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1. …Бог, великий і могутній Бог, Котрий створив все силою Свого Духа 
і виявив Ісуса Христа, Свого єдинородного Сина, Котрий добровільно 
помер за нас, грішників, Праведник за неправедних, щоб примирити нас 
назад в цю чудову дружбу, яку ми знову маємо з Богом. Як ми навчені в 
Його благословенному Слові, що ми дружили з Ним перед створенням 
світу. “Коли ранкові зорі тріумфували і Сини Божі викрикували від 
радощів, тоді, перед створенням світу”. Звідки ми знаємо, що це було не 
в той же самий час, коли був заколений Агнець; коли Бог у Своєму 
великому роздумі побачив нас викрикуючими з радощів в нашому 
спасінні у Христі Ісусі! 
2. І сьогодні увечері, ми маємо тільки передчуття того великого і 
славного Божества, яке буде відкрите при Його другому Приході. Усі 
хвороби і невлаштованності зникнуть. Тоді у нас буде тіло, подібне на 
Його власне славне тіло, так як ми побачимо Його таким як Він є. Наші 
руки вкриваються зморшками, наше волосся сивіє, плечі опускаються, 
ми розуміємо, що ми смертні і повернемось у прах, з якого наші схилені 
голови і з якого ми всі зроблені. Але Господь Бог, на тій основі, що Ти є 
Бог, Ти пообіцяв воскресити нас в останні дні і ми віримо в це. 
3. Урочисто, з вірою нашою ми стоїмо сьогодні в Твоїй присутності, 
тому що дякуючи Ісусу ми можемо це зробити. Не за добрі діла, які ми 
чинили, бо ми не зробили нічого доброго, але ми прийшли впокорено, 
заявляючи, що ми самі є скарбом із-за слави Його, учасниками якої ми є. 
Тому ми прийшли прохаючи, щоб Ти благословив нас сьогодні прийняти 
Слово. Бо так написано, що: “Не хлібом єдиним буде жити людина, але 
кожним словом, що виходить із уст Божих”. І хай уста Божі говорять 
сьогодні. Хай слова виходять і хай Слово Його проникає глибоко в серця 
нас, слухачів, будучи сповнене Твого Духа і Твоєї присутності. Ми 
просимо це в Ім’я Ісуса. Амінь. 

4. Сьо-сьогодні і вчора, минулого вечора і сьогодні ми говорили на 
тему, спочатку дам назву їй: “Чому ми не деномінація”. І ми розібрали 
досить детально, чому ми не деномінація і не віримо деномінаціям. Тому, 
що ми знайшли це в Біблії, що деномінації не були ніколи встановлені 
Богом, це було встановлено дияволом. І це доказано в Біблії. І оскільки 
вони встановлені не Богом, постільки вони помиляються. Це ми 
говоримо для того, щоб виправити і привести цю скинію в братерство 
довкола благословенного Слова Божого. Наші надії не засновані на тому, 
що кажуть деномінації, або що люди говорять, це будується на тому, що 
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сказав Господь Бог. Це єдиний спосіб, яким ми можемо бути виправлені 
вірно. 

5. Цього ранку у мене було п’ять, я думаю, різних статей, які прийшли 
через деномінацію, які зовсім не говорили по Біблії, в які відхилились 
протестантські церкви і вчать доктринам, тим самим речам, що 
проповідує  стара мати-повія, Католицька церква, і які перейшли в 
протестантську церкву. І ми прийняли те ж саме, що по суті своїй, 
суперечить всьому в Слові Божому. 

6. Перша деномінаційна церква, ми обстежили це після обіду з історії 
Нікейських отців, була Нікейська церква. Після смерті апостолів саме до 
неї прийшли Нікейські отці, і це продовжувалося деякий час. Через 325 
років, нарешті прийшло в… в Нікею, Франція, де відбувся великий 
Нікейский собор. Там вони сформували ті догми, які зараз в Католицькій 
церкві, і які перейшли до протестантів. 

7. Як я уже говорив на-на навчанні цього ранку, кожна із тих церковних 
епох, до-до епохи, Солунянської церкви, п’ятнадцять сотень років 
темних періодів, не були одним часом, але тим що Він сказав: “У вас ще 
є Ім’я Моє.” 

8. З іншого боку вони вже не були у Христі, вони були в 
деномінаційних іменах: “Католики”, “Лютерани”, “Веслі”, “Баптисти”, 
“Пресвітеріани”, “П’ятидесятники”. 

9. Але прямо перед кінцем епохи Він сказав: “Я поставив відкритими 
двері перед вами”. Розумієте? Ми віримо, що ми живемо в цю епоху, 
епоху відкритих дверей, перед останнім виходом із Лаодикійскої церкви. 

10. І залишилось рівно триста двадцять п’ять років до Лаодикійського 
собору. Там вони прийняли такі форми, як окроплювання, обливання, 
неправдиве хрищення, неправдивий святий дух і їм подібні речі. Вони 
прийняли це. 
11. Коли Лютер, бувши священиком, вийшов із Католицької церкви, він 
приніс із собою ці речі. Із нього вийшов Цвінглі, із Цвінглі вийшов 
Кальвін, із Кальвіна вийшов Веслі. Вони всі продовжували 
дотримуватись тих догм. Як може Бог вести Свою Церкву, якщо вона йде 
шляхами, які Він ніколи їй не заповідав ? 

12. Згадайте в Об’явленні 17 розділ ми знаходимо “жінка”. Тепер ці 
слова зрозумілі. Вони написані в Біблії, і я думаю, що можу їх сказати. 
Написано, що жінка була “розпусниця”. Це означає, що вона мала погану 
репутацію. Припускалося, що вона вийде заміж, але вона чинила 
перелюб зі світом. Вона була… Вона була “МАТИ ПОВІЙ”, тому мала 
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дочок. Будучи тут, ми географічно намалювали це. Побачивши сам це у 
Писанні, побачивши її догми і все інше, я вірю, Бог досконалим шляхом 
показав, що це ніхто інша, як Католицька церква. Тільки так можна це 
тлумачити. Кого ж вона породила ? Протестантську церкву. Саме так. 

13. В руках у неї була чаша з вином розпусти її, і вона давала пити з неї 
царям земним. Говорячи духовно, вона була правителькою всієї землі. І 
це правда. Нема іншої… 

14. Увага, ми можемо звернутись до Даниїла, для того, щоб отримати 
образ. Погляньте на нього: голова із золота – Вавилонське царство; 
мідь… чи срібло – мідяни-перси; мідь – Олександр Македонський і так 
далі, Грецьке царство; потім Римська імперія, Східна і Західна, дві ноги. 

15. Зауважте, в цих десяти царствах, які з’явились саме з тих десяти 
рогів, про які ми говорили сьогодні вранці, в кожному з цих десяти 
царств, які піднімалися, було залізо і глина змішані разом. Залізо – це 
прийшло від ніг, які були Римом. В кожному народі, який є під небесами, 
тепер є суміш Романізму завдяки Католицькій церкві. Це точно, правда. І 
вони ніде більше не змішаються. 

16. І всі народи змішаються один з одним. Біблія каже, що так буде. 
Подивіться на них тепер. Ваш син зустрічається з дівчиною католичкою; 
коли вони захочуть одружитись, їм прийдеться пообіцяти виховувати 
їхніх дітей католиками, бачите, все навпаки. Бачите, це для того, щоб 
поламати силу інших. 

17. Але що це? Біблія стверджує, що все це – розпусниця. Що ж ви 
збираєтесь робити? Правильно. І як будуть перенесені гріхи інших 
людей… Повернемось до Повторення Закону для того, щоб показати, що 
незаконнонароджена, позашлюбна дитина не могла відвідувати зібрання 
Божі на протязі чотирнадцяти поколінь. Це було по Закону. Христос 
прийшов, щоб посилити Закон. Наскільки ж більше зараз? 

18. Що ж відбувається, що ж відбувається з цими молодими дівчатами на 
вулицях, з цими молодими сисунцями цигарок, що одягають короткий 
одяг, коротко підстриженими дівчатами і так далі? Що ж з ними 
трапилось? Вони так поводяться, тому що їхні матінки так поводились. 
Це перехід гріха з одного покоління в друге. Це те, що відбувається. Де ж 
вони опинились? В стані скупчення нічого іншого, як безладного гріха. 
19. Ось чому Бог укріпив Росію там атомною бомбою, для того, щоб її 
(розпусницю) знищити, подібно як був потоп, коли Він підняв хмари. 
Так, звичайно, Він зробив це. Біблія так говорить. Росія, атеїстична 
країна, так як вони атеїсти, без сумніву робить все по волі Всемогутнього 
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Бога. Подібно як цар Навуходоносор повинен був зруйнувати Ізраїль, 
тому що вони відійшли від Бога, Росія підіймається саме для того, щоб 
“помститися за святих” Католицькій церкві, за пролиту нею кров святих. 
Біблія так каже. Все повинно відбутись повністю. 

20. Отже, дивіться, якщо їхня мати була розпусницею, і їхня бабуся і 
прабабуся - дівчатами, хто ж розпусниця сьогодні? Рок-н-рольна 
стриптизерша. Які ж будуть у неї діти? Ви запитаєте: “Це все робить 
Бог?” Так, панове. 
21. Бог переносить гріхи дітей, покоління, аж до чотирнадцяти поколінь. 
Якщо Христос прийшов, щоб збільшити це, ми скажемо: “Сотня 
поколінь, п’ять сотень поколінь”. Чому Він сказав: “Ви чули, що сказано 
стародавнім: “Не вбий”. Я вам кажу, що коли хто просто гнівається на 
брата свого без причини – уже вбив. Ви чули, що сказано стародавнім: 
“Не чини перелюбу”. Та Я кажу вам, що якщо хтось подивиться на жінку 
з пожадливістю, уже вчинив перелюб з нею в серці своєму”. Він зробив 
це… Що означає збільшити? Зробити в багато разів більше. Якщо по 
Закону було чотирнадцять поколінь, скільки ж займе те ж саме сьогодні? 

22. Юнаки, чоловіки, одружені чоловіки не дотримують своїх шлюбних 
обов’язків. Вони беруть жінку, живуть з нею де хочуть, просто як собаки 
одна з одною. Навіть у собак є більш міцні моральні устої і повага, ніж у 
деяких людей. Я знаю, що це сказано жорстко, але це правда. 
23. Як же так? Церкви знаходяться поруч і нічого не кажуть про це. 
Чому? Тому що поводяться так як їхня матінка. Церква унаслідувала це. 
Тому що церква і ця протестантська церква вийшли із католицької 
церкви і гріхи католицької церкви перейшли до протестантів. Дійсно, це 
так, отож, котел не може обізвати чайника брудним. Це чиста правда. 
24. Отже, ми розібрались і в Писанні ми знайшли… сьогодні ввечері 
чомусь немає записок. Я сказав, покажіть-но мені хоч одне місце, де Бог 
будь-коли поставив деномінацію. Покажіть хоч одне місце, де Бог 
поставив жінку-проповідника. Покажіть хоч одне місце, де було би 
вказано, що Бог постановив окроплення, обливання чи хрищення в ім’я 
Отця, Сина і Святого Духа. Знайдіть ці речі. А тепер ми постійно їх 
робимо. Це існує в церкві. І я кажу вам… 

25. Добре, ми не можемо бути баптистами, тому, що хрищені в ім’я 
Господа Ісуса Христа. В Біблії ніхто не був хрищений по-іншому. Якщо 
ви мені покажете хоч одне місце в Біблії, де хоча б одна людина була 
хрищена в ім’я “Отця, Сина і Святого Духа”, я підніму руки вгору і 
скажу, що я – неправдивий пророк. 
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Найдорожче Ім’я, о яке солодке! 
Надія землі і радість Небес; 
Найдорожче Ім’я, найдорожче Ім’я, О… 



44 
 
одного разу увечері, коли вона прийшла на зібрання, Дух Святий пояснив 
їй її життя і сказав їй це прямо тут. З цього усе влаштувалося. 

335. Погляньте на неї тепер, я думаю, що в свої тридцять з чимось років, 
вона виглядає на вісімнадцять; чарівна, гарна молода жінка. З тих пір 
вона ніколи не споживала віскі і у неї немає бажання робити це. Вона 
живе для Христа, ходить по вулицях де б то не було, свідчить про славу 
Божу всім грішникам і алкоголікам, всім із нетрів і інших місць, по 
всьому Чікаго робить щось для Господа. 
336. Вона була охрищена в Ім’я Господа Ісуса Христа і її мати прийшла 
сьогодні увечері зробити подібне, якщо Бог зміг зцілити її, якщо Ісус зміг 
зцілити її… “Що б ви не робили у словах чи у вчинках, робіть все в 
Ім’я..”. [зібрання: “…Ісуса Христа” – ред.] Це те, що сказано в Біблії. Це 
правильно. 

337. Ну, добре, ми починаємо служіння хрищення. Ми ненадовго 
погасимо світло для приготування до служіння для того, щоб христити, а 
потім ми сподіваємось добре провести час в Господі. 
338. Ви будете надавати хрищення сьогодні увечері? Добре, ви хри… Ви 
краще підготуйтеся. Я почну і поведу спів і інші речі поки ми будемо 
рухатися далі. Поки вони готують… [брат Невілл сказав: “Там є якийсь 
одяг, Док?” – ред.] Одяг для хрищення, Док, давайте швидко. Добре. 
339. Давайте заспіваємо одну із старих добрих…[брат Бранхам веде спів 
зібрання, в той час поки брат Невілл христить сестру – ред.] 

340. [пропуск на плівці – ред.] І до тих пір, поки ми робимо це, в той час, 
коли покидаємо, що ми повинні робити? 

Візьмемо Ім’я Ісуса з собою,  

Припадемо до ніг Його,  

Цар Царів на Небесах коронує Його,  

Коли нашу подорож завершено. 

Добре, підведіться! 

Візьми Ім’я Ісуса з собою,  

Дитя скорботи і горя; 

Він дасть тобі мир і спокій… 

341. Я вам скажу, що ми зараз зробимо. Поверніться праворуч, потисніть 
руку вашому сусідові і скажіть: “Як поживаєш, брат? Я дуже радий бути 
разом з тобою”. 
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26. Якщо в Біблії сказано, що ви повинні бути хрищені в Ім’я Ісуса 
Христа, це означає, що ви повинні зробити це так. Павло наказав їм 
перехриститись. Не має значення, як вони були хрищені, їм потрібно 
було христитись знову. Вони були хрищені тією ж людиною, яка 
христила Ісуса Христа – Іваном Христителем, але Павло сказав: “Це не 
годиться вже. Вам необхідно христитись знову”. Їм потрібно було 
зробити це до того, як вони прийняли Святого Духа. Це був план Божий. 

27. Сьогодні я буду більше заглиблюватись, ніж те, про що я говорив. 
Чому? Ісус дотримує Своє Слово. Ви вірите в це? Отже, майже всі ви 
були сьогодні вранці, але я хотів би зупинитися на цьому докладніше. 
28. Чому Павло доручає, наказує це, після того, як воно було зроблено? 
Павло сказав: “Якщо навіть Ангел з Неба прийде і буде проповідувати 
що-небудь інше, хай буде він проклятий.” 

29. Отже, ви кажете: “Ми отримали нове Світло на це”. Ні, ви не 
отримали. Ось так і диявол прийшов до Єви з якимось новим світлом. Не 
шукайте ніякого нового світла. Все що вам потрібно – це знаходитися у 
Світлі, яке Бог уже поставив тут. 
30. А тепер дивіться, як просто. Коли Ісус з учнями, сходив з гори 
Преображення, Він спитав їх: “За кого люди приймають Мене?” Вони 
говорять, що Ти Мойсей, Ілля або один з пророків. Він сказав: “А ви за 
кого Мене приймаєте?”  

31. Він сказав, Петро сказав: “Ти Христос, Син Бога Живого.” 

32. Він сказав: “Благословенний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і 
кров відкрили тобі це”. Розумієте, це не приходить через семінарії чи 
деномінації. “Не тіло чи кров відкрили тобі це. Ти ніколи не вивчив би 
цього в школі через теологію. Але мій Отець, Сущий на Небесах, відкрив 
це тобі. І на цій Скелі Я збудую Церкву Мою і ворота пекла не здолають 
її, духовне відкриття хто Він такий. 

33. Зауважте, “І Я кажу, ти – Петро. І Я дам тобі ключі від Царства. Що 
зв’яжете на землі, Я зв’яжу на Небесах; що ви розв’яжете на землі, Я 
розв’яжу на Небесах”. І Він повинен був тримати Своє Слово, або Він не 
був Богом. Сьогодні чи в той час, коли Він говорив це, декілька днів 
тому; Він був розіп’ятий, воскрес, вознісся на Небеса, і Петро відкрив 
Євангелію в День П’ятидесятниці. Чи зробив Він це? Так, звичайно. 
Тепер слідкуйте, коли він… 

34. Над ними всі сміялися, тому що вони були наповнені Духа Святого. 
Їх називали “єретики, святі трясуни” або якимось подібним ім’ям. Над 
ними сміялись і казали: “Вони напилися солодкого вина.” 
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35. Петро, стоячи посеред них, підвищив голос свій і сказав: “Мужі 
браття, слухайте мій голос. Слухайте мої слова і вислухайте мене. Ці 
люди не п’яні, як ви вважаєте; тепер третя година дня. Але це те, що було 
сказано пророком Йоілем: “Станеться так в останні дні, що Я виллю від 
Духа Мого”, і що Він зробить Своїм синам і дочкам, рабиням і так 
дальше в цей день.” 

36. Почувши це, вони були обрізані в серці своєму. Бо вони слухали 
чоловіка, що не знав азбуки, до цих пір розуміючи, що у ньому є дещо 
всередині, що спонукає його - Дух Святий. Зупинити його? Це було б 
рівносильно спробі загасити пожежу в сухому будинку у вітряний день. 
Ви б не змогли зробити цього. Він був сповнений Духа Святого. І що би 
він робив тепер? 

37. Вони говорили: “Мужі браття, що нам робити, щоб спастися?” 

38. Отож дивіться, Петро, у нього були ключі від Царства Небесного. 
Розумієте? 

39. Коли Ісус воскрес на третій день, у Нього не було ключів від Царства 
Небесного. Чи знаєте ви це? Він сказав: “Я тримаю ключі від пекла і 
смерті”, але не від Царства, тому, що вони були віддані Петру. 

40. Отже Він сказав: “Петро, щоб ти не простив на землі, Я прощу на 
Небесах.” 

41. І ось він стоїть з ключами, щоб відкрити цю благословенну річ 
світові. І ось він стоїть, тримаючи ключі в руці своїй. І його питають: 
“Що нам робити, щоб спастися?” Не має значення, що скаже апостол, 
Бог визнає це на Небесах, якщо Він дав йому такі повноваження. 

42. І Петро сказав: “Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у 
ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів – і дара Духа Святого ви 
приймете!” Правильно? І це причина ключів, що повернулися на 
Небесах, до будь-якого іншого імені, будь-якому іншому шляху, будь-
якій іншій – будь-якій іншій формі. Вони повернулись на землі, вони 
повернулись на Небесах або Ісус не дотримав Свого Слова, що дав 
Петрові. І в будь-якому місці Біблії всі були хрищені в Ім’я Ісуса Христа. 
Ті, що були хрищені до цього, їм довелося христитись знову, в Ім’я Ісуса 
Христа для прийняття Святого Духа. В цьому правильність. І це не 
змінилось. 

43. Отже, якщо ми вчимо про хрищення в ім’я “Отця, Сина і Святого 
Духа” – це неправдиве пророцтво. Я не хочу вас образити, але змушений 
це говорити, і ця церква зрозуміє чому. Ми тут не купка неграмотних, 
ненормальних; ми знаємо де ми знаходимося в Слові Божому. Розумієте? 

СІМ’Я  ЗМІЯ 43 
 
Ми віримо в умивання ніг. Ми віримо в причастя. 

325. Ми віримо в другий Прихід Христа, реальне фізичне тіло Господа. 
Не духовне, але фізичне тіло Господа Ісуса, прийшовшого знов у славі. 
326. Ми віримо в фізичне воскресіння мертвих для того, щоб отримати 
тіло, але не старе зморшкувате, в якому ми зійшли в могилу, але 
абсолютно нове, у всьому блаженстві юності, для того, щоб жити вічно. 

327. Ми цілком віримо в безсмертя душі. Ми віримо, що існує тільки 
одна форма Вічного Життя – і це життя, яке ви отримуєте від Христа 
Ісуса. Це в точності правда. 
328. Тому ми не віримо в Вічне покарання. Ми віримо в вогонь пекла, 
палаючу сірку, але ми не віримо, що він буде горіти завжди, якщо це так, 
то ви отримаєте Вічне Життя. Але є тільки одне Вічне Життя і воно 
приходить від Бога. Це так. Ви будете горіти хай мільйон років, десять 
мільйонів років, я не знаю, але ви не можете отримати Вічне Життя. Ви 
не можете горіти завжди… Ви можете горіти довгочасно, але не Вічно. 
Бачите, є різниця між Вічним і довгочасним. Довгочасно – це довгочасно 
і довгочасно – це словосполучення, яке означає “відрізок часу”, але Вічне 
– це не те, ви не маєте Вічного покарання. 

329. У вас є Вічне Життя, тому що є тільки один вид Вічного Життя. А 
той, хто має Життя Вічне, живе і благословенний Богом завжди. 

330. “Але душа, яка грішить, ця душа..”. Що? [зібрання говорить: 
“…помре” – ред.] Це правильно. В такому випадку, вона не має Життя 
Вічного. Звичайно ж. У неї є… у неї є покарання, але не Вічне Життя. 

331. Отже, ви бачите, як багато речей тепер було викладено і до яких ми 
вернемось пізніше. Хай благословить вас Господь. 

332. Давайте заспіваємо одну стару добру пісню поки наша сестра іде 
сюди. Я думаю, ця дама напевно… 

333. Розелла, це твоя мама? [сестра Розелла Гріффін сказала: “Так” – 
ред.] О, благословенне серце ваше. Радий бачити вас, сестра, що робите 
це. Це дуже добре. 
334. Розелла Гріффін – одна із наших найкращих друзів, яких ми коли-
небудь мали. Вона, ця молода жінка, була алкоголічкою. Деяким з вас 
вона, може бути незнайома. Розелла, не турбуйся за мене, що так говорю. 
Коли вона вийшла на платформу тут, на якій… тут, в Індіані. Ви коли-
небудь бачили нещасного? Вона була однією з них, закінчена 
алкоголічка. Четверо великих лікарів-спеціалістів з Чикаго сказали, що 
вона… “Анонімні Алкоголіки” та всі інші поставили на ній хрест. Але 
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316. І всіх вас, що зібрались, кожен із вас знає хто ви. 

317. Я думаю, що це сестра і брат, котрі ходили і молились за дівчинку в 
цей час прямо тут. Лікар сидить он там в стороні. Хай благословить вас 
Бог, лікарю. 

318. Отже, будьте ласкаві, не ображайтесь на мене, ви служителі і брати 
тому, що те, як я усе це веду – це настільки строго і твердо наскільки 
можливо. Це наша Скинія. Це те, на чому стоїмо ми і ми хочемо 
покласти це на Слово і потрясти їх Цим. Тоді, якщо ви зійдете зі шляху, 
ми повернемось назад і скажемо: “Ви знали краще. Воно тут на плівці”. 
Бачите? Ось ви де. “Воно тут на плівці”. 

319. Отже, ми вже отримали достатньо, щоб починати, Лео. Але, але 
ми… Ви уже отримали багато. Залишайтесь з цим і ми отримаємо решту 
трохи пізніше. Подібно, як чоловік, який їв кавун, сказав: “Він був дійсно 
добрий, але ось іще дещо”. Отже, ми отримали більшу частину Цього, 
проходьте. 
320. Хай благословить вас Бог зараз, поки ми… Будемо проводити 
служіння хрищення прямо зараз. Правильно, брат Невілл? [брат Невілл 
сказав: “Так, я думаю” – ред.] Чи є бажаючі охриститись прямо зараз? 
Нам немає значення хто ви, ми… ми тут для того, щоб христити. 
Підніміть руки ті, хто повинні були бути хрищені. Хто з вас, я думаю 
був… Ось дама. Чи є хто ще? У нас є одяг і для жінок, і для чоловіків. 

321. Ми не говоримо: “Залишіть баптистську церкву. Залишіть 
методистську церкву”. Ми так не говоримо. Повертайтесь до вашої 
церкви. Але якщо ви не були охрищені за Писанням в Ім’я Господа 
Ісуса… Не в Ім’я “Ісуса” тільки лиш, але в Ім’я “Господа Ісуса Христа”, 
це за Писанням. Ви були охрищені неправильно. 

322. Я не хочу неприємностей коли підійду до річки. Я точно знаю чого 
хочу, якщо у мене в руці є квиток, тому що я хочу перейти на другий 
берег, в цей час я порадив би вам зробити те ж. 

323. Повертайтесь до своєї церкви. Це між вами і Богом. Це все, що я 
можу вам сказати. 

324. Але ніхто в Писанні не був охрищений по-іншому, але в Ім’я 
“Господа Ісуса Христа”. А тим, хто був хрищений, Святий Павло 
наказав: “Навіть, якщо Ангел буде проповідувати не те, що вам 
проповідувано, хай буде проклятий”. Наказав їм прийти і перехриститися 
в Ім’я “Господа Ісуса Христа”. Це правильно. І він зробив це. І те, що він 
зробив, він нас уповноважив робити, що ми й будемо робити по волі 
Божій. 

СІМ’Я  ЗМІЯ 7 
 
Ми знаємо. Я прошу будь-кого показати мені хоч одне місце в Писанні, 
де хто-небудь був охрищений в ім’я “Отця, Сина і Святого Духа”. Що ж 
ви хочете слухати – неправдиве пророцтво чи Правду. Дослідіть 
Писання. Зробіть це самостійно. 

44. Покажіть хоч одне місце в Біблії, щоб хтось, якась церква 
організувала деномінацію в – в Біблії. Покажіть мені в Біблії, де б жінка 
була поставлена проповідувати. Покажіть мені в Біблії, де б всі ці речі, 
про які ми говоримо, коли-небудь були встановлені в Біблії. Там їх нема. 
Якщо є, то покажіть хоч одне місце. Ви йдете в деномінацію… 

45. Добре, коли з’явились методисти, вони проповідували освячення. Це 
добре. Але коли вони це робили, вони організували деномінацію і це 
встановило її. Ось чому в Біблії сказано: “Ви отримали Ім’я”. Ви кажете: 
“Я християнин”. “Добре, до якої деномінації ви належите?” 

46. Ви мовите: “Методист”, тоді ви – розпусниця. “Я баптист” – повія. 
“П’ятидесятник” – ви розпусниця. Ви належите до цієї церкви. 

47. Ви повинні належати Христу. Немає ніякого значення говорити: 
“Баптист, Методист”. Якщо ви християнин, то ви християнин в серці. 
48. Кожна деномінація може породити дітей, дітей Божих, це правильно. 
Але якщо ви думаєте, що потрапите на Небеса за те, що ви методист чи 
баптист, то ви не праві. Це і є причина, чому ми не належимо цим речам. 
Чому ж баптисти не розуміють? 

49. Я запитав тут методиста, який написав тезу, яка була написана уже 
давно. Він сказав: “Єдине, що ми маємо проти вас - це те, що ви 
підтримуєте п’ятидесятників”. Я спитав: “Хто це ми?” “Ми, методисти”. 

50. Я сказав: “Ну добре, я скажу вам, що я зроблю. Я приїду в ваше місто 
і ви, методисти, будете спонсорами”. “О, – сказав, – звичайно, ми не 
можемо цього зробити”. 

51. Я сказав: “Ось-ось що я думаю. Я перебуваю з п’ятидесятниками, 
тому, що вони вірять цьому. Це так. Вони об’єднуються довкола цього. 
Вони єдині, хто отримує з цього користь”. 

52. Хто з вас читав цю статтю в журналі “Лайф”, зовсім недавно, про 
п’ятидесятницьку церкву? Ця церква один з найбільших феноменів цієї 
епохи. За один рік до них прийшло стільки новонавернених віруючих, 
скільки до всіх церков разом узятих. Чому? Навіть у їх помилках Бог 
просуває їх, тому що вони вірять Правді і йдуть з нею. Це правда. 
53. Але що ж ми робимо тепер? Бачите? Це причина, чому ми не 
деномінація. І саме так, як п’ятидесятники сповідують… 



8 
 
54. Сорок років тому Дух Святий вперше був вилитий на 
п’ятидесятницьку церкву і вони стали говорити мовами, одним із дарів. 
Це найменший із дарів. Із послань Павла, цей дар – дар говоріння на 
інших мовах – найменший. Як тільки він з’явився, “О, – сказали 
п’ятидесятники, – ми отримали його”, і зробили деномінацію, Загальну 
Раду, яка тепер називається Асамблеєю Божою. “О, ніхто не отримав Це 
окрім вас, що говорять на мовах”, і Бог відразу пішов від них і залишив 
їх сидіти там. Звичайно. Так, панове. 
55. І ось прийшла Єдність і відкрилося хрищення в Ім’я Ісуса Христа. 
Вони сказали: “О, ми отримали це” і організували. Що вони будуть 
робити? Бог відразу відійшов від них і залишив їх сидіти там. Це подібно 
до виразу: “Не має значення по чиїй волі, тільки хай він прийде”. 

56. Бачите, Єдність не може бути присутньою в Асамблеях, а Асамблеї 
не можуть прийти до Єдності. Я розмовляв із деякими з найкращих 
людей, які у них є: містер Гросс і доктор Поуп, а також з іншими. Люди, 
які є значними в … Я сів разом з ним. Я сказав: “Як ви можете вчити цій 
початковій очевидності, як вчений?” 

57. “Добре, – сказав, – брат Бранхам”, один, два або три з них були 
дійсно чесні і сказали: “Ми знаємо, що це неправильно, але що ми 
можемо зробити? Якщо ми скажемо що-небудь про це тепер, то ми 
перервемо всю програму”. Так, звичайно, і ви не будете більше 
єпископом, головним наглядачем. Ось в чому причина. 
58. Брат, я б краще мав маленьку місію на розі, або проповідував під 
сосною, але був би з Правдою і знав, що говорю Правду. Людина хоче 
Правди. Як християнин, ви зобов’язані нести в собі свідоцтво про 
Правду. Ви будете відповідальні перед Богом за це. 
59. Тепер на рахунок цих речей, якщо ви не були охрищені в Ім’я Ісуса 
Христа, і ви не зробили цих речей і ви не прийняли Святого Духа. 
60. Ви скажете: “О, я розмовляю на мовах”. Але це зовсім не означає, що 
ви прийняли Святого Духа. 
61. Я бачив відьм, чаклунів, демонів і тому подібне, які розмовляють на 
мовах. Це так. Вони не прийняли Духа Святого, і ви знаєте це. Вони 
п’ють кров із людського черепа, танцюють, викликають диявола і 
розмовляють на мовах. Це так, але вони не прийняли Духа Святого. 

62. Те, що ви розмовляєте на мовах, ще не означає, що ви прийняли 
Його. Єдиний спосіб дізнатися – чи має ваш дух свідоцтво Його Духа і 
плоди Духа супроводжують вас: любов, віра, радість, мир, 
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краще з того, що я можу зробити. Я прийду сюди і закину невід де-
небудь ще і отримаю другу групу. Це все, що я можу зробити”. Добре. 
О, я відчуваю себе подорожнім,  

Я відчуваю себе подорожнім; 

Мій Небесний Дім яскравий і чистий,  

І я відчуваю себе подорожнім. 

308. Запам’ятайте, якщо хтось хоче зустрітися, зателефонуйте містеру 
Месієру або Бутлієру 2-1519. Ми будемо раді вас бачити. Якщо ваші 
улюблені прийдуть, треба поспішати, поки ще час пробудження… Я 
збираюсь поїхати до себе сьогодні увечері на два дні. 
309. Я просто приходжу сюди і починаю вчитися подібно до цього: 
“Господи, Ти поруч зі мною. Я знаю, що Ти тут. І Твоє Слово говорить, 
що Ти наблизився до тих, які наблизяться до Тебе”. Я продовжую 
молитися і слідкувати до тих пір, поки не побачу, що Вогняний Стовп 
починає рухатись. Я знаю, що тоді усе готово. Тоді я виходжу на 
платформу для служіння зцілення, молитви і для всього, чим я можу 
допомогти хворим чи ураженим. 

310. Ми дякуємо всім вам за вашу доброту. І коли ви приходите, 
приходьте віруючи, і ми очікуємо плодотворної зустрічі. Я хочу сказати, 
що… 

311. Брат Джеффріс, він тут сьогодні увечері? Ми хочемо подякувати 
брату Джеффрісу за його роботу. Я думаю, він повернувся на острови 
або щось у цьому плані. 
312. Радий бачити брата і сестру Райт і всіх зібраних тут. 
313. Я бачу тут адвоката Робертсона, що прийшов не так давно. Я хочу 
подякувати йому за… за послання, яке він передав одного разу. Ніхто не 
сказав хто це був. Мені було соромно. У нього було дійсно гарне 
послання про пророцтво, щось подібне тому, що я проповідував сьогодні 
увечері. 
314. Тут вранці або вчора увечері був ще один служитель, брат Сміт, з 
методистської церкви… або із Церкви Бога, десь звідти. Я не знаю, чи 
тут він сьогодні чи ні. Якщо ви стоїте за кафедрою і дивитесь у зал, то 
дуже важко сказати; це просто ви бачите, але не можете сказати. Якщо ви 
тут, брат Сміт, ми вам вдячні. 
315. А цей, що сидить прямо переді мною, справа від брата Коллінза, чи 
не брат із Джорджії? [брат Невілл сказав: “Так” – ред.] Радий вас бачити 
знову тут, брат. 
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того місця. Як я бачив Його, Який говорив і розповідав те, що 
відбудеться насправді, і кожен раз досконало попадаючи в ціль наскільки 
це взагалі можливо, досконале, як це. 
299. Той Самий Він, який говорить ці правдиві речі, подібно цій, Той 
Самий, Хто надихає мене викладати Біблію таким чином як я викладаю 
Це. Це вірно. Отже, це приходить від Бога. Для мене він Бог 
Всемогутній, і Він є вчора, сьогодні і навіки Той Самий. 

300. Ісус сказав: “Я прийшов від Отця і йду до Нього”. Коли Він пішов… 

301. Коли Він був Бог в пустелі, Він був палаюче Світло. Скільки із вас 
знають це? [зібрання: “Амінь” – ред.] Він був палаюче Світло, Вогняний 
Стовп. 

302. І Він, прийшовши на землю сказав: “Я прийшов від Отця і йду до… 
Я прийшов від Бога і йду назад до Бога”. 

303. Коли Він помер, був похованим і воскрес, і Павло на шляху в 
Дамаск зустрів Його, Хто Він був? [Хтось сказав: “Вогняний Стовп” – 
ред.] Усе той же Вогняний Стовп. Так, пане. 
304. Що Він робив, коли був тут на землі? Що Він робив, коли зустрів 
Павла? Як Він послав його? Він послав його до пророка, який сказав 
йому яким чином потрібно христитись, сказав, що йому робити, поклав 
на нього руки і зцілив його, сказав йому, що бачив видіння. 

305. Ісус Той Самий і сьогодні робить те ж саме і все Той же самий 
Вогняний Стовп, навчаючи тому самому і підтверджуючи це Своїм 
Словом, чудесами і знаменнями. Я так радий бути християнином, я не 
знаю що робити. Я радий, що ви – християни. 

306. І вам, Скинія, я говорив вам, що ми збираємось змінити ім’я цього. 
Ні, це неправильно, що це Скинія Бранхама. Це всього-на-всього людина, 
бачите? Ми  маємо намір змінити ім’я цього, і назвати якимось іншим 
йменням. Ми до цього приступимо трохи пізніше. Я тільки хочу, щоб 
це… це була церква Бога Живого. Я не хочу, щоб це були методисти, 
баптисти, пресвітеріани, п’ятидесятники я… 

307. Всіх цих людей я люблю всім моїм серцем. Я не знаю хто з вас хто. 
Я не можу вам сказати. Я просто проповідую Слово. Я закидаю невід  і 
витягую його. Там можуть бути жаби, водяні павуки, змії, але також і 
трошки риби. Це справа Бога розбиратись в цьому. Я просто витягаю 
невід, просто проповідую Слово і витягую його, говорячи: “Ось вони, 
Господи, довкола вівтаря. Ти їх знаєш сам. Ти пізнав їх від закладин 
світу. Я не знаю хто з них хто. Ти знаєш і це – для Тебе, Господи. Це 
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довготерпіння, великодушність, лагідність, м’якість. Тоді ви впізнаєте, 
що прийняли Святого Духа. Він несе свідоцтво про Себе. 
63. Тепер, коли ви намагаєтесь заснуватися на тому, що належите 
Асамблеям, баптистам, пресвітеріанам, чи розумієте ви, що ви робите? 
Ви приймаєте ім’я розпусниці. Це дійсно так. Вийдіть із цього. Підіть від 
неї. Я не вважаю під цим виходу з вашої церкви чи цьому подібне; робіть 
те, що вважаєте потрібним на цей рахунок. Але відмовтесь від таких 
засад: “О, я пресвітеріанин. Ми не віримо в чудеса”. Чому ви не вірите в 
це? Біблія вчить цьому. “О, я належу до церкви Христа. Кажуть, що часи 
чудес минули”. Вони неправдиві пророки. 

64. Я можу показати вам, де Ісус Христос давав силу Церкві для зцілення 
хворих, воскресіння мертвих і вигнання демонів. Я прошу будь-кого 
показати місце в Писанні, де було б сказано, що Він забрав її від Церкви. 
Що ж її забрало? Ваша догма, але не Слово Боже. Святий Дух продовжує 
робити Свою справу, роблячи те саме, що і раніше, і Він буде робити це 
завжди. 

65. Ось чому ми не деномінація. “Маючи вигляд благочестя і 
заперечувати Силу при цьому, від таких відвертайся”. Ми не віримо цій 
дурниці. 
66. Отже, як це все почалось? Нам необхідно поспішати і дійти до цього 
як можна швидше - як все це почалося. У нас тепер багато Писань 
написаних не тут про Духа Святого. 

67. Ще одне, минулого вечора ми заявили про “збереження святих” не в 
тому варіанті, якому вірять баптисти. Ні, панове. Я повністю не згідний з 
ними і з їхньою ідеєю про теорію Кальвінізму. Я, очевидно, не згідний з 
пресвітеріанами. Я не згідний з методистами на рахунок їх способу 
Армініанської доктрини. Так, панове. Однак і ті, і інші отримали правду, 
але вам необхідно принести її назад Сюди, де Правда. Коли ви втечете 
звідси, ви втечете з нею. Це так. 

68. Прийшли баптисти, охристили десь когось, занурили у воду. Їх 
охристив проповідник, дев’ять з десяти палять, пішли назад у світ, 
грають у карти, банко, безперервно всю ніч, метушаться, укладають 
нечесні угоди; і всі жінки носять шорти, метушаться і стрижуть своє 
волосся, і – і палять, займаються плітками, організовують непристойні 
вечоринки і розповідають брудні жарти. І ви називаєте це 
християнством? І ви вважаєте, що отримали Вічний спокій? Ви йдете в 
пекло як і всі інші. Ви не будете насолоджуватись на Небесах ні в якому 
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вигляді. Дійсно що ні. Це не Вічний спокій. Але коли людина відроджена 
від Духа Святого… 

69. А ви, п’ятидесятники, те що стрибаєте вгору-вниз, розмовляєте на 
мовах, бігаєте взад-вперед по проходах у вашій церкві, зовсім не означає, 
що ви отримали Вічний спокій. Навіть і не беріть це в свої голови. Ні, 
панове. Це звичайно ж не означає. Тому, що ви знаєте, що ваше власне-
ваше власне життя зраджує вас, реєструючи, що ви не праві з Богом. Це 
правильно. Ви не праві. Це ще не Вічний спокій. 

70. Я бажаю у вас дещо спитати. Чи є взагалі Вічний спокій? Біблія каже, 
що є. В Біблії сказано, що наші імена були записані в Книгу Агнця перед 
створенням світу. 

71. Я говорив вранці й скажу знову. Людина, що написала пісню: 
“Сьогодні увечері нове ім’я записане у Славі і це ім’я – моє”, її ідея була 
доброю, але вона не була права за Писанням. Ваше ім’я не було записане 
у той день, коли ви покаялися. 

72. Ваше ім’я згідно Біблії, згідно Об’явленню розділи 13, 17 і так 
дальше, “було записане там перед закладинами світу; і Ісус Христос був 
розіп’ятий перед закладинами світу”. 

73. Як міг Бог, Котрий вічний, як міг нескінченний Бог, який знає кінець 
від початку, як Він міг дозволити гріху прийти на землю, якщо б для 
цього не було причини? 

74. Давайте повернемось до деяких речей, які вже були сказані. Хто був 
першим: Спаситель чи грішник? [Хтось в зібранні сказав “Спаситель” – 
прим. ред.] Звичайно Спаситель. Хто більш сильний, грішник чи 
Спаситель? Якщо Спаситель може забрати гріх, то Він сильніший. 
Добре, чому ж тоді Він дозволив прийти гріху раніше? Для того, щоб 
показати, що Він був Спаситель. Хто сильніший, хвороба чи цілитель? 
[“Цілитель” голос із залу]. Цілитель. Чому ж тоді Він дозволив хворобам 
проявитися? Для того, щоб показати, що Він був Цілитель. Я впевнений в 
правоті зараз. Так, панове. О, Боже! Це Його невід’ємні риси. 

75. Ось чому Він дозволив прийти неприємностям. Ось чому Він 
дозволив прийти скорботам, щоб показати, що Він – радість. Так, це так. 
Ніч була дана для того, щоб показати день. Нам дане роздратування, щоб 
відчути мир. Звичайно є за і проти… О, Він чудесний. 

76. Отже, як це почалось? Ми підійдемо до цієї теми так швидко, як 
зможемо, я не збираюсь тримати вас цілий вечір. Отже це може служити 
початком всього.  
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методистом або баптистом. Ви не повинні бути жодним з них. Ви тільки 
повинні бути народжені від Духа Божого. Ви вірите в це? [зібрання каже: 
“Амінь” – ред.] 

291. На цій основі, якщо є хтось тут, хто бажає належати і ввійти в 
братерство цього поклоніння і бажає бути… бажає бути зануреним і 
охрищеним в Ім’я Ісуса Христа – ось басейн. За хвилину там збираються 
надати хрищення. 

292. Якщо є із вас хтось, хто бажає піти дещо іншим шляхом? Ми тут. Це 
правильно. 

293. Тепер, у нас… у нас не має будь-якого членства – ви просто 
приходите сюди, в цю церкву. Ми віримо, що Христос є і в 
методистській, і в баптистський, і в пресвітеріанській церкві. У Нього є 
члени в будь-якій з них. Єдиний недолік сьогодні – неправдиве 
пророцтво, яке приносить те, що ми говорили – вчення цих церков, яке 
цілком суперечить Біблії. 
294. Отже, якщо хтось зробить це, що зрозуміло для мене, я, звичайно ж, 
відразу зрозумів… Я вірю в мені достатньо Духа Божого для того, щоб 
зрозуміти Біблію, піти і поступати вірно. Якщо ж я просто прийшов 
привітатися з пастором, записав своє ім’я в книгу і в серці моєму усе ще є 
жорстокість і ревнощі, усе ще є ненависть і розбрати, і я усе ще не вірю в 
те, що Ісус Христос – великий цілитель і інші речі подібного роду, я б 
зразу прибіг до Бога, зразу ж. Я щиро вірю, що вчинив би так. Я… я 
повинен бути щирим на цей рахунок. Я б постарався бути правим перед 
Богом. Якщо це все через те, що я був баптистом або методистом, я би 
знайшов і прийняв християнство в моє серце. Я би зробив це. Так, пане. 
295. Пам’ятайте про пробудження, що прийде, яке почнеться по волі 
Господа, воно починається в середу ввечері. На цій основі. 
296. Слухайте, друзі, є реальний живий Бог. Це правильно. Ісус Христос 
– Син Божий, Святий Дух – сьогодні знаходиться в Церкві. 
297. Тепер, якщо б мені хтось сказав це, я б міг засумніватися в цьому. 
Але послухайте. Одного разу, бувши маленьким хлопчиком, я стояв там 
під деревом і побачив Його. Я чув Його. Він говорив мені, сказав: 
“Тримайся подалі від розпутних жінок. Тримайся подалі від цигарок. 
Тримайся подалі від сквернослів’я і випивки і від всіх цих речей. У Мене 
є для тебе праця, яку ти отримаєш, коли станеш старшим”. Я знаю, що 
Він реальний, живий Бог, який підтверджує Своє Слово. 

298. Коли я став трохи старшим, як Він зустрів мене, як Він говорив 
мені! Як я бачив Його там як вогняний кущ і цей вогонь ходив довкола 
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285. І не має значення, на скільки правдоподібним було це пророцтво, це 
могло звучати немов це досконала істина, але якщо їх промінчики від 
каменів не сходились і не утворювали веселкову смужку через Урім і 
Туммім, їх промінці збирались разом, надприродне явище, 
підтвердження. Бачите, Бог завжди підтверджує Своє Слово. Бачите? 
Якщо надприродні промінчики не виблискували на ньому, то мене навіть 
не хвилює наскільки правдоподібним це здавалося – воно було 
неправдиве. 
286. Якщо сновидець говорив: “Я бачив сон і уві сні було сказано, що 
“Ізраїлю необхідно перейти в інше місце, тому що сірійці прийдуть з цієї 
сторони і обляжуть його”. Сновидця брали і приводили туди, він 
розповідав свій сон. Якщо промінчики каміння сяючи не схрещувалися, 
то він був неправий, не має значення як… Навіть якщо була битва з 
сирійцями, він був неправий. Ні, пане. Абсолютно все повинно бути 
підтверджено Урімом Туммімом. 

287. Тепер усі знають, що старе священництво минуло. Відпрацювало 
своє і Урім Туммім відійшов разом з ним. Ми знаємо це, чи не так? 
[зібрання каже: “Амінь” – ред.] 

288. Прийшло нове священництво. І, що за Урім Туммім є у нас 
сьогодні? Так, пане. Слово Боже. Так пане. Ось воно. [Брат Бранхам 
вказав на свою Біблію – ред.] Якщо у когось є якесь одкровення або 
говорить що-небудь, або інше вчення, яке не відповідає і не…, що не 
підтверджується Біблією, всім Писанням, то він неправий. Мене не 
хвилює до якої деномінації він належить, наскільки він добрий, 
наскільки він модний, наскільки він освічений – він неправий. 

289. Якщо хтось говорить про те, про що ми навчаємо тут, в цій церкві 
сьогодні і каже вам, що: “якщо ви окроплені, то все гаразд”, він збрехав 
вам. Це не заблищало би на Урімі Туммімі. Якщо вам скажуть: 
“Обливання – це правильно”, – він сказав вам неправду або: “Бути 
охрищеним в Ім’я Отця, Сина і Святого Духа – це правильно” або “Часи 
чудес і знамень проминули”, “Це правильно, якщо жінка проповідує” – 
знайте, вам збрехали. Якщо вам скажуть: “Це правильно, якщо ви підете і 
залишитися у вашій деномінації” – вам збрехали. Від цього Урім Туммім 
не спалахне. Він не спалахне від дюжини інших речей, які виявляються в 
“МАТЕРІ – ПОВІЇ” і в навколишньому світі, і ось чому ми тримаємось 
подалі від деномінацій. 

290. Ми любимо наших братів і сестер там в цих деномінаціях. Але не 
кажіть: “Я методист”, і зробіться християнином для мене. Ви 
християнин, тому, що народжені від Духа Божого. Ви не повинні бути 
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77. Я хочу вас про дещо спитати. Це може… Сьогоднішню їжу покладіть 
окремо, а не туди, куди ви звично кладете повсякденну їжу. Слухайте. 
78. Якщо ви вічне твориво, тоді у вас немає ані початку, ані кінця. 
Вічний – значить не маючий ні початку, ні кінця. 

79. Чи пам’ятаєте ви про це? Я говорив сьогодні вранці про те, як 
Мелхиседек вийшов назустріч Авраамові, який повертався після поразки 
царів. В Біблії, в 7 розділі послання до Євреїв сказано, що… що “Левій 
сплатив десятину Мелхиседеку, бувши в стегнах Авраама, батька свого”. 
Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова; Яків породив Левія. Це були 
тато, дід і прадід. Коли Левій був в стегнах свого прадіда, в Біблії 
написано, що у нього був кредит для сплати десятини Мелхиседеку. 
Розмова про Вічне! О, Він ніколи не говорив: “Він зробив це таємно; він 
потенційно зробив це”. В Біблії сказано: “Він сплатив десятину”. Амінь. 

80. Тоді якщо ми походимо від правильного сімені, коли Павло 
проповідував Євангелію, я був там, і ви були там. І ось ми наблизились 
до найголовнішого у цій проповіді. Приготуйте свої вуха для сприйняття. 
Зауважте, це те, чого потребує Писання від нас – повернутись на деякий 
час назад, до початку. 

81. Тільки подумайте! Левій; потім Яків, його батько; потім Ісак, його 
батько; потім Авраам, його батько, прадід Левія. Коли Левій був в 
стегнах свого прадіда, він платив десятину Мелхиседеку. 

82. Я хочу вас запитати. Хто це, Йов 27… тридцять вісім, про яких Він 
сказав: “Де був ти, коли Я покладав основи землі? При спільному 
тріумфі ранкових зір, коли всі сини Божі вигукували від радощів? Хто 
були ці сини Божі, які вигукували від радощів? Ісус говорив, що “Я радів 
з вами раніше створення світу”. Ми не творіння часу. Ми творіння 
Вічності. 
83. “Ніхто не прийде до Мене, якщо не приведе його Отець Мій 
Небесний. Всім, хто приходить до Мене, Я дам Життя Вічне і воскрешу 
їх в останній день. Ніхто не зможе викрасти їх з руки Отця Мого, Котрий 
дав їх Мені”. Як ви збираєтесь загубитись? 

84. Погляньте, ви налякані. Ви боїтесь. Ви будете метушитись. І це одна 
з очевидних речей у світі, окрім якого ви ніде не були. Це правильно. Як 
же Бог може коли-небудь врятувати вас, якщо Він… 

85. Скільки із цієї церкви можуть підняти руки вірячи в те, що Бог 
вічний? Ви знаєте, що означає слово “вічний”? Це досконало. Вічний, ви 
не можете – ви не можете пояснити значення цього слова. 
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86. Ви коли-небудь наводили різкість у вашому фотоапараті на 
нескінченність? Ну, це значить на щось віддалене. Добре. Неможливо 
навести чітко різкість на нескінченність. 

87. Ну, ось такий і Бог. Він нескінченний. І якщо Він нескінченний, то не 
може бути ані жука, ані мухи, ані блохи, ані воші, ані коника, ні чогось 
подібного, що було на землі або колись буде, чого б Бог не знав перед 
створенням світу. Це може служити деяким розумінням вічності. 
88. Ну гаразд, вічний Бог, Котрий рятує вас, знаючи, що через тиждень 
чи місяць, або в майбутньому році Він вас загубить, чого Він буде робити 
це даремно? Він не може загубити вас. Хто слухає слова Мої і вірить в 
Пославшого Мене має Життя Вічне і на суд не приходить, але перейшов 
від смерті до Життя”. Не можете зробити цього. Вам би більше не… 

89. “Народжений від Бога не грішить, тому, що сім’я Боже пробуває в 
ньому і він не може грішити”. Як він може не грішити, коли стільки 
спокус для нього? 

90. Як я можу бути хворим, маючи прекрасне здоров’я? Як я можу бути 
сліпим, коли я прекрасно бачу? О, Боже! Як я можу бути одночасно в 
хаті і поза нею? Як можна бути одночасно п’яним і тверезим? Ви не 
можете зробити цього. 

91. Коли ви врятовані, ви викуплені і ваші гріхи вам не пригадаються. Чи 
не сказав Давид: “Благословенна та людина, якій Бог не визнає і не 
пригадає гріха?” Бог не тримає гріха проти Свого творіння. Це дещо 
тверде. Це не вершки, це Біблія. Бог не порахує гріха праведному. 

92. “Бог, Своєю славою через призначення, не хоче щоб хтось загинув, 
але всі прийшли до покаяння”. Але будучи нескінченним і знаючи хто 
прийде, а хто ні, Він міг призначити усяку річ діяти за Його волею. Якщо 
Він не зробив цього, чому ж Він дозволив спочатку прийти гріху? Коли 
Він був Спасителем… Якщо би не було грішника, то Він би ніколи не 
став Спасителем, невід’ємна риса, яка була в Ньому, так ніколи би і не 
проявилась. 

93. Як Він міг проявитись як цілитель? Як Він міг проявитись як 
цілитель? Тому що Він дозволив хворобам проявитися. Він зміг показати 
Себе цілителем. Він був цілитель. Як могли би ви… Як Він міг стати 
відомим? Яким чином могла проявитись Його невід’ємна риса? Як Він 
міг стати цілителем, якщо би не було хворіб? Він повинен був дозволити 
з’явитися хворобам. 

94. Не дивно, Павло пише в посланні до Римлян, 8 розділ: “Нерозумний, 
хто може казати е-е-е гончару, що йому робити з його роботою. Чи скаже 
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порядної сім’ї. Я зробив це”. Ви не вклали нічого в жодну річ. Бог – той 
єдиний, хто створив її. Милість Божа. 
278. Вибачаюся, зараз ще немає одинадцятої, але я маю намір уже 
закруглитися. Добре? 

279. Скільки із вас розуміють, що Біблія говорить про те, що є Правда, 
особливо ви, Скинія Бранхама? [зібрання говорить: “Амінь” – ред.] Це 
одна шістнадцята з того, про що ми вчимо і у що ми віримо. Але 
пам’ятайте, ви що прийшли вперше, я хотів би сказати це тим, які не 
приходять сюди, як члени. То, як ми віримо в це, що це – Біблія і Біблія є 
Божа Істина. 
280. І ми віримо, що в Старому Заповіті вони знали як розрізняти, що 
було правдою, а що – ні. 
281. Тепер, ми всі знаємо, що в них був написаний закон. Скільки із вас 
знає це? Закон, за… заповіді були в ковчезі, і так далі, добре, а закон 
заснований на заповідях. Сказано: “Не чини перелюбу. Якщо хтось 
спійманий в перелюбі, того побити камінням. Бачите? Це була за… 
заповідь і закон засновувався на заповіді. Тепер, ковчег стояв ось так; 
заповіді були в ньому, а закони випливаючі з заповідей, були в кишенях 
збоку ковчега. Якщо людина приходила сюди, яка скоїла перелюб, 
доходила сюди, то отримувала те, що говорить закон: “побити 
камінням”. І її брали, виводили і побивали камінням. Це був закон, 
заснований на заповіді. 
282. Тепер, у них були ще два способи пізнання. Завжди три для 
ствердження. У них був ще один шлях пізнання і це здійснювалось через 
пророка або сновидця. Скільки із вас знають це? “Якщо є хтось із вас хто 
духовний чи пророк, Я Господь, зроблю Себе відомим йому у снах і буду 
говорити йому в видіннях”, це правильно. Отже, він був пророкуючим. 

283. Тепер, якщо хтось приходив, говорячи: “О, алілуя, я отримав це! Я 
пророкую в Ім’я Господа. Я отримав одкровення”. Вони не могли 
дозволити йому так поступати, як це дозволяєте ви, люди. Вони спочатку 
провіряли це Богом. 

284. На нагруднику Аарона було те, що називалось Урім Туммім. 
Скільки з вас чули це слово? Що це було? Дванадцять каменів по шість з 
кожного боку по кількості дванадцяти патріархів: Яшма – Юда і так далі, 
дванадцять каменів. Вони брали цього пророка чи провидця, одягали 
нагрудник, ставили його там і говорили: “Тепер пророкуй і говори своє 
пророцтво”. 

“Бог говорив мені і сказав те-то і те-то”. 
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270. Я хочу, щоб ви показали мені хоч одне місце в Писанні, де б 
говорилося, що яблуко почало те, що відбувається тепер. Я хочу, щоб ви 
показали мені, що вони їли яблука. Я вже показав де Каїн робив схоже на 
це і де його сім’я продовжує думати те ж саме. 
271. Але духовне одкровення від Бога доказує через Біблію, що це були 
статеві зносини між чоловіком і жінкою, незаконні. Ось звідки прийшли 
ваші гіганти. Ось звідки прийшов ваш гріх. Ось звідки прийшла ваша 
зіпсутість. Це те, звідки вона прийшла. 
272. Тепер, зауважте, у всьому цьому… цьому, дивіться, зм…змій був 
удвічі спритнішим. Його сім’я завжди було удвічі спритнішим. І я хотів 
вийти на кафедру, узяти мікрофон [брат Бранхам присуває мікрофон – 
ред.], стати міцно на кафедрі і заявити це. І сьогодні, де ваші великі 
інтелектуали? Ваш пастор, який добре приймається і має дуже добрі 
розумові здібності, він помітний, є пастором найбільших церков в цій 
країні і тому подібне. Де ж пробуває сім’я змія? В таких помітних, 
розумних місцях подібно до цього, спритні, розумні вчені. Ось де воно. 
Ось де воно лежить. 

273. “Не силою або міццю, але Духом Моїм, говорить Господь”. Бачите? 
Ось, де ви… 

274. Потім, ви приводите маленького брата, який стоїть де-небудь на розі 
вулиці, який виплакав всі очі і, можливо, стоїть і бринькає на гітарі, 
говорячи: “Брат, прийди, знайди Господа”.[брат Бранхам вдарив по 
кафедрі один раз – ред.] 

275. Пастор, проходячи мимо, каже: “О! Моє зібрання… Навіщо я 
повинен уподібнюватися, не можна дозволити моїй… Не можна, що б 
Лідді і Джонні і решта побачили мене в таких місцях як це”. Продовжуй, 
сім’я диявола, ти йдеш до свого вічного призначення. Це правильно. Я не 
міг сказати ніякого іншого слова тут, окрім “виродки” і це саме те, що 
воно є. Отже, ви бачите, ви… 

276. “Ніхто не прийде до мене, якщо не притягне Отець Мій Небесний. І 
усе, що приходить до Мене Я воскрешу в останній день. Нічого не буде 
загублено. Я отримав це. Я збережу це. Жодна людина не може зробити 
це якось по-іншому”. 

277. Усе знаходиться в Ньому. Ви не можете сказати: “Я щось зробив”. 
Це слава Божа, котра все це зробила. Отже, я нічого не зробив. Я ніколи 
не мав чогось такого, що б я зробив і ви так само. Ви не заслужили 
жодної речі – Бог створив кожен шматочок її. Ви ж для її створення 
навіть пальцем не поворухнули. Тож не говоріть: “От, я вийшов з 
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виріб зробившому його: “Чому ти мене зробив?”  Чи не поставив Він 
фараона з метою, щоб показати Свою славу в Єгипті? Він ожорсточує 
кого хоче і оправдує кого хоче. Не хтось, хто хоче, не хтось, хто керує, 
але це Бог, який являє Свою милість”. 

95. Отже, ви нічого з цим не зможете вдіяти. Ви нічого не зробили. Якщо 
це слава, то це безплатний дар і нема нічого, що би ви могли зробити для 
цього. Бог дав її вам і це є воля Божа. Це те, що Бог призначив вам. 

96. Біблія говорить, що ми були “призначені до синів усиновлення, 
синами Божими перед створенням світу”. Тоді, коли Бог заколов Агнця в 
Своїх роздумах, перед створенням світу, для того щоб з’явити Себе як 
Він є. Коли Агнець був заколений, ми були заколені з Ним. Коли кров 
Агнця була задумана Ним, там перед створенням світу, наші імена були 
записані до Книги Життя тоді, всі в Його великому плані. 
97. Він нескінченний. Якщо ні, то чому Він допустив це? Я говорив, хто 
сильніший - Спаситель чи грішник? У кого більше сили? Тоді сильніший 
повинен був дозволити слабшому, і робить Він це для Своєї слави. Коли 
Він створив Люципера, Він знав, що він стане дияволом. Він повинен був 
дозволити йому бути, щоб показати, що Він був Спаситель, Христос. Він 
повинен був дозволити відбутися всьому так. 

98. Чи не сказано в Біблії: “Люблячим Бога все сприяє на благо?” 
[Зібрання: “Амінь” – прим. ред.] Чого ж тоді ви боїтесь? 

Так будьмо же бадьорі 
І жити з серцем,  

Готовим для боротьби. 

Не будемо тупо ідучим стадом,  

Переконуючим і умовляючим,  

Але будемо героями! 

99. Мені подобається це. Встаньте! Тепер я прочитаю вам невеликий 
вірш, який мені дуже допомагав, коли я був дитиною: 

Колись вельможний римлянин 

В епоху імператорів 

Почув каркання боягуза,  
Що був сказав перед замком: 

О, як спокійно спати за стінами такими,  

Чи знайдеться той сміливець,  
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Хто подолає їх? 

”О, так, -  сказав герой, - вони не встоять.” 

100. Ось так. Це правильно. Якщо Біблія каже, що Ісус Христос вчора, 
сьогодні і навіки Той Самий… Було не дуже приємно вийти тоді із цього 
молитовного дому, коли кожен говорив мені, що це трапиться чи те 
трапиться. “Вас вважатимуть фанатиком, кинутим за грати, і все зібрання 
лікарів буде проти вас”. Але Бог сказав робити це. Біблія говорить, що 
Він сказав. І зараз вогонь пробудження горить в кожному народі під 
небесами. Чому? Ввійдіть у Нього! 

Як ви працюєте день за днем? 

Чи боїтесь роботи тієї, що знайшли? 

Чи ви готові дальше працювати? 

Чи всередині ви втомились і порожні? 

(Я ненавиджу цю нісенітницю) 

Робота чекає, та чи готові ви? 

Чи страх ще гризе всередині? 

Якщо так, то знайдіть що-небудь іще,  
Думаючи, що на цей раз ви зробите все. 
101. Залишайтесь з цим. Звичайно. Потреба у вашому серці, як у Даниїла. 
Будьте з Богом. 

102. “Де це все трапилось? Як це все сталося? Що зробило людей 
такими? Чому ми знаходимось на межі розвалу? Брат Бранхам, поясніть 
мені. Що наводить вас на думку, що все буде знищено?” Воно вже було 
одного разу знищено в минулому, (чи правда це?) при Потопі. З цього 
приводу є декілька дуже глибоких думок. І ми вже готові щоб їх читати. 

103. Зараз я хочу, щоб ви повернулися зі мною назад в книгу Буття, 
третій розділ. Якщо ви хочете про що-небудь дізнатися, я можу показати 
вам в цій книзі, що будь-який культ чи будь-який “ізм” і взагалі все, що 
ми маємо в теперішній час, бере свій початок в Бутті. Скільки з вас 
знають, що Буття означає “Початок”? Звичайно. 

104. Ми знайдемо католицьку церкву на початку: Вавилон, засновник - 
Німрод; ми знайдемо його і в середині, і в кінці Біблії. Ми знайдемо там 
спробу встановити жінок-проповідників, на початку Біблії, шляхом 
поклоніння ідолам, виготовленим із коріння дерев. Хто із вас читав “Два 
Вавілони” Хіслоупа? Добре. Знайдіть в цих історичних нотатках цей 
факт. У них була жінка… І тоді ви пам’ятаєте, навіть Яків украв богів 
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260. А ми беремо чоловіка: “Він веде порядне життя, живучи по 
сусідству”. Так робив і Ісав. 

261. Ісав не робив нікому зла, але він був від диявола. Яків, із тієї ж 
утроби, був від Бога. Диявольське сім’я і Сім’я жінки, Сім’я Бога 
пройшло через неї. 
262. Ви бачите, що все до цього і йде, до того, що лишилось в цьому світі 
сьогодні? Я буду розказувати про це в досить різкій манері, коли ми 
почнемо тему пробудження, після цієї, на наступному зібранні. Вона 
якраз доречна. І будьте ласкаві, я не говорю це як святотатство. Я не 
говорю це для якогось змісту. Просто підійшло до речі, для великого 
релігійного скупчення незаконних, проклятих дітей. Це мої остаточні 
зауваження. Це саме те, до чого це підійшло. Ви знаєте, що це буде 
правда. Це підійшло до місця, поки є об’єднання церков і члени церков: 
“які мають вигляд благочестя, Сили ж Його зреклися”, поки воно не 
прийшло до групи релігійних, проклятих дітей. Це саме те, що є. 
263. Що ж ще залишилось? Ось є ракета, що стоїть десь там, декілька 
ракет, кобальтові бомби і все інше. Вони просто чекають приходу тієї 
сили. І це буде руйнування вогнем, подібно, як уже було водою. 

264. І друзі, щоб ви робили, якщо ви християни і прийняли Бога у серце 
ваше і знаєте, що перейшли від смерті до Життя, вам належить бути 
найщасливішим створінням у всьому світі. Коли в вас Дух Святий… 

265. Коли Біблія говорить: “Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той 
Самий”. 

266. А деномінації говорять: “Але ми віримо, що часи чудес минули”. 

267. Дух Святий говорить: “Амінь. Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки 
Той Самий. Хай буде так”. 

268. Якщо в Біблії сказано: “Покайтесь, і нехай же охриститься кожен із 
вас в Ім’я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, – і дара Духа 
Святого ви приймете! Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, поганам, 
всім, котрі далеко, всім, так багато, як Господь наш Бог… так багато, як 
Господь наш Бог покличе”. Бачите? (Не “всім, кого покличуть 
методисти, баптисти”.) Але “Так багато, як Господь Бог наш покличе 
отримають Святого Духа і будуть охрищені в Ім’я Ісуса Христа”. Це те, 
що написано в Біблії. Коли це дійде до вас, скажіть: “Амінь”. Церква 
говорить: “О, в цьому немає будь-якої різниці”. 

269. Але Дух Святий говорить: “Амінь” Своєму Слову. “Не хлібом 
єдиним живе людина, але усяким Словом, що виходить із уст Божих”. 
Ось так. 
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253. Тепер ви розумієте про що це? Отже, що відбулося? Погляньте на 
жінку, яка робить це. Погляньте на жінок, які були в минулому: співачка, 
хто була її донька? Розпусницею. Хто ж дочка розпусниці? Рок-н-
рольний підліток. Ким може стати її дочка? Ух! Так, що ж це? Бачите 
сім’я праведних? 

254. Подивіться на себе, баптисти. Поверніться трохи в минуле. 
Поверніться до Джона Сміта, вашого засновника, ви, баптисти. Коли він 
молився за беззаконня людей, поки не заплакав й молився за людей поки 
не осліпнув, його жінка мусила годувати його за столом сніданком. 

255. А ви, методисти, з дорогоцінностями у вашому носі і вухах, які 
виглядаєте схожими на дамські сідла для диявола. Прагнете носити 
коротке і речі, подібні цьому! Коли, бувши уже в похилому віці, Джон 
Сміт, один із найстарших членів методистської церкви, перед своєю 
смертю в вісімдесят п’ять років проповідував невелику проповідь чотири 
роки… чотири години. Його мусили підтримувати за кафедрою. Це були 
його останні слова. Він сказав: “Я дуже зворушений діями методистської 
церкви”. Сказав: “Навіть доньки методистської церкви носять золоті 
перстені на своїх пальцях”. Що ж ви скажете тепер із вашим коротким 
одягом, хто співає в хорі. 
256. Ви дійсно почали добре. Що ж трапилось? Ви поводитесь  як ваша 
матінка. Це так і є. 
257. Ось чому ми не хочемо, щоб яка-небудь з деномінацій марнувала 
час, говорячи про це або прижилася тут. “Ми – методисти. Ми – 
баптисти. Ми – Христові”. Облиште це таким способом і будете вільні. 
258. Отже, бачите сім’я змія? Чим може жінка, подібно до цієї, 
відплатити тепер? Що це буде робити? Що? Вони продовжують 
наступати. Вони відсунули баптистів, методистів, пресвітеріан. Що вони 
будуть робити? Вони повернуться до своєї матінки – старої повії. Ось 
вони всі, чинячи ту ж саму торгівлю тілом. “Ну, це не має значення. Вони 
були занурені. Вони були окроплені. Вони, вони прийшли сповідались. 
Вони взяли шестимісячну заборону, вони не пили багато на протязі цього 
часу, і так дальше. Вони стали добрими членами. Вони добре платять..”. 
О! Це не має нічого спільного з плодами Духа. 
259. Плоди Духа – це “віра”, віра в те, що Ісус Христос вчора, сьогодні і 
навіки Той Самий, “любов” до братів, “радість, мир, довготерпіння, 
благочестя, шанобливість, терпіння, покірливість, смиренність”. Ось це 
являється плодами Духа.  
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свого батька і його дочка сховала їх під собою, і вивезла їх, тоді в 
давнину, які пізніше опоганили табір. Ну, добре. 
105. Давайте прочитаємо з Буття. 

Змій був хитріший над усю польову звірину, яку  
Господь Бог учинив. І він сказав жінці: чи правду  
сказав Бог, що ви не можете їсти ні від якого дерева  

в раю? 

…жінка сказала: плоди від усіх дерев ми можемо 

 їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав  
Бог, не їжте їх і не доторкуйтесь до них, щоб вам не 
 померти. 

І сказав змій жінці: ні, не помрете; бо знає Бог, що в  
день, в котрий ви вкусите, відкриються очі ваші 
 (згадайте про пошуки нового Світла) і будете ви, як 
 боги, що пізнали добро і зло. 

106. Бачите, які ці друзі сьогодні, що намагаються відняти дещо від 
Біблії? Чому не було би простіше облити чи окропити, або так, або 
інакше? Ні, панове. Бог встановив план, і тільки його нам слід 
дотримуватись. [Брат Бранхам вказав на свою Біблію – прим. ред.] 

І побачила жінка, що дерево гарне для поживи і що  

воно приємне для очей, і пожадане дерево, тому що  

дає знання. І взяла плодів його і з’їла, і разом дала  

теж чоловікові своєму, - і він з’їв. 
І відкрились очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І  
зшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. 
107. Мені хотілося би на хвилинку тут зупинитись. Отож, ось тут все і 
почалося. Ось це і є початок. Ми… на цьому місці я хочу заснувати все 
те, що ми говорили на двох минулих зібраннях і до цих пір. 

108. Отже вранці ми повернулись в минуле і прослідкували по Біблії, що 
як Бог творив землю, що як Він створював гази; а потім гази стали 
кальцієм, поташем, і – і іншими речами. Він творив ваше тіло. Він клав 
камінь за каменем, будуючи будинок як прекрасний будівельник, як 
підрядчик використовує свій матеріал для будівництва запроектованого 
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будинку. Він творив ваше тіло, і Він повинен був скласти його тоді. Він 
точно знав у своїх думках, що повинно бути зроблено. 

109. Оця рука, Бог створив цю руку перед тим, як Він… в той час, як Він 
створював світ; але мій дух був створений перед закладинами світу. Але 
цю руку і це тіло Він створив, коли творив світ, тому, що це тіло було 
зроблено із землі і в неї повернеться. Бог зробив це. Він склав все це в 
Своєму великому проекті, у Своїй великій програмі. 
110. Отже, коли Він почав творити землю, Він створив людину, і людина 
не виглядала так, як зараз. Ми вже говорили про це сьогодні вранці, коли 
займалися інсценуванням, як е-е-е Отець прийшов до сина, створеного за 
Його образом і так далі. Потім Він зробив йому жінку, помічницю. 

111. Тепер пам’ятаєте, що Адам дав імена всім створінням землі. 
112. Він створив е-е-е… скотину і звірів, і все інше. І сьогодні ми… 
Історики і – і різні великі розуми науки намагаються на протязі шести 
тисяч років знайти ту бракуючу ланку, чому тварина… Людина – це 
тваринне життя. Ми знаємо це, що ми зроблені… 

113. І жінка є саме частиною чоловіка, супутнім продуктом. Жінка не 
була в першопочатковому творінні, Бог вже закінчив творити задовго 
перед тим, як Він створив жінку із ребра чоловіка. Адам дав імена всім 
творінням, але нічого не мав для себе. Отже, Бог зробив йому помічника; 
Він вийняв ребро, закрив те місце тілом і зробив йому помічника. 
Людина в дусі своєму була і чоловік, і жінка. 
114. І жінка є саме частиною чоловіка. І коли чоловік бере когось за 
дружину, якщо це дійсно його, дана Богом дружина, то вона буде для 
чоловіка як частина його. 

115. Ось в чому причина багатьох сумнівів у шлюбі – ви виходите 
прогулятися, бачите якусь дівчину із чарівними карими чи голубими 
очима або на подобі цього, якусь красиву фігуру і ви падаєте перед нею. 
Спочатку у вас з’являється дитина, потім ви старієте, вона стає 
зморшкуватою і старою, і тоді вам хочеться виставити її. І деякі із ваших 
жінок знаходять якогось молодого чоловіка у якого молоко на губах ще 
не висохло, і це все відбувається. Я знаю це із досвіду. Але що 
відбувається? Що це таке? Ви падаєте із-за цього. 

116. Вам належить молитися по-перше тому, що жінка – це частина вас. 
Якщо ви пригорнули жінку до своїх грудей і взяли її за дружину, і ви… 
Вона робить відбиток на вас. Назвемо це так, щоб було зрозуміло. Інша 
жінка не із цього сімейного кола не підійде для цього відбитку. І ви 
відповідальні перед Богом за це. Пам’ятайте це. 
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подобі цього та іншу кумедно виглядаючу нісенітницю, і приблизно 
половина їх тіла виставлена. Я сказав: “Якщо будь-хто з них прийде до 
моєї церкви, я звичайно ж виведу їх звідси”. Одна маленька дамочка-
вертушка в цьому місті, вона померла незабаром після цього і 
помираючи звала мене. Вона була католичкою. Приходила сюди і сідала 
в цьому, на подобі цього. Якось я озирнувся і побачив її, що сиділа тут і 
вони співали. Зняв мій піджак, підійшов назад туди, одягнув його їй на 
плечі. Я сказав: “Мадам, якщо ви бажаєте слухати мою проповідь, чи не 
одягнете ви, будь ласка, це поки ви знаходитесь в церкві Бога”. 
Розумієте? Звичайно. 

246. Вона підстрибнула і скривила гримасу. Вона вийшла із будівлі. Вона 
сказала: “Якщо у нього такі переконання, я б не дозволила своїй корові 
мати такого роду переконання”. 

Я сказав: “Не хвилюйтеся, у неї їх не буде”. 

247. Потім у нас було палаточне зібрання, мене покликали коли вона 
помирала. У неї був серцевий приступ. І вона помирала. Приїхав її 
чоловік. Він сказав: “Прижджайте швидше!” Я був прямо на зібранні. 
Великий, високий хлопець, що стояв у дверях, чекав мене. І я побіг як… 

248. Я стрибнув в машину і поїхав. Приїхавши, я зустрів стару медсестру, 
яка живе біля Говардського парку зараз. Вона сказала: “Преподобний, не 
слід йти”. Це трапилося приблизно двадцять років тому, або щось біля 
того. Вона сказала: “Вона мертва”. Сказала: “Вона вже мертва біля трьох 
хвилин”. Сказала: “Вона кричала так сильно, як тільки могла, кличучи 
вас”. Сказала: “У мене є повідомлення для вас”. Сказав: “Що ж?” 

249. Сказала: “Скажи цьому проповіднику, про якого я те сказала: 
“Пробачте мені будь ласка”. 

250. Я пішов туди подивитися на неї. Гарна жінка. Вона дуже страждала. 
У неї були маленькі веснянки на носі, гарненька жінка. Її веснянки 
виглядали випинаючими на шкірі. Її очі цілком вилізли із орбіт і 
наполовину закотилися. Ясна справа, її нирки і кишечник відказали і 
випари підіймались від усього ліжка ось так. 

251. Її чоловік, поглянувши на мене, сказав: “Брат Бранхам, помоліться, 
тому, що вона хотіла бачити вас”. 

Я сказав: “Молитва за неї зараз нічого доброго не вдіє”. 

252. “В який бік нахилене дерево, туди воно й впаде”. Розумієте? “Не 
будьте обмануті, Бог зневажений не буває. Що людина посіє, те вона і 
пожне”. 
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237. І він сказав: “Почекайте трохи”. Сказав: “Але ви теж спілкуєтесь з 
мертвими”. Я сказав: “Де?” Він сказав: “Ісус Христос помер”. 

238. Я сказав: “Але Він воскрес. Він не мертвий. Але Він живе для того, 
щоб заступатися і бути єдиним посередником між Богом і людиною”. 

239. “Я Той, Котрий помер і воскрес, і живе вічно. У Мене ключі від 
смерті і пекла”. “Кожен хто хоче, хай приходить і п’є з джерела Життя”. 
О! Це наш Бог. Це наш Бог. 
240. І Сім’я праведних уже майже закінчилося. Скажіть людям про це. 
Скажіть їм про повернення на шлях Біблії. Розкажіть їм про чудеса. 
Розкажіть людям про все це. Їх “церква не вірить цьому”, отже, вони 
прокляті діти для Бога. В Біблії сказано, що якщо ми не знесемо 
переслідувань, випробувань, насмішок, назв “святі трясуни” і всього 
іншого, подібного цьому, якщо ви не можете витримати цього, ми 
прокляті діти і не діти Бога. Біблія так говорить. 

241. Назвіть мене “святим трясуном”, якщо вам хочеться. Назвіть мене як 
вам завгодно. Поки моє серце праве перед Богом і моє життя відповідає 
Божій Біблії, я рухаюсь прямо зараз в цьому напрямку. Так, панове. Це 
те, в що ми віримо. Це Церква Бога Живого, не ведена теологією або 
якоюсь концепцією, вигаданою людиною, але тільки відкритою 
Правдою, що Ісус Христос – це Син Божий. 

242. Якщо я додержуюся якоїсь логічної концепції, тому що баптистська 
церква, або методистська церква навчила мене цьому, тому і ще якимось 
там речам і, почувши Біблію, якщо Біблія… Якщо я був охрищений в 
ім’я “Отця, Сина і Святого Духа” і читав цю Біблію і проповідник сказав, 
що ніхто ніколи не був охрищений в Біблії крім як в Ім’я Ісуса Христа і я 
прочитав би це, і побачив, що це – Правда, то я би скочив у воду так 
швидко, як тільки зміг би. Так, панове. 
243. Якщо дехто сказав би мені, що Ісус Христос був великий цілитель і 
моя церква сказала би мені: “Часи чудес минули”, і у мене була б потреба 
у зціленні, то я би побіг до цього вівтаря так швидко, як зміг би, щоб 
бути зціленим. Звичайно, я би так зробив. 

244. Якщо б я був проповідником і побачив жінку-проповідника на 
моєму місці і прочитав у Біблії, що жінці не дозволено проповідувати, я б 
вивів її звідси, навіть якщо б прийшлося пожертвувати шкірою на спині. 
245. Пам’ятаєте, як одного вечора жінка, яка сиділа де зараз сидить 
сестра Райт, хотіла мене викинути за двері за проповідування чогось 
подібного. Так, панове. Я сказав: “Не приходьте у мою церкву з вашими 
старими..”. Коли вони почали носити або обрізати свої сукні знизу на 
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117. Хто бере чужу жінку… Мені розповідали сьогодні про маленьку 
дівчинку в цьому місті, про маленьке бідне сотворіння. Я знаю її. І 
деякий негідник, що купив їй гарний одяг і інші речі, намагався 
погратися з нею подібно до вищесказаного. Пацюк, який зробив це, не 
може називатися людиною. 

118. Ви знаєте, собаки не впали так низько, і хоча ви називаєте самок 
собак “сучка”. В них більше моралі, ніж у половини жінок у 
Джефферсонвіллі. Ви називаєте самку свині “свиноматкою”, а вона не… 
у неї більше моралі, ніж у більшості жінок у Сполучених Штатах. Це 
точна правда. Я розумію, що це примітивно. І я говорив вам, що 
збираюся докладно розповісти про початок всього цього. І я хочу, щоб ви 
знали це. Це правда. Всі жінки нашого часу навіть не знають, що таке 
мораль. Кажуть: “Не травмуйте мою свідомість”. Так, якщо у вас є хоча б 
краплина її. Зауважте. Так, панове. Не важко розібратися, якщо знаєш, 
що правильно, а що ні. 
119. Отже, зауважте. Коли чоловік був створений, Бог відділив його дух. 
Він взяв частину чоловіка і зробив із неї жінку. Потім Він взяв жіночу 
частину божественного духа чоловіка і створив з неї жінку. І Він зробив 
чоловіка мужнього, сильного. 

120. І коли ви бачите е-е-е чоловіка, який трошки… ну ви знаєте, що 
займається манікюром, чи як там це називається, своїх нігтів; і знаєте, 
таких один на чотирьох чи п’ятьох; і ті, які відпускають своє волосся, і 
тримають свій рот відкритим перед чимось, або всяка інша дурниця 
подібна до цієї, один з таких гарненьких хлопчиків. Ви просто 
пам’ятайте, панове, щось із цим птахом не в порядку. Щось не в порядку. 
Краще приглядайте за ним. 

121. І коли ви бачите жінку з цигаркою в кутку рота, в спецівці, яка каже: 
“Я покажу тобі приятель, що це таке!” Брат, слідкуйте за нею. З нею не 
все в порядку. 

122. Жінка повинна бути жінкою і повинна одягатися відповідно. Коли 
Бог створив чоловіка, Він зробив йому одне; і Він зробив жінці дещо 
інше. Коли Бог одягнув чоловіка, Він одягнув його так, а жінку – по-
іншому. І Біблія каже: “Огида для жінки одягати одяг чоловіка”. 

123. І ви, жінки, одягаючи ці маленькі штанці, або інші речі і ходите в 
них по місту, маленькі… Як ви їх називаєте – бриджі? Так, так по-моєму. 
[Хтось в зібранні сказав: “Це шорти” – ред.] Ні, ні, не шорти. Це ті, в 
яких ноги робляться довгими. [“Велосипеди”] Велосипеди, спецівки, 
робочі штани. І це все іде з надписом: “Для леді”. 
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124. Я кажу: “Ні, ви помиляєтесь. Леді не будуть носити таке. Жінки, але 
не леді”. Це так. 

125. В Біблії написано: “Огида для жінки одягати одяг чоловіка, а для 
чоловіка – одяг жінки”. 

126. День від дня чоловіки робляться більш розніженими, а жінки – 
більш мужнішими. В чому справа? Ми через декілька хвилин з’ясуємо це 
з допомогою Біблії. Жінки уже не жінки. Я не маю на увазі 
християнських жінок. Я кажу про решту. Вони хочуть поводитися як 
чоловіки; хочуть обрізувати своє волосся як чоловіки; хочуть класти руку 
на стійку бару, на подобі цього, і співати: “Боже, благослови Америку” з 
цигаркою в кутку рота. 
127. Пройдіться по вулицях туди-сюди на подобі цього і прямо на шосе 
Ми підрахували… я хочу дещо сказати. І ви, жінки-водії, послухайте. 
Біллі Пол і я під час останньої шестиденної поїздки по країні, 
підрахували кількість аварійних ситуацій на дорозі. Із трьох сотень 
пригод на дорозі, здогадайтеся, скільки з них вчинено жінками-водіями? 
Був єдиний недолік… 19 із них було вчинено з вини чоловіків. І двісті 
дев’яносто або, я думаю, навіть, двісті дев’яносто одна, вчинені з вини 
жінок. Жінки-водії! Я не кажу, що взагалі немає добрих водіїв жінок. Але 
вона допустить аварію у будь-якому місці. 
128. І ви спробуєте притягнути її до відповідальності? Скажімо, вона 
буде чарівно виглядаючою, стоячою на місці аварії, перебираючи своє 
волосся, коли підходить поліцейський. “Ну, що ж”, скаже він, “ви не 
праві!” У нас немає закону. 

129. Вони підтвердили це і вдруге на судовому розгляді, через який я 
тільки-що пройшов… У нас немає законів. Якщо б були… 

130. Не дивно, що великі урядовці Англії говорили: “Демократія – це 
свобода і ніяких перешкод”. І це правильно, якщо стояти на коробці від 
мила, проводячи вибори. Демократія прогнила так само як і диктатура і 
все тому подібне. У Бога нічого іншого не залишається як все знищити, 
як Він говорив, і почати спочатку. Отже, слідкуйте на скільки близький 
до нас Прихід. 

131. Тепер про жінку… Він зробив йому помічника і вона була створена, 
щоб бути ним. І тоді… 

132. Ви знаєте, я ніколи не зустрічав проповідника, який розділяв би мою 
точку зору з цього питання. Вони намагаються представити це по-
іншому, але це не знаходить відгуку в середині мене. Вони намагаються 
казати, що Адам та Єва їли якісь яблука. Брат, якщо б… Я не кажу це як 
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руки. Батько сімейства, йдучи поруч з нею, який тримав двох дітей і 
матір, всі також плакали, тому що якась жінка, котру вони називали 
святою, померла. У них була її статуетка, яка стоїть десь на горі. Якийсь 
її коханець убив її. І як тільки її убили, вона стала святою; вона була 
католичкою. Отже, ці люди йшли, щоб покаятися; і вона повинна була 
пройти декілька миль по камінню, щоб покаятися. 

230. Брат, якщо це те, що я повинен зробити, то Ісус Христос даремно 
помер. Слава, я спасенний; і не завдяки-завдяки собі самому, але завдяки 
волі Божій і милості Його. 

231. Одного разу репортери спитали мене: “Містер Бранхам..”. 
Там…там, маленька дитина була повернена до життя, а також ще дещо. 
Тридцять тисяч католиків… Ні, вибачаюся, двадцять тисяч. Тридцять 
тисяч було в Африці. Двадцять тисяч католиків прийняли Христа, як 
свого особистого Спасителя зразу після того, як це трапилось, стоячи 
там, в Мехіко. І їх священики промовчали, надто багато затіяли бунт; 
надто багато було не на їхньому боці. Отже, репортер спитав: “Містер 
Бранхам, чи вірите ви, що наші святі можуть зробити те ж саме, що і ви?” 

232. Знаючи їхні догми я відповів: “Звичайно, але чи живі вони?” Бачите? 
Отже, ви не станете католицьким святим, поки не помрете, ви це знаєте. 
І він сказав: “О, ви не можете стати святим, доки не помрете”. 

233. Я сказав: “Де ви це прочитали? Павло писав: “Святим в Ефесі” і 
вибраним Богом. “Святі в Ефесі” читали його листа; і святі були в інших 
місцях, Галатії і-і “святі у Римі” і так далі. Святі – “відділені” (освячені). 
Як на рахунок цього?” 

234. Він сказав: “Я гадаю, ми зараз не збираємось обговорювати Біблію. 
Тому, що ми церква і те, що каже церква. Нас не цікавить, що каже 
Біблія, ми віримо тому, що каже церква”. Сказав: “Яка ваша думка про 
католицьку церкву?” 

235. Я сказав: “Краще б ви мене не пи… питали цього, але так як ви мене 
спитали, то я скажу вам Правду”. Сказав: “Добре, я хочу, щоб ви сказали 
мені Правду”. Я сказав: “Найвища форма спіритизму з усіх, що я бачив”. 
Він сказав: “Як ви до цього додумалися?” 

236. Я сказав: “Усе, що має справу з мертвими – спіритизм”. Я сказав: 
“Якщо святий починає знову говорити, то він у пеклі. Тому, що ті, хто 
пройшов цей шлях, моя-моя Біблія каже, що вони не можуть 
повернутися”. Це правильно. І я сказав: “Якщо він дійсно був святим і 
так відбувається, то це говорить диявол замість нього, а це – уже не 
святий”. 
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перед тим як їх випускають по радіо. І перша, що вийшла була приблизно 
такого змісту: “Заведіть їх, дівчатка, заведіть їх, показуючи ваші 
гарненькі колінця” і все інше. “Розсмійся в очі татові і мамі і покажи їм 
своє ха-ха-ха!” Це перша пісня, яка обійшла цензуру. Як ви вважаєте, де 
цей хлопець, що написав цю пісню? Він мертвий. 

223. Що ви думаєте про Клару Боу, яка перша вийшла і показала 
“небезпечні криві” і стриптиз, що відправляє тисячі душ у пекло? Як ви 
вважаєте, де вона сьогодні? Вона вже давно мертва. Де вона з її тілом? 
Лежить там в праху, покрита, і черв’яки, і личинки проїли його наскрізь, 
і душа її знаходиться десь осторонь від праведного Бога. 
224. Де ж той, хто узяв цю жінку і зробив їм цей одяг, який бридко 
виглядає, який вони одягають для того, щоб виставити себе напоказ 
будь-яким шляхом, і який їм зовсім не до лиця? Для чого вони це 
роблять? Для чого ви одягаєте такого роду речі? Тому, що ви бажаєте, 
щоб на вас звертали увагу чоловіки і ні для чого іншого. [брат Бранхам 
постукав по кафедрі декілька разів – ред.] 

225. А чи знаєте ви, що станеться, якщо ви зодягнете його і якийсь 
старий грішник погляне на вас? Перед Судом… ви кажете: “Брат 
Бранхам, я настільки вірна своєму чоловікові, наскільки це взагалі може 
бути можливо”. Вам буде зараховано вчинення перелюбу. Ісус сказав: 
“Кожен, хто погляне на жінку з пожадливістю, уже вчинив перелюб з 
нею в серці своєму”. Коли цей чоловік буде відповідати за вчинений 
перелюб, що буде тому із-за кого він стався? Ваша манера одягатись і 
показувати себе. 
226. Отже, я не маю на увазі, що вам потрібно одягатись так ніби ви 
вийшли із антикварного магазину. Але ви можете мати вигляд більш 
схожий на леді. 
227. Вийдіть звідси, зніміть ваші куці шортики і на їх місці обв’яжіться 
стрічкою; подібно до цього і ваша дитина з очима як цигаркові 
попільниці, що прогулюються з цигаркою в роті по вулиці. Ви не робите 
це для чого-небудь доброго. Насправді, ви можете бути невинні, але 
диявол використовує вас як знаряддя, подібно як він використовував Єву. 

228. Чому це нація жінки? Тому, що вона прагне до домінування 
католицизму? Що це сьогодні? Ви не почуєте від них навіть згадки про 
Ісуса. “О, Марія! Марія, мати Божа! Свята Цецилія! Всі види святих, 
мертвих святих. Нещодавно в… 

229. В тому році я був у Мексиці. Там я зустрів бідну жінку, яка ледве 
йшла. Її коліна тряслися, подібно до цього; вона плакала і підіймала 
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жарт, але я хочу сказати це. Тому, що якщо їжа яблук змушує жінок 
усвідомити, що вони голі, краще ми яблука знову пропустимо. І ви 
знаєте, це правильно. 

133. Ви знаєте, з’їдання яблука було не те, що вони зробили, що 
дозволило їм усвідомити, що вони голі. Звичайно ні. Це повинно було 
прийти у сексуальній формі. Це повинно було прийти саме так, тому що 
вони зрозуміли, що голі після того, як взяли заборонений плід. Чи не 
плодове дерево жінка? Чи не плід ви своєї матері? Це і був заборонений 
плід. 

134. І ось дуже важлива річ. В теперішній час, найостанніші дані, 
отримані наукою коли-небудь про те, якою була людина… Вони 
викопують старі кістки, окам’янілості, голови, черепи, руки і інші 
рештки, і намагаються здогадатися по них як виглядала людина. Відомо, 
що найближчий до людини вид тварин, який коли-небудь був знайдений 
– це шимпанзе. Воно найбільш близький вид до людської істоти, але 
поки-що немає нікого на одному рівні з людиною, найвищою. 

135. Нижча форма життя – жаба; вища форма життя – людина. Бог почав 
від низу і просувався вверх до тих пір, поки Він не створив Свій образ. 
Просуваючись від звірів і птахів наверх, поки Він не отримав образ Бога. 
Він зробив людину за цим образом. Це і є вища форма. Нижча форма – 
це пуголовок, який перетворився у жабу ну і так далі. 
136. Але деякий зв’язок, якого нестає, учені не можуть знайти. Слідкуйте 
за Писанням тепер. Ви, ви з цим не погодитесь, багато з вас, але я хочу… 
просто, щоб ви занесли це у свій розум. Залиште свої забобони на цей 
рахунок. Слухайте. 
137. Я знаю, що багато із вас слухали доктора Де Гаана. Я звичайно… Як 
людину його калібру, доброго брата-баптиста, я звичайно ціную його. 
Він отримав багато інтелекту, розуму і-і забув більше, ніж я коли-небудь 
буду знати; тому що він Доктор Богослов’я, лікар і Доктор Наук. Він 
дуже помітна і везуча людина. Але він говорить, що ті… Коли Сини Божі 
побачили, що дочки людські були гарні, він прийняв позицію Джозефа і 
говорить: “Вони-вони огорнули себе людським тілом”, і взяли їх собі за 
дружин. І були велетні в землі Нод. “І вони брали собі жінок, жили з 
ними, коли Сини Божі, упавші Ангели, брали їх собі і похіть була такою 
великою, що будучи вже грішними від того, що вони упавші, вони 
огорнули себе тілом людським”. 

138. Якщо би вони зробили це, то зіпсували би все Божественне зцілення 
і усе інше. Якщо диявол може творити, то він рівний з Богом. Диявол не 
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може творити. Покажіть мені хоч одне місце з Біблії, де диявол би щось 
сотворив. Він не може створювати, а тільки спотворювати те, що уже 
створено. Він не творець, а тільки підробник. 

139. Ну і що ж сталося? Дивіться. Це моє розуміння цього зв’язку, якого 
бракує. 
140. Вони говорять про шимпанзе, але ви не можете злучити жінку і 
шимпанзе і отримати від них дитину. Неможливо отримати потомство 
від людини з любою твариною. Вони не змішаються. Не можна також 
переливати кров тварини людині. 
141. Коли я був в Африці, цих бідних чорношкірих людей вчили таким 
чином; хтось мені навіть сказав: “Вони просто тварини”. 

142. Я відповів: “Вибачаюся, але по-моєму, вони такі ж люди як і ви, 
можливо навіть трохи побільше. Дозвольте вам сказати, що коли у вас 
з’являється такого роду ставлення до людей, то ви просто повертаєтесь 
назад до тварин”… Я сказав: “Ця людина, хай вона чорна як туз пік, чи 
жовта як гарбуз, чи голуба як індиго, рятує ваше життя, віддаючи свою 
кров для переливання. Але ви ніколи не зробите такого з кров’ю 
тварини”. Звичайно, він людина. 
143. Те, що в одних шкіра чорна, у других – жовта, коричнева чи біла, ще 
ні про що не говорить. В Біблії сказано: “З однієї крові Бог створив всі 
народи”. І це цілком правильно. Місця, де ми живемо, міняючи свої 
кольори, ні про що не говорять. Бог зробив всі народи з однієї-однієї 
людини, у всіх одна кров. 

144. Китайці; кольорові люди не можуть сказати, чорношкірі не можуть 
сказати: “Цей китаєць, він-він жовтий і у мене немає нічого з ним 
спільного”. Він ваш брат. [брат Бранхам декілька разів стукає по кафедрі 
– ред.] І ви білошкірі, не можете сказати будь-кому із жовтих чи чорних: 
“У мене немає нічого спільного з ним”. Він ваш брат. Абсолютна  
правда. 
145. Ось дивіться, що тоді сталося. Я вірю, що це так і можу довести це 
по Біблії, що це змій, який зробив це. Змій – це та бракуюча ланка між 
людиною і шимпанзе. Причина в тому, послухайте і зауважте, що змій не 
був рептилією. Він був самий “проникливий, вправний” із всіх польових 
звірів.  

146. І ось я пішов і набрав усяких словників сьогодні для того, щоб 
з’ясувати значення слова “вправний”. Воно означає “бути спритним, 
везучим”, але найкращий зміст воно має у євреїв: “той, що має дійсні 
знання про принципи життя”.  
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Вона сказала: “Помилуйте, я не бажаю нічого цього”. 

Я сказав: “Ось до чого це все веде”. 

Ви знаєте, там вони не роблять того, що роблять тут. 
214. Що це означає? Дозвольте я покажу вам, що Америка – жінка. На 
наших монетах зображення жінки. Усе тут жінка. 
215. Скажіть, не так багато різних угруповань в країні могли б… Ви 
можете поставити сорок чоловік із якогось угруповання в це місто і трьох 
повій, жінок, що гарно виглядають, які вигинають свої тіла на вулицях; 
вони відправлять у пекло більше душ, захоплених похіттю, ніж всі ці 
молодчики разом узяті. Це точнісінько так. 

216. Хто це така? Це жінка. Хто вона? Вона бог Америки. 

217. Візьміть наприклад, кого-небудь з акторок, з їхніми чотирма чи 
п’ятьма шлюбами, що живуть з чотирма чи п’ятьма чоловіками 
одночасно; або деякі із цих журналів, що виставляють їх напоказ, 
показують їх оголеними. А ваші маленькі дівчатка беруть з них приклад 
(чому?), тому що бачать свою матінку перед собою, чи  можливо бабусю. 
Бачите де працює сім’я змія? Звісно, це так. 

218. Що ж воно зробило? Якщо беззаконня поширювались на 
чотирнадцять поколінь після, якщо по закону, то на скільки ж поколінь 
пошириться беззаконня сьогодні, коли сім’я праведних майже 
закінчилось? І Бог сказав, що прийде час, якщо Він не припинить роботу, 
що його не залишиться зовсім. Ми в кінці часу. Пошукайте сьогодні 
праведних, постарайтеся знайти їх! 

219. О, ви знайдете членів церкви, лояльних до баптистів чи пресвітеріан 
і так далі, наскільки це може бути можливим. Але вони стільки мають 
що-небудь спільного з Богом, скільки має кролик із снігоступами. Вони 
нічого не знають про Нього! Все, що вони знають… Ви християнин? “Я 
католик”. Ви християнин? “Я баптист”. Ви християнин? “Я 
пресвітеріанин”. Це не має нічого спільного з Ним. 

220. Ви християнин, тому що Бог Своєю Славою врятував вас. І ви знаєте 
про це. І щось змінило ваше життя, що ви тепер живете по-іншому. Ви – 
нова людина і нове творіння в Христі Ісусі. Звичайно так. 

221. Але ви бачите сім’я змія? Що було сім’ям змія? Перелюб. Ви 
слідкуєте за мною? Перелюб з Євою. Що з цим трапилось? Що воно 
принесло? Чим воно є сьогодні? 

222. Поверніться назад на декілька років, коли пролунала перша 
нецензурна пісня. Ви, літні люди, коли… Звичайно, пісні перевіряються 
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Сина і Святого Духа”, облиті, окроплені це все одно означає одне і те 
саме”. В Біблії сказано, що Бог досконалий і Він не може змінюватись. 
Кому ж ви будете служити? Розберіться в цьому самі. 
205. Ви скажете: “Чи можуть вони жити разом? Ви ж сказали, брате 
Бранхам, що в ковчезі були і Хам, і Сим”. Це так, точнісінько так. Хам 
був зло. Сим був віра й праведність. Все правильно.  

206. Давайте поспостерігаємо за Хамом. Добре, отже, Хам і Сим в 
одному ковчезі; один праведний, і другий неправедний. В цьому ж 
ковчезі були ворона і голуб. Юда і Ісус були в тій же самій церкві. В 
одній церкві був дух антихриста і Святий Дух. 

207. І сьогодні діють ті ж самі духи. “Що мають вигляд благочестя, дуже 
релігійні, але мають вигляд благочестя, що від його сили відреклися; 
таких уникай”. Дух Святий стверджує: “Ісус вчора, сьогодні і навіки Той 
Самий”. Чию сторону виберете ви? 

208. Антихрист говорить, що Це книга віровчень. [брат Бранхам вказує 
на свою Біблію – ред.] “Ми тримаємось вчення Апостолів”. Я прошу 
будь-якого проповідника показати мені де в Біблії знайдено таке вчення 
Апостолів: “Я вірю у Всемогутнього Бога-Отця, Творця неба і землі, і 
Ісуса Христа, Сина Його. Я вірю святій римській католицькій церкві, в 
зібрання святих”. Де ви знайшли це в Біблії? Але ви повторюєте це в 
ваших великих баптистських і методистських церквах. Це вчення 
диявола і неправдиві пророки навчають йому. 

209. І я сподіваюсь, що я не зачепив ваші почуття, але це є обличчя цього 
молитовного дому. Ви знаходитесь у Скинії Бранхама, в якій не 
проповідується всіляка нісенітниця. Все, що вірить в зібрання святих – це 
спіритизм. “Є посередник між Богом і людиною і це Людина Ісус 
Христос”. [брат Бранхам чотири рази постукав по кафедрі – ред.] Не 
звертайте увагу скільки там є від Марії! 
210. Бачите, як сім’я жінки знову діє тут? Бачите, як сім’я жінки тут 
укоренилося? 

211. Погляньте на Америку сьогодні. Америка – це сім’я диявола. Що це 
означає? Вона – нація жінки. Ви чули: “Це світ жінки”. Це так. Це нація 
жінки. Вони встановили її образ. 
212. Не так давно я відвідав Швейцарію. Жінка говорила… Одна 
маленька, сповнена Святого Духа жінка сказала: “Ви знаєте, якщо я поїду 
до Америки, скажуть, що жінки отримали свободу”. 

213. Я сказав: “Дозвольте мені розповісти вам до чого це все веде”. І 
почав їй розповідати. 
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147. Давайте на хвилинку на цьому зупинимось. Того, хто дуже 
спритний, пронозливий звичайно обзивають “змієм”. Але пам’ятайте, що 
змій був найкращим і найбільш близьким до людини, ніж яке інше 
творіння в полі, найбільш близьким до людини. Він не був рептилією. 
Прокляття обернуло його в неї. Він був… Біблія каже, що він був 
найгарнішим за всіх. 

148. Навіть прокляття не відняло всієї його краси. Пишне забарвлення, 
велич, мудрість змії – вони прекрасні. Навіть прокляття не забрало це. 
Але згадайте, що Бог сказав йому, що у нього не буде ніг і він буде 
ходити на своєму животі. Не можна знайти в змія жодної кісточки, яка 
була б схожа на людську і ось причина того, що наука його загубила. Але 
ось він перед вами. 

149. Бог сховав це від очей мудрих і гордовитих і пообіцяв відкрити 
Своїм дітям в останні дні, коли діти Божі будуть очевидними, ті “діти 
Божі, які вигукували від радощів перед створенням світу”. Коли велике 
відкриття Божества і таємниць прийдуть в останні дні, Він відкриє їх 
через дітей Своїх. Ви знаєте Писання вчить цьому. І ось ми тут. В цьому 
причина того, що Бог відкриває ці таємниці нам. Бог веде Своїх дітей до 
проявлення. Він проводить, не підкоряючись будь яким межам 
людського знання, шлях в духовні одкровення і приносить Його. Чи не 
вчить нас Біблія: “Це для того, хто має мудрість?” Це не те, що хтось 
вивчив в якій-небудь семінарії, а те, що вивчено на колінах перед Богом і 
що догодило Богу, і Він дав йому це. Сини Божі, проявіться! 

150. Тепер про змія, або про те ким він був. Я розповім вам моє уявлення 
про нього. 

151. У нас є… ми почались від жаби, від пуголовка і так далі, поки 
нарешті не з’явилася мавпа, шимпанзе. А від шимпанзе, тепер ми 
перескочили від шимпанзе до людини і дивуємось чому. 

152. “Добре”, каже наука, “почекайте! Ми можемо отримати потомство 
від жінки і шимпанзе і навпаки, від чоловіка і шимпанзе”. Не спрацює. 
Спробуйте отримати потомство від будь-якої іншої тварини – не 
спрацює. Кров не змішається; візьміть вашу кров – це абсолютно, 
абсолютно інша кров. 

153. Якась кров повинна бути між ними і вони не можуть знайти цю 
тварину. О, алілуя, я починаю відчувати переконану правоту тепер. 
Зауважте. Чому? Бог приховав це від них. У змії немає жодної кісточки, 
яка була б подібна на людську. Він сховав таємницю так добре, щоб вона 
не була відкритою спритним людям. 
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154. І я маю намір вам показати, звідки походить спритна людина, де-де 
вона знаходиться. Розумієте, він не може пройти через це. 
155. Це повинно бути прийнятим через одкровення – “Ти Христос, 
Син…”, “На цій  Скелі Я збудую Церкву Мою і ворота пекла не здолають 
її”, – духовне одкровення. Звідки, звідки Авель знав, що потрібно 
принести в жертву ягня, а Каїн, що приніс в жертву плоди землі, – ні? Це 
було відкрито йому духовно. Ви не отримуєте цього в семінаріях. Ви не 
отримуєте цього в деномінаціях. Ви отримуєте це з Небес. 
156. Отже, поспостерігайте за змієм, який був першим. Давайте уявимо 
собі як він виглядав. Отакий велетень. Він знаходився між шимпанзе і 
людиною. Змій, диявол, Люципер знав, що є тільки одна кров, здатна 
змішатись з кров’ю людини, єдиним творінням, з яким він міг мати 
справу. Він не міг сполучатися із шимпанзе, – ця кров би не змішалась. 
Він не міг сполучатися з різними творіннями. Він не міг сполучатися з 
вівцею. Він не міг сполучатися з кобилою. Він не міг  сполучатися з 
будь-якою іншою твариною, він повинен був  сполучатися зі змієм. 

157. Давайте зосередимося на ньому і подивимось, що він собою являє. 
Такий дуже великий приятель, доісторичний гігант. Ось чиї це великі 
кістки були знайдені і я покажу вам це в Біблії. Дивіться уважно. Так, 
добре. Цей велетень, скажемо він-він мав десять футів (три метри – ред.) 
зросту, з широкими плечима, на вигляд, як людина. І його кров 
утворилась після переходу крові однієї тварини до крові іншої, підгонки 
однієї тварини до іншої. Ви можете схрещувати тварин. При цьому 
зберігається отримання крові більш високого порядку, більш високої 
форми життя, більш високої форми, до тих пір, поки вона не вповзе в 
царство людини. Але останній зв’язок між ними, цими видами крові був 
відрізаний. Скільки із вас знають, що наука не може знайти цей  зв’язок, 
якого бракує? Всі з вас знають це. Чому? Ось вона де, в змії. Ось де він 
велетень. Диявол приходить і говорить: “Я можу надихнути”. 

158. Коли ви починаєте дивитись на жінок і мати з ними справу, 
пам’ятайте, ви помазані дияволом; це не ваша жінка. 
159. Зауважте тепер, як диявол прийшов і увійшов у змія. І знайшов Єву 
в саду Едемському, оголену і говорить про плід посередині. 
“Посередині” значить “в середині” і тому подібне; ви розумієте, в 
змішаному зібранні. І він сказав: “Це приємно. Це гарно виглядає”. І що 
ж він зробив? Він почав займатися коханням з Євою і жив з нею як її 
чоловік. 
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інтелігентні і пронозливі. Коли Бог поглянув униз, не багато залишилось, 
і Він взяв Ноя і його сім’ю в ковчег, і навів дощ, і зруйнував усе. Забрав 
Єноха спочатку. Правильно? [зібрання відповідає: “Амінь” – ред.] Там 
було усе сім’я змія, майже усе сім’я, але Його мета повинна була бути 
досягнута. 
197. І ось Ной і сини його: Хам, Сим і Яфет, які вийшли по правильній 
лінії. 
198. Але як же сім’я усе ж таки проявилося? Сім’я попало до ковчега так 
само, як і на початку – через жінку – їхніх дружин. Вони несли в собі 
сім’я Сатани через ковчег; саме так, як Єва прийняла сім’я Сатани для 
того, щоб дати життя Каїну, жінці. 
199. Ви ставите жінку на платформу для проповіді? Біблія засуджує це! 
Павло писав: “Якщо дехто із чоловіків вважає себе не достатньо 
сильним, щоб бути пророком або навіть духовним, нехай він буде 
повідомлений, що те, що я пишу – повеління від Господа; але якщо він 
буде глухий, то нехай і буде глухим”. 

200. Ось чому я вийшов з баптистської церкви в цьому місті. Брат 
Фліман нещодавно був тут; я думаю, він був тут сьогодні ввечері. Доктор 
Девіс сказав: “Ви станете за кафедру і поставите цих жінок для 
проповідування”. 

Я сказав: “Звичайно ж ні. Я ніколи цього не зроблю”. 

Тоді він сказав: “Я викину вас геть”. 

201. Я сказав: “Краще бути викинутим”. Я сказав: “Це – Слово Боже і 
Воно засуджує це. Я не можу триматися того, що засуджує Бог”. Ні, 
панове. 
202. Ті ж, хто робить це показують, що вони – неправдиві вчителі,  
неправдиві пророки. Біблія говорить, що вони прийдуть. “Для того, щоб 
звести, якщо можливо, і вибраних”. І ось вони. 

203. Зауважте це тепер. І звідти вийшов Хам, Хам і його дружина, і 
решта. На нього було накладено прокляття. Від Хама пішов Німрод, який 
збудував Вавилон. З Вавилону виникла католицька церква, її початок. 
Він прийшов через Ахава. Від Ахава в Юду Іскаріота, і на закінчення – в 
антихриста. 
204. В ці останні дні в світі є і дух антихриста, і Дух Христа. Дух 
антихриста, який говорить: “Дні чудес і знамень минули”. І Дух Христа, 
який говорить: “Він вчора, сьогодні і навіки, Той Самий”. Дух 
антихриста говорить: “Немає значення, якщо ви хрищені в ім’я “Отця, 
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188. Подивіться, що передувало повноті. Як Дух Божий рухався до 
повноти у Христі через кожного з Патріархів. Не має значення, що вони 
робили або говорили, що б вони не робили – вони були сім’ям 
праведних. 

189. І дивіться, коли праведний Авраам… О, слава! О, я відчуваю 
переконливу правоту. Коли праведний Авраам зустрів Мелхиседека, 
Котрий був Сам Бог! 
190. Хто був Мелхиседек? “Цар Салимський, який є Царем Єрусалиму, 
Князь миру”. У Нього не було батька. У Нього не було матері. У Нього 
не було ані початку днів, ані їх кінця. Хто ж Він, Він продовжує жити. 
“Він ніколи не був народжений. Він ніколи не помре. У Нього не було ні 
батька, ні матері. У Нього ніколи не було ні початку, ні кінця днів”. 
Скажіть мені, Хто це був? Вічний Бог, що ми називаємо… 

191. О, я забув як ви це називаєте зараз. З’явлення Бога людині, ось що 
це таке. На подобу… Не міф, але таке що стало явним. Подібно, як Він 
прийшов до Авраама до намету, як ангел і пророкував, і сказав Сарі, вона 
засміялась позаду Нього і так далі. Те ж саме, те ж саме. 
192. І він був там. Він зустрів Мелхиседека. І пра-… прадід Авраам, сім’я 
праведника, платив десятину Мелхиседеку; і це було поширено на його 
правнука, сім’я праведника. 
193. А ось іде сім’я-сім’я змія. Пам’ятайте, що між ними буде ворожнеча, 
війна. 
194. Сім’я змія йде поруч і що воно породжує? Давайте розглянемо 
перші кілька років. Дивіться, що там відбувалося. Ми зараз це 
прочитаємо, тому що я тільки-но перевірив це. Сім’я змія породило 
Каїна. Каїн прийшов до землі Нод, породив гігантів, і тоді вони прийшли 
у землю Ноя. 

195. Вони були дуже помітні, добре освічені люди. Правильно? Вони 
були будівельниками, винахідниками, вченими; не від праведного сім’я, 
але від сім’я сатани, змія. Вони були такими людьми як-як вчені, 
будівельники, великі люди, дуже освічені. Писання говорить так. Вони 
обробляли мідь. Вони обробляли залізо. Вони обробляли інші метали. 
Вони винаходили різні речі. Вони плавили різні метали, і будували 
будинки, і тому подібне. Писання каже так. І вони насміхалися над 
Сім’ям жінки, Ноя, праведника. Чи правда це? [зібрання говорить: 
“Амінь”. – ред.] 

196. Давайте пройдемо за ними далі. До часу ковчегу все було вже 
знищено. Перетворилося в хаотичне скупчення гріха, вони взяли верх – 
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160. І вона побачила, що це було приємно і ось пішла, розповіла своєму 
чоловікові, але вона вже була вагітною від сатани. 

161. І народила первістка, котрого звали Каїн, сина сатани. “Ну, – 
скажете ви, – це неправда”. 

162. Добре, ми тепер з’ясуємо правда це чи ні. “І Я покладу ворожнечу 
між Сім’ям твоїм і сім’ям змія”. З чим? З сім’ям змія! У неї було Сім’я, а 
у нього – сім’я. “І Він буде вражати твою голову, а ти будеш вражати 
Його п’яту”. “Вражати” – в цьому розумінні, значить “робити 
Викуплення”. Ось вам ваше “сім’я” змія. Отже зауважте, звідси виходять 
ці два чоловіки. 

163. Отже, змій, коли він стояв там, цей велетень, він був винен в 
перелюбі з дружиною Адама. Де знаходиться цей гріх сьогодні? Що 
примушує все відбуватись так, як відбувається все сьогодні? Я-Я… 
Звичайно, ви можете зрозуміти, про що я говорю. І так було. І коли все 
сталось, Бог покликав Адама і Єву. І він сказав: “Я був нагий”, і Він 
запитав: “Хто сказав тобі, що ти нагий?” 

164. І все почалось подібно як в армії, звалюючи провину один на 
одного. Сказав: “Ну, жінка яку Ти дав мені, вона зробила це. Вона 
умовила мене”. 

165. Але чи сказала вона: “Змій дав мені яблуко?” Правильно, пане 
проповідник, подумайте над цим. 

166. Вона сказала: “Змій спокусив мене”. Чи знаєте ви, що означає слово 
“спокусив”? Воно означає “опоганив”. І вона була опоганена. Диявол 
ніколи не давав їй яблуко. “Змій спокусив мене”. І потім прийшло 
прокляття. 

167. Він сказав: “Із-за того, що ти послухала змія, а не чоловіка свого, ти 
відняла Життя від світу. І ти помножиш скорботи свої; і до чоловіка буде 
пожадання твоє”, і так далі.  
168. “Через те, що ти послухався дружини, а не Мене (Я створив тебе із 
пороху, найвище творіння), в порох ти повернешся”. 

169. “Змій, через  те, що ти зробив це, віднімаються ноги твої. На животі 
своєму ходитимеш у всі дні життя свого. І будуть тебе ненавидіти. І 
порох буде їжею тобі”. Ось так. Ось де бракуюча ланка. 
170. І ось з’явився Каїн. Давайте поспостерігаємо за природою. Каїн, хто 
він? Дуже грамотний бізнесмен. Обробляє землю. Спритний, інтелігент, 
релігійний, дуже релігійний; побачте його… побачте його невід’ємні 
риси тепер. Просто рухайтесь за мною ще декілька хвилин. 
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171. І ось він. Він знає, що він високоморальний. Він хоче йти в церкву. 
Він будує собі церкву і приносить жертвоприношення. Приносить на 
вівтар, і все таке інше. Збудував вівтар, поклав квіти на нього. Поклав 
землю, плоди землі, запропонував їх Богу. Сказав: “Будь ласка, Господь. 
Я знаю, ми їли яблука і через них все сталося”. Деякі із його нащадків 
мають ідеї подібного характеру. Це показує походження. Приносить свої 
яблука з поля, кладе їх там зі словами: “Це дає викуплення”. Бог сказав: 
“Це були не яблука”. 

172. Але завдяки духовному одкровенню, Авель знав, що це була кров. І 
ось він приніс ягня, перерізав йому горло і він помер. 

173. І Бог сказав: “Це правильно. Це і є те, що зробило гріх. Це була 
кров”. Ви знаєте, яку кров я маю на увазі. Добре. “Це була кров через яку 
все сталося”.  

174. Тепер дивіться. Коли Каїн побачив, що його братик-святоша був 
приглянутий Богом, і чудеса і знамення чиняться там, він позаздрив 
йому. Він сказав: “Ми прямо зараз же зупинимо цю нісенітницю”. 
Погляньте на його братів, погляньте на його дітей сьогодні. “Так, я 
кращий від нього”. Отже, він розізлився. Звідки з’явилася злість? Чи 
можете ви сказати, що злоба… Він убив свого брата. Він був убивцею. 

175. Чи можна назвати Бога убивцею? А Адам був сином Божим. В Біблії 
так написано: “Адам був сином Божим”, чистий початок прийшов звідти. 
Адам був сином Божим. Заздрість, ревнощі і все таке не могло прийти із 
цього чистого сімені. 
176. Воно повинно було з’явитися іншим шляхом. І це прийшло через 
сатану, котрий був убивцею від початку. В Біблії сказано: “Він був 
убивця і неправдомовець від початку”. І ось воно. Він убив брата свого. 

177. Це було прототипом смерті Христа. Тоді із цього Він підняв Сифа 
зайняти його місце. Смерть, погребіння, воскресіння Христа. 
178. І погляньте, тоді, ось і з’явилися ваші гіганти. Каїн пішов до землі 
Нод. Якщо його татко був гігантом, на кого міг би бути схожим Каїн? На 
свого татка. І він пішов у землю Нод, узявши із собою одну із сестер. 

179. Тільки так він міг поступити. Тільки через Єву могли з’явитися 
жінки. Стверджують, що у них було сімдесят синів і дочок. Якщо-якщо б 
не було ні однієї жінки… Біблія не враховує їх коли вони народжуються, 
тільки чоловіків. І якщо б не було більше жінок окрім Єви, коли вона 
померла, людська раса зникла б. У неї повинні були бути дочки. І він 
повинен був взяти в дружини свою сестру. 
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180. Він пішов в землю Нод і отримав… і отримав дружину. І коли він 
одружився з нею, ось звідки були знайдені ці велетні, котрі були 
упавшими синами Бога, котрі з’явились через свого татуся диявола, через 
Каїна. Ось вам   зв’язок, якого бракує. 
181. Спостерігайте за сім’ям змія. Дивіться. Пам’ятайте, його сім’я 
релігійне. Спостерігайте за ним, рухаючись за мною ще декілька хвилин. 
Ось воно йде, сім’я змія. Що трапилося з ними? Дозвольте мені дещо 
прочитати вам, що я написав сьогодні після обіду. 

182. Хто походить по лінії Авеля? Послухайте. Добре. Спочатку 
прийшов Авель. Після Авеля прийшов Сиф. Після Сифа – Ной. Після 
Ноя – Сим. Після Сима прийшов Авраам. Після Авраама прийшов Ісак. 
Після Ісака прийшов Яків. Після Якова – Юда. Після Юди був Давид. 
Після Давида прийшов Христос до досконалості. 
183. Погляньте в минуле, як Дух Божий жив в Авелі. Погляньте, як Він 
жив у Сифі. Погляньте, як Він жив в Юді. Погляньте, як Він жив в 
Давиді. Погляньте, як на протязі всього цього відрізку часу, один і той же 
Дух виявлявся через праведне сім’я. Не має значення що вони робили, 
вони були призначені. 
184. Погляньте на Якова, брудний… Мною не керує святотатство, 
говорячи це. Але Яків, маленький куховар по темних справах, 
тримаючись за спідницю своєї мами; бігав довкола, маленький  зніжений 
хлопчик. Одягає на себе чужі речі, йде і обманює батька, щоб отримати 
благословення; але це було дано йому перед закладинами світу. 
Звичайно, це так. 

185. Він іде і бреше своєму тестю; бере трохи плямистих паличок, 
тополиних паличок, і кладе їх у водопійні корита, щоб злякати велику 
рогату худобу, коли вона зачинала, для того, щоб отримати плямисте 
потомство, так, що він міг обманути і отримати худобу собі. Бог 
благословив його в цьому. Це правильно. 

186. Горе кожному, хто скаже що-небудь про Якова. Ви знаєте, що… ви 
знаєте, що сказав неправдивий пророк… О, хоча він пророкував правду. 
Валаам, він сказав: “Хто благословить його, буде благословенний, хто 
прокляне – буде проклятий”. 

187. “Я взяв тебе, Яків. Я заснував його як … як в чужій землі. І як 
орлиця приглядає своє гніздо, Я побачив і вивів його”. Алілуйя! [брат 
Бранхам тричі плеснув в долоні – ред.] “Не силою або міццю, але Духом 
Моїм, говорить Господь” 


