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НАМАГАННЯ  СЛУЖИТИ  
БОГУ БЕЗ  ВОЛІ  БОЖОЇ  НА  

ЦЕ 
 

1. Для мене бути тут сьогодні вранці є привілегією – я кажу про це 
братам служителям, і всім тут присутнім друзям. Кажу по тій причині, 
тому що не знаю – чи повториться таке ще колись… 

2. Сидів і розмовляв зараз з Братом Ноелем, і вірю, що не зустрічав 
ніколи раніше людини саме такої…Ми всі створені з різними 
характерами, але одним Богом. Як Брат Джек Мур – він конкретно… 
Брат Ноель розповідав “з тих пір, як я був з ним тут…” про те, як він 
вчився любити свого зятя і поважати його думку. І я можу тільки сказати 
на це “амінь”. Багато провели добрих хвилин разом, я і він, і Брат Браун, 
і Брат Бутлиєр. Пречудові мужі Божі, яких я по справжньому люблю всім 
своїм серцем. 

3. Я бачу, що ми всі не стаємо молодшими. Як ми всі змінилися з того 
часу, коли були молодими людьми і пересікали разом пустелю, близько 
20 років тому. Усвідомлюючи тільки, що є земля, де ми ніколи не 
постаріємо і зустрінемось там колись разом. 

4. Останнього вечора, коли я від’їжджав із Скинії, маленька пані лежала 
на переносному ліжку. І вона сказала: “Брат Бранхам, багато років 
тому…” Вона була паралізована. Вона сказала: “Ви сказали мені…” Я 
забув зараз саме в дійсності її зауваження, щось в цьому… я надіюсь, що 
не перекрутив це. Сказала: “Це нещастя мені буде для певної мети”, або 
щось сказала про майбутню дитину. Вона не могла зрозуміти того, як це 
відбудеться з нею в її стані. 
5. Там стояв молодий симпатичний чоловік, він сказав: “Я -  та її 
дитина”. 

6. І стільки всього відбулося на життєвому шляху, що у нас навіть немає 
часу поговорити про це, і зробимо це в іншому вимірі. 
7. І це членське зібрання бізнесменів. Я не належу ні до однієї із 
організацій, і надіюсь, що ви всі в курсі, що я…Це єдина група, з якою я 
підтримую дружні зв’язки, які мають членські картки.. Ці бізнесмени не 
відносяться до деномінації. Вони цінують мене і служіння запису плівок, 
яке Господь, наш Отець, дає мені. Як людина, я не ставлюся негативно  
до  організації,  але  це  із-за  мого служіння,  яке мені дане.   
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І якщо я не буду вірним цьому покликанню, то буду невірною людиною 
для Бога. 
8. Одного разу на членському зібранні в Лос-Анжелосі (перед тим, як я 
залишив Тусон, і можливо хтось був там)…Можливо я зачепив 
організацію дещо боляче. Я не хотів, щоб так вийшло. Якщо ви думаєте, 
що я це навмисно, то я був би лицеміром. Але й не треба відкидати кого–
небудь. Але говорив про це дерево із саду Брата Шерріта. На ньому було 
п’ять різних сортів фруктів. І я сказав: “Я нічого подібного не бачив в 
своєму житті”. Це був… там був грейпфрукт, лимони, апельсини, 
мандарини – все це росло на одному дереві. “Добре, - сказав я, - не можу 
охопити цього. Яке ж це дерево?” 

“Це апельсинове дерево”. 

І я сказав: “Добре, тоді, а цей грейпфрукт?” 

Він сказав: “Так”. 

Я сказав: “Як це може бути?” 

Сказав: “Це прищеплено”. 

І я сказав: “О, я бачу”. 

9. Він сказав: “Вони всі із сімейства цитрусових і кожну гілку із цього 
сімейства можна прищепити”. 

10. Я сказав: “Я зрозумів”. І потім я вигукнув, бо ж ви знаєте, що я 
емоційно нервовий. 

11. Тому він сказав: “Що трапилось?” 

12. І я сказав: “Ну, я просто подумав дещо”. І я сказав: “Хочу задати тобі 
питання”. Я сказав: “На наступний рік вони не будуть мандаринами, 
лимонами, грейпфруктами, але будуть всі апельсинами, тому що всі 
знаходяться на апельсиновому дереві - чи не так?” 

13. Він сказав: “Ні, ні, ні, кожна плодоносить по роду своєму”. 

14. Сказав: “Я розумію”. 

15. Це звучало в дійсності добре, тому що я … Ви знаєте… Я… тому що 
я отримав наукову ступінь в Хартфорді і всіх інших цих університетах. 
(Пророк іронізує про недостатність своєї освіти – пер.). Тому я… 
Дивлюся на природу. Це – кращий, із знайдених мною університетів – 
університет Творця. Тому, коли щось бачу в природі, те і проповідую, - 
про явища природні. 
16. І я сказав: “Відмінно, це додало мені чудового настрою”. 
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352. Благослови Твоїх людей, Отче. Принеси щирість і глибину почуття в 
серця людей. Хай ми втечемо від цих тимчасових мильних бульбашок 
світського танцю і поселимося в глибинах багатства солодощів Божих. 
Даруй це, Господи, зроби наші серця міцнішими через любов і щирість. 

353. Благослови всюди Твоїх людей, Отче. Коли ми покинемо це місце, 
то хай ми підемо в Ім’я Господа Ісуса говорити те, що щире, те, що 
істинне, те, що вірне. Нехай ми уникнемо того, що невірне, Господи. 
Коли людина почне говорити неправду на нас, то хай ми швидко 
відійдемо від неї і відійдемо від усього брудного, мізерних жартів і справ 
світських, просто відвернемося і відійдемо вбік від цього. Допоможи 
нам, дорогий Боже. Формуй нас, твори нас, покруши нас і створи нас на 
подобу синів і дочок Божих, щоби ми могли діяти з доброчесною силою 
Духа Святого. Ми ввіряємо себе Тобі, з нашими руками один на одному, 
в Ім’я Ісуса Христа. Амінь. Давайте встанемо. Брат Ноель. 
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17. Він сказав: “Що таке?” 

18. Я сказав: “Я тільки подумав про щось”. 

19. Ось чому в той день я проповідував про це. Я сказав: “Дивіться  – 
коли   церква   від   початку   стартувала,  то  це  було… ”  Ісус  сказав (Я 
проповідував на основі Єв. Івана – 15 розділ): “Я – Виноградина, ви 
галуззя. І всяка галузка, що плоду не приносить, буде відрізана і 
спалена”. 

20. Тоді хтось як слід напосівся на мене з цього приводу, і  заявив мені: 
“Ось так  - так, а я ж думав, та й ви говорили про це, що якщо ти 
насправді одного разу був наповнений Святим Духом і спасенний, то вже 
не можеш відійти в сторону від цього”. 

21. “Це вірно”. 

22. Він сказав: “А що тоді це є?” 

23. Я сказав: “Ви в даний час говорите про іншу річ”. Він говорив про 
плодоношення фруктів, а не про виноградну лозу. Він говорив про 
плодоношення фруктів, а не про життя. Він сказав: “Відріжте від дерева, 
але воно виросте і знову родить фрукт”. 

24. Він сказав …  

25. І я сказав: “Гляньте тепер – це дерево з самого початку – вони всі 
були справжніми Біблійними Християнами. Після цього з’явилася гілка 
під назвою Лютер, Методисти, Баптисти, Пресвітеріанці – лимони і всі 
решта”. І я сказав: “Бачите ви – це все з успіхом цвіте у ймення 
Християнства, але воно … воно живе від цього дерева, але виробляє свій 
власний деномінаційний вид. Бачите? Але, я сказав: “якщо апельсинове 
дерево коли-небудь дасть саме гілку, то вона принесе апельсини, так 
само, як це і було з самого початку”. 

26. Одного разу голова однієї з найбільших п’ятидесятницьких 
організацій був присутній … Не знаю, як зробити так, щоби кожен 
зрозумів те, що я не маю нічого проти цих братів і сестер. Це не вірно. Не 
знаю чому, але мене настільки неправильно розуміють. Бачите? Люди 
вважають, що я навіть не вірю в те, що потрібно ходити до церкви. Але 
це на мільйони миль  від істини. “Нам потрібно збиратися разом, і тим 
більше, чим гостріше ми відчуваємо приближення дня прийдешнього”. 
Бачите? Ми повинні приходити для з’єднання. Нам не потрібно …  

27. Якщо би я жив у місті і вони нічого крім … Добре, деякі церкви, (я не 
хочу називати ніяких назв, просто будь-яка церква), якщо вони  вірять 
тільки одній речі – що Ісус був Божеством, а все інше їх розуміння не 
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вірне, то я ходив би в ту церкву. Якщо я не в стані отримати цілий 
буханець хліба, то беру шматочок. Бачите? Я піду послухати, 
поклонитися Господеві і показати Йому, що я роблю свою частку. Я 
хочу, щоб Він знав, що я живий духовно. Я хочу, щоби кожен знав мою 
позицію. Я об’єднуюсь з Християнами в загальному поклонінню і 
служінню Господеві. 
28. Так було, що це непокоїло мене, і потім я знайшов нерозуміння 
людьми Господа нашого в дуже багатьох аспектах. Він бувало промовляє 
дещо, і це … залишається незрозумілим. Я вважаю, що таке й повинно 
мати місце. Але мудрі зрозуміють це. Біблія говорить про це. Вони 
схоплять це. 
29. Тому, коли цього ранку я говорив … І я сказав: “Вони живуть під 
іменем Християнства, але дають не той плід. Це деномінаційний плід. 
Вони установлюють щось і живуть від цього, живуть від самого Життя”.  

30. Ось що я спробував сказати минулого вечора. Цей дух може бути 
хрищеним в цей Дух і все ще не бути Християнином. Бачите? Ви можете 
жити від цього життя (живитися), але плоди, які ви даєте, говорять ким 
ви являєтеся. Це вірно. Бачите? Вони можуть чинити всі знамення, і 
молитися за хворих, і зціляти їх, і розкривати очі, і виганяти бісів, і все 
це робити, і живитися просто від цього життя, але бути лимоном в той же 
час. Це співпадає: “По плодах їх пізнаєте”, сказав Ісус. І потім ми 
знаходимо …  

31. І коли я зійшов з кафедри, то цей великий лідер встав і сказав: “Він 
не це мав на увазі”. Він сказав: “Ми знаємо, що ми всі прищеплені”. Так, 
це істина. Ми прищеплені. Це правильно, але не прищеплені до 
виноградної лози. Тому після цього він сказав … почав знову мене 
зневажати трохи. 

32. І там був присутній молодий юнак із середовища кінозірок. Ім’я його 
Денні Хенрі,  і він із баптистів. Він прийшов на платформу, обійняв мене 
своїми руками і сказав: “Брат Бранхам, я надіюсь, що не скажу нічого 
святотатственного, але, - сказав, - я вірю, що це могло би стати  23 
розділом Об’явлення”. 

33. І я сказав: “Дякую”. 

34. І він почав ще щось казати. І цей баптиський юнак почав говорити на 
різних мовах. Була там також повновида жінка, француженка із Луїзіани 
– вона записувала значення мов.  

35. І ще один молодий чоловік, француз, записав тлумачення. Вони 
порівняли записи, які були однаковими. 
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сестри, і той же самий тремтливий Дух вічного Слова Божого перебуває 
у наших серцях, будучи проявленим.  

Коли наша подорож завершиться,  

Якщо ми будемо вірними Богу, 

Прекрасний і ясний наш дім   у Славі, 
Наші підняті захопленням душі стануть видимі.  
Тримайся за Божу вірну руку! 

(Дух Господній) Тримайся за Божу… 

(тількі скеруй свій розум на Нього, бачите? 

Це тип зібрання, яке ми будемо мати в майбутньому) 

…вірну руку! 

Будуй свої надії на вічному 

(Слово – це єдине вічне) 
Тримайся за Божу вірну руку! 

Не бажай цього світського пустого 

(популярність, освіта) 
Це швидко згниє,(подивіться, 

що сьогодні відбувається) 

Прагни заробити небесні скарби, 

Вони ніколи не пройдуть! 

Тримайся за Божу вірну руку! 

Будуй свої надії на вічному, 

Тримайся за Божу вірну руку! 

 

350. (Сестра дає послання на іншій мові, Брат Бранхам починає 
наспівувати без слів. Інша сестра дає тлумачення мов). 

351. Як ми вдячні Тобі, Господи. Коли сидимо в цей похмурий  час, 
майже як похорон, стоїмо лицем до померлого, мертвого світу, померлих 
мертвих церков.  

О, Боже, збери швидко свою пшеницю, Отче. Прийди швидше, Господи 
Ісусе! 
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Ангол Господній дав тоді біля річки: “Як Іван Христитель був посланий, 
щоби звістити перший прихід Господа Ісуса, так і ти посланий, щоби 
звістити другий прихід”.  

347. Ми бачимо, як пшениці зараз надається форма, Боже, і ми дякуємо 
за все, Тобою зроблене. Не виразити словами як переповнені наші серця. 
Я відчуваю таку наповненість, Господи, що навіть не знаю як це ще 
висловити. Дякую тобі, Отче, знову, за все, що Ти зробив для нас. Через 
Ім’я Ісуса Христа. 
Я люблю Його,…(давайте заспіваємо  

Йому зараз, пам’ятайте, що Він тут ) 
Тому що Він першим полюбив мене, 
І заплатив за моє спасіння 

На дереві Голгофі. 
348. Чи не робить це вас по-справжньому маленькими, реально малими і 
зовсім спустошеними? Все віддали і готові прийняти Дух, бачите?  

Тримайся за Божу вірну руку! 

Тримайся за Божу вірну руку! 

Будуй свої надії на вічному, 

Тримайся за Божу вірну руку! 

Не бажай цього світського пустого багатства 
Це швидко згниє 
Будуй свої надії на вічному 

(не на деномінації,ні) 
Тримайся за Божу вірну руку! 

Тримайся за Божу вірну руку! 

Тримайся за Божу вірну руку! 

Будуй свої надії на вічному,  

Тримайся за Божу вірну руку! 

349. Скільки з вас постараються зробити таке? Підійміть ваші руки. А 
тепер простягніть ваші руки вздовж столів, покладіть їх ось так. Разом… 
Можете сидіти або стояти, як вам буде зручніше, візьміть один наш 
непорушний ланцюг любові Божої. Ми тримаємо один одного, тому що 
ми віримо в Бога. Ми торкнулися один одного тому, що ми брати і 
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36. І потім ще один міцний світловолосий хлопець вийшов вперед із 
задніх рядів. Він сказав: “Дозвольте мені поглянути на запис”. 

37. І вони всі троє – троє записів тлумачили одне і те. Він був 
перекладачем ООН французької мови. В тлумаченні було сказано: “Тому 
що ти вибрав прямий і вузький шлях, більш важкий, і зробив це на основі 
свого власного вибору. Але яке славне рішення ти прийняв, тому що це є 
Мій шлях”. Бачите? І далі сказав: “І цей шлях приведе до зворушливої 
перемоги Божественної Любові”. 

38. Бачите, завжди в французькому тлумаченні дієслово стоїть перед 
прислівником. Тому я би не зміг сказати… Мойсей зробив свій вибір. Він 
повинен був зробити свій вибір. Ми всі повинні зробити свій вибір і 
максимально працювати на цьому шляху. І Бог… я поважаю кожне 
людське свідчення про Бога. Коли б це не було, я поважаю це всім 
серцем. 

39. Я бачив, як недавно підійшло декілька молодих братів, Брат 
Стрінгер, думаю, із Луїзіани … або Міссісіпі, і принесли декілька 
фотокарток… ви бачили нас, як ми їх розглядали. Це про Ангола 
Господнього, коли  це з’вилося. Хто із вас чув історію про це? Думаю, 
що кожен із вас чув. У вас є це на плівках. 

40. Це було сказано мені одного разу зранку, коли я стояв у своїй 
кімнаті, в Індіані, близько 10-ої години. Було сказано, що я буду в Тусоні, 
це буде зранку, буду відривати реп’ях (ми там називаємо це колючкою) зі 
своєї штанини. І зійшли Сім Анголів, і зірвали це…земля сколихнулась і 
все таке інше…каміння котилося зі скель, і Сім Анголів з’явилися.  

41. І я сказав: “Добре”… Я сказав своїй дружині, “вона десь є тут 
поблизу сьогодні”. “Будь готова до всього, тому що жодна людина не в 
змозі витримати таке”. Я сказав: “Піди звідси, я вирушаю в Тусон. Моя 
робота тут, на землі, завершилася. Я йду додому, щоби бути з Господом 
Ісусом”.  

42. “Добре”, - сказала вона, “Ти впевнений в цьому?” 

43. Я сказав: “Так. Так,  ніхто не зможе витримати. Це неможливо”.  

44. Коли я проповідував про сім періодів Церкви, то зателефонував 
нашому доблесному Брату Джеку Муру, щоби спитати його про Ісуса із 
Об’явлення 1-ий розділ, Який стоїть там з білим волоссям і про все 
решту. 

45. Я сказав: “Він був молодою людиною”. Ось тоді прийшло 
одкровення про ту перуку у Нього. Він був у перуці (і я цього не міг 
зрозуміти), як Верховне Божество. Старозавітні судді використовували 
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таке в Ізраїлі і повинні були бути з білими головами. Біле – це знак 
чистоти і непорочності. І нині англійські судді Верховного суду 
Великобританії одягають білу перуку, коли входять до залу суду, бо ж 
немає вищого закону на землі. Бачите? І вони являються верховними 
суддями.  

46. І я пам’ятаю, як я поїхав в Арізону і старався краще…переляканий до 
смерті. Я поїхав на зібрання в Фінікс. Пам’ятаю, що проповідував на 
тему: “Панове, який зараз час?”  Пам’ятаєте це? Я розповів, що я бачив. 
Я сказав: “Пам’ятайте, до того як це здійсниться, ТАК ГОВОРИТЬ 
ГОСПОДЬ, щось повинно трапитися”. У вас повинні бути плівки у ваших 
фонотеках. І там я сказав: “Пам’ятайте, що видіння ніколи не 
помиляється”. “Щось повинно трапитися”. “Пам’ятайте!” 

47. Через кілька днів я занервував і думав: “Що… зараз… я помру? Я 
сподівався, що це трапиться швидко, так що буду в змозі перейти через 
це. Я не бажав, щоби це затягувалося”.  

48. Одного ранку Господь сказав: “Іди і підіймися на вершину Каньйону 
Сабіно”. 

49. І я молився там із піднятими руками. Я відчував, як щось з’явилося в 
моїй руці. Це був меч. Можете уявити собі відчуття, коли ти стоїш один з 
ножем в руці такої ось довжини. Я опустив його і глянув на це. Це був 
тільки ніж, один із… але як би то не було, я злякався. Він був металевий, 
як і всі ножі, із особливого металу, по-справжньому гострий і вузький. З 
піхвами, такі, як використовували дуелянти для запобігання порізу рук, і 
перлиною на рукоятці, яка достеменно відповідала моїй руці. Я протер 
обличчя і озирнувся (саме в цьому місці я побачив маленького білого 
голуба. Я розповім вам про це пізніше). 
50. Я тримав це в своїй руці і думав: Це дивно, Господь, чи не схожу я з 
розуму? Жодної душі поруч. Я на багато миль від кого небудь, і ось тут 
меч в моїй піднятій руці і звідки він узявся? Я думав: “Це більш як  
надзвичайно. Дивлюсь на це – і це меч, торкаюся до нього – і це меч”. І я 
сказав: “Немає нікого, хто би стояв поруч. Я на вершині цих скель, як на 
вершині гори”. Неможливо навіть побачити звідси Тусон – це далеко 
внизу.  

51. Я подумав: “Це дивна справа. Повинен, однак, хтось бути поблизу, 
хто створив меч і вклав мені в руку”. І я сказав: “Це міг бути сам Бог, 
Який створив барана для Авраама, Котрий створив білок, - про яких ви 
вже чули”. І я сказав: “Ось меч, зроблений із трьох видів матеріалу, і я 
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А ввесь світ йти вільним?  

Ні, цей хрест для кожного з Його синів,  

І цей хрест – для мене. 
341. Дорогий Боже, Слово вже проголошене. Воно не повертається 
пустим, Воно знайде де-небудь місце. Якщо сім’я посіяне десь, Воно 
буде поливати його, поки воно не виросте. І ніхто не може вирвати його 
із Твоєї руки. “Всі, кого дав Мені Отець, прийдуть до Мене, і жодна 
людина не вирве їх з Моєї руки. Мій Отець дав Мені їх до закладин 
світу”; і коли ввесь план завершиться, то тоді Ісус візьме Свою Церкву, 
Свою Наречену.  

342. Цей фіктивний, підроблений шлюб зі світом і з цими деномінаціями. 
Ти прийшов у світ і помер, Ти викупив Її. Ти оправдав Її, і Вона ніколи 
не робила цього від початку. Вона була заманена і спіймана в це через 
сліпоту. Як говориться в пісні: 
Одного разу я був загублений, а зараз я знайдений 

Одного разу я був в Лаодикії сліпий, але нині я бачу Світло. 

Ця милість навчила моє серце боятися 

Ця милість заспокоїла мої страхи  

Як дорогоцінно з’явилась ця милість 

В той час, коли я вперше повірив  

(і вода, яку влив Бог в мою спраглу душу). 

343. Боже, біля цих маленьких вівтарів кожного серця, тут присутнього, і 
по всьому континенту, нехай вода із вівтаря Божого виллється цього 
ранку на Твою Церкву. Поливай Її, Господи, тому що період часу майже 
що закінчився. Дай Їй життя, воду життя, щоби Вона могла лежати в 
присутності сонця Сина, щоби дозріти для Твоєї великої житниці.   
344. Отче, я молю за них. Але стебло повинно засохнути і тому я не можу 
молитися за нього; воно повинно вмерти, тому воно мертве. Але я 
молюся за пшеницю, Господь, яка формується в тіло Христове. Даруй це, 
Господи, щоби свіжа вода Божа омивала Її щоки слізьми радості і 
розуміння, до тих пір, коли прийде комбайн, щоб забрати Її додому. В 
Ім’я Ісуса, я ввіряю їх всіх Тобі, Господи, і результати – Твої. Амінь. 

345. (Сестра свідчить в зібранні). Амінь. 

346.  Отець Бог, ми вдячні Тобі. І, Отче, ми молимось за цю маленьку 
сестру, служницю, щоб укріпив її. Я пригадую той час, коли опинився 
поряд із нею, коли на неї зійшов Дух і дав їй таке ж саме послання, яке 
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що, пам’ятайте, одного разу, можливо сьогодні, можливо в наступні 
п’ять хвилин, але одного разу це серце зупиниться. І ця внутрішність 
нашого внутрішнього вийде і повстане в присутності Бога, щоб бути 
судженою у відповідності з тим, що ти зробив з цим Посланням, цього 
ранку і згідно цього Послання, яке ти бачиш. Це не я, я є просто рупором. 
Схоже до цього мікрофона, Він не може нічого сказати, поки я не скажу 
щось через нього. Також і я не можу сказати нічого, поки Бог не скаже 
щось через мене, щоби ви побачили це підтверджене Богом, як істину. 
Вам потрібно бути спражніми християнами.  

338. Зараз у нас немає місця для виклику до вівтаря, а тільки місце прямо 
там, де ви сидите. Приміщення повне-повнісіньке і  вщент переповнене. 
Я не можу викликати вас до вівтаря, тут немає вівтаря, куди вас 
покликати. Але вівтар – це ваше серце. Чи не дозволите ви, щоб це 
переконання: “Ісус Христос – реальний”, піднялося прямо вгору, під 
кінець, і викликало все інше з Його Тіла до вас, щоби Він спочивав у 
вашому серці. Якщо Його там немає, чи не підіймете ви свою руку, як 
знак для Нього, кажучи: “Господь, наповни мене Твоїм Словом і Твоєю 
Присутністю, щоби я міг жити Тобою?”  

339. Поки кожна голова схилена і кожне око закрите повсюди, по всій 
країні, підніміть руки тут у видимій аудиторії і скрізь повсюди, і я 
вознесу за вас молитву. Це все, що я можу зробити, я не можу наповнити. 
Хай благословить вас Господь. Я не можу наповнити. Бог благословить 
вас і вас. Бог може наповнити. Благословить вас Бог. Руки підіймаються 
тут і повсюди. “Наповни це. Наповни мене, о Боже. Наповни мене”. І 
зараз, після того, як я… Дякую сестра. Дякую брате. Бог благословить 
вас. Благословить вас Господь, дорога сестра. Думаю, що я отримав зараз 
найбільшу щирість і хочу підняти свої руки з вами.  

340. О Господи, ніколи не дозволь мені зупинитися. Дозволь мені мати 
завершення без зупинки. Дозволь мені йти вперед, Господи, щоб я 
повністю завершив все, що Ти призначив мені зробити. Не звертаючи 
уваги на ціну, не звертаючи уваги на витрати, не звертаючи уваги на 
критичне розуміння…який же це тяжкий хрест, і я пам’таю той хрест, 
який Ти ніс.  
Тому я понесу цей освячений хрест,  
До тих пір, поки смерть не звільнить мене, 
Потім підхопить Він додому, 

Вінець надіти, у раю. 

Чи повинен Ісус нести хрест один, 
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тримаю його в своїй руці настільки реально, як ніщо інше, що можна 
було би тримати в руці. 
52. І я почув, як голос сказав: “Це царський меч!” 

53. І я подумав: “Звідкіля це прийшло? Пролунало звідкись із скель. І я 
ось так тримав свою руку, вгорі і сказав: “Царський меч”. І я глянув 
навкруги і меч зник. І я сказав: “Царський меч”. Це для… Мечем 
приймають (посвячують) в лицарі, на мою думку, це так, або якось  так, 
ним приймають в лицарі, ви знаєте...  Я сказав: “Ось напевно для чого це 
було. Це можливо означає те, що я буду покладати руки на служителів, 
або щось подібне, щоби вони стали служителями”. 

54. І тоді голос проговорив знову: “Меч Царя!” Не якогось царя, але Меч 
Царя. Бачите? 

55. Я подумав: (ці речі є істиною) “Чи я зараз не в собі, щось-таке з моїм 
розумом, мозок запаморочився або дещо відбувається, що хтось стоїть за 
мною”. 

56. І браття – ці речі є істиною. Не знаю, як вам і розповісти, але ви 
завжди бачили, як воно траплялося саме таким шляхом. Бачите? Бачите? 
І це… я не міг зрозуміти цього. Це саме дивне почуття. 

57. Саме тоді я подумав: “Той, Котрий звертався до мене все моє життя, 
починаючи з того часу, коли я був маленькою дитиною, стоїть просто 
зараз тут і я не можу Його навіть побачити”. Я сказав: “Меч Царя? Це 
повинно бути… Бог є Цар. А що ж таке меч? Це Слово”. 

58. “Воно було вміщено в твою руку”. Сказав: “Не бійся смерті, це твоє 
служіння”.  

59. О, Боже! Опускаючись із гори я плакав і кричав на всю міць свого 
голосу, і перескакував через каміння. Я повернувся і сказав дружині: “Я 
не помру. Це моє служіння”. (Я сказав їй взяти дітей з Біллі Полем і 
поїхати туди. Я сказав: “У мене немає нічого, але церква потурбується 
про те, щоб ви не голодували, і про все інше, а я зустріну вас на тому 
боці”). І я сказав: “Ні, я не помру. Це щось про моє служіння”. 

60. Через декілька днів після цього я повернувся із зібрання і отримав 
телеграму на три сторінки із Х’юстону, штат Техас. Цей чоловік сильно 
критикував мене в той вечір, коли був сфотографований Ангол 
Господній на фото в Х’юстоні – це він прислав телеграму: “Я знаю Брат 
Бранхам, що ти зайнятий. Мій син, і хлопчик сестри Теда Кіппермана 
знаходиться в черзі на електричний стілець”. Він сказав: (що, якби це був 
Біллі Поль?), він сказав: “Він і одна дівчина мають померти”. Ви всі 
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звичайно ж, читали про це в газеті. І сказав: “Єдину надію ми маємо, щоб 
ти приїхав і зібрав людей, та провів зібрання”. 

61. І Реймонд Хакстра писав мені декілька разів. І я планував поїхати на 
полювання після цього зібрання з паном Мак Кнеллі. Я подумав: “Добре, 
якщо я допущу смерть цих дітей і не прикладу до цього ніяких зусиль, то 
в майбутньому більше ніколи не зможу полювати”. 

62. Тому я сказав: “Добре, я приїду”. Я приїхав в Х’юстон на зібрання, і, 
звичайно, вони так і не були страчені, їм дарували життя. І це саме те, що 
люди хотіли їм дати, - просто дати їм життя. Думаю, що їм близько 21 
років – там в Техасі. 
63. Після повернення звідти я пішов в гори з Братом Фредом Сотманом. 
Він десь тут. Брат Фред, де ти? Прямо ось тут. Брат Фред Сотман, Брат 
Джин Норманн. На другий день, коли ми сиділи в таборі, Ангол 
Господній зійшов і говорив їм про їхні справи, і про їхніх дітей. 

64. Я залишив табір та пішов з протилежної сторони гори. Я вже здобув 
свого кабана, я старався загнати ще одного для Брата Фреда. Я знайшов 
їх, коли вони їли на схилі пагорбу, і сказав: “Я тобі скажу, що я буду 
робити, Брат Фред”. “Вийди на ту вершину в такий-то час зранку”. Ми 
піднялись на гору вже при денному світлі. “Іди туди, а я піду на іншу 
сторону. Я не хочу застрелити ні одного, але якщо вони підуть цим 
шляхом, то вистрелю попереду їх, та заверну їх назад. А ти вибери  
найбільшого”. 

65. “Добре”, - сказав він.  

66.   Пішов Брат Фред. І Брат Джин Норманн (не думаю, що він 
приїхав сюди, чи не так?), він був на іншій стороні. Багато із вас знають 
Джина Норманна, котрий є для багатьох найщирішим другом, він 
чудовий Брат. І він пішов трохи нижче. Насправді цих кабанів того ранку 
просто не було. І я міг бачити Брата Фреда і кивнути йому. Він був 
близько милі від мене. Я подумав: “Куди вони могли подітися?” Я 
опустився до великого яру і подумав: “Можливо тут я знайду цих 
свиней”. Почав знову підніматися. Був саме початок світлового дня і 
сонце тільки підіймалося.  

67.    Я йшов повз величезне провалля, о Боже! Сотні і сотні футів, і 
величезні скелі великого каньйону з величезними стінами. Так було 
добре йти. Сонце сходило – було біля 7 години, або близько цього. Я 
присів і озирнувся. Випадково я поглянув на штанину, і там був цей 
реп’ях, колючка. І я сказав: “Однак це дивно. Ви знаєте, що Ангол 
Господній говорив мені, коли я буду в 40 милях на північний-схід від 

НАМАГАННЯ  СЛУЖИТИ  БОГУ БЕЗ  ВОЛІ  БОЖОЇ  НА  ЦЕ 49 
 
333. Тепер, це не означає виходити із церкви, це не означає залишити 
деномінацію. Ви повинні ходити в церкву, але не приєднуйтесь ні до якої 
організації. Ісус ходив зо всіма організаціями, але Він ніколи не вступав в 
жодну з них. Він ніколи не приймав нічию сторону з них, звичайно, але 
Він був серед них. Це те, де Світло повинно світити. І ти стій прямо там, 
де знаходишся, випромінюючи Світло. Бачите? Ось для чого Бог тебе 
використовує. Дозвольте цим голодним серцем людям дізнатися, що Ісус 
Христос реальний – саме такий же, Яким Він був учора, Він є сьогодні, і 
буде завжди.  

334. Буває, що чоловік або жінка зі всією щирістю і наміром краще 
послужити Богу рухаються по неправильному шляху. Із справжнім 
помазанням Святого Духа на них, але які відхиляються протилежно 
Божому плану для цього часу і вводять в хаос всі справи. Тепер, якщо ви 
вірите цьому, як істині, то скажіть “амінь”. Ми тільки що читали про це. 
Завели всю справу в хаос, і не йдучи по Богом передбаченому шляху для 
виконання цього.  

335. Давайте молитися: “О, церква, тут і по всьому континенту чи не 
послухаєте свого смиренного слугу сьогодні вранці. Подивіться, де ви 
були кілька років назад, коли це вперше почалося, а тепер погляньте, як 
самозванці зробили капітали на цьому, і мільйони, мільярди доларів 
ринули в організації. Бачите? Ще дальше від Слова Божого. Будівлі і 
організації – це не шлях, по якому Бог рухає Свій Дух. Він рухає Його 
просто в Своє Слово. І оживляє Його. Якщо ви були призначені від 
закладин світу до цього Слова, то кожне Слово з’єднається зі Словом. 
Як, наприклад, до однієї людської клітини не можна добавити клітину 
собаки, а потім клітину кішки, це будуть всі людські клітини. Але це 
повинні бути клітини, як сама найперша. Це вірно? Скажіть “Амінь”. І 
якщо ця клітина Слова від початку, то наступні клітини Слова призначені 
зробити Тіло повністю.  

336. Не будьте дітьми (в любові тільки), але будьте мужчинами в Дусі і 
розсудливості. Розсудіть, чи говорив я вам істину чи ні. Розсудіть, чи це 
Слово Боже чи ні. Розсудіть, чи це той час, про який ми говоримо, чи ні. 
Розсудіть, чи ті це події, котрі були обіцяні. І чи не підтверджені вони 
нині? Справи, котрі жодна смертна людина не в змозі зробити. Але вони 
стали для нас настільки повсякденними, що ми дозволяємо їм проходити 
повз нас. Зачекай, церква, зачекай.  

337. Якщо є хтось тут сьогодні, цього ранку, хто не знає Ісуса Христа, і 
стоїть неоправданим цього ранку, ваші гріхи будуть забрані, так ніби ви 
ніколи не були грішниками, якщо ви бажаєте піти цим шляхом… Тому 
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326. Самуїл сказав: “Не вибирайте царя. Він візьме ваших синів і дочок і 
зробить з ними те і це”.  

327. Він сказав: “Так, я знаю, ти правий”. 

328. Але Самуїл сказав: “Послухайте мене. Чи брав я у вас коли-небудь 
ваші гроші? Чи просив я у вас на прожиток? Чи просив я зарплату за 
проведення зібрань у вас?” Винесіть вирок самі прямо зараз! Він сказав: 
“Чи говорив я вам колись що-небудь в Ім’я Господа і це не збулося?” 
Жодного разу. 

329. “О, так, Самуїле, ти ніколи не просив у нас грошей, ти ніколи не 
бажав показухи. Це істина, Самуїле, і все, що ти говорив нам в Ім’я 
Господа, збулося. Але, Самуїле, ми все одно хочемо свою деномінацію!” 

330. “Тоді ідіть і робіть. Це на вашій совісті”. Це вірно. 

331. Ти можеш думати, що служиш Богу, якщо ти відходиш від Божого 
шляху здійснення цього, то тоді псуєш всю справу, все більше і більше. 
О, церква Живого Бога! Будь ласка, пробачте мені мої ірландські манери 
і почуття гумору, але від всієї щирості і святості мого серця я звертаюся 
до вас Асамблеї Божі, єдинственники, пресвітеріанці, методисти і хто би 
ви не були – спасайтеся втечею заради життя свого. Пам’ятайте, і 
виходьте звідти. 

Народи крушаться,  

Ізраїль піднявся, (готується 

цей залишок) 

Дні деномінацій полічені;  
Знамення здійснились, 

Народи в замішанні, 
Вже вічність стоїть поблизу. 

День викуплення вже гряде,  
Від страху вже стогне народ; 

Світильник наповни та  
чистим бережи  

Прозрійте! Ваше викуплення      близько. 

332. Ви цьому вірите? Ми знаходимось в кінці часу. Ми тут. Рукописання 
на стіні і другий прихід ось-ось гряде, Наречена визвана, омита, 
виявлена. 
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Тусона, то буду відривати бичачий реп’ях зі своєї ноги”. Ви пам’ятаєте, 
що я бачив це? І я сказав: “Це дивно”. Ця думка зоволоділа мною. 

68. І як тільки я поглянув, то побачив близько 20 кабанів в 500 ярдах від 
мене, які йшли, жуючи корм, та лягали. Я сказав: “Якщо би я тільки міг 
добратися до Брата Фреда і послати його кругом, до тієї вершини, я 
направив би його на кабана прямо туди. Але я знав, що він був на віддалі 
милі або дві від мене ”. Так що я сказав: “Якщо би я міг перебратися 
через той хребет, щоби вони не побачили мене, ось там поруч біля того 
маленького дерева ялівцю”. Я сказав: “Якщо би я міг піти по тій стороні, 
там та оленяча стежка йшла вниз по цій стороні; я міг побігти вгору та 
вибратися звідти, та почепити маленький шматочок паперу там, щоб я 
знав, що це є один із вказівників, що виводить на каньйон, та привести 
Брата Фреда туди своєчасно. 

69. Я кинув цей бичачий реп’ях і забув про нього. І почав пересікати 
гору легко, і вони ще не бачили мене, і я наблизився до оленячої 
стежини. У мене на голові був великий чорний капелюх. Я почав дійсно 
швидко пересікати цей каньйон, і це відбулося. 

70. Повсюди земля здригнулася. Величезні валуни котилися в хмарах 
пилу. Я подивився, і переді мною стояло Сім Анголів, саме як і було в 
видінні. У мене було таке відчуття, ніби я перебував над землею. 
Спочатку я подумав, що хтось підстрелив мене, із-за чорного капелюха, 
ніби був подібний до джувелина кабана, вони такі темні. Я подумав, що 
хтось підстрелив мене, так… дуже близько. Потім вже я побачив, що це 
було. Добре, як тільки… я отримав доручення і Писання, “Сім Печатей, 
котрі і є Сім Таємниць”. Бачите?  

71. Хтось сказав мені: “Можливо, коли-небудь Господь (бо ти, Брат 
Бранхам бачиш видіння) відкриє тобі значення цих речей, і ми всі 
зможемо бути ближче до Бога, і мати більше сили, ніж ми зараз 
отримали через мови і решту”. 

72. Я сказав: “Це не відбудеться таким шляхом”. 

73. Тому, що я вірю в те, що Слово є Істина. В Бібліі сказано: “Коли хто 
до цього додасть що (хоча б слово) або відніме одне слово від цього… 
Це повинно бути в цьому Слові. Бачите? Це таємниці, які люди 
випустили із зору. Саме тут це знаходиться, звідкіля вийшло моє 
Послання про “Сім’я Змія” та істинне поняття про безпеку віруючого. 

74. Я не хочу принизити братів Пресвітеріан і Баптистів на шляху 
придбання вашої безпеки. Не хочу, щоби це прозвучало по-іншому, але 
ви не йшли до цього вірно. Бачите? Але і я сам йшов невірним шляхом 
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також. Але коли цей Ангол з небес стоїть і говорить тобі, і це просто 
знаходиться в Писанні, то це є істина. Це точнісінько так. Бачите? Це все 
співпадає з Писанням . 

75. Я дивився як ця група возносилась і була піднесена вверх, вони стали 
схожими на таємниче світло, як туман. Саме так, як… Скільки із вас 
бачили фотокартку, зроблену тут в Х’юстоні? Добре – саме так там і 
було. Стало саме таким і підіймалося все вище і вище. 
76. Я все біг і біг, намагався знайти Брата Фреда, їх обох, через 
півгодини я побачив його внизу, який махав рукою, і Брата Джина, який 
йшов теж махаючи. Вони знали, що щось відбулося. Потім ми пішли 
разом. Брат Фред сидить тут. 
77. Коли це піднялося вгору, то я не знав, що обсерваторії, і всі ті речі, 
прямо в Мексиці зробили фотографії. Журнал “Лайф” надрукував їх. У 
той час, як я зійшов вгору і багато хто із вас… ось журнал “Лайф” 
опублікував фотографію цього. Таємничі речі це, і ніхто і не знає звідки 
вони взялися. Це настільки високо, і вище всяких сфер, і всьому цьому, 
бо ж… Це ж надто високо для туману, тому що висота в 30 миль і 
ширина в 27 миль – воно піднеслося на таку висоту. Там навіть немає 
такої вологості чи ще щого-небудь. Розумієте? 

78. Вони думали про літаки і тому перевірили всі місця. Не було в 
повітрі літаків в той день. В журналі саме це і написано. І це невпинно 
продовжується і йде далі. І сьогодні прямо… 

79. В журналі “Сайнс” (Наука) вони не можуть зрозуміти і не знають, що 
Це було. 

80. Мій товариш в університеті Тусона говорив із вченими після того 
дня. Сказав: “Ми не можемо зрозуміти як…” 

81. Я сказав: “Не говори нічого,  це не принесе користі”. “Не кидайте 
перли перед свиньми”. Бачите? Це для церкви. Для покликаних. 

82. І потім кожен приходив і говорив: “Брат Бранхам, я бачив вашу 
фотокартку. Я бачив це…” Ви знаєте, як це було. Але той довгий підйом 
вгору, як у цього брата тут, де це…(Брат Бранхам бере фотокартку). Ось 
цим шляхом вони піднімались і возносились вверх. Це з правого боку. І 
ви пам’ятаєте, як я сказав: “Згаданий (той самий) Ангол, котрий говорив 
до мене, був зі сторони правої руки”, навіть до того, як це відбулося. Ви 
пам’ятаєте? Його крила були спрямовані назад, ось таким чином. Це саме 
крила Ангола, коли Це возносилося. Бачите? Тому вони фотографували 
по причині такої таємничості. І коли все сформувалось в небі в Обрис, то 
вони віддрукували цю останню фотокартку. Ви бачите – перші фази, як 
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318. Вони установили методистський ковчег, баптистський ковчег, 
пресвітеріанський ковчег, і кожен сідає в цей ковчег, щоби плисти у 
велику скорботу; “Слава Богу! Я був охрищений в методистському 
ковчезі, пресвітеріанському, в п’ятидесятницькому ковчезі”. Є тільки 
один Ковчег, і це - Ісус Христос, і Він є Слово! 

319. Зверніть увагу, Бог промовив до пророка: “З’їж звиток”, в Старому 
Завіті. До пророка в Новому Завіті Він сказав: “З’їж цю маленьку 
книжку”. Чому? Щоб пророк і Слово стали одним! Бачите? Це Ковчег, 
Слово Бога.  
320. Бог обіцяв Своє Слово, і як це буде виконано, і що буде відбуватися 
під час вибору Ним Нареченої, і як це буде робитись. Це відбувається 
просто перед вами, в Ім’я Господа через оригінальне Слово! Послання 
вечірнього часу прийшло . 

321. Хто з вас пам’ятає Хейвуда, коли він написав: 

Буде світло в вечірній час, 
Дорогу до слави ти неодмінно знайдеш. 

322.  Так,  вечірня  обітниця   Семи  Печатів,  і   Об’явлення   10, Малахії 
4, Луки 17:30. Прочитайте Повторення Закону 4:1, а потім 2, і погляньте, 
що Він сказав про цей останній день. Це Мойсей говорив до Ізраїля: 
“Дотримуйтесь кожного слова і не додавайте нічого до цього”. Мойсей, 
пророк, що був там і бачив Слово Боже. І це було виписано для нього та 
підтверджено рукописанням особисто Самим Богом. Він сказав: 
“Дотримуйте кожне Слово, не додавайте хоч трохи, та не віднімайте хоч 
трохи від нього”. Прочитайте це в 4-му розділі другий вірш.  

323. Зауважте! Не додавайте до цього і не віднімайте від цього, тому що, 
коли ви зробите таке, то Бог відійме вашу частку в Книзі Життя. І це 
показує, що ви не були Його сім’ям.  

324. Пам’ятайте! Все, що Бог нам обіцяв, все, що Бог нам сказав, все, що 
говорилось до вас в Ім’я Господа – все відбулося! Бог ніколи не давав ні 
однієї недійсної обітниці, але Він дотримується кожної обіцянки, Ним 
сказаної, і це було істиною для нас на протязі 20 років, Шрівпорт. Я 
проповідував вам силою Божою, і через шанобливість вашого пастора, і 
це все записується сьогодні. Навіть жінки, які пройшли через пологи, 
чоловіки, діти, хвороби, зцілення, пророцтва, передбачені події – не було 
жодного випадку, коли це зазнало невдачі! Стійте подалі від цих 
деномінацій – вони ведуть вас до смерті.  
325. Самуїл стояв одного разу і вони сказали: “Ми хочемо царя, і хочемо 
бути як і ввесь інший світ”.  
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відкрилися в Семи Печатях – немає їм місця в жодній деномінації…щоби 
прийняти це, потрібно бути вільним від деномінації. На всьому шляху від 
Лютера до п’ятидесятницьких єдинственників немає жодного місця, де 
могли би прийняти це. Аналогічно і людина, не може прийняти це і 
залишитися в деномінації. Вона повинна буде піти або за пшеницею або 
за половою, одне з двох, як побажає.  
313. Наш ковчег – це Христос, Слово. Вони хочуть мати свої деномінації. 
Його не можна, зверніть увагу, не можна перевозити на новому возі 
деномінацій, Його Послання не може поїхати на новому возі деномінації, 
тоді як Його призначено нести, і приходити через серце пророка. Це не 
можна зробити так. Він обіцяв це, і це так буде, і так повинно бути. 

314. Тому деномінації ніколи Цього не приймуть, і вони не можуть 
прийняти Цього також. Вони так само сліпі до Цього, як євреї були, коли 
вони розіп’яли Христа, коли Ісус сказав: “Отче, прости їм. Вони не 
розуміють, що чинять”. Не зневажайте їх, але моліться за них, але тільки 
подумайте,  що  якщо  би  ви були в такому  ж  стані сліпоти  ваших  очей 
настільки, що не могли би пробудитися і побачити, що відбувається? 

315. Ніхто не бачив, що це був власне Сам їх Бог. Коли Він був 
розіп’ятий на хресті, і вони співали в храмі 21 псалом на відстані 200 
метрів від Христа: “Боже Мій! Боже Мій! Навіщо Ти покинув Мене? 
Вони прокололи руки і ноги Мої”. Бачите? “Можна перерахувати кістки 
Мої,  вони дивляться на Мене. Чому Ти покинув Мене?” Сліпі настільки, 
що розіп’яли Самого Бога, про Котрого й самі співали і не знали цього.  

316. Чи не сказано в Біблії, що Лаодикійська церква, яка уявила себе 
такою великою із-за її деномінаційних членів, що вона буде такою 
“нужденною”, “мізерною”, “вбогою”, “сліпою” і “голою”, і такою, яка не 
знає про це? Що означає сліпа? “Сліпа” – означає для цієї Лаодикійської 
церкви подібне становище, яке було у єврейської церкви, сліпа по 
відношенню до Христа, Котрий стояв за дверима, стукав і намагався до 
них донести: “нужденна, мізерна, вбога, сліпа, гола, і котра не знає про 
це”. О, Боже, май милосердя! 

317. Чому пшениця не може лежати у присутності  сонячного світла і 
бачити час, в який ми живемо? Так, Христос є нашим ковчегом, але в 
Нього є оригінальний шлях, як робити це. У них був Святий Дух, це 
вірно, і ми це знаємо. Вони покладалися на Господа, бачили Його план 
через Його оригінальне Слово, підтверджене в свій час – це те, що нам 
потрібно робити сьогодні. Він відкриває віру через Своє Слово, що ви 
бачите, як Він підтверджує кожний план, котрий Він обіцяв, не людські 
деномінаційні схеми і не вербування членів для наших власних ковчегів. 
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люди починали дивитися на це. І прийшла головна і остання фотокартка, 
коли все сформувалось.  

83. Вони не знають звідки це взялось і куди поділось – вони навіть цього 
не знають. Наука повністю поставлена в безвихідь цим явищем і не знає, 
що відбулось. Але ми знаємо – “будуть знамення на небі”. Ми знаємо. 
Бачите? І Він обіцяв ці речі. Бачите, це єдине, що було дозволено,   
зробити фотографію… 

84. Я знаю, що цього ранку багато хто з вас є людьми похилого віку. І 
якщо я коли-небудь справив на вас враження, як всезнайка, то брати і 
сестри, буть-ласка пробачте мені. У мене і в думках такого не було. Я 
говорю сьогодні перед вченими філологами, перед людьми дотепними, а 
я сам неосвічений неук, і не можу навіть правильно вимовити місця із 
Писання. В мене сьогодні є один розділ для читання… Хочу попросити 
кого-небудь із братів прочитати розділ, тому що сам навіть не можу 
вимовити імен звідти. 1-а Параліпоменон (Хронік) 13 розділ (якщо 
бажаєш, Брат Джек, то можеш знайти це) для моєї теми. Я навіть не 
можу вимовити ці імена. Я дозволяю йому зробити це, бо він може 
вимовити ці слова.  
85. І я знаю, що говорю перед дотепними людьми. Але, Браття, ці речі 
відбуваються для того, щоб ви не дивилися на мою неосвіченість, але 
щоб ви повірили в мої слова, як в істину. Це Бог промовляє для вас 
істину. Це істина. Бачите? 

86. І коли я говорю про деномінації, то не маю на увазі, що я такий 
жорстокий і… Ні, я не закликаю вас не ходити в ваші церкви. Ідіть до 
своєї церкви, вам це і потрібно робити. Але тільки не приєднуйтесь до 
цих організацій, тому що одного разу я докажу вам через Писання, і буду 
говорити про це – це є клеймо звіра. І пам’ятайте, що це є клеймом. 

87. Я проповідую… я би не проповідував про це в церкві Брата Джека. 
Він би сказав мені: “Давай, проповідуй”, але я піду в Скинію. Це буде 
тривати близько чотирьох годин – і тема моя така: “Звір на початку, і 
звір в кінці - через весь шлях змія”. Бачите? Займе близько чотирьох 
годин. Я виказав всі свої замітки із Писання. Той звір, який був 
напочатку в саду Едемському, є тим самим звіром в кінці. І покажу, що 
він являється релігійною особистістю і деномінаційною (який створив 
деномінації),  і  докажу  весь цей слід  і  шлях  через  Писання.  

 Я не знав цього, до тих пір, поки Дух Святий не сказав мені це там, на 
горі, говорити про це.  
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88. Одного разу я стояв і дивився… і хтось сказав мені… Брат Хікерсон, 
Один із моїх опікунів… або дияконів церкви в Джефферсонвіллі. Якщо я 
не вірю в те, що треба ходити в церкву, то чому ж я маю церкви? У нас є 
такі по всій країні, і ми маємо радіозв’язок між собою, і на кожних двох 
сотнях квадратних миль існує одна з моїх церков. 

89. Тепер, я стояв і дивився на це фото і щось… Я стояв в своїй кімнаті і 
щось сказало: “Поверни це вправо”. Я слухав… 

90. Я знаю, що це звучить наподобі  чогось уявно не сприйнятливого, але 
погляньте, - як я вже говорив одного разу, всі ці великі справи настільки 
наукові… Я не проти цього. Пам’ятайте, що ми повинні… посилати 
наших дітей в школи і давати їм освіту і так далі, але прямо зараз я вам 
кажу про те, що вони не використають отримане в майбутньому 
світоустрою, тому що буде інша цивілізація, незмірно вища існуючої. У 
цій цивілізації навіть не буде ніяких шкіл, не буде там смерті взагалі, і 
гріха не буде. Все це є в цій. Байдуже, наскільки більше маємо 
цивілізації, але отримуємо все більше і більше смертей постійно. Бачите? 
Інша  ж буде без смерті.  А нині нам треба  мати  школи,  носити  одяг, 
ми … 

91. Хотів цього ранку говорити про “Едем Сатани”. Багато із вас мають 
плівку, “Едем Сатани”. Він зробив інший, відмінний Едемський сад, і у 
нього пішло на це 6 тисяч років, саме так Господь робив Свій від 
початку. Бог створив Свій Едем, а сатана спотворив його. Нині сатана 
зробив свій Едем, і Бог знищить його (це вірно) і розмістить Свій 
власний.  

Щось сказало мені: “Поверни це правильно”. 

Я подумав: “Думаю, що мій погляд вірний”.  

Сказано: “Поверни правильно”. Бачите?  

92. Я подумав: “Напевно цей голос означає щоби повернути вправо”, і 
коли я це зробив, то побачив це: Гофманську Голову Христа в 33 роки. 
Погляньте сюди – ось Його темна борода, Його обличчя, Його очі, Його 
ніс, і все решта. Погляньте на цю частину спадаючого волосся. Цей 
Ангол, як перука біла на Ньому, щоб показати, що це Послання, яке 
каже, що він Бог – це Істина. Він – це Верховний Суддя вселенної, 
Верховний  Суддя неба і землі.  Він є  Богом і ніким іншим окрім  Бога. 
Він - це виражений в людській формі Бог, який зветься Сином Божим, де 
Син був вираженням прихованого Бога, як маска. Чи не робить це наше 
Послання абсолютно вірним - ототожнене через Писання, ототожнене в 
служінні, ототожнене Його присутністю, - тим же вчора, сьогодні і 

НАМАГАННЯ  СЛУЖИТИ  БОГУ БЕЗ  ВОЛІ  БОЖОЇ  НА  ЦЕ 45 
 
вони… Брате, вони закрились, як молюск. Але вони завжди так робили! 
Саме час для такого.  

306. Скільки з вас знають, що це є сьомий період церкви, скажіть 
“амінь”. Це Лаодикійський період, теплуватий, котрий Бог виплюне із 
уст Своїх. І вони виплюнули Бога із своїх уст. Немає ніякого іншого 
періоду в Біблії, де Ісус стояв би назовні дверей і стукав, щоби ввійти 
всередину. Вони виставили Його геть, без будь-якого співробітництва. 
Ким являється Ісус? Словом! Виставили Слово! Полова викинула 
пшеницю! Він сказав: “Ось я стою під дверима і стукаю, коли хто там з 
тими кайданами почує Мій Голос…” О, Боже, змилуйся. 

307. І потім, коли цей чоловік помер, то Давид зі своїм помазанням 
зрозумів, що поступив неправильно. О Давид, ти – пастор, як же ти не 
можеш бачити свої мертві віровчення і деномінації, яких ви продовжуєте 
вперто триматись? Хіба не бачиш до чого це призводить. Це убило Озію. 
Ви духовно мертві, і ще дивуєтесь, чому немає пробудження; дозволяєте 
вашим жінкам стригти волосся, фарбувати обличчя, носити шорти, 
посилаєте своїх дітей в школи Ріккі, і тому подібне, звідки половина з 
них повертається додому гомосексуалістами і ким завгодно.  

308. Зверніть увагу на цілеспрямованість Давида: він же перевозив 
ковчег у свій власний дім. Це не було будинком влади, і це не було 
помешканням. Ковчег належав Єрусалиму, але Давид повіз його в свій 
дім, він хотів пробудження в своїй власній деномінації. “О, якщо ти в 
Асамблеях, тоді все в порядку”. “Якщо ти єдинственник, тоді все добре”. 
“Якщо ти п’ятидесятник – згоден”. 

309. Як сьогодні деякі говорять: “Брат Бранхам, як же ти робиш, що тебе 
взагалі хто-небудь слухає? Я бачу Біллі Грехема, і з ним всі деномінації в 
країні. Я бачу Орала Робертса – всі п’ятидесятники рівняються на нього. 
Але ти проти всього цього. Як же ти хочеш в цьому світі хоча б до когось 
щось донести?” 

310. Я сказав: “Це – Бог”. 

311. “Я – Господь, посадив це до створення світу. Я буду день і ніч 
поливати це, щоб хто не вирвав це з Моєї руки. Ісая. Я посадив це. Я 
записав ці імена в книгу до закладин світу, через призначення. Я буду 
поливати водою для зростання. Я буду забезпечувати водою, а ти тільки 
оприскуєш це. Вірно. Бачите? “Я буду поливати водою день і ніч, щоб 
ніхто не вирвав з Моєї руки”. Отримуйте. 
312. Захотіли піти в місто Давида замість Єрусалиму. Не було готового 
місця для того в той час, саме так і сьогодні. Ці великі таємниці, які 
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Подивіться в Писання, і з того, що я вже вам приводив. А також із 
Об’явлення.  

300. Якщо б у мене був час, то я би прочитав, але не маю часу. У мене 12 
або 14 хвилин. Мені потрібно закінчити вчасно – об одинадцятій годині, 
наскільки я знаю.  

301. Зверніть увагу на Малахію 4 розділ, Об’явлення 10, Сім Печатів. Чи 
не сказано в Біблії… Тепер дивіться! Там був Ангол, Посланець з неба і 
земний посланець. І кожен посланець був для періоду церкви. Він сказав: 
“В дні… – говорив про теперішній час, –  прийде Ангол, посланець ( 
слово ангел в англ.мові означає “посланець”), що сходив з неба і Він 
поставив Свою ногу на море і землю, і клявся Живучим на вічні віки, що 
часу вже не буде”. Це так? Над Його головою була веселка, і всі ці речі 
мають місце. Цим Анголом був Христос. Звичайно. Але що Він сказав? 
“Але в ті дні, коли проголосить сьомий Ангол ( в сьомому періоді 
церкви)…” 

302. Завжди саме в кінці періоду церкви, коли вони в такому стані, і вся 
справа зіпсована церковним духовенством до такої міри, що Бог посилає 
посланця, і це є посланням до цього церковного періоду. Потім вони  
беруть  його послання, тому що він живе недовго, і  Бог…  Вони беруть 
це послання, і замість того, щоби продовжувати йти далі зі всім цим, 
вони створюють деномінацію. І згодом вони створюють наступну 
деномінацію. Ще посланець – ще одна організація. 

303. Ви  все  побачите  в моїй  книзі.  Там буде все зображено  і  вписано 
– в Семи Періодах Церкви – це все Він розповів мені, і я стою з цим на 
свідоцтво Богові, і буду суджений за це в судний день. Це прийшло від 
Бога, а не від моїх думок. Зауважте, тут. Я думав…у мене було друге 
розуміння цього випадку, якщо би я намагався висловити свої думки. Як 
Брат Джек говорив мені про Ангола того, що це “То Христос був у 
прославленому тілі”. Але це було не так, це було показано, що Послання 
істинне, Верховне Божество, Він був Богом. Бачите? Просто те ж саме, 
що я проповідував із Слова. Слово завжди свідчить про Слово. 

304. Тепер швиденько, щоби нам закінчити через деякий час.  
305. Він сказав: “В дні Послання Сьомого Ангола, земного ангола, в 
сьомому періоді церкви, всі загублені таємниці на протязі попередніх 
шести періодів церкви, будуть відкриті саме тоді. “Це саме те, що 
промовили ті Анголи. Це Сім Печатів, або відкриття цих таємниць. І ти 
намагаєшся донести це до цих деномінацій. Протилежно тому, що 
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навіки. Отже, ті Сім Печатів - це Істина, брати. Ви можете не 
згоджуватися з цим, але тільки сядьте і вивчіть з відкритим серцем і 
дозвольте Духу Святому вести вас від … 

93. Коли Брат Джек … я дзвонив йому до проповідування на цю тему і 
говорив одного разу про: “Що це була за біла перука?”  

94. Він сказав: “Ну, Брат Бранхам, я скажу вам, що це було після Його 
воскресіння у Його прославленому тілі”. Я говорив Брату Джеку. І це… 
Я не знаю кого-небудь в світі, кому я довіряю більше в їх теологічному 
вченні, як Брата Джека Мура і Брата Вейла, і ці мужі є справжніми 
богословами, які прочитали різні книги і всі точки зору звідусіль. Але 
бачите, навіть після цього з моїм хорошим товаришем – я не міг 
зрозуміти цього. Було щось, чого я не міг прийняти. 

95. І потім, коли це прийшло таким ось чином, то я побачив, що це 
означає. Ось це Його темна борода. Я надіюсь ви це бачите. Його темна 
борода і темне волося, Його очі, ніс і все решту, - настільки досконало, і 
навіть частина його волосся спадає на цю сторону. Він є Бог! Він – вчора, 
і сьогодні, і навіки той самий. І це журнал “Лайф” (життя). Думаю, що 
це… я забув який випуск.  О,  травневий  сімнадцятий  1963  року. Ось 
коли він вийшов – якщо хтось бажає мати цей журнал. На зворотній 
стороні – там фотокартка Рокфеллера  і його дружини. А ось новий 
журнал “Сайнс”, де сказано: “Це залишається таємницею”.  

96. Для чого я говорив про все це? Щоби це дало вам уяву про справи, 
про які ми стараємось говорити зараз, про правдиві ототожнення Божі на 
небі і на землі. Це розпізнавання і видіння – ми маємо стільки 
неправдивого. Це було завжди. Але пам’ятайте, що перед підробленим 
доларом був справжній долар, а потім вже вони роблять щось від нього. 
Саме так, як у нас були справжні Мойсей і Аарон, і після них появились 
Іамврій і Іанній. Ви бачите, як це все відбувається? Вони бачуть це і 
знову стараються видати себе за когось, тоді коли є один справжній, 
істинний. Це вірно. Не кажу це для приниження чи шкоди кому-небудь, 
але тільки заради істини.  

97. Я старію і знаю, що мені залишилось небагато. Якщо Ісус забариться, 
то можу залишитися на короткий час; але я знаю, що одного разу це 
серце зробить останній удар і я увійду в велику темну кімнату під назвою 
“смерть”. Але коли це прийде, то я не хочу мати нічого за собою, на що 
би я озирався, за що буду каятися. Я хочу в цю мить бути омитим і 
чистим через милість Божу. Я хочу загорнути себе в одежу праведності, 
коли буду входити туди, і мати тільки одне в розумі своєму. Я знаю Його 
в силі Його воскресіння, і коли він покличе, то я повстану із мертвих, і 
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буду жити з Ним вічно. І ось моя мета тут тепер, постаратися привести 
кожну людину… не змінити вашу теологію, або все інше, але щоби 
збільшити віру вашу в обітниці Божі, на цей день.  

    А тепер давайте помолимось.  

98. Дорогий Боже, ми зібралися з подякою цього ранку, але однак, 
Господь, ми живемо в темному світі… Немає ні одного тут, хто би не 
відчував із нас цього ранку, Отче, того, що ми маємо бажання тісніше 
ходити з Тобою, і торкнутися до Тебе в життях своїх, щоби стати ніжним 
і податливим, настільки, щоби ти міг змінити нас в кожен час і 
сформувати з нас синів і дочок Божих.. Ось наша мета тут, Отче. Це 
являється моїм єдиним прагненням – старатися жити Тобою і Твоїм 
Словом і принести Його назад чоловікам і жінкам не для того, щоб 
відрізнятися, а на славу Йому, Котрий дав мені життя. Даруй це, Господь.  

99. Хай тут не буде жодної людини… Ми знову на радіозв’язку по всій 
країні. Хай не буде жодної людини, котра би почувши наш голос, 
ввійшла в цю кімнату смерті без знання Тебе в силі Твого воскресіння. 
Якщо десь є грішники по всій країні або тут в будинку, в цій великій 
аудиторії сьогодні вранці, якщо є ті, котрі не знають Тебе – то хай це 
буде днем пробудження їхньої совісті і вони усвідомлять те, що можуть 
бути відкликані в кожну хвилину на суд в небеса для відповіді за своє 
життя. Якщо наші імена записані в тій звичайній книзі, то ми будемо 
приречені, але якщо вони в Книзі Життя Агнця – справжнього Життя, то 
тоді ми спасенні. 
100. І нехай, Господи, як це життя переходить із листочка в пилок, в 
полову, а потім в зерно, коли будемо проходити через це сьогодні вранці, 
якщо є те життя, котре повинно ввійти в зерно, котре ще знаходиться там 
в стеблі, виведи його сьогодні, Господи. Хай воно слідує за рухом зерна, 
бо ми просимо про це в Ім’я Ісуса. Амінь. 

101. Пробачте за те, що зайняв стільки багато часу. Я забув про час 
радіоефіру, телефонного часу.  

Давайте тепер прочитаємо. Брат Джек, - чи маєш ти Біблію? Поки я 
шукаю ці замітки із Писання, попрошу Брата Джека прочитати це місце, 
тому що я не можу вимовити ці імена. Добре. В 1-Параліпоменон 13-го 
розділу ( 1 Книга Хронік ):  

І радився Давид із тисячниками та сотниками, зо всіма значними. 

І сказав Давид до всієї Ізраїлевої громади: “Якщо вам це добре, а від 
Господа, Бога нашого вподобане, пошлімо до наших братів, позосталих 
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оберігає Своє Слово, оберігає Свій канал, русло, оберігає Свій порядок. 
Озія був вражений проказою. Ось Давид, і всі вони разом стали 
причиною смерті людини і великої біди, бувши помазаними Духом, всі 
вони, але за межами русла Божого. Чи вірно це? Він помер. О, це 
налякало Давида до смерті. Це дало назву тому місцю, як прочитав Брат 
Джек. Бачите? Він увічнив його там.  

295. Багаторазово деномінації чинять схожі речі з щирими віруючими. 
Католицька церква, Методисти, Баптисти, церква Христа, навіть 
П’ятидесятники – стають причиною багатьох духовних смертей саме так. 
Коли це приходить з цим проявленням, то вони знаходять…і не йдуть 
далі, тому що так вірить їх деномінація. 

296. Подивіться, як сьогодні. Великі компанії – те ж саме. Вони роблять з 
них ніщо інше, як тільке подвійно дітьми шеолу, ще гіршими, ніж вони 
були спочатку. Роблять ще більш черствішими для того, щоби прийти до 
істини. Мають одне із найбільших пробуджень, перебувають там 
недовго, і відходять знову назад, і відновлюють всі свої гріхи знову. 
Чують про інше пробудження і кажуть: “А, це нісенітниці. Я намагався 
було, але це не те”. Бачите? Вони не знають каналу, русла.  
297. Я слухав нашого великого євангеліста Біллі Грехема одного разу 
вранці за сніданком, він сказав: “Я…” В Луїсвіллі, Кентуккі, він поклав 
Біблію і сказав: “Це Божий приклад”. Це істинно, людина сказала істину. 
Він сказав: “Ти йдеш… Павло приходив в місто і мав одного 
наверненого, після повернення ж через рік, було іще 30 чоловік, які 
навернулися через того першого”. Сказав: “Але я іду в місто і у мене 
тридцять тисяч навернених, але коли повертаюся через півроку, то немає 
і тридцяти чоловік. Ви знаєте в чому причина? Це ви – ліниві 
проповідники, ви сидите з піднятими вгору ногами і дзвоните тим людям 
по телефону, замість того, щоби провідати людину після вечері і 
поспілкуватися з нею”. 

298. О, моє серце загорілося. Я подумав: “О, великий муж Божий, мені не 
слід мати розбіжностей з тобою зараз, але хто ж були лінивими 
проповідниками для наверненого Павлом? Єдине, що він зробив – це ввів 
його в Слово, ввів його в Послання, він прикликав його туди, де сам 
знайшов Бога, його серце горіло і він запалив всю країну! І єдине, що ти 
зробив – це помістив їх до баптистів або методистів, або в якусь іншу 
церкву. Не дивно, що немає ніякого горіння. Так, пане! 
299. Тоді погляньте, що обіцяно через Слово на сьогоднішній день. 
Давайте дізнаємося, чи це для методистів, баптистів, п’ятидесятників, і 
що для сьогоднішнього дня. Ви можете перечитати в своїх Писаннях. 
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робити таке.  Зараз  ви  можете повірити цьому або не повірити – це є 
ваша відповідальність. Бог вам суддя. Бог ніколи не бере назад Своє 
Слово. Що проговорив Він першого разу, те ж саме Він говорить завжди. 

286. Він сказав Валааму: “Не іди!” 

287. Але потім Валаам повернувся і сказав: “Але, Господи, можна мені 
піти?” 

288. Дивіться тепер. Бог сказав: “Іди!”. Він дав йому дозвіл іти. Це 
допустима воля Божа, але не оригінальна першопочаткова воля Бога. 
Бачите, яку проблему він отримав? 

289. І кожна людина, яка формує організацію, або щось таке, поза 
Словом Божим – формує на зибучому піску і це впаде! Це неодмінно 
помре, як і все інше, тому що Тіло Нареченої зростає від Слова Божого. 
Ви не можете мати тільки ногу, тільки руку, тільки одне бедро. Всі ці 
речі приходять в свій час. 
290. І п’ятидесятники, - ви зробили все це тільки одним (напр. - вухом), і 
тому не можете прийняти нове одкровення. Ось причина, через яку ви 
знаходитеся мертвими, знаходячись там, а це пішло далі. (Не хочете 
втомлювати себе). Але Бог ніколи не змінює Свої задуми, Його перше 
рішення є повністю вірним. Тому Бог не змінює Своїх думок, він тільки 
дозволяє тобі йти в твою допустиму волю. “Бог - це добрий Бог”, - як 
говорить Орал Робертс. Але Він також і страшний Бог! 
291. Дивіться – саме так ви говорите: “Слава Богу, я хочу 
говорити мовами!  Він дозволяє це робити, але це не є  ознакою 
того,  що  ви отримали Святого Духа. 
292. Згадайте, що сказав Хома – цей старий чоловік, який сумнівався. 
“Якщо не матиму доказів та не торкнуся пальцями своїми Його ран від 
цвяхів і ребер Його, то не повірю цьому”. Ось ви де – та ж сама річ.  

293. Ісус сказав: “Простягни руку і торкнись всього чого бажаєш”. Якщо 
хочете піти маршрутом Хоми, то йдіть. Але? Що Він сказав? “Наскільки 
ж більша нагорода тих, хто ніколи не бачив, але тим більше ввірував”.  

294. Зауважте. Він став причиною смерті щирої людини, яка поклала 
руку свою на ковчег, тоді, коли не повинна була робити це. Великий, 
щирий муж, який думав, що помазання і все інше, було в порядку, але 
ковчег перевозили невірним методом. “Воли”, сказано в Біблії 
спіткнулися, не “Левити”. Воли спіткнулися, і віз похилився, і щирий 
муж, з серцем, наповненим любов’ю, простягнув свою руку до ковчега, 
щоб притримати його, і був вражений смертельно, тому що жодна 
людина не могла доторкатися до ковчега, крім Левитів. Бачите, як Бог 
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по всіх Ізраїлевих краях, а з ними  до  священників та Левитів,по містах 
та по їхніх пасовиськах, і нехай зберуться до нас. 
І вернімо ковчега нашого Бога  до  нас,  бо  не  зверталися   ми  до Нього 
за Саулових днів”. 

І  сказала вся громада,  щоб  зробити  так,  бо слушна була та річ в очах 
усього народу. 
І зібрав Давид усього Ізраїля від єгипетського Шіхору й аж туди, де 
йдеться до Хамату, щоб спровадити Божого ковчега з Кір’ят-Єаріму. 
І  пішов  Давид  та  ввесь  Ізраїль у  Баалу, в Юдин Кір’ят-Єарім, щоб 
винести звідти ковчега Бога, Господа, що сидить на херувимах, що ім’я 
Його прикликається. 
І повезли Божого ковчега на новому возі з Авінадавового дому, а Узза та 
Ахйо провадили того воза. 

А Давид та ввесь Ізраїль грали перед Божим лицем з усієї сили, - і з 
піснями, і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, і на цимбалах, і на сурмах. 
І прийшли вони аж до Кідонового току, і простяг Узза свою руку, щоб 
підхопити ковчега, бо воли нахилили його. 

І запалився на Уззу гнів Господній, і Він убив його за те, що простяг руку 
свою до ковчега. І помер він там перед Господнім лицем… 

І зажурився Давид тим, що Господь убив  Уззу, і він назвав ім’я тому 
місцю: Перец-Узза, і так воно зветься аж до цього дня.  
І того дня Давид злякався Бога, говорячи: “Як я внесу до себе Божого 
ковчега?” 

І не повіз Давид ковчега до себе, до Давидового Міста, а направив його 
до дому гатянина Овед-Едома. 

І пробував Божий ковчег із домом Овед-Едома в його домі три місяці. А 
Господь поблагословив дім Овед-Едома, та все що було його.  

Дякую тобі, Брат Мур, за читання Писання для мене. Пробачте, я не 
можу так прочитати. 

Тепер я хочу, щоби ти прочитав із Марка 7:7. Ми прочитаємо перші сім 
віршів із 7 розділу Євангелія святого Марка. 
 І зібрались до Нього фарисеї, та деякі з книжників, які прибули із 
Єрусалиму, 
 і побачили, що деякі з учнів Його їли хліб руками “нечистими”, цебто 
невмитими. 
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 Бо фарисе й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як 
старанно не вимиють рук; 
 а вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й 
іншого, що вони прийняли, щоб додержувати: миття чаш і глеків, і 
мідяного посуду. 
 І запитали Його фарисеї та книжники: “Чому учні твої не живуть 
за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?” 

 А Він їм відказав: “Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як 
написано: 

“Оці люди устами шанують Мене,  
серце  ж  їхнє   далеко   від   Мене. 
Та однак надаремно шанують Мене, 
бо навчають наук - людських заповідей”. 

 Давайте помолимося: 

105. Дорогий Господь, вшануй Своє Слово, і хай воно виконає те, до чого було 
призначене. І використовуй нас, як зброю для його пропо-відування і 
наші вуха, щоби чути Тебе, і наші серця, щоби прийняти це. Ми просимо 
в Ім’я Ісуса і на славу Бога. Амінь. 

106. Тепер моя тема через декілька хвилин… 

107. Ми маємо телефонний радіозв’язок по всій країні сьогодні. І 
слухаючи це, мій хороший друг Рой Бодерс, котрий був сильно 
розтривожений вчора вечором. Вчора я забув про те, що ми були на 
зв’язку. Рой, де би ти не був, в Церкві Сан-Хосе, або в Церкві Брата Мак 
Хугса, або ще десь, не бійся, мій Брате, все буде добре. Сиди спокійно. 
Ти тільки… Він відкрив це мені, Рой. Не знемагай сину, май віру в Бога. 
108. Сьогодні вранці моєю темою являється: “Намагання служити Богу 
з відсутністю волі Божої на це”. Це здається дуже дивним, але в цьому 
хай допоможе нам Бог. 
109. Ще одне хочу я сказати сьогоднішнього ранку – я дуже радий 
присутності серед нас свого дорогого друга і молодого хлопця. Багато 
людей на радіозв’язку знають про кого йде мова. Сьогодні його 93-й день 
народження, це Брат Біл Даух, який сидить тут, напроти мене, у віці 93-и 
роки. 

110. Декілька років назад лікар сказав: “Він не зможе жити”. Він лежав 
під кисневою подушкою і його кохана дружина зателефонувала мені і 
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єдинственники і трієчники, заради популярності ви організувались, щоби 
відрізнятись. Ви зробили деномінації, і ви вмерли. Ви ніколи не 
підійметесь назад. Але дивіться – вам слід було стояти з Божим 
оригінальним… Він вивів вас із цієї Асамблеї, щоби зробити вас 
народом, але ви організувалися прямісінько назад, до тієї ж самої 
блювотини…(пробачте мені) звідки ви вийшли. Як пес повертається до 
своєї блювотини і свиня в своє болото. Прошу вибачення за це 
промовлене. Це не для говоріння з кафедри. Бачите? Я тільки сказав це 
по тілесному. Зауважте тепер. Я мав на увазі блювотину – саме так я 
хотів сказати. Слово було нормальним, але неправильно вжито. Бачите? 
Використано вірно, але не так прозвучало. Блювотина: “Як пес 
повертається до своєї блювотини”. 

282. Якщо Асамблеї Божі, Генеральна Рада, організовані П’ятидесятники 
в першу чергу, ввійшли в це настільки, що не можуть прийняти 
одкровення, то чи не знаєте ви, єдинственники, що ви чините те ж саме? 
Як же ви можете прийняти Послання про сім’я змія, вічну безпеку і всі 
інші справи, які відбуваються? Ви настільки щільно організувалися, що 
не впускаєте це в свої двері. Те ж саме зробив Валаам, але Бог не міняв 
Своїх думок і намірів. 

283. Тому Валаам звернувся: “Господи, подивися, у мене є реальна 
можливість зараз стати кимось. Ти знаєш, що я був ніким, але маю 
можливість стати кимось. Що Ти скажеш про це, Господи? Йому ніколи 
не слід було говорити таке! Він точно і чітко знав, що йому сказав 
робити Бог?  

284. Таке ж чинить кожен із вас, хто христить в ім’я Отця, Сина, Духа 
Святого та з іншими питаннями Біблії, які повинні повстати в цей день. 
Хіба ви не знаєте, що потрібно робити з цим?  Прийняти це! Коли ви 
бачите, як Бог ясно підтверджує це, як Істину, і це, як Бог розтлумачує 
Своє власне Слово. Але чи зробите ви це? Ні. Ваші організації не 
дозволять вам зробити цього. 

285. Багато служителів в Тусоні слухають сьогодні вранці. Брат Гілмор – 
я нічого не маю проти тебе, Брат Брок, Перша Асамблея і Церква 
взаємодопомоги. Я знаходився там постійно, але ви навіть не дозволили 
ввійти до вас. Звичайно ж ви і не могли цього зробити. Ви не можете, бо 
ж залишаєтесь тими, ким є. Ви не можете прийняти одкровення, тому що 
ви організувалися. І слухайте, саме так, як Озія був вбитий по причині 
свого фальшивого натхнення, так і багато інших Християн втрачають 
свої духовні переживання в цих старих мертвих деномінаціях, тому що 
вони простягають свою руку на ковчег, тоді, як вони не призначені 
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271. Чи вірите ви, що Валаам був пророком? Біблія говорить, що був. Ви 
вірите, що він був пророком? Пригадайте тепер, що Валак прийшов до 
нього і сказав: “Іди і прокляни цих людей, тому що вони заполонили 
землю, вони навіть не деномінація і не народ, вони всього лише табун 
розсіяних, а ми церковні сановники цієї країни. Іди і прокляни тих 
людей, і я за це заплачу”. 

272. Валаам зробив саме так, як і слід робити пророку. Він сказав: “Я не 
піду. Почекайте ніч, і дозвольте побачити, що скаже на це Бог”.  

273. Так що,він пішов, сказав: “Господи, ось люди прийшли до мене, 
вони хочуть, щоб я пішов і прокляв тих людей. Що Ти скажеш мені 
робити в цьому питанні?”  

274. Бог сказав: “Не ходи, бо ж це Мої люди”.  

275. Валаам повернувся і сказав: “Повертайтеся до себе додому. Я не 
піду з вами, бо Бог сказав не робити мені цього”. І це було Боже 
першопочаткове оригінальне Слово: “Не ходи”. 

276. Потім вони повернулися і сказали: “Ти знаєш, твій єпископ не хоче 
слухати”.  

277. “Добре – сказав цар – я скажу вам, що ми зробимо. Він має деяку 
потребу в грошах, і я вірю, що це переконає його. Або, можливо, я 
зроблю його пресвітером, або дам йому що-небудь ще грандіозно–
суттєве. Можливо я зроблю його єпископом, але вам не слід говорити 
йому про мої плани. Я скажу вам, що зроблю. Ви, хлопці, недостатньо 
освічені для того, щоби переконати його. Ваші “передай”, “піди”, 
“скажи”, не правильні. Він не послухає вас. Ми пішлемо справжню 
наукову команду, більш високого рангу”.  

278. Вони прийшли туди і сказали: “Доктор Валаам, вітаємо тебе. Я 
привіз вітання від царя”.  

279. “Доброго ранку, брати”. Бачите?  

280. “Так, Доктор Валаам…”. О, яка лексика, і як вони під’їхали до нього 
словесно. І сказав: “Цар сказав, що звеличить тебе і виявить тобі честь. 
Вони пожертвували тобі стільки грошей, щоби ти прийняв це 
замовлення, але цар сказав, що він дасть втроє і вчетверо більше, якщо ти 
погодишся”. Тоді у Валаама засвербіли руки. З’явилися нерозсудливі 
думки і він почав крутити своїм мозком. 

281. Пам’ятайте тепер, він кликав до Бога через помазання, але відсунув 
Бога просто вбік від першопочаткового оригінального плану. І це саме 
те, що зробили п’ятидесятники! Щоби бути популярними, це ви 
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сказала: “Брат Бранхам, якщо ти хочеш побачити свого старого друга 
Білла живим, то тобі краще виїхати негайно”.  

111. І одна із моїх шин зіпсувалася, і колесо застукотіло, і я геть 
пошматував шину, коли я їхав до нього. Якраз я виходив із кімнати 
відпочинку на бензоколонці в Огаййо і побачив видіння. І там стояв Брат 
Даух в церкві з простягнутою рукою для привітання. Воно змінилося, і я 
побачив його йдучим по вулиці, і потискаючого мою руку. Було сказано: 
“Йди і скажи йому. “ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ”. 

112. Йому тоді було близько 90-то років. У нього був серцевий приступ із 
зупинкою серця з повною серцевою недостатністю. Дуже проникливий 
лікар. У нього був прекрасний лікар – єврей, котрий зустрів мене в 
прихожій і сказав мені: “У нього немає жодного шансу вижити”. 

113. Я зайшов в палату і простяг свою руку під кисневим тентом і сказав: 
“ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ! Ти не помреш зараз”. 

114. Через тиждень, коли я вийшов за кафедру проповідувати своє 
Послання, ось йде Брат Даух, йде через приміщення. І коли я зайшов в 
ресторан Фьор, тобто Блакитний Кабан, з протилежної сторони, в 
Луїсвіллі, він якраз виходив із своєї машини, йшов по вулиці, 
протягнувши руку - в точній відповідності із Словом Господа. Було це 
три чи чотири роки тому, а він сидить тут в Шрівпорті (подорожує по 
країні автомобілем, а не літаком) цього ранку. “З днем народження Брат 
Даух”. Прийми це звідусіль із континенту. Благословить тебе Бог! 
115. Я христив його, він був до цього віруючим в догмат трійці… на 
одному з перших моїх зібрань, коли Брат Бенкс Вуд дав йому свій одяг 
(як ви бачите – він міцної статури чоловік). Він зайшов в басейн і я 
христив його, коли йому було близько 85-ти років, в Ім’я Господа Ісуса. 
Він сказав, що ніколи до цього не міг себе почувати так зручно, поки не 
знайшов цю безпечність, і тоді він отримав той день народження, де він 
ніколи не постаріє. Це правильно – це велика земля. Зараз він живе і 
навіть очікує побачити прихід Господа. Таке може бути. Але якщо він 
засне, і ми одного разу прокинемося, то він піде першим. Справді. Тому, 
Брат Даух, немає нині шляху, щоби упустити це. Ти перебуваєш саме на 
цій лінії. Стій тут, мій Брате, і Бог благословить тебе. Я дякую Богу за 
цю добру людину і за подаровані йому ці роки. 

116. В книзі Параліпоменон: “Намагання служити Богу з відсутністю на 
це волі Божої” Бог є Верховним повелителем, і потрібно зрозуміти це 
перш за все. Люди сьогодні дивуються відсутності в нас пробудження. 
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Чи вірите ви в те, що Бог є Верховним повелителем? Бачите, Біблія 
говорить про це”. 

117. І ми стараємось… Як я одного разу розмовляв з групою моїх добрих 
баптистських братів і вони сказали: “Брат Бранхам, ми можемо мати 
пробудження тільки тоді, коли ми беремо Слово, слово за словом, 
сторінку за сторінкою, букву за буквою”. 

118. І я сказав: “Я теж вірю, сторінка в сторінку”. Він сказав… Я сказав: 
“Вони старались робити таке весь час”. 

119. Він сказав: “Але нам потрібно знайти грецьке тлумачення Слова, і 
що говорили греки”. 

120. Я сказав: “Я не читав дуже багато, але читаючи історію церкви і 
Нікейського Собору, і до Нікейського Собору, і про Нікейських отців, - і 
всі вони сперечалися про грецький переклад. Цьому вже дві тисячі років. 
Один говорив: “Це означає ось це”, а інший говорив: “Це означає те”. 
Грецьке слово означає ось це. 
121. Саме ось так і в нашій мові, наприклад слово “бачити” (Англ.мова 
“see” – пер.). Вживаючи це слово, ви можете мати на увазі “накопичення 
води”, “я розумію”, або таке інше. Слово “набридло” (англ.мова “bored” 
– пер.) може бути: “бурова свердловина”, “прогулянка”, або “ти мені 
набрид”, або “ти заплатив за мою їжу”, або може ще багато дечого 
означати. І ці маленькі голосні звуки змінюють все значення слова. Ось 
тому ви не зможете цього зробити ніколи. Бог записав це таким ось 
методом, тому що… 

122. Все Слово натхненне, інспіроване, і Він сказав це: “Я вдячний Тобі 
Отче, що Ти втаїв це від очей мудрих і розумних, і відкриєш (амінь) це 
дітям, котрі будуть знати”. Це одкровення від Нього – як я і говорив в 
останній вечір. Відкриє це дітям (немовлятам). 

123. Я сказав: “Пане, так не вийде”. Я сказав: “Пробудження ніколи 
не прийде, поки суверенний Бог не пішле це. І після цього Він може 
вибрати нікчемного простофілю, який не може навіть написати своє ім’я, 
і використати його, - того, котрий погано знає англійську, не кажучи вже 
про грецьку. 

124. Саме таке Він робив під час проповіді Петра в П’ятидесятницю. Ви 
знаєте, що він навіть не міг розписатися, (не вихований) не культурний і 
не грамотний. Але Бог чинить діла таким незвичним шляхом для нашого 
інтелектуального мислення. Це робить Його Богом. Якщо би Він взяв 
групу теологів і церковних сановників, то вони би сказали: “Цей 
дотепний Кайяфа! Гляньте, саме в нього це повинно бути”. Але Бог 
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було для іншого часу. Він тільки сказав те, що повинен був сказати: “Я 
завжди роблю те, що (робить) бажає Отець”, і це дотримування Слова 
Його. “Якщо моє життя і мої діла не відповідають Його Слову, і що я 
повинен робити, тоді не вірте Мені, Я не Той , але якщо Я чиню, тоді 
вірте Мені по вчинках”, - так Він сказав. 

263. Зауважте тепер, що ці обов’язковості повинні бути виконані.  
264. Тепер дивіться – Бог не відкрив це їм через Свій передбачений 
шлях. Він відкрив це через натхнення, котре було в неправильному руслі. 
Бачите, натхнення може рушити добре, але якщо це не в тому руслі, то 
піде далі невірно. Схоже до того, як куля вистрілює в мішень. Летить 
просто до мішені, але порив вітру може відхилити її. При їзді на 
автомобілі по дорозі зі швидкістю 60, 70 миль в годину, порив вітру дме 
на вас. Ви можете випростувати колеса і вирушити на дорогу знову, але 
неможливо зробити таке з кулею. Немає у неї коліс для вирівнювання, і 
вона мине мішень. Бачите, їй потрібно летіти своїм першопочатковим 
шляхом. 

265. Тому і Слово Боже повинно рухатися по першопочатковому руслі. 
Ніякий, навіть найменший   порив вітру не здує Його, ніяка деномінація 
чи ніщо інше не здує Його, ніяке гоніння Його не здує, Воно 
направляється до мети! Воно повинно попасти туди. І потім Бог, коли 
Воно потрапляє в ціль, то Бог підтверджує Його: “В яблучко (мішень)”! 
Саме це, що Він про Нього сказав. Це є в Писанні: “ТАК ГОВОРИТЬ 
ГОСПОДЬ: Це виконається!” Ось де це. Бачите? Ось, що вам потрібно. 

266. Бог не відкрив це Своїм передбаченим шляхом. Тому вони відійшли 
від Його Слова, і поза  належним періодом часу – саме так, як і 
відбувається у них сьогодні. Коли людина, байдуже наскільки вона щира,  
намагається  зробити  Йому  послугу  поза  Його  передбаченим шляхом, 
то завжди такі люди псують справу. Як Валаам. Валаам думав, що він 
служить Богові.  
267. Ви думаєте, що Бог говорить неправду? Чи міняє Він коли-небудь 
Свої думки, наміри? На жаль, але люди діють сьогодні так, ніби Він таке 
робить. Коли Він говорить жінкам не стригти волосся, то вони говорять: 
“Ми можемо його стригти, Доктор Такий-то і такий-то сказав, що 
можна. Брат Такий-то і такий-то сказав, що ти всього лише обмежена 
недалека людина. “Бачите?” 

268. “Так, чи може це бути? Те бути?”.  

269. “Так, Такий-то і такий-то сказав це”. 

270. Бог не змінює свої думки. 
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258. Саме слово пророк означає: “той, хто відкриває Слово Боже”. 
Тлумачення приходить тільки таким чином. І ось чому сьогодні ми маємо 
таку потребу в цій великій особистості, котра обіцяна бути посланою нам 
у вигляді пророка Іллі, бо ж це буде одкровення від Бога, яке стане 
відомим нам через підтвердження, і вкаже на день і на час, який Бог 
пообіцяв, що це буде. І пам’ятайте, що він буде говорити проти. Завжди 
так було, завжди так буде. Відкинутий, як і полова відійде… Спочатку 
його будуть признавати, тому що полова підтримує пшеницю, тільки до 
тих пір, поки в змозі тягнутися до сонця. П’ятидесятники будуть тільки 
прикриватися Посланням, і відчиняти двері до тих пір, поки воно не 
розсіється, а тоді полова відділиться, і пшениця залишиться лежати в 
присутності сонця, і буде дозрівати на сонці. 
259. Тут не може бути ніякої деномінації – пам’ятайте про це. Присутній 
тут брат Джек, історик, і багато інших теж. Завжди після трьох років 
пробудження утворювалась деномінація. Це вірно? І це останній 
дивовижний рух Божий в ці останні дні, продовжується вже двадцять 
років, і він знаходиться на мільйони миль в стороні від деномінації, 
постійно віддаляючись, і полова відділяється і не має співробітництва з 
нею. Бачите? Це завжди відділяється. Не може бути нічого більше – це 
тільки пшениця зараз. Але ми такі зелені. Це вірно. Повинні полежати в 
присутності сонця для дозрівання – і це все, що потрібно. Дуже зелені, 
сирі, недоспілі, у нас немає щирості, посвячення і діл, які повинні би 
бути серед нас, щоби знали, що Дух Живого Бога приводить в рух Своє 
Слово, і все ще показує нам найважливіше. 
260. У нас повстали неправдиві помазанці. Для чого? Щоби обманювати. 
Біблія говорить, що вони будуть це робити, як Янній та Ямврій 
противились Мойсеєві, так і ці будуть противитися в останні дні. Бачите? 
Вони роблять те ж саме – йдуть поряд і видають себе за когось – саме 
так. Бачите? Будьте уважні. Споглядайте на вчення Біблії. Дивіться на 
послання, яке прямує за їхніми знаменнями. Чи це та ж сама школа 
послання? Забудьте його.  

261. Бог посилає чудеса і знамення, щоби привернути увагу Його людей. 
Коли Ісус виступав тільки із зціленням хворих і іншим, то таке робили і 
пророки. Вони думали: “О, слава, Він прийшов, Він стане фарисеєм, Він 
стане садукеєм”. 

262. Але Він сказав: “Ви змії і породження єхидни”. Сказав: “Ви від 
батька свого диявола, і його діла чините”. Сказав: “Якщо не будете їсти 
плоті Сина Людського і пити Крові Його, то не будете мати в собі 
Життя”. Він не пояснив їм. Він не повинен був пояснювати. Алілуйя! Це 
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зійшов і взяв рибаків, котрі не могли навіть написати своїх імен. Ось 
кого Він взяв. Це – Бог. Він бере де-кого, хто є нічим і робить “щось” із 
нього для Своєї Власної Слави. Він із хаосу створив Едем. Це є Бог. 
125. Якщо хто–небудь має механіку  для пробудження, то це наш 
знаменитий Брат Біллі Грехем. Механіка – це добре, але механіка не в 
змозі привести це в рух. Необхідна динаміка для приведення в рух. Ви 
можете збудувати автомобіль, вмістити туди сидіння, зробити добрі 
поршні, і науково доказати як це все буде працювати, але доки не 
з’явиться динаміка там – це всього тільки мертвий шматок заліза.  
126. Тому під час пробудження в Уельсі – одним із найпізніших наших 
пробуджень до наших П’ятидесятників, жоден не знав про початок 
пробудження, а лиш тільки група людей. 

127. Тепер, коли наш друг Біллі Грехем збирає тисячами в одному місті 
пресвітеріан, лютеран, п’ятидесятників – до тридцяти тисяч народу за 
два тижні, і вони приходять і віддають свої серця Христу, а потім 
повертається через два тижні і не в змозі знайти і одного. Бачите – це 
механіка. Але тільки дозвольте Богу по Його суверенній милості 
проговорити до якого–небудь нікчемного простофілі, котрий взагалі 
ніщо, і хай Його Дух зійде на місто, то чоловіки не зможуть ходити на 
роботу, а жінки не зможуть мити посуд, дівчата залишуть грядки, 
кричучи і плачучи з піднятими вгору руками. Це – пробудження по волі 
Бога. 
128. Розповідали про одних шанованих людей із церкви, що поїхали в 
Уельс зрозуміти і пізнати механіку цього пробудження в Уельсі. І коли 
вони зійшли з корабля в своїх високих капелюхах і комірцях, то 
побачили невисокого зросту поліцейского, який розмахував своїм 
кийком і насвистував, і вони сказали: “Добрий чоловіче, чи не скажеш ти 
нам де тут знаходиться Уельське пробудження?” 

129. Він сказав: “Так, мої Брати. Ви стоїте посеред цього”. Він сказав: 
“Зрозумійте, я є Уельським пробудженням, тому що це пробудження в 
мені”.  

130. Це суверенно! Це саме те, що робить Бог. Тільки Він один має право 
післати пробудження. Не отримання всієї механіки, але це є молитва до 
Бога, щоби Він зіслав динаміку.  

131. Він відкриває Слово Своє тільки в призначених. Коли я вживаю 
слово призначувати… Недобре вживати це слово прилюдно, особливо в 
змішаній аудиторії арміністів і кальвіністів. Не думайте, що я все знаю, 
але вони обоє неправдиві, згідно Писання. Милість – це те, що Бог 
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створив для мене, діла – це те, що я роблю для Нього. Бачите? Тоді ви це 
отримали. Якщо вилазите на одну із двох гілок, то обов’язково опинитеся 
на самому кінці гілки і не можете повернутися назад. Думаю, що 
послання Ефесянам зводить їх разом. 

132. Коли я вживаю слово призначені, то не думайте, що я… Є одне 
слово мною знане, котре… Це Боже передбачення, бачите, що Він знав, 
Він не може сказати… Він помер для того, щоби всі могли спастися – 
Він це зробив, але через Своє передбачення Він знав хто спасеться, а хто 
ні.  Бачите?  Це те,  що  він  знає.  Я не  знаю  цього,  і ти не знаєш цього 
– тому ми в наполегливій праці добиваємося свого власного спасіння, в 
остраху і тремтінні.  
133. Бог розприділює Своє Слово на протязі всіх століть. Його 
передбачення змушує Його розприділяти призначені обставини в церкві і 
в людях, як Він і робив таке від початку. І далі проповідуване Євангеліє 
для призначеного віку відкривається тільки призначеним людям. Всі 
решту не бачать цього. Бачите? “Славлю Тебе, Отче, що ти втаїв це від 
очей мудрих і розумних, і відкрив це дітям, котрі зрозуміють”. Це – 
призначення. Він не зробив це, як ми можемо сказати, наприклад: “Я 
виберу тебе, а тебе не виберу”. Через Своє передбачення Він знав, що ми 
будемо робити.  

134. Через свою безмежність… Чи вірите ви в те, що Він безмежний? 
Якщо би Він таким не був, то не був би Богом. Подумайте тільки – 
будучи безмежним, Він знав кожну блоху, що коли-небудь жила на землі, 
і скільки раз блохи кліпнуть своїми очима, і скільки жиру було в кожної 
блохи, і кожну травинку, і де вона буде рости. Це безмежність. Ми є 
обмеженими, ми спотикаємося в темноті. Бог уподібнив нас вівці, у нас 
повинен бути керівник, лідер. І цим керівником не являється людина, 
ним являється Дух Святий, Дух Христа серед нас. “Ще трохи і світ уже 
не побачить Мене”. Його фізична сутність була вознесена до престолу 
Божого, де Дух був на престолі; тепер Ісус Христос перебуває на 
престолі. “Ще трохи і світ уже не побачить Мене, але ви побачите Мене, 
бо я буду з вами аж до кінця світу, навіть в вас”. Престол Христовий, 
Престол Божий вбудований в твоє серце. І Він засідає на Божому 
Престолі, але в Тисячолітньому Царстві Він сидить на Своєму власному 
престолі, бо Він поклявся, що Він поставить цього чоловіка, - Свого 
Сина, Сина Давидового, щоби сісти на Його троні.  
135. Тепер Він відкриває ці речі через Своє передбачення тим, котрих 
Він призначив на ці діла, в іншому випадку вони би не бачили цього. 
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глибше зараз. Бачите? Ввійдіть в це глибше. Не ображайтеся тільки, але 
будьте шанобливими. 

251. І зауважте – це також повинно прийти до людини через Божий 
вибір. Не через деномінаційний вибір, не через людський вибір, але через 
Божий вибір. І якщо це Послання від Бога, і це велике одкровення від 
Бога, то це повинно прийти до Його пророка. Якщо бажаєте місце з 
Писання про це, то це є в Амоса  3:7. Розумієте? Так ось, це повинно 
бути.                                                                                                                                    

252. Необхідна наявність 5-и речей. Це повинно бути вчасно. Це повинно 
бути в той час, про який промовив Бог, що це буде. Це повинно бути 
написано в Слові Божому. Це повинно бути в пору Божого часу, бачите. 
Це повинно бути через Божий вибір. 

253. І Бог не має потреби, щоб хто-небудь із нас тлумачив Його Слово. 
Бог Сам Себе розтлумачує. Він не має потреби в наших семінаріях. Йому 
не потрібна наша мудрість – це нісенітниця. Бачите? Єва прийняла це, та 
через свою мудрість випустила тлумачення. 

254. Кажуть: “О, цей хлопець такий спритний і розумний чоловік”. Так, 
але це ні про що не говорить. Звичайно. Ахав був дотепним. Цар 
Валтасар – був модним і дотепним. Диявол був вишуканим, хитрим і 
підступним, і ніхто не міг йому протистояти, взагалі ніхто. 

255. Не будьте залежні від мудрості, але будьте залежні від Бога. Бачите? 
Хто є Бог? Він є Слово. І як же Він розтлумачує Своє власне Слово? 
Слухайте зараз дуже уважно і не випустіть цього. Як Бог розтлумачує 
Своє власне Слово? Через виконання Його, не одного чогось десь, а 
всього Його завжди в призначений відрізок часу.  

256. Не сказано: “Ной, йди проповідуй від натхнення”, але: “Збудуй 
ковчег, змайструй двері, постав все таким ось методом, і таким чином”. 
Що, якби він поклав двері зверху замість низу? Що, якби він поклав 
вікно внизу, а двері вверху? Бачите? Проведення справи повинно бути 
доручене у відповідності з часом, тому що це є саме те, що збирається 
використати Бог. Це повинно відбуватися ось таким чином і повинно 
прийти через натхнення.  

257. Я чув як одного разу один хлопець сказав: “Я вірю, що цей чоловік 
молиться за хворих, і це чудово”. Я вірю, що він пророк Божий; але не 
вірю в нього, як учителя, ну, якщо би він був з церкви “тільки Ісус”. Що 
за…як би ви назвали таку особу? Людина навіть не знає, що вона 
говорить.  
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одинадцяту, а мені потрібно закінчити об одинадцятій. Я постараюся 
якомога швидше.) Байдуже наскільки щиро людина намагається служити 
Богові, не важливо наскільки щиро, наскільки з помазанням, у 
пресвітеріанців, баптистів, п’ятидесятників, байдуже ким вона є – 
єпископом,   дияконом,   пастором,   євангелістом,   пророком,   ким 
завгодно – але п’ять обов’язковостей, які перш за все повинні бути 
прийняті до уваги. Байдуже скільки помазання і як гарно це виглядає, як 
люди кричать і все інше роблять в Дусі – але є обов’язковості (в англ. 
мові дослівно – “потрібно”, “обов’язково”, “повинно”-ред. пер.). 

247. Тепер, браття мої, поки ви готуєте папір, чи в змозі ви зрозуміти 
тепер чому? Пам’ятайте, що ви думаєте і навчаєте поміж собою (я кажу 
зараз на весь континент), що ніби-то я не вірю в говоріння на мовах 
(різних мовах). Я вірю в говоріння іншими мовами, але ви можете 
розмовляти іншими мовами і не мати Святого Духа. В  1 Коринтян 13 
розділі сказано: “Навіть якщо я розмовляю мовами людськими і 
ангельськими, але без любові, я все ж є ніщо.” Бачите? Це помазання 
Святого Духа, яке не має нічого спільного з душею, там всередині тебе. 
Ти можеш розмовляти мовами і відкидати Слово. Я бачив таке і ви  
бачили також. Бачите?  Жінка  може  проповідувати  Євангеліє  і… 
Бачите? Вони можуть все робити…обстригати своє волосся і 
продовжувати кричати і говорити мовами і інше. Саме так, вам потрібно 
стати на одну лінію з істиною Слова.  
248. Зауважте! Байдуже, наскільки щирою може бути людина, байдуже 
наскільки сильно вона використовується Богом, байдуже ким вона є, 
вона повинна це мати, необхідно…Речі, про які вона говорить  
обов’язково повинні бути своєчасними по Біблії. Дехто говорить: 
“Добре, коли Мойсей …”  Я знаю, що робив Мойсей, але це не те, що Бог 
робить зараз, тридцять років тому Лютер сказав: “Це може бути чудово, 
але це не те”, що Він чинить сьогодні. “Добре, 40 років тому зійшла  
П’ятидесятниця”. Але це не те, що Він робить сьогодні. Бачите? Це 
повинно бути своєчасним.  

249. Необхідно, щоби це було згідно Писання. Це повинно бути в певний 
період часу, це друге. По-третє, це повинно відповідати тому, як 
сказано в Слові Божому, як це станеться. 

250. Я можу сказати: “Слава Богу!”  Дух Святий зійшов на мене, алілуя, 
саме так, як в день  П’ятидесятниці”. Але сьогодні таке може відбутися 
по-іншому. Він зійшов на Давида також, чи не так? Звичайно, зійшов. 
Зійшов на Озію, але це було не вірно! Бачите, вам потрібно зрозуміти це 
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Стояти прямо тут, дивитися прямо на це, і не мати можливості побачити 
це. 
136. Хто із вас бачив коли-небудь картину корови в кущі, що потрібно 
дивитися і дивитися? Чи бачили ви її коли-небудь? Чи бачили картину 
Христа в кущі, або в небесах, в хмарах? Розумієте, художник так це 
улаштував, що на неї потрібно дивитися тільки певним шляхом. І коли  
одного разу ви бачите це, то не можете більше бачити нічого іншого, а 
тільки це. Кожного разу дивитеся і бачите це. Чи багато з вас бачили такі 
картини? Звичайно бачили. 

137. Це є шлях Самого Христа, Євангеліє, Послання. Коли ви одного разу 
побачите Послання часу, то не можете уже бачити нічого більше, але 
тільки Послання. І це – все. Все решту відійшло. Коли одного разу ви 
побачили Послання, то все решту лише наповнювач (бачите? так?).   

138. Таке було в часи Ноя. Коли Ной і його група побачили Послання, то 
нічого більше не мало значення. Коли група Мойсея побачила це, то вже 
нічого більше не мало для них значення. Коли Іванова група побачила це, 
то нічого більше не мало значення. Коли група Ісуса побачила це, то 
нічого більше не мало значення. Коли Апостольска група побачила це, то 
нічого більше не мало значення. Коли група Лютера, група Веслея, група 
П’ятидесятників побачили це, то нічого більше не мало значення – вони 
відійшли від усього. Чому? Через Його передбачення. Він передбачив 
цим подіям статися. 

139. Він вибирає Свою власну особистість через Своє передбачення. Як 
Він сказав в посланні до Римлян 8-й розділ, що Ісав…, що вибір Божий 
дійсний і безпомилковий. Ісав і Яків – вони обоє народилися від святих 
батьків близнюками, щоби Його вибір міг бути в дійсності вірним та 
істинним. Він сказав: “Я зненавидів Ісава і полюбив Якова”, навіть ще до 
народження хлопчиків. Бачите? Він знає, що є в людині, Він знав це з 
самого початку, отже, Він може робити всю роботу саме в потрібний час. 
Ми всі такі нервові і марнотливі, але ви ніколи не побачите Його в 
марнотному хвилюванні. Вони не могли теж, бачите? Все працює добре, 
саме так як треба, як годинник стукає. 
140. Всі ці передбачені події – всі ці жінки з коротким волоссям і 
чоловіки з довгим жіночим. Я бачу таких навіть із завивкою на бігудях. 
Яка ж це спотвореність!  Це  результат  Едему  Сатани. І  погляньте  на 
неї – вона прагне обрізати своє волосся, як її чоловік. А її чоловік 
відпускає своє волосся, як у жінки. І вона носить його одяг, а він носить 
її нижню білизну. Ось ви де. Вона стає подібною на чоловіка, а він стає 
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подібний до жінки. Бачите – це Сатанинський Едем – протилежний 
створеному Богом від початку. Це істина. 
141. Якщо я не почну, то ми ніколи цього не торкнемося. Але ці всі речі, і 
як Він це здійснює, і хто це буде виконувати – все це Його власний 
вибраний шлях. Він вибирає. Тільки так Він бажає, щоб це чинилося. 

142. Як я чув Брата Перрі Гріна – нашого пастора в Тусоні, який 
проповідував одного разу вечором про те, що Бог створив все певним 
чином. Я забув який текст, але він сказав: “Ось бажаний Богу шлях, і 
саме так Він це чинить”. Так, це вірно. 

143. Тепер, хто з нас насмілиться сказати Йому, що Він неправий? Хто 
наважиться встати перед лицем Божим і сказати: “Ти неправий Господи. 
Тобі потрібно це зробити так, як я хочу це зробити, або як доктор Такий-
то сказав, що це треба так зробити?” Хто ж це такий – то нічого більше 
не мало значення. Коли група Мойсея побачила це, то вже нічого більше 
не мало для них значення. Коли Іванова група побачила це, то нічого 
більше не мало значення. Коли група Ісуса побачила це, то нічого більше 
не мало значення. Коли Апостольска група побачила це, то нічого більше 
не мало значення. Коли група Лютера, група Веслея, група 
П’ятидесятників побачили це, то нічого більше не мало значення – вони 
відійшли від усього. Чому? Через Його передбачення. Він передбачив 
цим подіям статися. 

139. Він вибирає Свою власну особистість через Своє передбачення. Як 
Він сказав в посланні до Римлян 8-й розділ, що Ісав…, що вибір Божий 
дійсний і безпомилковий. Ісав і Яків – вони обоє народилися від святих 
батьків близнюками, щоби Його вибір міг бути в дійсності вірним та 
істинним. Він сказав: “Я зненавидів Ісава і полюбив Якова”, навіть ще до 
народження хлопчиків. Бачите? Він знає, що є в людині, Він знав це з 
самого початку, отже, Він може робити всю роботу саме в потрібний час. 
Ми всі такі нервові і марнотливі, але ви ніколи не побачите Його в 
марнотному хвилюванні. Вони не могли теж, бачите? Все працює добре, 
саме так як треба, як годинник стукає. 
140. Всі ці передбачені події – всі ці жінки з коротким волоссям і 
чоловіки з довгим жіночим. Я бачу таких навіть із завивкою на бігудях. 
Яка ж це спотвореність!  Це  результат  Едему  Сатани. І  погляньте  на 
неї – вона прагне обрізати своє волосся, як її чоловік. А її чоловік 
відпускає своє волосся, як у жінки. І вона носить його одяг, а він носить 
її нижню білизну. Ось ви де. Вона стає подібною на чоловіка, а він стає 
подібний до жінки. Бачите – це Сатанинський Едем – протилежний 
створеному Богом від початку. Це істина. 
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235. Пам’ятаєте Озію в дні Ісаї – цього молодого царя. Озія був великим 
мужем, помазаним мужем, і Бог благословив його. Я вже проповідував 
вам тут про це. Одного разу він настільки загордився, і подумав, що він 
може виконувати служіння священника. І він взяв… він став перед 
Господом і священник сказав йому: “Не роби цього Озія!” Він 
продовжував звеличуватися, пророк нічого не міг йому сказати більше. 
Священники знали порядок, дотримувались цього порядку. Він сказав: 
“Це не твоя справа, Озія! Не роби цього!” 

236. Він видав їм: “Замовчіть!” І він вийшов з вогнем, щоби принести 
жертву, і зробити роботу священника. Він був помазаним царем, але не 
священником. І ті священники намагалися сказати йому: “Ти чудовий 
цар, ти маєш помазання і Бог нас благословив, але ти цар, а не 
священник”. 

237. І вам пасторам, ніколи ні слід говорити те, що слід говорити 
пророку, або євангелістам говорити що-небудь пастору. Бачите? Кожен 
має свою службу, функцію, якщо це досконало ототожнено. 

238. Тому він ввійшов з кадильницею, і був вражений проказою і помер. 

239. І ось тут цар Давид, котрий намагався зробити те ж саме. Він взяв це 
на себе. “Добре, це чудово!” Оглянув людей: “Що скажете, капітани? У 
вас тисячі підлеглих”. 

240. “Слава Богу, Давиде, я відчуваю Дух”. О, о відчував! Він відчував 
це. “Що скажеш, Давиде? Ти відчуваєш це?”  

241. “Слава Богу, це на мені! Давайте провіримо це і побачимо – чи вірно 
це. В якому місці ковчег має бути”. 

242. “З нами! Він належить нам”. 

243. “З ким ми порадимося?” Звичайно, ковчег також належав Ізраїлеві, 
як і земля, не филистимлянам. Це вірно. “Це наше. І як… я теж відчуваю 
помазання”. 

244. Сотники і вся конгрегація кричали: “Слава Богу!”. Вони плескали, 
кричали і танцювали, і скакали. 

245. У них був Дух,  але як ви вважаєте  –  що думав про це Отець? “Я ж 
послав туди Натана, пророка. Вони знають, що робити, і Давид також 
знає, але зараз він прийшов в захоплення, і переступив за свою межу, і 
взявся за цю справу”. 

246. Добре, зауважте собі, “взяти на плечі” – ось яким був 
першопочатковий план Божий. Є п’ять обов’язковостей. Я хочу, щоби ви 
зафіксували це…я бачу, що ви записуєте це (Вже двадцять хвилин на 
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то тоді можливо Давид був би і правий. Це вірно. Але там стояв Натан, 
підтверджений, призначений і засвідчений Богом, як пророк. 

231. Дивіться? Ковчег в Біблії – це завжди тип на Слово для нас, тому що 
Слово Боже було в ковчезі. Зауважте, як вони перенесли ковчег, як вони 
це зробили. Він не був покладений на своє оригінальне, Богом 
призначене місце. Бог промовив це в Законі – як це повинно бути 
зроблено, як ковчег потрібно переносити, і хто повинен це робити. Але 
Давид під своїм помазанням… 

232. Браття мої, не упустіть цього. І мої сестри – ви, котрі хочете бути 
жінками проповідниками і різне інше – не випустіть цього. Байдуже, 
скільки ви маєте помазання, але вам необхідно перебувати в 
передбаченому Богом стані. З помазанням Давида був порядок, але від 
цього він прийшов в захоплення і перейшов за межу. Що він зробив? Він 
заступив за межу. Замість того, щоби помістити ковчег на своє істинне 
місце, і він поклав його на новий віз, а не на серця Левитів. Потрібно 
було покласти ковчег на плечі Левитів, а це над їхніми серцями. Слово не 
перебуває в розумі, але в серці! Не на новий віз. Що це було? Вчинене 
Давидом зображувало щось нове – кожну майбутню деномінацію. Слово 
Боже неможливо покласти на посади пресвітерів і єпископів і різне 
подібне деномінаційне. Це – Хрищення Духом Святим відбувається   в   
серці  людини,  а   не   в   якомусь   церковному   русі. Дух  Святий  –  це  
скарб  Божої  любові, серце  чоловіка  і  жінки для послуху  Йому.  
Бачите?  

233. Слово було на плечах Його служителів і Його служителями були 
Левити. Вони підставляли під ковчег своє ліве плече, яке вище над 
серцем, і так вони переносили його. У них була ноша Слова на їхніх 
серцях. Амінь! А ви зараз маєте ношу своєї деномінації на ваших серцях, 
ношу і тягар свого зібрання, котре ви хочете організувати або ні, або 
зробити щось подібне. Приймаєте ще більше тягару від своєї деномінації 
замість носіння Слова Господнього до тих пір, поки люди не будуть 
бачити тільки Слово Боже і нічого іншого. Але ви поклали його на 
нового воза сьогодні. Бачите? Вони грузять його для перевезення в 
екуменічну раду, маючи плечі. Я не хочу критики. Хай допоможе мені 
Бог говорити вам зараз істину.  

234. Зараз під впливом віровчень і екуменічних рад Слово, справжнє 
Слово на цей час відкинуте, тому що у них стільки емоцій. І помазаний 
цар Давид… Він був царем, але він був помазаним царем. Ти говориш: 
“Я помазаний служитель”. Тоді залишайся служителем і не намагайся 
бути пророком. Бачите? Якщо ти євангеліст, то залишайся євангелістом.  

НАМАГАННЯ  СЛУЖИТИ  БОГУ БЕЗ  ВОЛІ  БОЖОЇ  НА  ЦЕ 23 
 
141. Якщо я не почну, то ми ніколи цього не торкнемося. Але ці всі речі, і 
як Він це здійснює, і хто це буде виконувати – все це Його власний 
вибраний шлях. Він вибирає. Тільки так Він бажає, щоб це чинилося. 

142. Як я чув Брата Перрі Гріна – нашого пастора в Тусоні, який 
проповідував одного разу вечором про те, що Бог створив все певним 
чином. Я забув який текст, але він сказав: “Ось бажаний Богу шлях, і 
саме так Він це чинить”. Так, це вірно. 

143. Тепер, хто з нас насмілиться сказати Йому, що Він неправий? Хто 
наважиться встати перед лицем Божим і сказати: “Ти неправий Господи. 
Тобі потрібно це зробити так, як я хочу це зробити, або як доктор Такий-
то сказав, що це треба так зробити?” Хто ж це такий – Матвія. І коли 
він… Що він робив? Нічого! Але Павло був вибраним. Амінь. Це був 
Божий вибір. Невисокого зросту, з гачкоподібним носом, саркастичний, 
запальний єврей. Не Матвій, доктор богослов’я, ви знаєте, він був ним… 
Але Павло, Бог вибрав Павла, а церква вибрала Матвія. Бачите? Ви не 
маєте права говорити Богу, що Він неправий. Він знає, що робити, Він 
знає, в чім буде мати успіх людина і з чим справиться.  

152. Чи вибрала б коли-небудь ця церква Павла? О, ні, ніколи. Сказали: 
“Цей хлопець один з тих, хто зачиняв нас у в’язницю”.  

153. Але Бог сказав: “Я покажу йому, як він постраждає за Мене”. Він 
знав, що… 

154. Байдуже про кого ми думаємо, що він правий, але Бог знає – хто 
краще кваліфікований, тому що він знає серце людини. Він знає.  
155. Саме так і з пробудженням, або з усім цим, відбувається не в той 
час, коли, як нам здається, це повинно відбутися. Ми думаємо: “Зараз 
саме час. Слава Богу!” Я помітив таке на членських зібраннях 
бізнесменів: “Ось воно настає, алілуя, велике пробудження!” 

156. Не будьте обмануті. “Він вже прийшов і вони зробили з Ним все, що 
хотіли”. Бачите? Але вони думають, що в них пробудження. Чи 
відбувається це? Ні. Це відійшло, померло, закінчилося. Зауважте, це час 
приготувати до готовності лампи, виходу і входу”. “Ті, що надію 
складають на Господа, відновляться в силі”. 

157. Зауважте, що в нашій сьогоднішній темі, Давид, Цар Ізраїлю, у 
нього одного було одкровення, щоби взяти ковчег Божий назад на своє 
місце, і що вони ніколи не радились про це, тому що Саул впав в єресь. 
Із-за цього вони зовсім не обговорювали в дні Саула, бо той впав в вірі і 
відійшов від Бога. Тому Давид швиденько, з натхненням… Тепер 
зауважте собі це – це є дуже небезпечна тема, якщо ви тільки не 
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зрозумієте це правильно. І я відчуваю, що настає час, коли ми повинні 
бути чоловіками, а не дітьми. Нам потрібна тверда їжа замість молока. 
158. Зауважте, Цар Ізраїльський, Давид, був недавно помазаним царем, 
або вибраним царем. Самуїл помазав його по волі Божій, і він був 
абсолютно Богом вибраним Царем, без сумніву в цьому. Натхнення 
торкнулось його. Це було відкрито для Давида. Він отримав одкровення. 
Ніхто не сказав нічого проти цього. “Давайте підемо і принесемо ковчег, 
бо по волі Божій у нас цей ковчег і потрібно порадитися з Богом про 
нього”. Дуже – дуже хороша справа. А ви так не думаєте? Добре.  
159. Пам’ятаєте, що бувши царем і маючи одкровення, він перейшов за 
межі свого становища. Був пророк в цій країні по йменню Натан, він був 
єдиним, хто був призначений отримувати одкровення, бо ж сказано: “Бо 
Господь Бог нічого не робить, не відкривши Своєї таємниці рабам Своїм 
пророкам”. Але бачите, Давид був царем помазаним… Тепер, чи не 
являється це Писанням? Помазання було на ньому, і отримав правильне 
одкровення, але це було не вірно… Тому що Натан був пророком того 
часу, одкровення не прийшло до Натана, а одкровення прийшло до 
Давида, та він навіть не порадився про це з Натаном. Він тільки пішов 
вперед і зробив, що побажав.  

160. Але зауважте, з ким радився Давид, в 13 розділі: “І радився Давид з 
тисячниками і сотниками”,  зі своєю ж конгрегацією. “Що ви думаєте, чи 
не треба нам…?” Це не те. Він намагався послужити Богу, але він не був 
призначений робити це, бачите, бо ж Бог мав метод, шлях.  

161. Саме так, як Бог міг би проговорити до царя про його хворобу, і 
можливе виздоровлення, але він не зробив цього. Він має призначений 
шлях здійснення цього – через Його пророка. Тому Він проговорив до 
пророка Ісаї. Сказав йому повернутися і розповісти Езекії про майбутні 
події.  
162. Езекія говорив лице в лице з Богом. І без сумніву – Бог міг говорити 
до Езекії, але Він установив призначені шляхи. Ви це розумієте? Бог 
призначив Свій власний шлях механізму цих справ, початку 
пробудження, щоби говорити до когось, передавати що-небудь, щоб це 
не було. У Нього є Свій спосіб здійснення цього, і ніхто Йому не указ, як 
це робити. Він чинить це таким методом, як це Йому завгодно. 

163. Тому дивіться – Давид, бувши натхненним… Ви пам’ятаєте, я 
говорив про помазання, про фальшиве, неправдиве помазання? 
Пам’ятаєте, що Дух Святий може зійти і помазати людину, і це все ж в 
стороні від волі Бога. Саме тут, зараз це доказується. Ми повинні 
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знав, що десь повинно бути це Місто, і він шукав його. Але дивіться – 
повне одкровення цього було закритим для нього – це було не для його 
часу (порожнє місце на плівці - ред.)... аж до Івана, коли він побачив 
Його, як той сходив з неба від Бога. Це було те Місто.  

227. Бачите, всьому повинен бути свій час. Ви сієте пшеницю весною… 
або восени і збираєте урожай на наступне літо. Бачите? Це повинно 
пройти через стебло, повинно пройти через колосок і полову, і до… Це 
повинно бути в свій час. Вся природа рухається в послідовності 
безперервно. Дух Божий створив природу і все – Бог і природа 
перебувають в нерозривному зв’язку. Все обладнання храму було взято із 
взірця, котрого він побачив в небесах. 

228. Бачиш, як дерево бореться за життя, це означає, що є дерево, котре 
не вмирає. Ви бачите людину, яка бореться за життя – і це показує, що 
десь є скинія в майбутьньому, яка не помирає. Якщо ця земна храмина 
зникне, то в нас є ще одна, яка нас вже очікує. Добрий Небесний Отець 
дозволив мені одного разу зайти за завісу і побачити це. Хто з вас чув цю 
пригоду про душу, яка поглянула за завісу часу? Це було саме так, як я 
зараз проповідую всім вам – так вони стояли. Душі під жертівником 
кричали: “Доки ще?” Це не міф, кожен, хтось при здоровому глузді: 
“Доки ще, Господи?” Ми всі зараз відчуваємо свій вік, і Брату Біллу 
Дауху вже 93 роки, але є щось, що палко тужить за цим молодим 
чоловіком знову. Є дещо, я би віддав щось, як би я хотів, щоби ми всі, 
Брат Джек і всі решту, знову хочемо, і Брат Герхольцер, повернутися в 
молодий, зрілий вік. Для чого ж ви хочете цього? Щоби бути молодим і 
знову метушитись? Ні, пане! Тому, що ми відчуваємо, що будемо мати 
більше часу, щоби прославляти цим Бога, якого ми любимо.  

229. І мої дорогі Брати, у мене є це Послання цього ранку, і є земля за 
рікою, котру називають солодкою і милою назавжди. Де ми будемо 
прославляти Його віками, і цілу вічність. Чому ми це відчуваємо? Тому 
що безодня кличе безодню. І поки є заклик безодні, то повинна бути 
відповідна безодня на цей заклик, або взагалі немає нічого. Для будь-
якого творіння повинен бути спочатку Творець, для створення цього 
творива. Це показує доказ цієї наявності.  
230. Зауважте, цебуло поза компетентністю тих священників.Зверніть 
увагу на помазання. Все в порядку–не було нічого неправильного з 
помазанням. Аналогічно і з вами, П’ятидесятники, але погляньте, за якою 
течією ви рухаєтеся зараз. День змінився з моменту П’ятидесятницького 
повернення дарів і додалося ще щось. Якщо б не було пророка на землі, 
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тільки поступово виросли від католицького. І коли ви підійшли до 
П’ятидесятницького повернення дарів, та розповсюджуючи деякі з тих 
догм, яких ви ще тримаєтесь… 

220. Але зараз викликається Наречена і відкриті Сім Печатей, зараз 
повинні розкритися в повноті всі речі, яких реформатори не торкалися, і 
тільки Малахія, 4 може зробити це, тому що це потребує одкровення 
прямо від Бога – приходить до індивідуума, щоби зробити це. Це вірно! 
Це ніколи не приходить для групи, ніколи. Одна людина! Це те, що Бог 
обіцяв через тінь приходу за Своєю  Нареченою, через Еліазара. Бачите? 

221. Зауважте, - всі ці священники, служителі та інші, мали своє власне 
натхнення і правдиве помазання. Давид був помазаним, Біблія говорить 
про це. Але погляньте – він вибрав невірний спосіб, метод, він пішов 
неправильним шляхом. Він пустив своє помазання не в ту сторону русла, 
в сторону людей, і їх думок, що думають керівники замість Святого 
Божого русла для отримання “ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ”. “Чи настав 
для цього час?”. Чи є на це воля Божа? 

222. Якщо в Нього є істинний Божий пророк, то він спочатку стане перед 
Богом, сказавши: “Отче, що це?” Як зробив Натан пізніше для Давида. 
Давид сказав: “Чи добре для мене жити в домі кедровім, а ковчег завіту 
Божого в шатрі?” 

223. Натан сказав: “Давиде, роби все, що у тебе на серці, бо ж Господь з 
тобою. Ти – помазана посудина Божа”.  

224. Але це була помилка пророка, і обов’язком Божим було стримати 
Свого пророка, і вночі Він з’явився йому, сказавши: “Іди і скажи Моєму 
слузі Давиду, що Я захоплений його відвагою. І Я люблю його за це, бо ж 
він муж по серцю Моєму, Я знаю, що настав час, щоб Мій ковчег був 
принесений та поставлений під щось, тільки Я…  Але зараз для цього не 
час. Я дозволю зробити це його синові, але не йому”. 

225. Потім прийшов Натан з “ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ, Давид – твоє 
велике одкровення невірне, як і було тоді з перенесенням ковчегу. Не 
роби цього і не намагайся! Але Бог сказав, що дозволить зробити це 
твоєму синові”. Бачите? Ось що вам потрібно! 

226. У Давида було помазання і казав те, тому що він міг бачити це 
заздалегіть, як Авраам шукав місто тут на землі. Ви знаєте, він шукав 
його, тому що збирався жити там в майбутньому. Авраам, в цьому місті. І 
він шукав його, ходячи кругом. І саме на цій землі, де він шукав, тільки 
зверху з небес, він буде жити в цьому Місті після Тисячолітнього 
царства. Але бувши пророком, він був призначеним і натхненним, він 
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проходити по Божому шляху вивчення цього. Не нашими шляхами, але 
Божим шляхом вивчення цього. Тому, що помазаний цар Давид, маючи 
на собі помазання Духа Божого (тип на Ісуса Христа), але він не був 
Божим каналом.  

164. В Біблії сказано, що вся конгрегація виказала: “це їм подобалось”. Зауважте. 
Керівники тисяч і сотень, а також священники і теологи – всі вони  думали,  що  це  
чудово.  Тут всі наші  Біблійні школи  і все решту. Вони  думали,  що  все  це  було  
чудово.      Навіть  всі  люди   погодилися, і священники,  всі  вони погодились,  що  
помазання  царя  було  вірним. Зауважте! Але Бог не обіцяв їм відкрити Своє 
Слово на той час. У Бога був Його шлях відкриття Його Слова, але не їм. 
Памятайте, що це було протилежне Богові.  
165. Щось схоже було в ті дні Михея, сина Їмлиного. Ви памятаєте цю 
пригоду? Юдея та Ізраїль були розділені і були двома різними царствами. 
Ахав був царем над одним царством і Йосафат правив Юдейським 
царством, я вірю, що так було, а Ахав правив Ізраїлем в Єрусалимі.  
166. Зауважте. Тоді туди прийшла група чужинців і захопила частину 
Богом даної землі Ізраїльської. І ці филистимляни, чи сирійці заволоділи 
цією землею, і годували своїх дітей із землі, яка належала Ізраїлеві. Вони 
мали потребу в цій землі для утримання своїх сімей і дітей. Бог дав їм… 
Це були їм Богом дані права. 
167. І тому Ахав покликав Йосафата і сказав: “Приходь!” Він сказав: 
“Дивися, що роблять наші вороги”. Чи це правильно, що ми народ 
Божий, з Богом даним правом, що каже, що ця земля належить нам. Бог 
через Свого пророка Ісуса Навина розділив цю землю. Вона наша і 
належить нашим дітям. А ці комуністи захопили її, а ми голодуємо, а 
вони забрали наші Богом дані права. Чи не думаєш ти, що нам треба піти 
і повернути нашу землю? Якщо ти приєднаєш свої сили… Якщо ви всі – 
методисти, пресвітеріанці, лютеранці, і всі інші, якщо ми всією 
екуменічною радою сядемо разом, то вирішимо цю проблему. (Я говорю 
і висловлююся зараз притчею). Ми підемо взяти її. 
168. “Чому б ні, - сказав він, - звичайно, ми всі одне”. 

169. Біблія говорить: “Чи підуть двоє разом, не змовившись поміж 
собою?”  

170. Ось де цей великий муж, цей великий П’ятидесятник Йосафат, 
зв’язався з невірним натовпом. І те ж саме відбувається з нашими 
П’ятидесятниками сьогодні. Є там декілька справжніх мужів, але вони 
змішалися з цим деномінаційним натовпом. Вийдіть із цього! Це 
прокляте Господом. 
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171. Зауважте зараз! І він сказав: “Так, це звучить переконливо, наші 
колісниці – це ваші, і також люди, ми ж всі євреї. Звичайно, ми підемо з 
тобою”. В ньому ще залишилось достатньо релігійного, щоби сказати: 
“Чи не думаєш ти, що нам спочатку потрібно порадитись з Господом?”  
“Думаю, що це хороша думка”. 

172. Ахав сказав переконливо: “Чому ні, звичайно. Я мав подумати про 
це”. 

173. “Добре, чи є десь тут чоловік Божий? Чи є в тебе пророк?” 

174. “А, в мене їх чотириста. У нас ціла рада тут, ціла деномінація. Вони 
єврейські пророки”. 

175. Пам’ятайте тепер, що Біблія говорить про це, що вони були 
пророками, єврейськими пророками. Не поганськими пророками, але 
єврейськими пророками. Ціла школа, богословська семінарія.  

176. “Добре, приведіть їх”.  

177. І царі зодяглися в одежі і засіли, щоб справити враження на 
пророків. І прийшов туди Седекія, великий керівник окружної ради, чи 
ким він там був, прийшов з ними. Він зробив собі два великих роги. Він 
сказав: “Я чув від Бога, Так говорить Господь. Цими рогами будеш 
побивати сирійців, аж до вигублення їх”. 

178. О, слава! Кожен думав,що це чудово, прекрасно.  

179. Дивіться, наскільки все близько до леза бритви, небезпечного 
положення – між правильним і невірним. І пам’ятайте, що це 
відхиляється в ту чи іншу сторону, інколи це приходить як заточена 
бритва поміж різницею вірного і невірного. Це повинно бути кожним 
Словом Божим. Не майже кожним Словом Божим, але кожним Словом! 
Це повинно бути прямо сьогодні, і це стосується не лютеран, методистів, 
п’ятидесятників, але стосується всього цього оманливого віку, в якому 
помазання антихриста настільки досконале, що могло би звести і самих 
вибраних. Якщо вони не будуть обачливими – їх тоді заклинить в 
сторону неправильного. Пильнуй! Будь уважний! Ми не живемо зараз в 
період п’ятидесятників. Ми пройшли цей період, саме так, як пройшли 
лютеран, пройшли… Бачите? 

180. Зауважте. Всі ці пророки пророкували, чотири сотні відгодованих, 
забезпечених єврейських пророків, всі вони однодушно свідкували: “Так 
говорить Господь, іди вперед і Бог з тобою”.  

181. Йосафат сказав: “Добре, це звучить вірно. Але, сказав: “Чи немає в 
тебе ще когось?” 
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кажу це для того, щоби бути чесним перед Богом, перед Книгою Якого я 
стою цього ранку. Бачите? Все закінчується провалом – ті ж самі 
результати.  

216. Давайте тепер поглянемо, що сталось, коли не приймали до уваги 
Бога, Його час, Його пророків – в ті часи, коли залежали від теології, 
священників, деномінацизму, як ми сьогодні. Тепер, уважно. Це 
абсолютно псувало справу. Якщо правдивий Дух Божий там присутній, 
то це завжди вказує на Слово. Не тільки на одне місце в Слові, але на 
повне досконале чисте Слово для всього періоду. Бачите? 

217. В день П’ятидесятниці Дух вказував прямо на Йоіла, 3:1. Бачите? В 
день Лютера Він направив прямо на те. Веслея, і в останній рух 
п’ятидесятників, але сьогодні вже інший вік. Це виклик Нареченої. Не 
дві тисячі років назад П’ятидесятниця, або повторення цього, або 
повернення. П’ятидесятниця… 

218. Дух Святий був в Лютері, Дух Святий був в Веслеєві, це було 
помазане Слово Боже. І Дух Святий повернувся до людей того віку і 
почалося відновлення дарів. Вони пізнали, що ввіряючи себе Богу, Дух 
Святий говорив через них на мовах. Вони покладали руки на хворих і ті 
зцілювались. Вони танцювали в Дусі. Бачите? Це був вік реформації,  
який приводив церкву назад до порядку. І останнім кроком порядку 
церкви було установлення дарів в церкві. Як Лютер видав оправдання, 
Веслей видав освячення, П’ятидесятники видали дари. Але що ж вони 
зробили? Ту ж саму помилку. На зразок природного стебла пшениці, 
вони організувались (що проти Бога, протиприродньо Богу). 

219. Ми знаходимо, що коли…Потім, коли ці стебла збираються разом, 
то формують свою власну ідею. І все одно…Коли “нове злиття”, як вони 
це називають, виходить із Асамблеї Божої, то що ж вони   роблять? Вони 
не можуть прийняти це. Байдуже наскільки правдиве було хрищення в 
Ім’я Ісуса - вони вже були генеральною Радою. Людина прийняла це. А 
Дух їх покинув. Вірно! І потім це пішло далі. Я розмовляв з деякими із 
ваших кращих лідерів, вони кажуть: “Добре, а що ж нам робити? Вони ж 
будуть засмучені, коли вони дізнаються, що це є істиною. Якщо вони не 
пізнають, то тоді вони духовно сліпі та невиховані по відношенню до 
Біблії. Не кажу це зі злістю, але кажу це поважливо. Тому що немає 
місця в Біблії, де хто-небудь, коли-небудь приймав при Хрищенні титули 
“Отець, Син і Дух Святий”. І ніколи не вживались, аж до Екуменічної 
ради Римської католицької церкви. І власний катехизис доказує те ж 
саме. Це католицька догма! Не Біблійна доктрина, але католицька догма. 
І ви, методисти, винесли звідти свої катехизиси, і все тому подібне, 
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212. Він обіцяв це, тому це вміщено в Біблію саме на сьогоднішній день, 
до Содому і Гомори. І Ілля не був… Це не був Ілля, це був Дух Божий на 
Іллі, Ілля був тільки людиною. Ми маємо одяг Іллі, накидку (милість) 
Іллі, і різне інше, що належало Іллі. Але Ілля сьогоднішнього дня – це 
Господь Ісус Христос. Він приходить згідно Луки, 17:30, де сказано, що 
Син Людський відкриє Себе серед Його людей. Не людина; Бог! Але це 
прийде через пророка. Тепер, у Нього ніколи не було двох головних 
пророків одночасно. Ніколи в історії. Бачите? Байдуже, наскільки великі 
ці двоє, але дві голови не можуть… Повинна бути одна голова, одна 
людина. Бог повинен взяти одну людину під свій контроль. Бачите? Є 
тільки один Бог. Був Отець, Син і Дух Святий, але один Бог над всім 
цим. Зауважте. І тільки використовувались ці служіння; так само Він 
використовував Дух Іллі. Він використовував цей Дух, але той же самий 
Бог контролює його у всі часи, щоби виконати Своє Слово.  

213. Зауважте тепер, Давид думав, що в нього все йшло належним чином. 
І він був під натхненням. Бачите – як Дух Святий може помазати 
людину? Але це повинно бути у відповідності із послідовністю 
помазання. Зовнішній дух може бути помазаний Святим Духом, а душа 
залишатися в пітьмі. Кукіль проростає від тієї ж води, котра дає життя 
пшениці. Поміщує життя в кукіль, але в глибинній суті (кукілю) 
перебуває життя самого кукілю. Він радіє, цвіте і має життя, і робить все, 
що робить пшениця, але має душу кукілю. Неправдиві вчителі можуть 
мати вплив і навчати різного роду трієчної доктрини і різному іншому, і 
мати помазання від Духа Святого, робити стільки чудес, скільки може 
правдиве Євангеліє, але важливо Слово –  ось що це. Бачите, що маю на 
увазі? Думаю, що це нормально навчати цьому в міжконфесійній скинії 
сьогоднішнього ранку. 

214. Зауважте. Дивіться про що ми говоримо. Зараз слухайте. Давид мав 
всі емоції, які є у справжнього пробудження. Зауважте, вони кричали, 
плакали, танцювали, вони реально мали щось від цього помазання. 
Звичайно мали! Все, як при справжньому пробудженні, але зауважте – в 
цьому не було Бога. У Нього був пророк саме в той момент на землі, і 
вони повинні були знати про це. Бачите? Давид повинен був це знати.  

215. Те ж саме і сьогодні. Ми взяли всю механіку, як великі деномінації – 
ці сучасні хрестові походи, але результати такі самі, як були тоді. 
Результат наших великих хрестових походів і всіх наших грандіозних 
великих доводів, наших великих будівель…тисячного зростання членів 
та інших справ, все це приводить нас до того ж самого шляху – повного 
провалу, фіаско. Я не кажу це для того, щоби виглядати незвичайним, я 
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182. “Ще когось? Ми маємо тут цілу деномінацію, ми зібрали цілу раду. 
Навіщо нам потрібен ще хтось?” 

183. Він сказав: “Я подумав про те, що можливо є ще де-хто”. 

184. Він сказав: “О, так, є ще один, але він навіть не належить цій раді”. 
Він – вигнанець. Це Михей, син Їмлин, і я ненавиджу його”. Бачите? 
Сказав: “Вони не хочуть товаришувати з ним, і він, по-перше, всього 
тільки простий вигнанець. І він постійно своїми пророцтвами не хоче 
навіть ледь-ледь підтримати мою семінарію. І він чинить злі справи, і 
завжди пророкує недобре про мене, і зовсім інше від інших 
семінаристів”. 

185. “О” – сказав Йосафат: “Нехай цар не говорить таке. Але я хотів би 
послухати цього чоловіка, що він має сказати”. 

186. Сказав: “Добре, добре – ми знайдемо його”. Тому вони післали де-
кого в пустиню. 

187. І вони післали чоловіка, котрий сказав Михею: “Хочу тобі дещо 
сказати. Чи не бажаєш ти знову повернутись в деномінацію? Чи не хочеш 
знову мати спілкування з ними? Якщо хочеш, то скажи таке саме, як 
сказав окружний пресвітер і що сказав єпископ, і вони приймуть тебе 
назад. Зараз саме час для цього”. 

188. Але чи можете ви собі уявити помазаного правдивого пророка 
Божого, який йде на компроміс хоча би з одним Словом Божим? Ні, 
звичайно! 

189. Він сказав: “Живий Господь, і я промовлю тільки те, що скаже мені 
Господь!” Ми маємо потребу в синові Їмлая. “Живий Господь, і я скажу 
тільки те, що Він скаже”. Це вірно. “Що Він скаже”.  

190. Коли ці пророки вийшли перед усім народом і сказали: “Тепер ти 
скажеш, що вони…”  

191. Він сказав: “Почекайте, дайте мені сьогодні увечері побачити, що 
хоче сказати Господь”. Цієї ж ночі Господь з’явився йому у видінні і 
сказав, що говорити.  

192. Наступного ранку він сказав: “Що скажеш Михею”, - коли вони всі 
стояли… Сказав: “Що скажеш зараз? Ось ми всі зібрались, всі 
священники, і всі пророки, і всі царі, і ми всі тут сидимо разом. Що ж ти 
тепер скажеш цій великій раді?” 

193. Сказав: “Іди вперед”, сказав: “але я бачив Ізраїль розсіяних, як овець 
без пастиря”. 
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194. І Ахав сказав: “Що я тобі говорив? Цей відступник здатний 
пророкувати тільки недобре проти мене!” 

195. Як же він міг сказати щось інше, коли Бог промовив те ж саме? 
Пророк забов’язаний бути промовляючими устами Бога, а не своїх 
власних думок. Він просто каже. Він повинен повністю бути підкореним 
Богу, він не хоче нічого пошкодити, але він повинен переказувати 
промовлене Богом, тому що він сам не контролює цього. Бачите?  

196. Він сказав: “Тепер - чи не говорив я тобі?”  

197. І потім підбіг міцний чоловік з рогами і сильно вдарив його по щоці. 
Він сказав: “По якій це дорозі відійшов від мене Дух Господній?”. 
Дозвольте мені іншими словами проаналізувати це: “Дивися, дивись 
сюди. Я тобі хочу щось сказати, Михею! Чи усвідомлюєш ти, що я є 
магістром в Писанні? Чи розумієш ти, що я маю помазання? (О, 
“хрищення” – як ми називаємо це сьогодні). Чи розумієш ти, що це в 
мене є?” 

198. Михей сказав: “Я не сумніваюсь в цьому”. 

199. Він сказав: “Але слухай! Дух Божий сказав мені і чотири сотні 
свідкували теж про те, що ми проженемо сирійців з землі. І хто ти є 
взагалі, щоб виступати і говорити про смерть нашого великого царя?” 
Він сказав: “Дух Божий сказав мені це”. 

200. Дозвольте мені тільки проаналізувати це, щоби ви могли зрозуміти 
це. Можливо Михей сказав так: “Минулої ночі в видінні, пане, я бачив 
Господа, що сидів на Престолі Своїм, і я бачив все небесне військо 
стояло при Ньому, і у них була Рада в небесах. Вони сказали: “Кого 
пошлемо ми зійти і обманути Ахава? Тому що тут, біля престолу, 
присутній пророк, правдивий пророк по йменню Ілля. І він пророкував 
Словом Моїм про цього злого Ахава, котрий вбив Навота, і тому пси 
будуть лизати кров цього злого чоловіка, і ми повинні це виконати, те,що 
має здійснитися, тому що це вже промовлено, і це ТАК ГОВОРИТЬ 
ГОСПОДЬ! Це повинно відбутися. І як же ми це вчинемо?” 

201. Потім із шеолу, прямо звідти, піднявся дух. Він сказав: “Я – 
неправдомовець. Якщо я зможу послужити вам, то зійду і стану духом 
неправди у всіх його пророків. (Тому, що вони були настільки 
заорганізовані, що могли зрозуміти тільки одне – і це було тільки трохи 
емоцій), і я заставлю їх пророкувати неправду. І я схилю Ахава слухати 
цих церковних сановників замість справжнього пророка, тому що він 
перевірить все промовлене Твоїм Словом. Він перевірить свої видіння 
Словом, все, що він робить, він перевіряє Словом, і якщо це не по Слову, 
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то він не буде це слухати. Але якщо це… Я можу звести всіх інших, і я… 
Ахав настільки впевнений в цьому великому зібранні і в своїй безпеці, 
тому вони підуть разом і отримають все разом. І я заставлю Ахава 
послухати їх і виступити. Ось як ми це влаштуємо. 

202. Бог сказав: “Ти зможеш це зробити. Ти справжній обманщик. Піди і 
зроби це”.  

203. І потім Седекія ударив його по устах, і сказав: “Де ж ти був…?” 

204. Він сказав: “Ти дізнаєшся, коли ти будеш знаходитись у в’язниці”. 

205. Седекія сказав цареві: “Іди і повертайся з миром”. 

206. Ахав сказав: “Посадіть оцього до в’язниці, вберіть його в кайдани, і 
давайте йому їсти скупо хліба й скупо води. І коли я повернуся з миром 
(з перемогою), про яку мені мої пророки говорили, що це пробудження 
обов’язково відбудеться, то я потурбуюся про оцього (Михея)”. 

207. Послухайте останні слова Михея цьому чоловікові: “Якщо ти взагалі 
повернешся, то не Господь говорив через мене!” Амінь. 

208. Бачите, в Бога є Його шлях здійснення справ. Ці люди вважали, що 
служать Богові. Будьте уважні! Не емоції, не ентузіазм, не уява, але це 
повинно бути: “ТАК ГОВОРИТЬ ГОСПОДЬ”, це повинно бути вірно. 
Добре, однаково… Тому ми маємо таке.  
209. І коли Давид зробив це велике звернення. І це виглядало добре, 
вельми доброю справою, але ми знаходимо, що …(я вас не змучив? чи не 
припізнився я?). Вони зробили це звернення без ради з пророком. 

210. Кожен знає, що в Амоса, 3:7 сказано, що Бог обіцяв, і що Він ніколи 
не зробить нічого, поки спочатку Він не відкриє це Своєму пророкові. На 
протязі церковних періодів у нас були реформатори, але обіцяно через 
Малахію 4 розділ, що в останні дні на землі буде пророк (тому, що це 
повинно відповідати зразку, бачите?) перед настанням кінця часу. 

211. Перед першим приходом Ісуса був Ілля – Малахія 3 розділ. В Матвія 
одинадцатий розділ говориться також про це: “Якщо хочете зрозуміти це, 
то це той про якого сказано: “Ось, Я посилаю посланця переді Мною”. 
Він пророкував (всі богослови – теологи цьому вірять), що в останні дні 
дух Іллі також прийде. Це повинно приходити п’ять разів. Бог 
використовує цей Дух: Ілля, Єлисей, Іван Христитель, для церкви 
язичників, і згодом п’ятий раз для Євреїв в Об’явленні 11 розділ. Це є 
Божа милість, віра, Ісус. ( в англлійскій мові  “g-r-a-c-e”, “f-a-i-t-h”, J-e-s-
u-s – пер.) Ісус – всі з п’ятьма буквами. Не може зупинитися на цифрі 
чотири, але повинно дійти до п’яти. Бачите? Зауважте! 


