
Хмара.
Луки 21:25-27.
25 І будуть ознаки на сонці, і місяці, і 
зорях, і тривога людей на землі, і 
збентеження від шуму моря та хвиль,
26 коли люди будуть мертвіти від страху 
й чекання того, що йде на ввесь світ, бо 
сили небесні порушаться.
27 І побачать тоді Сина Людського, що 
йтиме на хмарах із силою й великою 
славою!

Ці вірші Біблії були прочитані для сотень 
років. Завжди в думках людей, поява 
хмар і поява Ісуса Христа були пов'язані. 
Навіть вивчені теологи хто вірить у 
повернення Ісуса до землі, взяти його 
наречену, утворили це з'єднання у 
їхньому розумі. Проте ці самі богослови 
може пропустити його друге пришестя 
тому що, хоча дано «очі, щоб побачити і 
вуха почути» вони відмовляться 

використовувати їх для виявлення цих речей який Бог пообіцяв у Його Слово, передував
би друге пришестя Христа. 

Матвія 24, починаючи з 23-го вірша це також свідка цих днів до приходу Христа:

23 Тоді, як хто скаже до вас: Ото, Христос тут чи Отам, не йміть віри.
24 Бо постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки 
та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних.

(Зверніть увагу, що Ісус не сказав «Фальшивий Ісус» але фальшиві «помазані», ті, що 
мають справжнє помазання, але розмовляючи речі, які не є правдою, помилкові 
мундштуки.)

Ісус був попередження про обман на другому приїзді, але він обіцяв що обрані не був би
обдурений, ті, чиї імена були написані в книзі життя ягняти від перед фундаментом 
світу, і вони визначені, щоб відповідати образ Ісуса Христа. «А кого Він призначив, тих і 
покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив.» (до 
римлян 8:30). Ісус каже, хоча що там виникне про кого скажуть люди «Ось один 
помазаний! Ось один, хто має слово!» У Матвія 24:25 він продовжує:

25 Оце Я наперед вам сказав.
26 А коли скажуть вам: Ось Він у пустині не виходьте, Ось Він у криївках не вірте!



Серед церков сьогодні є ті хто хотів би вірити варість народжений кредо, догма або 
доктрина, ніж Слово. Вони виконують це Писання, бо вони кажуть, «Ось слово, ось 
помазання. Ми, члени Ради, лідери зустрілися в приватному, шукаючи Господа. Тепер 
ми виходимо і кажу вам, що це Слово». Вони шукають приватного одкровення і 
змушують її на своїх послідовників. Пам'ятайте, що він це Слово, «Споконвіку було 
Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово... І Слово сталося тілом, і перебувало між 
нами...»

Без одкровення вони інтерпретують Писання, такі як Матвія 24:27,

27 Бо як блискавка та вибігає зо сходу, і з'являється аж до заходу, так буде і прихід 
Сина Людського.

З цього Писання вони очікують Ісуса Христа літати через небеса, кричавши його 
повернення, щоб взяти свою наречену. Тих, хто навчає цього забудьте про Писання, де 
він чітко розповідає що його повернення буде «як злодій вночі».

Дивитися на цивілізацію; Він їздив зі сходу на захід. Подивіться на християнство, він 
їздив зі сходу на захід. Подивіться на сонце; Він піднімається на сході і набуває на 
заході. У розділі 10 зазначено, що Бог розпочав повідомлення кожного посланця до 
кожного церковного віку на Сході і останній посланник з'явився на заході,  приведення 
таємниць Бога до завершення, як передбачав у Одкроветності 10:7. Тому, якщо 
надприродними явищами мали з'явитися людям, які живуть в останні дні перед тим, як 
прихід Господа, ці явища відбудуться на заході. Бо «як блискавка з сходу,... до Заходу», 
так що Ісус Христос відкрив себе зі сходу на захід через ці сім посланців. Як кожен 
приніс своє повідомлення отже, одкровення продовжували, розширюючи з кожним з 
них: Лютер приніс обґрунтування; Уеслі, освячення, П'ятидесятники, падіння Святого 
Духа на початку цього лаодичного віку; і тепер до завершення з цим повідомленням до 
нареченої Де ці таємниці були розмовними цим посланцем і печатки навіть були 
відкриті.

Матвія 24:28,

28 Бо де труп, там зберуться орли.

Тому його ангели збирають орли, ті, хто живе в цьому віці, вік орлів. Орли їдять свіже 
м'ясо, не «блювота», яка повинна заповнити всі номінальні «таблиці» (Ісая 28:8), але 
для свіжого м'яса Слова. Ось де збираються орли. як це слово виходить, отже, люди 
збирають, хто це вірить, як закликає Бог.

Матвія 24:29-30,

29 І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі 
попадають з неба, і сили небесні порушаться.
30 І того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні 
племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних із великою 
потугою й славою.



Інше посилання на прихід сина людини, в Даниїла 7:13,

13 Я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби Син 
Людський, і прийшов аж до Старого днями, і Його підвели перед Нього.

Даниїл у Старому Завіті навіть свідчить про прихід сина людини як пов'язаний з 
хмарами. Так само Ісус, кожен раз, коли він говорив про своє друге пришестя, говорила 
про хмари.

В Арізоні, так проголошує палату торгівлі, вісімдесят п'ять відсотків часу, у небі немає 
хмар. Але 28 лютого 1963 року, позачергова хмара з'явилися в небі Арізона. Він був 
представлений з малюнком, у статті, написаній доктором Джеймсом Макдональдом, хто 
був професором атмосферної фізики в університеті Арізони, у журналі 'Науки', 19 квітня 
1963 року. Людей попросили відправити будь-якими доступними фотографіями або інша
інформація, яка могла пролити світло на походження цієї хмари. Чому інтерес до однієї 
хмари?

Просто через її феноменальний розмір і висоту, розраховується за тригонометрією з 
вісімдесяти непарних фотографій, як двадцять шість миль на висоті, п'ятдесят миль 
довгих і тридцять миль шириною. Спостереження прийшли з двохсот вісімдесят миль в 
одному напрямку і багато інших напрямків від понад сто миль відстані. Чудова видовище
цієї хмари залишався освітлений сонячним світлом двадцятьм восьми хвилинами після 
заходу сонця. Вище атмосфери, над польотом стеля літаків, за межами де волога може 
утворюватися і конденсуватися, і неможливо виникнути з ракети за великою масою 
вологи, вона повинна містити, велика хмара залишається науковою загадкою.

Редакція журналу «Життя» натрапила на цю статтю в «Науки», і 17 травня (той самий 
місяць і день, згідно з Писанням, Ной увійшов до ковчега) 1963 р. опублікував 
фотографію хмари з такими словами: «Хмара, яка занадто висока і занадто велика, щоб 
бути правдою, але ось її фотографія!» Я вперше дізнався про хмару з цього випуску 
Життя. Озираючись назад, я розумію, що стаття була цікава, але я не надав їй 
особливого значення. Служитель повного Євангелія, сповнений Святого Духа, я вірив, 
що я був членом нареченої Христа, але тоді я був недостатньо духовним, щоб 
усвідомити, що Ісус Христос сказав, що його повернення буде супроводжуватися 
хмарами. Як принизливо, оглядаючись назад, усвідомлювати, що я не надавав 
надприродного значення тому, що не могло бути пояснено природним шляхом наукою. 
Лише в 1964 році я почув правду про видатні події, що відбулися, коли ця хмара 
з’явилася над Арізоною.

22 грудня 1962 року, за два місяці до появи хмари, брат Бранхам отримав видіння, 
сидячи у своєму офісі в Джефферсонвіллі, штат Індіана, одне з тисяч видінь, які він 
отримав за життя. 31 грудня 1962 року він розповів про це видіння своєму збору в скинії
Бранхама в Джефферсонвіллі. Його слова почули близько шести сотень присутніх тієї 
ночі та записані на плівку, коли він приніс свою проповідь під назвою «Це знак кінця, 
сер?»



Він розповів, як у видінні він був на узбіччі гори, видаляючи кукуруза зі штанини, коли 
раптом він був вражений могутнім вибухом, потім відвідали сім ангелів. Він визнаний 
зібранню, що не знає значення цього видіння. Це видіння дуже непокоїло його, і в 
наступні тижні він сказав іншим, що, можливо, Божий намір у його житті було виконано і
він повинен був бути вбитий вибухом. Йому було цікаво, чи мають ці ангели понести 
його тіло, як це було зроблено для Мойсея.

Незабаром після цього бачення він переїхав зі своєю сім’єю до Тусона, штат Арізона, і 
оселився там. Він виголосив кілька проповідей і почав вписуватися в життя в цій 
пустельній громаді, але це видіння все одно переслідувало його. Невже його час скоро 
закінчиться? Коли б це було?

Вірний своїй натурі як людина на природі і мисливець, він насолоджується улюбленим 
видом спорту в цьому районі - полюванням на дику пустельну свиню, відому як 
Джавеліна. Саме під час такого полювання тривожне бачення здійснилося.

Це було 7 березня 1963 року. Був ранок, і брат Бранхам вирушив із табору, щоб 
допомогти своїм братам і товаришам-мисливцям, Брати Фред Сотманн і Юджин Норман 
знайдіть невловиму Джавеліну. Як завжди, він уже вдався в полюванні на свою тварину.
Він піднявся на хребет, спрямувавши інших на шлях, яким вони мали б пройти, щоб 
зустріти стадо свиней, яке він бачив раніше  і змусить їх опуститися до них. Відпочивши 
на вершині хребта на мить, він помітив, що на його штанині був кукуруза.

Невдовзі після того, як він підійшов, щоб зняти його, вибух сколихнув гору, і земля під 
ним затремтіла, він стрибнув у повітря, не знаючи, що сталося або чого очікувати далі. 
Там у небі над ним з'явилися сім крихітних крапок, схожих на літаки. Менше ніж 
підморгнути пізніше перед ним матеріалізувалися ці точки - піраміда ангелів з могутнім 
ангелом угорі та трьома меншими ангелами з боків. Так само, як Павло сказав, що він 
був узятий на третє небо, тож брат Бранхам розповів, що він був «підхоплений» 
посеред цього ангельського сузір’я. Саме в цей час йому дали доручення: «Поверніться 
на схід, звідки ви прийшли, і через одкровення та видіння, Бог відкриє сім печаток які 
були запечатані в таємниці відтоді, як Іван Об’явитель написав їх у книзі Об’явлення!»

Брати з ним знали про видіння, і вони пережили тремтіння гори, але, наскільки мені 
відомо, не знали про присутність ангелів. Брат Бранхам наказав їм у той час нікому не 
розповідати про те, що вони бачили та чули. Залишивши Тускон 13 березня 1963 року, 
він повернувся до Джефферсонвілля. З 17 по 24 березня він розпочав найвидатнішу і 
найпросвітнішу серію проповідей, коли-небудь відомих у церкві.

Беручи одну печатку щоночі, він, прямим одкровенням і натхненням Святого Духа 
щодня, проповідував Божі таємниці, які Бог обіцяв Даниїлу не буде виявлено до часу 
кінця. Це був той час, про який говориться в Писаннях, кінець часу, і Бог говорив через 
свого пророка, як він завжди робив, але цього разу це слово прийшло у спосіб 
одкровення, якого ніколи раніше не говорили людині. Нареченій було показано, що 
багато речей, які вони шукали, вже минули. Нареченій уже пора «приготуйся».

Якщо ви вивчите фотографію від науки - заплутана хмара ви можете побачити обличчя 



Господа Ісуса Христа в ньому, Він дивиться і стикається з Сходом, з волоссям, як вовна, 
як Іван-Ревелятор бачив його. Він з'явився не як молодий чоловік як він був, коли він 
висів на хресті у віці тридцяти трьох, але, як той, хто є суддею світу. Це може бути 
важко для деяких людей, щоб отримати, але це говорить у Писаннях у багатьох місцях 
що, коли виявляється син людини, Коли Він з'являється, будуть хмари?

З моменту розповсюдження зображень хмари багато людей писали про нього статті. 
Професор Макдональд написав ще одну статтю в журналі 'Weatherwise', де він 
спроектував теорію про те, що хмара могла бути викликана вибухом ракети збройних 
сил над Тихим океаном того дня. Так сталося, що вітрові зондування того дня були 
ідеальними у всіх стратегічних місцях і ретельний аналіз цієї інформації не виявив вітрів 
такої швидкості щоб транспортувати уламки та вологу від цієї ракети до точки вибуху, 
майже п’ятсот миль до моря, до позиції прямо над Флагстаффом, штат Арізона.

Факт залишається фактом, що ні тоді, ні відтоді вони не змогли знайти наукового 
пояснення хмарі. Однак ті, хто вірить у послання брата Бранхама, бажаючи отримати 
якомога більше інформації про хмару, почав писати цьому професору, просячи 
інформації. Нарешті він роздратований, і вимагав знати причину духовного значення, 
яке надавалося хмарі. Він кинув запитання одному з віруючих, які одного дня зайшли до
його кабінету. Чоловік направив його до мене; тому невдовзі мені подзвонив цей 
професор. Він поцікавився мій інтерес до хмари. Я відповів, що просто вірю, що це є 
виконанням Писань, і що я служитель, який чекав пришестя Господа, Я відчував, що 
оскільки не було наукового пояснення, це мало бути надприродним явищем. Наукова 
неможливість була очевидною, вимагаючи, щоб тонни води були розсіяні над 
атмосферою. (чи це не дивно що в дні Ноя вчені намагалися довести, що на небі не 
було води а сьогодні вони намагаються довести, що там була вода?)

«Ким був Вільям Бранхам?» - вимагав він від мене. (Здається, хтось згадав ім’я брата 
Бранхама у зв’язку з хмарою.)

Я обережно утримався від того, щоб сказати йому все, що я знав, через настанови брата
Бранхама для братів, не розповідати про хмару, оскільки вона не буде прийнята. Але 
коли він тиснув на мене, я сказав йому, що брат Бранхам був Божим чоловіком, якого 
ми вважали пророком.

«А як щодо цього бачення, яке він мав?» - допитувався він.

Я розповів йому видіння і переказав наше пояснення про хмару. На це він відповів: «Ви 
знаєте, що я не можу прийняти це пояснення!»

«Ні, сер», - відповів я. «Я не очікував, що ти, але ви кажете, що немає пояснення про 
хмару...»
«Немає абсолютно ніяких пояснень», - перебив він.

«Пане, - продовжив я, - у вас може не бути пояснень - але я роблю - І я вірю своєму 
поясненню!»



З цим інтерв’ю справа не впала, адже незабаром на сцену з’явився репортер газети, 
який шукав розповідь для своєї газети. Він взяв інтерв’ю у доктора Макдональда, потім у
мене, і продовжив пошуки, розмовляючи з братами Норманом і Сотманом. Він уклав зі 
мною угоду дозволити мені редагувати його статтю до публікації. Здавалося, що це був 
один раз, коли можна було виявити правдиві факти, сприятливі для брата Бранхама та 
духовно піднесені. Наприклад, у оригінальній статті він написав «Бранхам зцілив 
тисячі». Я попросив його змінити це на: «Брат Бранхам молився за тисячі, і Бог їх 
зцілив».

Досить неймовірно, цей репортер тепер вірить у це повідомлення. Він вірить, що це 
було відвідування від Бога, що це було сповненням Писання у цей день. Це доводить 
силу Слова. Не дурійте з цим, якщо не хочете, щоб вас це спіймало. Не дурійте з цим, 
якщо не хочете, щоб вас це спіймало. Якщо ви чуєте це достатньо, і там є якесь життя, 
хоча ви можете бути одним із тих упертих зерен які довго проростають, ще ви врешті-
решт оживете, коли світло вдарить вас.

Стаття репортера була опублікована в його газеті, що мала двісті п’ятдесят тисяч 
накладів, але, на жаль, стаття зазнала додаткового редагування після того, як покинула
його стіл. В результаті він містив неточності, які професор Макдональд визнав 
образливими. Він був розлючений, особливо тому, що відчував, що я певним чином 
відповідальний. У наступній газетній статті він висловив свій гнів, сказавши: 
«Преподобний Грін повинен залишити забобони ще в 14 столітті там, де йому 
належить!»

Природно, я вважав себе зобов’язаним зателефонувати йому ще раз. Я запитав його, чи
не можливо, що редактор, а не репортер змінив статтю і неправильно процитував нас 
обох.

Однак він не заспокоївся і знову звинуватив, що це дурість щоб вірити тому, що ми 
робимо щодо хмари. Тоді Бог дав мені вірш із Писань: Ісус у Матвія 16-му розділі сказав 
людям науковим: «Лицеміри, ви можете розрізнити обличчя неба; (можна подивитись і 
сказати, що він червоний і завтра піде дощ) але ви не розпізнаєте ознак часу?»

Я проголошую людям цього віку що Писання обіцяють, що є хмара пов'язані з появою 
сина людини на цій землі. Тепер я приношу вам вражаючі новини що в цьому столітті 
була така хмара - хмара, яка не може бути пояснена наукою. Якщо це можна пояснити 
за допомогою наукового принципу тоді я не міг повірити, що я роблю про хмара, але 
немає пояснення. Мені сказали людину Кого я вірю, щоб бути пророком Бога за цей вік, 
Брат Уилльям Бранхам, що сім ангелів прийшли до нього і виявили таємниці книги 
Об'явлення, Вони схопили його в середину, і коли залишаючи його, сформувалася ця 
хмара. У мене немає причин сумніватися в цьому поясненні. Хмара була занадто 
великою, занадто високою, і доведеться мати надто багато вологи, щоб бути реальним; 
але факт залишається - це було реально. Це було надприродним, і Бог послав його як 
знак нареченої.
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