачеха за Него. А Исус се обърна към тях и каза: Ерусалимски
дъщери, не плачете за мене, а плачете за себе си и за чадата си.
Защото, ето, идват дни, когато ще кажат: Блажени са бездетните
и утробите, които никога не са раждали, и гърдите, от които никога
не са сукали. (Хората днес мислят, че е позорно за жената да има дете.
Виждате ли?). Тогава ще започнат да казват на планините: Паднете
върху нас; и на хълмовете, покрийте ни".
Ако правят това със зелено дърво, какво ще правят със сухо?
Говори се за времената, в които жената няма повече да иска да има
деца. Тя ще иска куче или котка или нещо подобно, но вече не иска
деца. Защо? Ще я считат за старомодна, ако има дете. Виждате ли? Тя
не иска да е старомодна. Това са стандартите на Холивуд. Така че, тя
ще се подложи на операция, която ще им попречи да имат деца.
Исус говори за това, и какво каза? "По това време те ще започнат
да плачат и да викат на скалите и планините, да паднат върху тях".
Жената ще упражнява контрол на раждаемостта, за да може да ходи
на партита. Тя не може да се обременява с бебе, което трябва да кърми
– това ще и развали фигурата. Бременността ще я деформира, и тя
няма да изглежда така, както преди. И съпругът ѝ е невеж достатъчно,
за да допусне това. Тя не иска да му подари дете.
Исус говори за това. И каза, че когато те правят това, "тогава ще
плачат и ще викат на камъните да паднат върху тях". Това е
пришествието на Господа. Жените плащат големи суми пари за да се
грижат за котки и кучета – това е така – тя трябва да се грижи за нещо,
тъй като е майка в своето естеството, което е получила от Бог.
Наблюдвах – обичам да ходя на лов – една възрастна мечка в края на
есента, когато тя се беше чифтосала с мъжката мечка, при нея бяха
малките, които беше родила; те вече бяха доста пораснали, може би
тежаха сто паунда или повече. Тя ги прогони да спят сами, защото
щеше да роди други малки. Те ще се родят през февруари. Мечката не
знае нищо за това. Те се раждат в малка торбичка. Как Бог ги кара да
отварят сами тези малки торбички, приличащи на целофанови чували.
Те се ориентират сами докато майка им спи дълбок зимен сън. От
октомври майката не е яла нищо, а тогава е февруари. Те ходят
наоколо и я сучат до средата на май. Тогава, когато тя вижда малките
си, те са доста пораснали - тежат може би пет, десет или петнадесет
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килограма всяко. Тя само ги кърми. Как получава млякото – това е по
Божия закон. Тя живее и произвежда мляко за малките. И ако не е
забременяла есента и няма малки, тя ще търси малките от миналата
година и през цялото лято ще се грижи за тях, защото това е инстинкт,
който Бог и е дал – тя трябва да се грижи за някого.
Когато една жена няма бебе със съпруга си, тя ще вземе куче или
котка, или нещо такова. Тя трябва да е майка на нещо – това е тяхната
природа. Но да роди дете на съпруга си и да го възпитае да служи на
Бога – това е напълно извън нейните планове. Това би било за нея
толкова позорно пред женското общество, което толкова обича греха –
от 1965 година насам.
Такава е истинската картина на съвременна църква днес. Съвременната църква не желае да има никакви "новородени деца", които
крещят, радват се, викат, говорят на езици, защото за тях се изпълнява
словото от Деяния 2:38. Тя не ги иска. Такова дете, което се радва,
плаче и крещи: "Амин, алелуя", трябва веднага да напусне
деноминацията. Ако имат някой такъв в една от църквите, ще го
изхвърлят веднага. Защо допускате такива неща да продължават?
Виждате, че е бременна с нещо, защото тя непрекъснато произ-вежда
членове на църквата. Но тя не иска никакви, както тя ги нарича
"крещящи, радващи се, шумящи жалки създания" от Деяния 2:38. Със
сигурност това ще я смути. Това ще я разруши, също и нейната
образована, етична, научна, обществена църква, към която
принадлежи. Ще я изхвърлят на следващия съвет, затова тя не може да
има такова. Така че тя не иска да бъде бременна със Словото, защото
това е единственият начин, по който Словото може да роди.
Роденият от Божият Дух, има в себе си Божия Дух. В Словото няма
никакви интелектуалци, църковно присъединяване, вероизпо-ведания,
няма жени с подстригани коси и гримирани лица – няма такива неща.
Не намираме това в Божието Слово.
Намираме старомодни, осветени, изпълнени със Светия Дух деца,
родени от Божия Дух, ликуващи, викащи, възхваляващи Бога. Това е
извън способностите ѝ да разбира., тя не иска това. О, не, разбира се,
че не.
Какво прави вместо това? Тя произвежда извънбрачни Езавелки,
които се гримират и носят шорти. Мисля, че ги наричат котки. Казват:
"Виж онази котка, която върви там", или нещо такова, нали знаете.
Тя е родена, тоест омъжена и свързана с първия си съпруг, първият
Адам, чрез прелюбодейката – съпруга Ева, първата жена на Адам. Вие
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казвате: "Прелюбодейка?" Тя беше, със сигурност. Но, о, тя твърди, че
този първи Адам е мъртъв. "О, разбира се, той умря отдавна. Аз съм
новородена – казва тя – и със сигурност съм омъжена за втория Адам –
Христос, Словото.
Сега обърнете внимание какво обича тя. Кой е нейния възлюбен?
Искате ли да видите в кого е влюбена? Словото го казва това, но тя
казва: "Моята църква казва това". Тогава в кого е влюбена? Кой е
съпругът й? Нейните плодове доказват каква е тя. Точно така: показват
каква е тя.
Забележете, първоначално тя се е родила от Адам, защото това е
естественото ѝ раждане. И тя никога не е отишила по-далече, затова
обича света. Тя твърди, че е родена втори път за Христос, но любимия
ѝ все още е Адам, защото тя обича този свят.
И нещо друго; забелязвате ли какви деца ражда. Това доказва кой е
техният баща; дали е първият Адам или вторият Адам. Ако църквата
ражда дете от втория Адам, то ще постъпва по същия начин както
втория Адам постъпваше, както правеха в деня на Петдесятница. Това
са истинските деца на втория Адам. Виждате ли? Това е вярно. А
природа на онези е като неговата и нейната. Дъщерите ѝ са с
гримирани лица, с къси коси, облечени с мъжки дрехи: панталони.
Библията ѝ казва да не го прави. Тя реже косата си – това е срамно за
нея.
Вие казвате: "Мълчи за това". Но това го каза Словото. Аз само
посочвам характера. Това е, което прави тя.
Синовете ѝ разчитат на образование, обучение, някое библейско
училище, т.нар. някакъв известен колеж, който съществува от много
време, който ги произвежда като инкубатор. Те се стремят към някаква
деноминация, към религиозен стил като Каин, който беше просто
нелегитимен за Словото. Това е вярно. Те са нелегитимни към
Словото, точно както и Каин. Те търсят деноминационното: виждате ли
какво е това?
Бог никога не е основавал деноминация. Винаги е бил против нея, и
Словото е против нея. Но децата се придържат към това. Виждате ли
онова, което те раждат? Това показва кои са техни баща и майка. Точно
така. Те са точно толкова извънбрачни, колкото и Каин. Това е вида на
детето, което е се е родило от Ева. Те се отдалечиха от Словото, и
виждате после какво се роди? Това е точно онова, което църквата
донесе, същото нещо. Мога да ви го докажа от Словото. И това е
мястото, където образованието и цивилизацията идват чрез Каин.
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Точно така. Те твърдят, че са Божии синове, но те са отгле-дани и
образовани от деноминационната школа. Точно така. Хитри и умни,
такъв беше и баща им – змията. Това е вярно. Точно такива хитри и
научно обрзовани проповедници като Каин. Виждате ли? Това е
абсолютно същото нещо.
Вие казвате: "Брат Бранхам, така ли е?" Обърнете се към Битие 4:16
и разберете. Върнете се тук в Битие 4:16 само за една минута и ще
разберете как се е случило това.
"И Каин излезе от присъствието на Господа и се засели в земята
Нод, на изток от Едем. И Каин позна жена си; и тя зачна, и роди
Енох, и той построи град и нарече града, според името на сина си
Енох".
И от Тувалкаина и по-нататък започнаха да се появяват изобретатели
на инструменти, музика и т.н. Цивилизацията дойде чрез Каин. Това е
вярно. Изграждането на градове, изработването на инструменти,
образованите мъже идват от Каин, от змийското семе.
Сега, забележете 25-ия стих. "И Адам отново позна жена си".
Той веднъж я позна, и тя имаше две деца. Търсете в Писанието. Тя
имаше Каин и Авел. Един акт, а две деца. Бяха ми казали не много
отдавна, че това може да се случи. Има случай в Холивуд. В момента в
Тусон имаме дело в съда. Една жена ражда едновременно цветнокожо
дете и бяло дете. Казват, че това е невъзможно да се случи. Обаче,
понякога може да има две развити яйцеклетки. В момента този случай
се разглежда в съда. Знам, че такива неща се случват при кучетата и
при други животни. И сега това се е случило с жената. Белият мъж
казал: "Ще издържам собственото си дете, но не и другото". И жената
си признала, че сутринта е спала със съпруга си, а следобед била с
чернокожия. Лекарят потвърди, че в рамките на двадесет и четири
часа, това е възможно да се случи, ако има втора узряла яйцеклетка. И
точно това се е случило и тогава. Сутринта е бил сатана, змията; а Адам
– следобеда, затова тя роди две деца.
Сега, "Адам отново позна жена си (за втори път), и тя роди син..."
Помнете, че в Библията никъде няма написано, че Каин е син на
Адам. Пише: "Каин беше от лукавия" (1 Йоан. 3:12). Това беше не
Адам, а дявола.
"Адам позна отново жена си, и му роди син и го нарече Сит. Тя
каза: Бог положи в мен друго семе вместо Авел, когото беше убил
Каин (който не беше законен син). И на Сит също се роди син; и
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нарече го Енос. Тогава започанаха хората да призовават
Господното име".
Не от родословието на Каин, а от родословието на Сит. Каин
произлиза от лукавия. Ето къде е змията.
Сега, забележете, Библията ясно казва тук, че първият ѝ съпруг
трябва да е мъртъв. Не само да са разведени; той трябва да е мъртъв.
Съвсем наскоро проповядвах за брака и развода, вие всички знаете за
това. Сега не говоря, само на това събрание тук, но за цялата нация.
Добре. Сега виждате какво се е случва в "Брака и развода". Отварянето
на Седемте печата ни показа реалната истина за това.
За да бъдете омъжени за втория Адам, Христос, Словото, трябва да
се разделите чрез смърт от своя първи съпруг – деноминацията, защото
няма някой в нея, който да приеме цялото Слово Божие. Ако не сте
съгласни с мен просто ми покажете такава. "О-о – казвате вие – моята е
такава". Другият човек се застъпва за неговата дено-минация. Сложете
ги заедно и ще откриете, че и двамата грешат, веднага щом приемат
деноминацията. Прочетете Откровение 17.
Виждате ли, вие трябва да сте мъртви за това нещо. Сега, аз не
говоря за това местно събрание, говоря изцяло за нацията. Трябва да си
мъртъв за първия си съпруг. Ако сте обединени с Христос и все още сте
омъжени за деноминация, вие сте прелюбодейци, вие сте Лаодикия.
Това се отнася за църквата в цялата нация. Ние следваме Исус Христос,
Словото. За да бъдете в Невястата, трябва да се омъжите отново за
Божието Слово, което е Христос.
"В началото беше Словото, и Словото беше в Бога, и Словото беше
Бог, и Словото стана плът и живееше между нас". Докато държите на
човешките традиции на деноминациите, които отхвър-лят Божието
Слово, вие сте прелюбодейци. Това е казано в Биб-лията. Исус каза:
"Вие не можете да служите на двама господари едновременно, или
служите на Бога, или на мамона". Мамон е светът. Онзи, който обича
света или нещата в света, в него няма любов към Бога. Семето Божие
не може да пребъдва в него, ако той все още има любовта към света.
Ако Божието Семе, Божието Слово действа чрез вас, то любовта към
света не може да бъде във вас в същото време. Къде са сега късата коса,
шортите и гримираните лица? Къде?
Не можете да бъдете добродетелни за Христос, Божието Слово, и
същевременно да служите на човешка деноминация. Това противоречи на Словото. Павел говори за това. Къде? В Римляни 7 гл.
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И вие не можете да родите тази група извънбрачни деноми-нционни
Божии синове – синове на Неговото Слово. Не мо-жете да го
направите. Във вашия инкубатор не може да се роди Божие Слово.
Говоря на църквата. Твърдите, че сте много религиозни. Също и Каин,
синът на блудницата на Ева, беше много религиозен, беше построил
олтар и предложил жертва, платил десятъците си и беше вършил
всичко, което всеки друг религиозен човек щеше да направи; но той
нямаше в себе си Слово. Той не успя да получи откровението.
Откровението е единственото нещо – откровението на Словото.
Какво е откровение? Исус каза: "На тази скала ще построя църквата
Си и портите на ада няма да надделеят над нея". Вярата е откровение,
защото вярата ви е била открита. Авел с вяра чрез откровение пренесе
на Бога по-добра жертва от тази на Каин.
Каин си помисли, че ядат ябълки. Тази представа все още съществува, но това не е било така. Това беше прелюбодейство: семето на
змията. Когато се отвориха седемте печата, всичко се изяви и доказа.
Моята книга е точно за това. Мисля, че сега имаме около хиляда броя
от нея. Забележете, това е от Битие до Откровение. В последните
времена двете дървета отново ще произведат семена и така ще докажат
какви са.
Тук сме днес. В Писанието и точно пред нашите очи виждаме
Лаодикия и Невястата, толкова ясно и отчетливо, колкото е възможно.
Не можеш да служиш на Бога и на мамона. Не можете да бъдете
добродетелен християнин, вярващ в Библията, и да сте въвлечени в
деноминационни дела. Просто не можете да го направите
едновременно. Едното трябва да е мъртво, за да може другото да
живее.
И вие не можете да създадете синове на Божието Слово. Нито
църквата може да ги роди. Деноминациите не искат някое от децата да
крещи, да се радва и да говори на езици и други подобни неща. Не
можете да направите това в една деноминационна църква.Те не ви
искат. Там не ги водят към това. Те ги прегръщат, стискат им ръцете и
казват: "Ако вярвате, имате го". Докато поставиш името си в книгата,
това е всичко, което трябва да направиш. Вижте, това е отношението на
незаконните деца към Словото: все още твърдят, че са религиозни.
Църковната общност прегръща мъдростта и знанието на сатана. Те
изпращат членовете си на училище, за да се научат как да казват:
"Амин". Научават се как да се изказват правилно, да разбират с ума си
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всичко това и да бъдат много интелектуални. Какво е всичко това?
Това е бременност от дявола.
С какво сатана забремени Ева? Да не вярва на Словото, да уповава
на интелекта и така да разруши цялото творение. Точно това е
направил със Словото и църквата днес. Тя се е занимава с библейски
училища и колежи и такива неща като четене, писане и аритметика, и
те знаят за Бога не повече, отколкото един Хотентот би знаел за един
египетски рицар. Те знаят всичките си устави, молитвените си книги и
всичко останало, но не знаят нищо за Бога. Иначе щяха да знаят кога се
изпълнява Словото, което Бог изговори, когато определи Словото Си
за всяко поколение.
Дойде Ной и той проповядваше на своето поколение. Какво би
станало, ако Мойсей дойдеше да каже: "Да построим ковчег"? Това
нямаше да се отнася за неговото време, но той беше пророк. Той
имаше откровението от Бога; и Бог потвърди това като истина. Той
изведе израилтяните извън Египет и показа пред тях огнения стълб, и
потвърди пророчеството, и каза точно какво ще направи Бог; и Той го
направи. И те казаха: "Нека Бог не говори на нас, нека да говори на
Мойсей, за да не умрем".
Бог им отговори и каза: "Няма да говоря повече с тях, но ще им
издигна пророци и те ще говорят с тях".
Там стоеше Исая и каза: "Девица ще зачене". Как може човек като
него да говори по онова време така. Как ще зачене девица?
"На нас се роди Син дете се роди, даде ни се Син. Името му ще се
бъде: Чуден съветник, Принц на мира, могъщ Бог, вечен Отец". Той ще
царува на престола на баща си Давид и няма да има край на Неговото
Царство".
Как ще бъде това? Той не знаеше. Той просто каза каквото беше
казал Бог. Това е извън въображението и интелекта. Това е извън
научните изследвания. Това е Божието Слово.
Сега обучаваме нашите библейски студенти върху библейски
теологии и подобни неща - човешка теология. Има много църкви,
точно като Лаодикия, както Бог беше предсказал.
Когато гледам това, ме обхваща ужас. Бременни с интелектуални
концепции. Трябва да си завършил университет, преди да можеш дори
да влезеш. Трябва да се изправите пред психиатър, преди да бъдете
ръкоположени. Предполагате ли, че Петър, Яков и Йоан са ходили при
психиатър? Помните ли, че някои от сто и двадесете души в горната
стая дори не можеха да си напишат собствените имена? Дали са били
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изправени пред психиатър, за да видят дали са добре, дали рефлексите
им са наред и т.н. Имаха един "рефлекс", но той нямаше нищо общо с
интелектуалната концепция или научните изследвания; това беше чрез
силата на Бога. Когато тя ги изпълни, те не знаеха какво да правят,
освен да действат, както им казваше Святия Дух. Те не обърнаха
внимание на нито един интелектуалец, нито какво каза църквата и
какво каза свещеникът и какво казва този или онзи; те се движеха от
Духа: безстрашни хора.
В 1 Йоаново 2:15 се казва: "Ако обичате света или нещата от
света, любовта на Бога дори не е във вас". Как може да бъдете
бремененни с Божието Слово, когато то осъжда света, осъжда Холивуд
и неговата мода, осъжда всичко това, осъжда всички тези партита и
всичко, което става там, осъжда всичко, което се прави в името на
религията? То го осъжда.
Как може Словото да оцени човек? Как може една гримирана жена,
облечена в къси панталони, да бъде бременна със Божието Слово? Как
може един проповедник да дойде тук на семинара, да погледне в
Деяния 2:38 и да види, че в Библията никой човек не е кръстен в
троицата; и след това все още да твърди, че е изпълнен с Божието
Слово? Той ви казва лъжа. Той е продал първородните си права. Той е
прелюбодействал срещу това, което е казал. Той е в развод и е
разделен.
Бог ще има добродетелна църква, настоящата Невяста. Библията
казва: "Ако Словото не е във вас". В такъв случай какви деца ще
създадете? Бременни сте с деноминации и още не сте умрели от
смъртта, която ще ви отдели от първия ви любовник.
Казвате: "Какво ще си помислят семейство Джоунс, ако отида и
викам, и говоря на езици? Какво ще помислят те, ако приема
кръщение?" Каква глупост. Женени ли сте за Джоунс? Женени ли сте
за църквата? Или сте женени за Христос, Словото?
Ето защо тя (църквата) все още създава негови деца. Какви деца тя
има? Ето някои от имената, с които те се наричат днес: Котки, Бийтълс,
Чудовища, Рики, Рикет. Те са членовете на църквата. Всички те са
синове на Каин, които са синове на хитрите зверове, също толкова
находчиви, колкото могат да бъдат.
Сега за миг погледнете със своя собствен духовен поглед във вашата
душа. Просто се огледайте. Аз говоря на нацията сега. Гледайте само
няколко минути, всички вие там в скинията на Бранхам, в събранията
на западния бряг, в Аризона и навсякъде, където се намирате,
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погледнете се за няколко минути. Казвате: "Това послание, което
проповядвате, брат Бранхам, е погрешно". Погледнете в себе си за
малко. Нека Светият Дух да изследва умовете ви със Словото. Ще
приемете посланието. Позволете на Христос, помазаното Слово, да
изследва собствената ви съвест. Нека Той влезе във вас. Вижте дали
това е правилно или не. И това са само едно или две неща, които
споменавам, а има стотици от тях.
Дали Библията е съгласна с жена, която си стриже косата? Съгласна
ли е Библията с троичното кръщение в името на Отца, Сина, Светия
Дух? Няма такова нещо. Библията съгласна ли е с жената, която носи
мъжко облекло? Вземете тези три неща, и като тях има още стотици.
Потърсете светлината на Божието Слово.
Казвате: "Аз съм член на църквата". Каин също беше; така беше и
Ева. Библията прогнозира за последните дни, че Лаодикия ще бъде
същата. Нека Святият Дух да изследва съвестта ви, и ще се съгласите с
Данаил 5:12, когато кралицата влезе пред Валтасар и каза, че сред тях
има пророк Данаил, който може да расейва съмнения.
Позволете на Светия Дух да направи това. Той е пророкът на деня.
Нека Той влезе в сърцето ви точно сега, и като разгледате през Божието
Слово съмненията ви относно посланието, те ще изчезнат напълно. Той
разсейва всички съмнения. Ще разберете, че това е точно Словото за
този ден.
Не може да проповядваш посланието на Лутер днес. Може да се
отнася за това, но е само началото, което може да се сравани с краката.
Не може да се проповядва Уесли, не може да се проповядва
Петдесятница! Ние сме продължили напред. Те станаха дено-минация
и умряха. Те са стъблото, което израстнало от зародиша (представляват
първия стадий от развитието на църквата), но все още не изглежда като
първото зърно, което в началото беше положено в земята.
След това се появи цветния прашец. Той все още не изглежда като
зърното, но прилича повече. Прилича повече на образа на истин-ското
зърно. Но стъблата изобщо не изглеждат като зърното, което е паднало
в земята. То е носител на Живота, който беше в зърното. Но какво
направи? То стана деноминация. Цялата природа свидетелства за това.
Той умря.
След това гледайте как Животът се втурва право в житния клас. Има
много малки топчета, закрепени в него, изглежда като че има малки
пшенични зърна; които изглеждат като истински зърна, но не са.
Тогава живота пада в шушулка, и какво произлиза от това? Шушулка.
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Сега вземете зърно от пшеница. Кога първо се появява пше-ницата?
Както Исус каза: "зърно от пшеница", вие вземате тази пшеница и
отваряте класа и го избелвате и казвате: "Имаме зърно от пшеница".
Бъдете внимателни. Точно като зърното, но зърното все още не е това.
Това е класът. Това представя петдесятниците.
Затова Матей 24:24 каза: "ако е възможно да измами много от
избраните през последните дни". Белите няколко обвивки една след
друга, но все още не виждате зърно. Зърното е дълбоко навътре.
Виждате ли? И тогава Животът излиза от деноминацията и отива в
зърното.
Тогава какво става? Зърното започва да расте и да става все поголямо и широко, така че не може да бъде покрито от нещо, то избутва
деноминацията се отдръпва от него.
"Защо не се получава деноминация от това?" Това никога няма да
стане. Това е зърното. Така не може да продължава повече. Ние сме в
последното време.
Какво трябва да направи сега? Да полежи на слънцето, за да узрее.
Точно така. Словото трябва да узрее в сърцата ви, за да създаде и да
живеем от това, за което говорим. Да, сър. Тогава няма да имате
никакви съмнения, ако позволите на Святия Дух да ви го разкрие,
както царицата каза за Данил.
Можете да кажете: "Какво общо има това с Деня на благо-дарността?
За какво говорите, брат Бранхам? Сега е девет без петнадесет, не сте
казали нищо за Деня на благодарността". Това е точното послание за
такъв случая, за мен. Да, наистина е така.
Бащите ни пилигрими бяха много благодарни за новия им начина на
живот, който беше отделен от старите английски деноминации и
вероизповедания. Те можеха да се оженят за новото помазано Слово за
тяхното време. Това е вярно. Новото, помазано Слово по тяхното
време, за техните дни.
Така че можем да бъдем благодарни пилигрими, като Авраам;
отделихме се от всичко светско, от всичките ни връзки. Авраам беше
пилигрим. Бог ни е отделил от всички мъртви религии (сега говоря на
нацията), всички мъртви вероизповедания, защо? Отделил ни е и ни е
дал нова земя, ново послание за този ден.
Движението на петдесятните изсъхна и умря. Подобно на Лутер,
Уесли и останалите, това не е нищо повече от куп църкви, събрани
заедно. В тях има все още добри хора, които трябва да излязат.
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Какво направи Той? Той отвори Седемте печата на последното
послание. Забелязахте ли това? Седемте печата, с всички тайни на
седемте църковни епохи бяха запечатани със седем печата.
Реформаторите нямаха време да го направят в по тяхно време. Те не
живяха достатъчно дълго. Но това благословено откровение за Седемте
печата се открива в последните дни след пророчество, което излезе в
Аризона.
Преди няколко дни аз попитах Бога: "За какво съм Ти нужен тук в
тази пустиня?" Знаете ли, че Мойсей е написал голяма част от Стария
Завет? Със сигурност го е направил. Първите пет книги дават законите
и всичко: Битие, Изход, Левит, Числа и Второ-законие. Той написа
Стария Завет. За да направи това, той трябваше да остави всичките си
роднини и близки и да отиде в пустинята.
Павел написа голяма част от Новия завет. Това е вярно. Той написа
посланията към Римляните, Евреи, Тимотей и т.н. И за да направи
това, той трябваше да се отдели и да отиде в Арабия и да стои в
пустиня в продължение на три години и половина, за да получи
откровението от Бога. „О, – ще кажете вие – а как е с Матей, Марк,
Лука и Йоан?" Те просто написаха това, което Исус е направил. Павел
подреди и събра Словото. Това е вярно.
За да направи това, и той трябваше да отиде в пустинята далеч от
роднините си. Спомнете си проповедта "Сър, колко е часът?" Колко са
тези, които са я чували? Кажете: "Амин". Нали точно така беше?
Тогава, през тези последни дни ние получихме откровение за
посланието на Господ Бог да се събере Неговата Невяста заедно. Това
не е било обещано в никой друг период от време. Това е обещано за
тази епоха.
Малахия 4 гл., Лука 17:30, Йоан 14:12, Йоил 2:38 – тези обещания са
истинни, точно както написаното за Йоан Кръстител. Исус им се
разкри, а те какво казаха? „Не ни трябва такъв човек“. На Йоан гледаха
като на див човек. Църквата не можа да приеме това. Това е моделът.
Църквата и днес не го приема.
Но Бог призовава своите избрани; избраните го знаят. Словото
призовава целомъдрената Невяста, Църква на последните дни,
избраната от нашия Господ Исус Христос, Който е Словото. Колко са
тези, които вярват, че Исус е Словото? Добре. Невястата винаги е част
от Младоженеца. Така, Невястата няма да бъде деноминация; тя ще
трябва да бъде изявеното Слово, за да е Невяста на Христос. Той обеща
да го направи. Той каза как ще го направи. Той никога не се отклонява
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от своя модел. Винаги го прави по модела. Той го е правил всеки път
по модела. Той го прави отново, като призовава Своята целомъдрена
Невяста в последните дни. Прекрасната Ревека чака нейният Исаак.
Какво красиво време.
В тази връзка представяме двете книги, които ще ви бъдат
загадъчни, когато четете "Книгата на седемте епохи". Относно тези
книги; Книгата на Живота – някои казват, че ако в нея е записано
името ти, то никога не може да бъде отписано, а други казват, че Той
може да изличи името ти от Книгата на Живота. Точно тук ще
разясним напълно това.
Ще спра за няколко минути, може би с някои бележки тук, и ще
изясним това, преди да завършим.
Животът е свещено нещо за Бога, и това е записано в Книга. Бог е
Авторът на Живота. Вярвате ли в това? Нашият естествен живот, който
тук имаме, е само деформация. Наистина трябва да имаме истински
живот от самото начало. Но поради естетственото раждане той е бил
изкривен.
Първият ви живот произлиза от съединяване. Дошли сте на този свят
чрез естествено раждане, естествен акт. Естествените човешки
същества мъж и жена, свързани заедно сексуално, са донесли тук вашия
първи живот, и това е свързано с греха и смъртта.
Как можете да пропуснете да видите семето на змията? Нали
виждате, че жената е страничен продукт? Никое друго женско същество
не е направено така, че да може да бъде измамено. Но Бог знаеше. Ако
не знаеше края от самото начало, тогава Той не би бил Бог. Ако Той не
е безкраен Той не може да бъде всезнаещ, вездесъщ, вечен. Той знаеше
всичко това. Затова Той трябваше да направи жената така.
В началото мъжът нямаше жена. Мъжът и жената бяха в един и същи
човек. Той имаше и женския, и мъжкия дух в себе си.
Той трябваше да отдели, да вземе вторичния продукт, след като
беше направено цялото творение. Нито едно женско същество,
създадено от Бог в оригиналното творение, не може да направи нещо
такова. Само тя беше сътворена по този начин да може да прави това.
Бог знаеше, че ще го направи. Ако Той бил знаел, нямаше да е Бог.
Но вижте, качествата, които са в Бога, трябва да бъдат изявени. Той
искаше да бъде Спасител, Той е беше такъв. Ако беше направил всичко
перфектно, както е при Него, тогава не можеше да има нещо загубено.
О, не бъдете деца. Бъдете мъже и жени. Ние сме в края на пътя.
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Забележете. Самото същество е било свързано със смъртта. Първият
ви „съпруг“, който владееше над вас, беше вашата природа,
посредством естественото раждане. Естествено, че обичате света,
защото вие сте светът и част от света. Това вярно ли е? Вашите
естествени желания са да обичате света, от който сте част. Вярвате ли?
И това е вашето естество.
Ето защо трябва да се родите отново. Трябва да се разделите. Трябва
да умрете за първия си „съпруг“. Не можете да живеете с него. Просто
не можете да кажете: "Е, ще се разведа и ще го отделя настрани, докато
се отдаде благоприятен случай". Не, сър. Пис-менния документ за
развод не е достатъчен. Той трябва да умре. Светската природа трябва
да умре. Всяко останало петно от него трябва да умре. Трябва отново
да се съберете с другата си природа.
Името ти от първата ти природа беше родено и поставено в Книга на
Живота, и всички твои дела бяха написани в нея. Всичко, което си
извършил под тази природа, е поставено в книга, наречена "Книгата на
живота".
Обърнете вниманието си на Данаил, когато той дойде при Древния
по дни, Чиято коса беше бяла като вълна. Десетки хиляди по десетки
хиляди дойдоха с Него, за да Му служат: Невястата. И тогава Книгите
се отвориха и беше отворена друга Книга, която беше Книгата на
Живота. Виждате ли? Там вече са светиите, църква Невяста. Още друга
книга беше отворена, която беше Книгата на Живота.
Сега, когато сте разделени от този съюз с духовна смърт, е изчезнало
естественото ви желание да режете косата си, да носите къси
панталони, да гримирате лицето си; естественото ви желание да сте
интелектуални, интелигентни хора, да знаете нещо по-добро от
другото. Именно това искаше Ева. Точно това е, което искаше.
Е, вие казвате: "Ти малкия, незначителен проповедник си правиш
труда и ми говориш така. Аз имам докторска степен по теология". Това
просто ви отдалечава от Бога, всеки път, когато добавите още една
академична степен. Точно така. Това е истина.
Вижте, точно това направи Ева. Тя беше бременна с точно такъв вид
зачеване. Такава е църквата днес посредством библейски училища и
интелектуалци. Вижте, нито една не е съгласна с другата. Голяма
бъркотия. Точно това е, което Библията казва: Вавилон!
Но Невястата знае къде стои. Това са много малко хора. Няма да
бъдат спасени мнозинството, а много много малко. Казвате: "Е, нима
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не е написано хиляди". Да, но това са всички тези, живели през двете
хиляди години, във всяка епоха, които са излязли. Всеки...
Епохата на Лутер са в тази група, а после те умряха и дойде Уесли,
след това дойдоха петдесятните и т.н. И всички малки клонове на
баптисти, презвитерианци, методисти, назаряни и т.н.
Вижте, всички те се разпиляха като листа. Но спомнете си, когато
растението израстне и зърното започне да зрее, ще откриете, че преди
зърното да узрее, всичко в това стъбло трябва да е мъртво. Алилуя. Не
виждате ли къде стоим? Животът отново е в зърното. Какво е? Точно
като същото зърно, което падна в земята. Същият Исус в образа на
Невястата: същата сила, същата Църква, същите неща, същото Слово.
Същото Слово, което беше погълнато от тях, се появи отново и се
движеше докато не достигна до Главата. И Живота, който произлезе от
това, събра своя народ и сега формира образа на Главата за грабването.
Ще говорим за това утре вечер или следващата вечер. Една вечер ще
говоря за това, ако волята на Господ.
Ако сте разделени от първия ви съюз чрез духовна смърт, сега
отново се родихте, или отново се омъжвате в нов духовен съюз – но не
за естествения ви живот с нещата от света, а с Вечния живот. Този
Зародиш, който беше в теб в началото, те е намерил.
Сега старата ви книга от стария ви съюз е приключила. Сега името ви
е прехвърлено. Сега, вие може да казвате: "Искаш да кажеш, че старата
ми книга повече не съществува?" Бог я изхвърли в морето на Неговата
забрава. Ти стоиш напълно съвършен пред Бога.
Сега името ви е в новата Книга, не в Книгата на Живота, а в книгата
на Живота на Агнето, с имената на всички, които Агнето изкупи. Не в
старата книга на твоя естествен съюз, но ти си нова Невяста. Алилуя!
Новият ви Живот е в Книгата на Живота на Агнето, вашето
удостоверение за брак (Алилуя!), в което от самото начало е вашият
истински вечен зародиш.
Сега не само ви е простено, но сте оправдани. Слава! Оправдани!
Римляни 5:1 казва: "Затова, като се оправдава чрез вяра". Потърсете
думата. Думата не означава прошка. Думата означава оправдание. Това
не означава, че ти е простено. Например, ако чуете, че съм се напил и
съм направил някои лоши неща, и след това разбирате, че всъщност не
съм ги направил. Тогава се приближавате и казвате: "Брат Бранхам, аз
ти прощавам". Аз бих отговорил: Какво искаш да ми простиш? Аз не
съм направил нищо такова. Виждате ли? Ако го бях направил, щях да
съм виновен; но вие бихте могли да ми простите и аз нямаше да бъда
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виновен; но все пак не съм оправдан, защото всъщност съм го
направил. Но думата "оправдан", означава че никога не сте го правили.
Амин. Нищо не може да ви вмени вина. Как се случи това? Книга беше
хвърлена в морето на забрава, старата ви книга и брак са разтрогнати и
мъртви, и дори повече не са в спомените на Бога. Амин. Вие сте
оправдани. И така, оправдани чрез вяра. Ти беше обвинен; но никога не
си го направил. Старият ви съюз е в морето на Божието забравяне.
Никога не сте встъпвали в брак. Той, Младоженецът, понесе сам вашия
срам заради вас, зае вашето място. Той зае мястото ви, защото вие
бяхте предопределени преди основаването на света да бъдете в
Неговата Невяста. Библията каза така. Вие сте предопределените
семена.
Как изобщо можа да се случи това, което направихте? Бяхте
заблудени в това от първия си брак – от вашия прелюбодеен родител –
Ева. Това не е грешка от ваша страна. С естественото си раждане вие
идвате след Ева, която е прелюбодействала. Това е причината, поради
която сте се родили прелюбодеци. Отначало сте били грешници. Това е
вярно. Били сте измамени в това. Не, това не е ваша вина. Никога не
сте го правили, защото този малък зародиш, който е бил във вас,
трябваше да бъдете вие преди основаването на света. Бог е поставил
името ви в книгата на живота на Агнето.
Знаете моята малка история за орела, която всички сте чули. Един
стар фермер искаше да постави една кокошка да мъти. Но нямаше
достатъчно кокоши яйца, за да ги сложи под кокошката, така че после е
намерил орелско яйце и го поставил под нея. Когато се излюпи орелът
беше най-смешно изглеждащото пиле, което пиле-тата някога бяха
виждали. Малкият орел тичаше напред, накъдето кокошката отиваше.
А кокошката през цялото време кудкудякаше "Кудкудяк, кудкудяк,
кудкудяк". Малкият орел си каза: "Не знам какво значи това нещо, но
все пак ще я следвам.
И той излезе в градината и започна да се рови в купчинките тор и тя
отиде "кудкудяк, кудкудяк, кудкудяк, това е добре, това е добре,
присъедини се към нас”. Този орел не можеше да яде такива неща. Той
просто ходеше заедно с пилетата, защото той не познаваше нищо
друго. Не знаеше какво да прави. Кокошката тичаше навсякъде и му
носеше това и друго; и малкият орел беше длъжен да го яде; той просто
трябваше да го направи. Той не знаеше какво друго да прави. Беше
видял всички пилета да го правят. Но имаше нещо различно – не му
харесваше.
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Орлицата-майка знаеше, че е сложила две яйца. Един ден започна да
търси другото си яйце. Тя летеше наоколо и търсеше, подобно на
великия Свети Дух. Един ден тя прелетя над двора, над тази
деноминация. Тя погледна надолу и видя бебето си. Тя изпищя. Това
беше гласът на нещо, което отекна във вътрешността му. О, звучи
добре.
Когато истинското предопределено от Бог семе чува Божието Слово,
това е като приятна музика за него. Той знае, че това е Истината. Той е
уморен от това деноминационно нещо по всякакъв начин:
"Присъединете се към нас. Елате с нас, имаме социално събиране.
Имаме това, имаме…" Това просто не звучеше правилно за малкия
приятел.
Тя каза: "Синко, ти не принадлежиш към тази група, ти принадлежиш на мен, ти си мой".
Той каза: "Мамо, това звучи реално. Как да изляза от тук?"
„Просто скочи, ще те хвана“. Това е всичко, което трябва да направиш.
Когато помазаното Божие Слово се изявява пред всеки човек, който
е бил роден да бъде син на Бога, който носи в себе си предопределения
за това време зародиш, този човек обезателно ще познае Божието
послание. Това е сигурно така, както и съществуването на Бог в
небесата.
Мартин Лутър го видя в своето време. Уесли го видя в неговото
време. Петдесятните го видяха по тяхно време. Сега, какво ще кажете
за вас? Те станаха деноминации. Ето словото, което осъжда това, като
ви казва какво трябва да имаме днес. Това е написаното в Малахия 4
гл., втората част, и всички други обещания дадени за този час. А какво
вие виждате? Какво гледате? Амин.
Ето тук сме. Истинският орел е тук. "Моите овце познават гласа Ми,
непознат няма да последват". Защо? Защото това е заложено в тях
чрез предопределението. Бяхте предопределени за Божия син, вие сте
били в Бога преди основаването на света. В този ден се проявявате
само за Неговата чест и слава. Как можете да го направите, без да
уважавате Словото Му? Вие сте част от това Слово въз основа на
предопределението, защото погледнете, Бог е Словото. Вярвате ли?
Нима Той винаги не е бил Словото?
В началото беше Словото, и ако Словото беше Бог, тогава вие бяхте
в Бога. Словото, т.е. тази част, която трябва да се изпълни чрез вас,
беше в Бога преди основаването на света. Той ви видя. Той ви
познаваше. Той ви е предопределил. И ще ви кажа, че точно както този
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орел разпозна гласа, така и истински новороденият християнин
разпознава Божия Глас, говорещ чрез Словото, когато го види
помазано и доказано пред него.
Вижте, той вдигна очи нагоре. Той вече не виждаше тази стара
кокошка, която обикаляше наоколо и кудкудякаше: "кудкудяк,
присъедини се към нас ,ела тук, отиди там, направи това и това". Той
видя едно същество, каквото искаше самия той да бъде, летейки във
въздуха, крещейки свободно, високо над всички лешояди и нещата на
земята. Алилуя. Искаше да е такъв, защото това беше в него.
Човек, роден от Бога, син на Бога, трябва да има природата на Бог.
Той трябва да бъде като Бог. Той почита Бога. Той е част от Божието
Слово.
И в тези последни дни Невястата придобива образ, точно същата
сила, която имаше в началото. Тя излезе от тези организации, за да
стане Невяста. Тя не може да бъде нищо друго освен това.
Евреите трябваше да го познаят в техното време, когато видяха, че
се е проявил пред тях Този, за когото пророците бяха казали. Той каза:
"Изследвате Писанията, защото мислите, че в тях ще намерите Вечен
живот, но те всъщност свидетелстват за Мен. Ако не върша делата на
Моя Отец, не Ми вярвайте, но ако Аз ги върша повярвайте, ако не на
самия Мен, то на делата, които Съм извършил.
Те казаха: "Бащите ни ядоха манна в пустинята четиридесет години.
Ние знаем върху какви стоим". Той им отвърна: "И те всички са
мъртви". Това означава, че са вечно отделени. Всички загинаха. Имаше
само трима. Двама излязоха от два милиона. Това означава един на
милион.
Защо? При оплождането спермата от мъжкия индивид обикновено се
съединява с една плодородна яйцеклетка. Има едно яйце, един
зародиш, който е плодороден. Някога виждали ли сте изкуствено
оплождане при говедата? Забележете, от милион яйца само едно е
узряло. Затова съществуват милион сперматозоиди, които проник-ват в
утробата и в яйцепровода, и се срещат с узрялата яйцеклетка. Само
един от тях се съединява с яйцето. Има само едно яйце там
плодородно. Има само един зародиш плодороден. В началото всички
сперматозоиди са живи. Можете да ги видите как се движат там,
петънце, което может да поставите върху чертичка. Демос и другите
слушат тази вечер и той си спомня, когато той ме взе и ме отведе да ми
покаже какво работи: с епруветки. Те събират съвсем малко течност –
обема може да е съизмерим с главичката на кибритена клечка, но там
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има хиляди малки сперматозоиди, които биха могли да станат крави
или бикове, но само един от тях ще остане жив. Само един от цялото
това множество, ще изскочи оттук, и ще отиде точно навреме за да
оплоди единствената узряла от цялото множество яйцеклетка.
Останалите от тях ще умрат. И все пак те са живи, но те умират. Някой
го е направил точно тази яйцеклетка да е плодородна. Това е
предопределението, братко мой. Точно така.
Бог е определил дали ще бъде момче или момиче, с червена коса,
черна коса или каквото и да е. Това е определено от Бог. За мен това е
мистерия по-голяма и от девственото раждане. Но забележете,
останалите от тях умират.
Излязоха два милиона души, пяха, ликуваха, направиха всичко.
Вярно, че не говореха на езици, но ликуваха и отдадоха слава на Бога,
танцуваха на брега на морето, те правиха всичко това както и другите.
Но имаше само двама, които отидоха в обещаната земя: Халев и Исус
Навин. Само двама. Това е един от един милион. Така е и при
естественото раждане – ражда се един от един милион. Всеки от тях
имаше същата благословия. О, вие, петдесятни, надявам се да не се
събудите твърде късно. Един от един милион.
Ето, днес трябва да има петстотин милиона т.нар. християни в света.
Ако Исус ще дойде, ще има само петстотин души, които ще отидат с
Него тогава, ако тази статистика се окаже вярна. Всеки ден по света
изчезват дори повече хора. И за тях не се знае нищо.
„Защо казваха книжниците, че Илия трябва първо да дойде?“ –
питаха учениците на Исус.
Той каза: "Илия вече е дошъл, а вие не сте го познали". Виждате ли?
Той направи точно това, което се казваше в Писанията, че ще му се
случи. Също така трябва Човешкият Син да пострада от тях.
Те не Го разпознаха. И все пак всички бяха в църквата; всички
твърдяха, че са живи. Както вече казах, истинския новороден
християнин и истинския слуга на Бога, като чуе това Божие Слово, той
ще излезе веднага от всяка деноминация и ще дойде при истинската
плодородна земя на Словото, на тази земя. Той просто ще го направи.
Не знам как ще го направи. Бог ще го ръководи за да го направи.
В началото бяхте измамени в първия ви „брак“. Сега знаете кое е
вярно. Точно както казах за малкия орел. Когато чуете гласа на
Младоженеца, ще отиде при Него – помазаното, доказано Божие Слово
за последните дни.
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Ной имаше потвърдено Слово за своето време. Вярвате ли в това? Но
посланието му няма да работи днес.
Мойсей имаше потвърдено Слово за своето време. Вярвате ли на
това? Сега то няма да работи. Йоан също имаше потвърдено Слово за
своето време. Вярвате ли? Но в дните на Исус от словото на Йоан
повече нямаше полза. Със сигурност, нямаше. Законът и пророците
бяха до Йоан; оттогава небесното Царството се изявява чрез
Евангелието. След това се появиха Апостолите, появи се Библията. Тук
идва Лутер с Реформацията; неговото слово, неговата църква няма да
работи днес. Също и църквата на Уесли, петдесятните. Те бяха полезни
за тяхното време, но сега е друго време. Това е откриването на седемте
печата. Знам, че звучи странно за вас, но Бог толкова съвършенно е
потвърдил това, че не е останал никакъв въпрос, просто идеално.
Аз не говоря за това само на местната църква тук. Говоря на хората в
нацията. Виждате ли? Направете това, което искате.
Забележете, че чрез предопределението вие се явявате част от
помазаното Слово на този ден. Когато го чухте, веднага осъзнахте, че
сте орел. Също така разбрахте, че поначало не сте били
деноминационно пиле. Знаехте, че там има нещо, което не съответства.
Има нещо нередно. Това е вярно. Разбрахте, че сте били в капан в
началото.
Той, Младоженецът, отне вашия срам и го хвърли в морето на
забравата чрез измиване с водата на Словото и Кръвта на Живота. Това
е казано в Библията.
Вашият първи съпруг, за когото сте били женени, беше света. След
това помазаният Младоженец, който ви предопредели, ви изми с водата
от църквата. Това не звучи добре, нали? Може това да откриете в някой
алманах, но не и в Божията Библия. Чрез измиването във водата чрез
Словото. В Словото. Виждате ли? Вие стоите напълно оправдани,
сякаш никога не сте го правили.
Това е моето послание към църквата сега, няколко минути преди да
завършим. Вие сте оправдани, ако стоите на Божието Слово, държите
се за Божието Слово, всяко амин, всяка дума, всяка малка чертика.
Къде стоите? Опитвам се да ви кажа: отдръпнете се от тези глупости и
се махнете от обвивката, елате в пшеницата, където можете да узреете
нa слънце. Чувам идването на комбайна. Вие стоите напълно
оправдани, все едно, че никога не сте го правили. Алилуя.
Говоря за Деня на благодарността. Чувствам се истински добре. Аз
съм по-благодарен за това от всичко, за което знам.
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Вие сте чистата целомъдрена, безгрешна Невяста на Сина на живия
Бог. Всеки мъж и жена, родени от Божия Дух, измити в Кръвта на Исус
Христос и вярващи на всяко Божие Слово стоят така, сякаш никога не
са живяли в грях. Ти си перфектен чрез кръвта на Исус Христос.
Да предположим, че почина тази сутрин и друг ще заеме моето
място, той така или иначе не може да умре за моя грях, защото моето
място вече е заето от някой друг - Исус, Словото зае мястото ми. Той
стана подобен на мен, грешника, за да мога аз да стана като Него,
Словото. Амин. Нека да бъда верен на това. Не на църквата; а на
Словото. Амин.
Сега става духовно обединение на Христос с Неговата църква.
Плътта става Слово, и Словото става плът. То се разкрива и се
потвърждава, точно както Библията предсказа, че ще се случи в този
ден, и то се случва ден след ден. Случват се толкова много неща, които
се трупат там в пустините, че дори не мога да се справя с това. Ние сме
близо до идването на Исус, Който се съединява със Своята църква, и
тогава словото става Слово.
Призивът на Светия Дух изследва сърцата. Вие стоите пред Него
съвършено чисти. Никога изобщо не сте грешили. Бог нищо не знае за
това. Това е в морето на забравата. Никога не сте го правили. Може и
да сте били обвинявани; но от самото начало сте били предопределени
да бъдете синове или дъщеря на Бога. Вие стоите там, измити, а старата
ви книга за развод е отстранена и е мъртва, абсолютно излязла от
съществуване дори в Божия ум. Вие сте целомъдренната Невяста на
Христос, измита в кръвта на Христос. Скъпоценият, целомъдреният
безгрешен Сина на Бога, стоящ с чиста, непорочна Невяста-Слово,
която Той е измил със собствената Си Кръв. Той стана плът и се изяви,
за да може да вземе вас, които сте били предопределени в лоното на
Отца преди началото, също както и Той е бил. Той е великото качество
на Бога, наречено любов.
Каквито и да сте, вие сте слуги на Бога, независимо какво иска Бог от
вас, и където и да се намирате. Бог постави в църквата някои да са
апостоли, други – пророци, учители, пастори. Той ги е поставил чрез
собственото си предопределение. Такива сте и вие от самото начало.
Първата ви сватба беше анулирана. Никога не сте го правили.
Съществува само един начин, по който може това да се направи, и това
е Бог да дойде в образа на Божия син Исус Христос и да заеме мястото
ви и да ви измие с водата на Словото. Словото, а не деноминацията,
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Словото те измива. Но ако не искате да стоите във водата на Словото,
как ще бъдете измити? Тогава все още сте с петна, както беше Ева.
"О, скъпи умиращ Агнецо, Твоята скъпоценна Кръв никога няма да
загуби силата си, докато цялата изкупена Божия църква не бъде
спасена, за да не греши".
Какво е грях? Грехът е неверие. Неверие в какво? Словото.
Невярването в Бога, който е Словото. Чисти и непорочни – о, алелуя! –
скоро ще се възнесем на небето. Амин. Постоянно бъдете в готовност.
Помислете, дрехите ви са измити с водата на Словото, което проля
кръвта Си. Словото там кървеше. Словото бе пролята кръв, и вие сте
измити в пролятата кръв, наречена Слово. Божият Живот е в Словото;
за вас беше пролята кръвта, за да можете да се измиете от мръсотията
на блудството и да бъдете очистени и осветени чрез измиване във
водата на Словото, което прави ума ви и сърцето ви да пребъдват в
Бога и в Неговото Слово.
Сега, откъде знаете, че е вярно? Защото Бог дойде да потвърди и
докаже това.
Вие казвате: "Е, аз не повярвах по този начин". Съвременниците на
Исус не вярваха в пътя Му, но Бог го доказа. Те не вярваха на пътя на
Ной; те не повярваха на Мойсей. Те бяха склонни да приемат думата на
Валаам, който каза: "Ние сме едни и същи, така че нека просто да се
обединим". Библията казва "Отделете се от всяко неверие". Алилуя.
Сега, забележете, вие не сте само това, но вие отивате на сватбата в
небето и носите сватбената лента с предoпределенаta незаслужена
благодат, сватбена халка на благодат, която не заслужавате. Бог го е
направил сам. Той те познавал преди основаването на света, така че
Той пъхна сватбената лента върху теб там: сложи името ти в Книгата.
Какъв Ден на благодарността! Алилуя. Хвалете нашия Бог.
Сега, в заключение, мога да кажа следното: ние всички знаем, в
какво състояние са съвременните петдесятни църкви, всички вероизповедания. Аз ги обединявам в един "сноп", защото са такива.
Спомняте си, че първо ще се съберат плевелите и ще бъдат изгорени.
След това ще дойде Бог и ще събере Своята пшеница. Но първо
житните стъбла и плевелите ще събере и ще ги изгори. Всички те ще
бъдат събрани в снопчета: снопче от методисти, от баптисти,
петдесятници и всички, които отиват в Икуменическия съвет. Това е
така. Всички те подлежат за изгаряне.
Всички знаем, че съвременната църква в сегашното ѝ състояние не
може да изпълни голямото поръчение, което Бог даде на църквата за
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това време. Колко петдесатници могат да кажат "Амин" на това? Това е
вярно.
Ние сме разделени, едните вярваме в един Бог, другите – в
двуединен, а други – в триединен, и т.н. Спорим помежду си, дразним
се и се караме. „Този човек е такъв, а другият е онакъв“. И всички те се
страхуват да се изправят пред Словото и да изпитат нещата. Те го
знаят. Можете да им кажете за това, и те ще отговорят: "Не мога нищо
с това да направя, не мога да повярвам на това, не ми пука какво
прави..." Виждате ли? Това показва кой е баща ви и коя е майка ви. Вие
може да сте държавен презвитер, може да сте такъв или онакъв. Но
най-добре е да сте син на Бога.
Сега знаем, че също и Петдесятната църква в никакъв случай в
сегашното си състояние не може да изпълни посланието на последните
дни. Ще може ли? Те не могат да се съгласят дори на една или две думи
от Библията. Как тогава ще го изпълнят? Не може да го направи.
Виждате ли, деноминацията не се взема под вни-мание. Така е. Това ще
бъдат избрани хора, които са били избран за да го направят.
Сега, обърнете внимание. И така, всеки от нас знае, че ранга на
деноминациите, също и петдесятните, и всички останали, е мъртъв.
Това е за новородените християни на Посланието. Виждате ли?
Първият ви „съпруг“ е мъртъв. Знаете, че е мъртъв. Бог го остави да
умре. Това свърши. Загинали са всички негови научни, интелек-туални,
образователни методи на така наречените библейски учили-ща и неща.
Какво са постигнали? Само разделение. Има които вярват в един Бог,
други – в двуединния, в триединния Бог; такава бъркотия, и всички те
се наричат "петдесятни".
Веднъж отидох при един млад мъж (сега слуша) и една млада жена.
Тя принадлежеше към определена църква, и тя каза че са разделени.
Казах: "Много жалко. По каква причина?"
Каза: "Е, ние имаме различни вярвания".
Казах: "О, съжалявам, вие католичка ли сте?"
Тя каза: "Не". Каза ми, че е била от църква към петдесятната
деноминация. Попитах мъжа: "Какъв сте вие?" Той също е към
петдесятна деноминация, но друго наравление.
Знаете ли, че римокатолическата църква е започнала с петдесятна
църква? Колко знаят, че това е вярно? Отне две хиляди години, за да
стигне дотам, където е сега. Те в нито един пункт не се придържат към
Писанието. В нито един. Петдесятните след двадесет години ще бъдат
още по-зле от сега, ако продължават по същия начин както до сега.
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Разбира се. Виждате ли? Какво е това? Какво е? Вижте кои са техни
баща и майка. Те позволяват на жените си да стрижат косите си; те
могат да правят почти всичко, което искат, докато принадлежат към
тази църква. Това е всичко, което им е необходимо.
О, не е чудно, не е чудно, че Божието осъждение се е натрупало. Бог
го е поставил точно пред очите ви, а вие затваряте очите си и не искате
да го видите. Вие се затворихте вътрешно за състраданието, когато
видяхте как истинското Божие слово се потвърди в тези Седем печата,
и се оказа истинно. И беше засвидетелствано на небесата, и навсякъде
другаде с велики знамения и чудеса, както Той беше обещал, че ще
направи. Но вие си затваряте очите за това и кавате: "Не знам, не мога
нищо да направя…" О, вие сте мъртви и не знаещи това, мъртви в
грехове и беззакония.
Всички знаем, че църквата в това състояние не може да завърши този
последен ден. Как може тя да изяви написаното в Малахия 4 гл.? Как е
възможно това за нея? Тя дори не вярва в това нещо. Как тя може да
вярва и да изяви написаното в Лука 17:30? Как може тя да изпълни и
другите места от Писанието, които са обещани за последните дни? Не е
възможно да го направи, защото го отрича. "Както в дните на Лот, така
ще бъде и при идването на Човешкия Син".
Както беше в дните на Лот, така ще бъде и в този ден, когато се
разкрие Човешкия Син. Вижте в какво състоянието беше Содом, и
вижте какво е състоянието на църквата днес. Вижте какво се случи с
избрания Авраам. Вижте и какво се е случило с Лот и тези, които се
намираха в Содом. Погледнете Били Греъм, Орал Робъртс и други,
обвързани с деноминации. Вижте избраната църква на Авраам, която е
изведена.
Вижте какво знамение даде Самият Исус, въплътеният Бог: Той беше
там в човешки образ. Вие ще кажете: "Това беше Ангел". Библията
каза, че е бил Бог – Господ Бог, Елохим, стоящ там в човешка плът,
показвайки, че така Бог ще помаже Църквата Си в последните дни. Той
отново ще може да действа в човешка плът. "Както и в дните на Содом,
така ще бъде и при пришествието на Човешкия Син".
Същото е. Можете да го видите точно в Писанията. Четете,
изследвайте Писанието, защото искате да намерите в него Вечен
Живот. То наистина свидетелства за това.
И така, знаем, че са мъртви. Бог ги остави да умрат в собствените им
егоистични, научни, образователни програми. Всички петде-сятни
свикнаха. Ако бяхте петдесятни по времето, когато беше жив брат Роут
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и всички тези хора, и заговорехте за това че да изпратите сина си на
библейското училище, както е нормално сега за вас, щяха да ви
изключат от църквата. Но сега това е най-великото нещо: "Синът ми е в
библейското училище". Той копае гроба си.
Мислите ли, че биха могли да го приемат това днес? Мислите ли, че
се опитвам да подкрепя невежеството? Не го правя. Казвам ви, че има
разлика между тази интелектуална епоха, в която живеем, където
църквата е бременна с наука и всички тези т. нар. разбираеми неща,
които хората искат да изследват. Не може да изследвате Бог.
Свещениците от онова време считали, че толкова съвършено са
изследвали Бог, че знаят как ще дойде Месията. Но Той дойде толкова
различен от онова, което бяха решили, че ще бъде; то не било научно.
"Как би могъл да е този човек, който беше извънбрачно дете? Къде е
ходил на училище? Откъде идва образованието му? Откъде го е
научил? Защо се опитваш да ни поучаваш? Ти, който си роден в
блудство!“ О-о...
Виждате ли, че същото нещо се повтря отново? Виждате ли как то се
повтаря? Всичко трябва да е според религиозната им наука,
религиозното им знание, според както се изучава в библейското им
училище. Това е начина, който те искат. Това е начинът, по който
трябва да дойде, иначе е неприемливо за тях. Бог просто ги заблуждава
всеки път. Винаги идва различно. Това се случи по времето на Ной, по
времето на Мойсей, по времето на Христос, по времето на Йоан, по
времето на учениците, по времето на Уесли, по времето на Лутер; това
се случи по времето на петдесятната църква; случва се и сега. Модела
не се променя, винаги се случва едно и също. Единствено
реформаторите – в продължение от шести период и до седмия, – както
е писано в Откровение 10, че в това време ще има промени. И това
стана.
Да завършим това, за което ставаше въпрос: как биха могли да
изпълнят до края великото поръчение? Знаем, че са мъртви. Бог ги
остави да умрат в научния им период. Какво искаше Той да постигне?
Да отвори тайните на седемте печата за неденоми-национната Невяста.
Как може една деноминация да приеме тези седем печата, когато е
абсолютна противоположност? Семето на змията и всички други неща,
всичките седем печата напълно проти-воречат на това, на което те са
били учени, защото са взели старото учение от библейското училище.
И Божиите седемте печата, когато то се откри там, на планината.
Боже, нека сега да умра на този амвон, ако това не е Истината. Аз ви
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предсказах това около година и половина преди да се случи, когато Той
ми каза да отида в Аризона и какво ще се случи там в пустинята. Има
мъже се намират точно тук тази вечер, които стояха точно там, когато
седемте Ангели слязоха от небето. Дори и списанията, списание "Life"
("Живот") публикува статия за това. Учените го наблюдаваха там, в
своите обсерватории, но и до сега дори не знаят за какво става дума. И
всичко беше казано, дори и за идващото разрушаване на Калифорния,
и за всички други неща; как ще се случи, къде ще е това голямо
земетресение в Аляска, и че това ще бъде началото на знамение за
времето. И то ще се изпълни, както беше казано дума по дума. Нито
един път не е било погрешно. Никога не сте преживяли то да е
неправилно. То не може да е неправилно, защото това е Божието
Слово, и небето и земята ще преминат, но То няма да премине. Това е
така.
Бог трябваше да отвори тези седем печата, но не в деноминация.
Винаги съм бил против нея. Но от деноминацията Той си взима
Невяста; но не невяста, която се явява деноминация. Той не може това
да прави. Това ще е против Собственото Му Слово. Отварянето на
онези седем тайни изявява нещата, които са били скрити от
основаването на света, които трябва да се открият в последните дни на
Божиите синове. Те бяха предизвестени за хората, т.е. за Невястата,
която не се явява деноминация, за да може да види това.
Сега да се върнем към нашите две книги. Едната от тях е книгата на
Живота на Агнето. Името ви е предопределено за да бъде там. То не
може да бъде зачеркнато и никога не може да бъде отнето, защото е
било предопределено да бъде записано там. Но от обикновената Книга
на Живота може да бъде заличено по всяко време. Виждате ли? Който
не се покае, ще бъде отхвърлен, защото ще застане пред съд. Невяста
дори не застава пред съда; тя е грабната.
Това ще кажа в заключение, защото става късно. Почти 9:30 е и ние
ще излезем от тук до 9:30 часа, ако Господ желае. Просто пребъдвайте
в истинското благоговение сега. Слушайте. Това, което казвам сега, се
отнася за цялата страна. В Ню Йорк сега е двадесет и пет минути след
единайсет. Във Филаделфия и навсякъде също слушат скъпите светии,
които са се събрали в различни църкви. От Мексико долу, и навсякъде
до Канада на север по целия континент Северна Америка слушат хора
в радиус двеста километра навсякъде, точно сега има хиляди и хиляди
слушащи. Това е моето послание към теб, Църкво. Ти, която си в
духовен съюз със Словото. Вие, които сте умрели за старите си
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„съпрузи“. Вие сте новородени и не се опитвайте да го изкопаете
отново, той е мъртъв. Ако сте новороден християнин, и във вас се
намира този малък зародиш, който е предопределен във вас, тогава
Словото ще слиза на Словото, докато не придобие напълно образа на
Христос. Това е вярно. Тогава Той ще може да дойде и да вземе Своята
Невяста.
Сега сме готови за едно нещо. Това е идването на Господа. Твоето
име е в книгата на Живота.
Книгата на Живота е Божието Слово, защото Словото е Бог. А Бог е
единственен, Който е Живота. Така че, името ви е било в Библията,
преди Библията да стане във вид на Словото. И ако сте тук, за да
направите това, няма ли да го потвърди Словото? Няма ли самата
църква да се утвърди? Няма ли Малахия 4 гл. и всички други неща
съвършенно и напълно да се утвърдят и покажат, че това е, което е?
Когато дойде Исус, Той каза: "Ако не върша делата, които бяха
обещани за Мен, не Ми вярвайте". Към коя от групите се присъедини
Той? Той каза: "Всички вие сте от баща дяволът и делата, които
вършите са от него". Виждате ли?
Ние живеем в последното време, църкво. Това е към вас моето
послание за Деня на благодарността.
Сега, преди да завършим. Един ден бях в Националния парк
"Ледник". Целия ден слушахме, че ще имат „ледник в огън“, който ще
пада през нощта. Хората бяха заети цял ден, за да я приготвят, защото
трябваше да го пуснат вечерта. Те използваха някаква теч-ност, и
огънят се разливаше като вода, приличаше на дъга, изтичащо от този
ледник. Бяхме цял ден в парка, съпругата ми, аз и децата, искахме да
останем, за да видим тази заря. И така беше ни обещано, че ще я
видим, и беше потвърдено. Те казаха, че се прави през летните сезони.
Специално попитах: "Е, ще можем ли да я видим?"
Казаха: "Уверяваме ви, че ще е днес вечерта“. Тя беше ни обеща-на.
„Те вече там горе я приготвит".
Най-накрая всичко беше готово за събитието. Точно това се случва
сега. Всичко се приготвя за събитието: Църква, която се издига за
Неговото име, Той отделя Неговата Невяста отсред света, от тези
деноминации, от целия свят, от мръсотията и нещата на света.
Всичко беше готово за събитието. Всички стояха навън и гово-реха
един на друг: "Продължавай да гледаш, точно над планината".

43

Невидимото обединение на Невястата на Христос

Това е начинът, по който винаги се е случвало. Това е начинът, по
който ще стане и този път. Така е било винаги. Не чрез дено-минация.
Бог никога не използва деноминация. Никога!
Появява се реформатор. Той получава Словото на Господа, но след
като умре, градят деноминация от него. Това е, което напра-виха
петдесятните и всички други. Всеки път, когато се появява ново
поучение, след това са изгражда църква от него, прави се деноминация
и се отделя от другите. Така се случва с всички. Така и трябва да е. Не
можете да победите природата. Природата преми-нава винаги през
един и същи процес: стъбло, лист, клас, шушулка, после пшеницата.
Сега, забележете. Всичко беше готово. Всичко беше запалено и
готово. И всички излязоха навън. Повдигнах главата си към съпругата
ми и я прегърнах с ръката си; гледахме. Децата стояха там, заедно с нас
и всички гледахме нагоре. Това беше нещо обещано и го очаквахме.
Амин.
Словото обещава това. "Преди да дойде великият и страшен ден
Господен, ето, Аз ще изпратя при вас пророк Илия, и ще обърне
сърцата на децата към бащите". "И в последните дни Аз ще излея Духа
Си на всяка твар“. „Той ще изпрати потоци от ранния и късния дъжд в
последните дни".
Всички тези обещания от Писанието, са дадени. Ние гледаме нагоре.
Истинската Невяста от всички народи в този час е издигнала поглед
нагоре и чака.
Църкво, Той идва скоро. Ще се върне със сигурност в един чудесен
ден, точно както Той дойде и първия път. Пригответе се всички.
Отделете се от шушулката; лежете на слънцето. Про-дължавайте да
гледате нагоре. Бъдете в очакване.
Изведнъж чухме нещо от върха на хълма, гласът се спусна през
високоговорителя и каза: "Всичко е готово".
Тогава този човек, който стоеше точно до мен, каза: "Нека падне
огънят".
И той се изсипва отгоре надолу. Огнен ледник с пламтящи огнени
езици, удивителна гледка.
Брат, нека да приготвим всичко, защото в един от тези дни огънят ще
падне, ние ще се възнесем. Сега, нека да се подготвим за времето на
падане на огъня.
Ние сме в последните дни. Всички знаем това. И ние сме готови за
идването на Господа. Това, което трябва да направите, е да се отделите
от всички грехове. Отделете се от всичко, което се отнася до света. Не
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обичайте света или нещата на света. Не позволявайте никой човек да
ви мами с неговите вероизповедния. Вие стоите право в обещанието на
Бога, в Божието Слово. И това Слово Бог ще го подвърди, ако е
Словото за това време. Ако не го направи, значи това не е Словото за
този ден. Словото, което дойде в деня на Петдесятница, няма да работи
днес. Не, сър. То беше за Петде-сетницата. Ние сме в периода на
Невястата. Точно както Словото на Ной не можеше да работи в дните
на Мойсей, така и закона на Мойсей не можеше да работи по времето
на Павел. Той се опита да им каже: "Вие сте мъртви за закона. Не
можете да се държите повече за него".
Църкво, на която говоря тази вечер в цялата нация, ако вече се е
отделила от деноминацията и от всичките нечистотии и неща на този
свят, и от всички неща, които те държат в човешките вероизповедания,
заповеди, устави, то гледай нагоре. Приготви се! В един ден огънят ще
падне. Ще бъдете ли готови, когато Той дойде? Ще бъдете ли готови да
отидете с Него, когато Той дойде? Това ще бъде тайното грабване на
свръхестествената Невяста. Тя ще премине от тление към безсмъртие в
един миг, в миг на око. Ние, които сме останали живи, няма да
изпреварим починалите.
Неотдавна в Деня на примирието бях в Тусон; моето малко момче
искаше да види парада. Аз бях извикан при много болни и нямах време
да го направя. Но той каза: "Татко, никой не иска да ме заведе. Ела ти с
мен".
Казах: "Добре".
Синът на брат Симпсън (мисля, че е тук) също искаше да отиде; така
че аз ги взех с колата и се спуснахме надолу.
Стоях там на ъгъла и гледах. След малко чух шум отдалеч – биеха
барабани. Стоях там. Помислих си: "Е, момчетата, разбира се са чели
всички тези книги за армията. Те наистина ще харесат това. Първо се
появиха старите танкове от Първата световна война. Те бяха доста
малки. След това се появи по-големият – нов танк от Втората световна
война. Това беше голям танк на Шърман със спирачка на муцуната.
След това дойдоха следващите. А след тях преминаха майките, които
бяха нагрдени със Златна звезда. След това минаха дванайсет ветерани
от Първата световна война, които бяха останали живи в целия Аризона.
След това премина плат-формата на неизвестен войник, с малкият бял
кръст на нея. Един моряк и един войник носеха почетния караул. От
страни на машината имаше една стара майка със посивяла коса, която
имаше Златна звезда, една красива съпруга плачеща, защото мъжът ѝ
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беше мъртъв; малко момче, на когото главата му беше обърната на
страни, баща му е бил убит. След това преминаха още и още, и накрая
новата армия.
Стоях там. Каква гледка, колко тъжно! Помислих си: "О, Боже, един
ден ще видя друга гледка".
Ще дойде деня на възкресението, и тогава първите ще бъдат
последни, а последните – първи. Отначало ще се появят старите
пророци и ще видят този парад, който ще се възнесе във въздуха, И
ние, които сме останали живи, няма да изпреварим починалите, защото
Божията тръба ще затръби и мъртвите в Христос първо ще възкръснат,
и после заедно с тях ще се възнесем. Алелуя! Ще възкръснат всички,
които живяха по времето на Лутър, Уесли, методисти, презвитериани и
до последния период, които приеха Словото на тяхнот време.
Бог да ви благослови. Подгответе всички тези неща, и огънят ще
падне.
Нека да наведем главите си, само за момент. Чудя се в тази
аудитория тази вечер, докато ви държа тук до 9:30, има ли тук поне
един, или десет, които казват: "Брат Бранхам, аз се срамувам от себе си
за начина, по който съм живял, много съм се грижел за деноминациония „мъж“. Знам, че не съответствам на Божието Слово. Ще ви
помоля да се молите за мен, брат Бранхам"?
Вдигнете ръцете си. Бог да ви благослови. Погледнете. Има
издигнати ръце на балконите и наоколо. Бог да ви благослови. Не се
срамувайте.
Вие, хора от Ню Йорк до Калифорния, от Канада до Мексико, които
се събирате в тези църкви, в които има верни малки групи, вярващи в
това послание с цялото си сърце, искам да ви попитам нещо. Вие
излязоха; преминахте през големи изпитания; излязохте от тези
деноминации. Във вас се намира зародиша на Живота. Чувствате ли
тази вечер порив, както малкия орел, защото чухте нещо, което е малко
по-различно от това, което сте чували? Но в сърцето си знаете, че това
е Истината.
Сега към вас, които сте тук. Има някъде там пастор. Вдигни си
ръката, аз ще се моля за теб. Тези неща не се случват в някакъв ъгъл,
приятели. Не забравяйте, че "Тясна е портата и тесен е пътят, които
водят към живот, и малко са тези, които ще ги намерят". Не отивайте с
тази тълпа, която продължава да прави това, което се прави по времето
на Лаодикийската църковна епоха. Може да скачат и да танцуват
заедно със съпровождащата ги музика, все едно че са хладки. Не се
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казва, че са студени. Казва се, че са хладки. Такива са петдесятните. Те
не знаят, че са жалки, нещастни и слепи. Слепи за какво? За Словото и
за изпълнението на Словото. Те не могат да го приемат, защото не идва
от техните организации.
И вие, проповедници там, в Тусон. Аз не ви държа отговорни за това.
Бог го прави. Там съм от три години. Казах ви, че няма да основавам
църква. Не го направих. Брат Пери Грийн я основа. И аз бях там три
години, а нито един път не ме поканихте да проповядвам. Бях в Тусон
почти три години.
Бог ще ме отведе от тази пустиня един прекрасен ден. Това послание
трябва да е живо. Аз направих всичко възможно за да достигне до вас.
Аз знам причината защо постъпихте така. Искате ли да чуете
причината, поради която сте го направили? Вашата деноминация щеше
да ви изгони.
И вие знаете, с много от вас съм говорил там, в ресторанта Furr, вие
знаете, че това е истината. Засрамете се. Излезте от там, братя. Ако все
още има някакъв Живот във вас, бъдете като онзи малък орел, за който
току-що говорих. Станете и слушайте Божието Слово. Ако има някакъв
Живот в теб, ще бъдеш като онзи малък орел, за когото току-що
говорих, вие ще слушате Божието Слово. Не забравяйте, че ще чуете
това за последен път в един от тези дни. Вече сме близо. Няма ли да
дойдеш тази вечер?
Скъпи Боже, ние тържествено стоим тук сега. Това наистина е Деня
на благодарността, Господи. Благодарен съм, Господи, че съм жив в
този ден. Това е най-великият ден. Апостол Павел копнееше да види
този ден. Пророците копнееха да го видят. Те очакваха този ден.
Авраам очакваше този ден, търсейки града, чийто строител и създател е
Бог. Тази вечер се намира високо над нас. Йоан видя Божият Дух да
слиза от небето, и така узна, че това е Божия Син. И сега помислете, че
Той избира Своята Невяста. Скъпи Боже, говори на сърцата на хората
по цялата земя. Ти си единствения, Който може да промени сърцата
им. Ако семето не е беше заложено в тях отна-чало, те никога нямаше
да го видят, Господи. Слепец ще води слепите, и те всички ще паднат в
ямата. Твоето Слово казва това. Сега, Отче, нека да се чуят тези
записани проповеди в цялата страна, по целия свят в Африка, на
десетки места в Южна Африка, Мозамбик. Навсякъде в страната ни
малките събрания вземат тези касети. Също тази лента ще отиде при
двадесет различни нации. Стотици и стотици от тях започват да виждат
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това, и да се отделят. Те няма да бъдат много, Господи. И когато
последният член бъде приет в Тялото, Христос ще дойде.
Господи Боже, моля тази вечер тази Невяста, онези, които чувствам,
че са се отделили и чакат, нека те да се отделят от всичко светско. Те
трябва да лежат в присъствието на топлата слънчева светлина на Божия
Син, като се къпят в Неговото Слово и Неговата любов. Дай им това,
скъпи Боже.
Нека тези хора тук, които виждме, че са с вдигнати ръце тази вечер,
десетки от тях в този голям молитвен дом, моля те, Боже, да влезе в
тях нов Живот. Моля се и за тези от цялата нация и по света, където ще
се чуе касетата, те да приемат това послание за Деня на благодарността,
и да узнаят чрез дадените в нея указания какво трябва да направят.
Моля те, Отче; подари им това. Благослови ги; те са Твои. Знам, Отец,
че сега е обичайно да призоваваме хората към олтара [проповедника
говори за духовен олтар, който е Голгот-ския кръст – бел. на ред.], и аз
се моля, скъпи Боже, във всяка мисия и навсякъде по целия свят да
дойдат при олтара черните, белите, жълтите, кафявите, богатите,
бедните, безразличните, прося-ците, каквито и да са те;
деноминационите и онези, които имат себе си за нещо особенно,
егоцентричните. О, Боже, те са голи, жалки, нещас-тни, слепи и дори не
го знаят. Ти каза, че ще бъде така, и стана така. Затова се моля, Отче,
тази вечер Ти да призовеш всяко семе, което се намира навсякъде по
света, където и да е достигнала тази вест. Нека тя да дойде до онзи
малък орел, който познава гласа на своя Господ. Позволи това,
Господи. Предавам ги на Теб в Името на Исус. Амин.
Сега, докато сме с наведени глави, искам да попитам: има ли тук
сред нас някой, който не е спасен, който не е дал сърцето си на Бога?
Не мислите ли, че трябва да благодарите на Бог за това, което Господ
Исус направи за вас? Като мислите, че сте грешни, че сте чужди на
Бога, нещо чука ли в сърцето ви? Откъде знаете, че не сте от тези
малки орли? Вие сте нещастни и ще бъдете нещастни, докато не се
предадете на Него. Защо не направите този празник на Ден на найвеликата благодарност, който някога сте имали, като приемете Исус
Христос като ваш Спасител.
Ще дойдете ли тук и ще застанете ли пред олтара? Ще се моля с вас,
ако дойдете. Всеки грешник, мъж или жена, момче или момиче, член
на църква или не член на църква. Членството в църквата не ви прави
християнини. Олтарът е отворен. Ще дойдете ли? Всеки грешник,
който би искал да дойде и да приеме Господ Исус Хрис-тос, може да го
48

Невидимото обединение на Невястата на Христос

направи. Също и членове на деноминации, които не искат да се хранят
повече с тази "пилешка храна", и които не искат повече да казват, че
принадлежат към църква и всичко е наред. Наистина ли искате да
знаете какво е истинското кръщение в Светия Дух? Елате да разберете.
Олтарът е отворен. Ние сме готови. Просто излезте от мястото си,
елате тук и коленичете долу при олтара, като този брат, който току-що
дойде.
Денят на благодарността!
О, Боже, аз съм толкова благодарен на Теб! През целия си живот
знаех, че има нещо, Господи, защото никога не бях съвсем доволен,
колкото и да се стараех, опитвах се. Мислех си, че ще го направя
следващата седмица, следващия път, когато чуя призив от олтара, ще
го направя някой ден, отлагах и отлагах. Но Господи, знам, че нещо не
е наред с мен. Все си мислех, че има нещо различно приготвено за мен.
Господи, тази вечер съм благодарен за това, което приготви за мен
Божия Син, изми греховете ми, неверието ми. Идвам тази вечер и
коленича за да приема великото благословение на Благодарността,
което Исус Христос направи за мен, когато Той умря за мен на Голгота
".
Ще дойдете ли? Сега има хора, които коленичат около олтара тук.
Защо не станете и не дойдете? Вие искате да го направите? Направете
го.
Само помислете за нашия брат Лайл Палмър, нашия добър благ брат.
Той е седял в двора и, според както разбрах, гледал малкото си момиче
как играело крикет, и само се наклонил на стола и си отишъл, не
направил повече нито едно движение.
Не знаете кога ще си тръгнете от тук. Просто не знаете в кой час ще
си отидете. Може би още тази вечер. Защо да не го направите сега?
Хайде, хора. Не почувствахте ли нещо, което ви привлича? Аз знам, че
има много от вас, които трябва да са тук пред олтара, а не само тези
шест или седем души, които сега са тук.
Сега, ако ми вярвате и наблюдавате тук на платформата, нещата се
случват. Повярвайте ми сега. Един ден гласът ми ще млъкне, и няма да
го чуете повече. Тогава може би ще пожелаете да бяхте дошли.
Казвате: "Но брат Бранхам, аз бях член на църквата". Това не значи
нищо. И Никодим беше член на църква. Йоан, Петър, Яков, Павел и
всички други бяха членове на църква. Павел беше член на църква,
докато нещо се случи – една вечер, или следобед – и той дойде. Той
вече беше променен – от член на църквата стана син на Бога.
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Няма ли да дойдете? О, той беше обучен; той беше интелектуалец.
Той знаеше, че е бил обучен в едно от най-големите училища – при
Гамалиил, един от най-добрите учители в страната; но знаеше, че има
нужда от нещо друго.
Няма ли да дойдете? Още веднъж ви питам, вас, които сте тук и по
цялата нацията, където и да сте и в каквото и да сте събрание в този час
на Благодарността, моля ви, не забравяйте, че това, което ви говоря се
записва не само тук, но и на небето.
Знаете, че е научно доказано, че се записва всяко движение, което
правите. Учените го доказаха. Не забравяйте, че телевизията доказа
това. Телевизията не произвежда картината, ти си картината, а тя
просто я предава в един канал, също и това, което правиш. Всъщност,
вие сте там. Когато движите пръста си, това се вижда по целия свят.
Всеки път, когато си обличате рокля, вашият външен вид се показва
по целия свят; това е в записа. Всяка мисъл, която минава през ума ви,
се записва. Някой ден записът ще свърши и ще бъде поставен в албума,
а след това по решението на съда ще бъде върнат. Тогава ще стоите там
с разперена коса, казвайки, че сте християнка. Ще стоите там с мисли в
умът ви, изправени срещу Словото. Няма да можете да ги скриете.
Помнете, телевизията и науката знаят, че това е вярно.
Вие стоите точно сега, знаейки, че трябва да сте тук. Не забравяйте,
когато този запис бъде пуснат в деня на съда, същата мисъл, която
имате сега, ще бъде отново в съзнанието ви. Това ще бъде на записа;
целият свят ще го види. В деня на съда, пред всички Ангели, там.
„Който се е срамувал от Мен, и Аз ще се срамувам от него. Защото
Аз помазах Моето Слово и го изпратих до вас, но не му повярвахте,
скрихте се зад нещо“.
„О-о, звучи много добре. Аз съм го направил. Аз танцувах в Духа, аз
говорех на език“. Това правят и езичниците. "Извиках". Тогава как
можете да се отвърнете от Божието Слово?
…защо? Защо?
Защо не дойдеш при Него сега?
Защо? Защо не искаш мир и покой?
Защо чакаш, скъпи братко,
защо чакаш толкова дълго?
Исус те призовава,
за да ти даде място в Неговия осветен дом.
(Нали и ти си един от членовете на Неговото тяло).
Защо не идваш? (О, малко орле, ела!)
50

Невидимото обединение на Невястата на Христос

Защо не идваш?
Господи, аз съм Ти толкова благодарен. Много съм Ти благодарен и
принасям благодарност, Господи, не само за естествената храна, но,
Господи, в това последно време съм Ти благодарен за тази духовна
храна. Господи, и за духовната храна на седемте печата, за които беше
обещано да бъдат отворени. Казвате, че то ще е нещо различно. Не, не.
Не можете нито да добавите, нито да махнете една дума от Словото.
Вече то е там, просто е скрито. То е запечатано. Колко хора разбират
това, да кажем "Амин". Вие казвате: "Е, това е тайна, която ще се
разкрие". Не, не, тя вече е записана. Не можете да добавите нито една
дума към нея, нито да махнете. Вижте, вече е там. Просто трябва да се
разкрие в последните дни.
Няма ли да дойдете? Хайде, приятели. Ако не можете да разбе-рете,
коленичете и говорете с Него за това. Ако аз не мога да ви го обясня
ясно, Той ще го направи; защото Той премахва всички съмнения.
…пред Неговия свят престол.
Защо? Защо?
Защо не дойдете при Него сега?
Не забравяйте, че това се записва. Не само на тази лента, но и на
великия запис на Бога. Всеки един от вас, всеки ваш ход. Когато
поклониш главата си, преклонявай и сърцето си, каква мисъл мина-ва
през ума ти, помни, че сега се записва в славата, а записа ще бъде
показан в деня на съда. Какво е решението ви? О, как силно ще искаш
в онзи ден това да се промени.
Аз просто ще чакам, защото сега има много, много около олтара.
Може би ще дойде още един от вас, ако почакам малко по-дълго време.
Може да е някъде в Ню Йорк; може би някъде във Филаделфия; в
Калифорния или в Аризона; някъде може да има някой да дойде.
Пасторе, където и да си, не прекратявай призива към олтара. Може би
никога няма да видим още един Ден на благодарността. Това може да е
последния, и записа може да бъде направен довечера за последен път. В
някакъв момент касетата ще бъде пълна, и записа ще бъде поставен в
Божият албум, вижте ли? Тогава ще се чуе какви си имали мисли сега.
Не казвайте, че не сте знаели за това, защото го знаете. Обаче "Никой
не може да дойде при Мен, освен ако Отец Ми не го е привлякъл от
самото начало. И всички, които Отец Ми е дал, те ще дойдат".
Вярвам, че ако бях някъде там, при най-малката мисъл сигурно щях
да се кача тук колкото мога най-бързо.
…защо?
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Защо не идвате…?
Това са всички? Сигурни ли сте, че не оскърбихте Неговия Дух?
Нека тогава да наведем главите си. Сигурни ли сте, че направихте
точно това, което Той ви е казал да направите? Уверени ли сте?
Помнете, че може би никога няма да имате друг шанс. Записа може да
приключи тази вечер. Това може да е всичко. Това може да е
последната лента за теб. Сигурен ли си, че си готов? Ако е така, аз го
оставям в ръцете ви в името на Господ Исус.
Сега, докато хорът пее тихо, аз ще се моля за тези, които са тук долу.
Аз съм просто един много странен християнин. Вярвам, че Бог трябва
да спасява и вярвам, че Бог трябва да засади Словото. Библията казва:
"Аз, Господ, го засадих. Ден и нощ ще поливам, за да не би някой да го
измъкне от ръката Ми".
Преди да помоля някой да дойде до олтара и да се моли за тези хора,
аз искам да се моля за тях. Сега, нека да преклоним главите си.
Скъпи Исусе, аз току-що цитирах Твоето Слово, което Твоят пророк
каза и зная, че думите на пророците са истинни. А ти каза: "Аз, Господ,
го засадих". Разбира се. Ти ни записа в книгата на живота на Агнето
преди основаването на света. "Аз, Господ, го засадих и ще го напоявам
денем и нощем, за да не го изтръгне някой от ръката ми". Вероятно
тези хора, Господи, са чували много призиви към олтара, но Ти все още
поливаш. Сега, Господи, ето ги тук тази вечер. Нека днес, Отче, да се
освободят от всички неща на света, от всички грехове и безпокойства,
които са в сърцата им. Нека да се обърнат сега с почитание и
благоговейно в сърцето си към Твоето Слово, и да кажат: "Господи
Исусе, в сърцето си винаги съм вярвал, че има още нещо за мен, което
никога не съм получил. Въпреки, че се опитах да следвам кокошката,
както беше изявено тази вечер, но имаше нещо, което ми се струваше
странно, не звучеше точно както трябва. Тази вечер чувствам, че идвам
в ръцете на живото Слово, и идвам тук. С благоговение и в съвършенно
съзнание дойдох тук пред олтара. Искам спасение, Господи, толкова
силно го искам, толкова съм гладен. Искам, Господи, Ти да ме държиш
в Твоите ръце тази вечер. Не чрез някаква емоция, а чрез Духа на
любовта. Вземи ме в Твоите ръце, скъпи Боже. Аз съм твоето дете.
Чувствам, че съм този орел, за който говореха. Хвани ме, Господи; аз
скачам. Вдигнах се от мястото си и коленичих тук. Хвани ме, Господи.
Аз скачам. Доведи ме на крилете Ти, Господи, далеч от тези неща на
света. Нека да отлетя от мръсотията на този свят, от лошите ми навици,
от всички мои деноминационни традиции. Нека дойда само при Теб,
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скъпи Боже, и така Святият Ти Дух да може да излее прощение за
всичките ми съмнения. Дай ми днес да стана твое новородено дете и
ново създание тази вечер. Хвани ме, отнеси ме далеч от глупостта на
кокошките. Пренеси ме в гнездото на орела, където мога да бъда
подхранван от Божието Слово, докато не бъда в състояние да мога да
летя.
Дай им това, скъпи Боже. Приеми ги. Те са твои. Това е моята
молитва с искреност, молитва за умиращи хора. Подари им това, Отче.
Издигам тази молитва от тяхно име. За Божията слава се моля.
Сега, както сме с наведени глави искам да питам вас, които сте
коленичели тук при олтара. Много от вас твърдят, че са християни, но
сте почувствали, че има още нещо някъде, което не притежавате.
Може би сте извършили всички религиозни действия. Може би сте
ликували, танцували в Духа, може да говорите на езици. И никой не
може да каже нещо нередно за това. Това е добре. Но виждате ли, че
това са дарбите на Духа, а не самия Дух. Ако това беше Духа, вие
нямаше там да чувствате осъждение.
Наистина ли искрено вярвате точно сега, докато сте тук пред олтара,
че стана действие на освобождение в момента. Става дума сега не за
чувства и емоции, а за реална и чиста вяра, че Бог ви приема и ще ви
храни със Словото Си докато станете възрастни орли и ще може да
летите? Ако наистина вярвате и искате Бог да го направи, вдигнете
ръката си вие, при олтара. Бог да ви благослови. Всички си вдигнаха
ръцете.
Сега ще помоля истински посветените мъже и жени, които наистина
познават Бога, да дойдат с благоговение тук. За повечето от тях, това е
много странно. Изглежда, че е така. Когато призовавам към олтара,
идват предимно мъже, въпреки факта, че в редовните събрания
повечето са жени. И сега почти всички тук са мъже, мисля, че има една
жена до олтара тази вечер, може би две. Обикновено това са жените, но
предполагам по някакъв начин изглежда, че жените мислят, че говоря
против тях. Не, това не е така, сестри. Мисля, че някой каза че са три.
Не мога да видя над олтара. Добре, нека някои от вас, посветени
християни да дойдат тук и да застанат с мен в молитва, за минута. Пред
олтара, където и да сте, на платформата, някой, който наистина
познава Бога, който знае как да стои тук, елате само за няколко минути
за молитва с тях. След това ще разпуснем събранието. Нека всеки сега
да пребъдва в истинското благоговение.
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Не напускайте, просто останете тук и застанете наоколо, вие, които
наистина вярвате, че това е Истина, и че навлизаме в друга епоха,
навлизаме в епохата на Грабването. Знаете ли, че църквата не може да
продължава да е в това състояние и да не може да се подобри. То ще се
влоши. Колко знаят това, кажете: "Амин". Трябва да се влоши, тъй
като не може да продължава така. Вижте, трябва нещо да се случи, и
сега то е в движение, приятели. То върви, и това е движението за
Невястата. Това е истината. Това е ТАКА КАЗВА ГОСПОД.
Повдигнете се сега, посветени християни, вие, които знаете, че
живота ви се записва. Разберете, че тези, които идват искрено, и искате
да се молите заедно с тях, като с ваши братя и сестри, които са около
олтара. Застанете тук само за минута за молитва. Още някой иска ли да
дойде? Стойте тук, или просто коленичете с тях. Жени, елате напред,
където са застанали мъжете, и се молете с любов и смирение за тях.
Скъпи Боже, помогни им. Предавам всичко на Теб. Предавам Ти
деноминацията си, с която бях в брак първоначално. Предавам Ти
първия си съпруг. Предавам Ти всичко, Господи.
Всичко на Теб, моя Изкупител,
Предавам Ти всичко.
Предавам Ти всичко.
Предавате ли си идеите? Може ли да се откажете от идеите си
заради Божието Слово?
Всичко на Теб, моя Изкупител,
Предавам Ти всичко.
Предавам Ти всичко…
Всички вие, които вярвате, изправете се и пейте заедно.
Предавам Ти всичко…
Вие, които дойдохте при олтара и се молихте, църквата се помоли за
вас и вие се молихте. Има само един единствен начин да бъдете
спасени – чрез вяра сте спасени по благодат. Божията благодат ви
говори и ви доведе до олтара. Вие търсите Божиите благословения,
търсите Неговото Слово. Вие търсите Светия Дух. Вие търсите
Божията милост. Ако е така, наистина можете с цялото си сърце да Му
се предадете. Сега, не търсете никаква емоция. Потърсете Истината,
тази истина, която е в сърцето ви чрез вяра.
Господи, аз съм готов да направя всичко, което Твоето Слово ми
заповядва да правя. Аз се предавам с всичко, което е в мен.
Ако вярвате с цялото си сърце, искам да станете. Обърнете се към
тази църква, към хората, издигнете ръцете си и да пеем заедно с тях.
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Предам всичко, което е в мен, Боже.
Всичко, каквото знам,
и всичко, което съм аз,
предавам го на Теб.
Елате на тази платформа, тук, вие, които сте при олтара. Елате на
платформата, братя. Точно тук, всички вие, братя и сестри. Гледайте,
църква.
[Една сестра казва свидетелство].
Вие се предавате ли всеки момент на Него, на Неговото Слово?
Една сестра от деноминация каза: "Аз принадлежах към деноминация". Не е нужно да назоваваме коя. Тя е работничка тук, но тя
каза: "Брат Бранхам, искам да изляза заради истината, искам нещо…"
[думите на сестрата не се чуват ясно – бел. на ред.]
Нека да цитирам Словото Му: "Блажени онези, които жадуват и
гладуват за правдата, защото те ще се наситят“. Сега, вие които дойдохте на платформата, готови ли сте да предадете всичко, което сте,
всичко, за да се подчинявате на Божието Слово? Казахме ви тази
седмица какво трябва да правите. Ако сега сте готови да се преда-дете
на Него, просто вдигнете ръцете си пред аудиторията. Сега, тук, на
платформата, нека да изпеем заедно: "Предавам всичко". Всички
заедно. Добре.
Предавам всичко,
предавам всичко,
Всичко на Теб, мой Изкупител,
Предавам всичко.
Наистина ли искате да кажете това? Кажете "Амин". Кажете "Амин"
още веднъж. Кажете: "Господи, търси ме, опитай ме и ми дай
възможност. Всичко, което мога да направя тази вечер, това е да се
отдам на Теб. Ти познаваш глада на сърцето ми. Ти знаеш моето
желание. Твоето обещание казва, че Ти удовлетворяваш това жела-ние.
Аз го очаквам сега и се предавам на Теб.
Предавам всичко,
предавам всичко,
Всичко на Теб, мой Изкупител,
Предавам всичко.
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