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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕВЯСТАТА
(The Restoration of the Bride Tree)

Добро утро, приятели. Каква  привилегия  е, да  можем  да  бъдем  тук 
в тази  Великденска  сутрин, за  да  хвалим нашия  победоносно възкръснал 
Господ и Спасител Исус Христос. 
Съжаляваме, че нямаме достатъчно места  за  седене. Ние искаме да 

уголемим  залата. Много бих искал  да  имам  време за  всеки  един от  вас, 
обаче тук, на  тази  земя  това  не е  възможно, защото тук  идват  хора  от 
целия  свят. И тази  седмица  дойдоха  много хора  от  разни  националности 
за разговор и за молитва. (…)
Обаждат  ми  се хора  от  целия  свят  и  от  много места  ми  изпращат 

билети за  самолет, за  да  отида  там и да се  моля  за  болните, но това  не 
е възможно. Много хора  са  разочаровани. И аз на  тяхно място щях  да  съм 
разочарован, но как  бих  могъл  да  угодя  на  хиляди  хора  по целия  свят. 
Направих седем  пътувания  около света  и  съм  във  връзка  с  около 10 
милиона  души. Може ли  да  си  представите какво напрежение е  това за 
мен?
Често преминаваме през  изпитания  и  преживяваме разни 

разочарования. Но преценете сами  какво преживявам  и  какво 
е  разочарованието ми, когато някои  болни  ми  се обадят  и  ми  кажат: 
"Един  момент, брат, Бранхам", и започнат  да се молят: "Моля  Те, Господи 
Исусе, изпрати  го да  дойде тук." Такива  обаждания  има  от  всички  страни. 
Разберете  ме, че  не е  толкова  просто, когато някой ме помоли  да  отида 
и да се моля за болно дете, или болен мъж, или умираща жена…
Може би  разбирате каква  тежест  е това  за  мен  и как  го нося. И за да не 

получа  комплекси, поглеждам  към  Голгота  и  продължавам напред  по 
начина, по който Той  очаква  от  мен. Моля  се Бог  да  ми  прости  моите 
евентуални  недоглеждания. Възможно е  да  е  трябвало да  отида  при 
някого, а аз не съм го направил. Може да  съм допуснал  грешка, защото 
съм само човек.
Моля  ви,  помнете ме във  вашите молитви  за  предстоящите събрания. 

Отивам  при  индиянците. Когато човека  е в Рима, трябва  да се държи  като 
римлянин, но при  индиянците трябва  да се живее така, както живеят  те. 
Преди  известно време имахме събрания  на  Север в  резервацията. 
Присъстваше и  началника  им. Бог  изяви  името му, какъв  е  и  какво 
е  направил  Повече  не му  трябваше. Той  разбра, че това  не може да  го 
направи човек, а  само Бог. И така  огъня  се разпростря  по цялото 
крайбрежие.
С платноходка ще отидем  при  едно забравено индианско племе "Кри". 

Много от  братята, които имат  големи  евангелизации  не могат  да отидат 
при  тях. При Индиянците не можем да  правим  събиране на 
пожертвувания. Вие знаете, че аз и в  тези събрания  никога  не го правя. 
Църквата  тук  поема  всичките разноски. Десятъците, които сте дали, се 
използват  за  да  може да  бъде донесено на  тези  бедни  и  неграмотни 
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Индиянци  посланието за  спасението и  освобождението.  То те са 
истинските "деца" – истинските Американци. Ние сме само пришълци. 
Не мога  да  им  възвърна  земята,  но мога  да  им  дам  надеждата  в  Исус 
Христос, която ни съединява  в  братство. Много скоро ще преминем 
в  земята, в  която има  достатъчно място за  всички. Когато дойде това 
време ще бъда щастлив, ако всички мои съграждани бъдат спасени.
Тук  виждам  много приятели. Там  седи  сестра  Ли, чиято дъщеря  беше 

изцелена. Тя  се намираше в католическия  дом  «На  добрия  Пастир". Беше 
с  нервно разстройство, и  докато стоях  при  леглото и  Господ  я  изцели. 
Баща  и  и майка  и  стояха  там, когато Господ  Исус  съобщи  нейното 
изцеление. Когато разглеждам сега  хората  в  това  събрание, виждам 
някои, които преди  кратко време лежаха умиращи  от  рак. Друга  пък  бяха 
на  и  и  вал  иди  и  колички и  на патерици.  Днес  всички  те са  напълно 
здрави. Тези  неща стават  навсякъде но целия  свят. Не  чрез мен, а чрез 
нашия  Господ, Който е  възкръснал  и  е жив навеки. Моята  най-искрена 
молитва е нашият Господ да бъде завинаги хвален и възвишаван.
Моля  ви,  молете  се за  мен. Аз разчитам  на  това. Тук  не е така  трудно, 

но когато човек е на бойното поле, всичко изглежда съвсем различно.
Църквата  ми купи  нова  кола. И когато вчера пътувах  с  нея, слушах 

новините. Връщахме се с Йосиф  в къщи  от  Грийнс Милл, от  молитвено 
събрание. В новините  слушахме  как  подготвят  войниците за  бой. Имат 
твърд  тренинг. Трябва  да  пълзят  под  бодлива тел, а  наоколо хвърчат 
куршуми  и  т.н. Тук  сме  тренирани, обаче на бойното поле е  съвсем 
различно. Врага  може да  ни нападне  от  неочаквано место. Ние знаем, че 
се срещаме с врага. Спомням си онази  стара  песен, която пеехме: "Боят 
започна".
Има  много неща, за  които бих могъл  още  да  говоря, но искам да  съм 

кратък, защото много хора  стоят  на  крака. За  тези, които са  отвън 
в  колите, уредихме радио за  да  чуят  проповедта. Уважавам  това, че сте 
дошли. След  събранието ще се молим  за  болните и веднага  след  това ще 
има  кръщение. Ако Бог  слезе и потвърди  това, което казваме,  ще имаме 
потвърждение за  Неговото възкресение. Въпроса  е: "Наистина  ли  е жив, 
истина  ли е  това, или  е  само история?" Ако Той  е  жив, тогава  ще се 
изпълни  и Неговото обещание: "Аз  Съм с вас до края  на  света." Ако Той 
дойде сега  всред  нас  и  даде потвърждение, няма  да остане място за 
съмнение.  Всички религии  на  света  могат  да  имат  тези така  наречени 
"свети  дни", обаче техните основатели са  умрели  и с  това всичко е било 
приключено. Но Исус Христос, основоположника  на  Своята църква 
е умрял, но и е възкръснал от мъртвите.
Преди  известно време в  пресата в  Мексико имах  един разговор 

относно онова  дете, което беше умряло в  9 часа  и  беше възкресено 
в  22.30. Това  стана  на  подиума, където неговата  майка  го държеше на 
ръце. Тогава,  в онази  вечер  30.000 души  приеха  Христос. Можете ли  да 
си представите какво събитие беше това? Аз бях  видял  това  дете във 
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видение. Беше ми  съобщено името му  и  разни  обстоятелства. В онази 
вечер тази  жена в началото стоеше  някъде далеч  отзад. Нямала  никакъв 
молитвен номер и не можела да стои в редицата за молитва.
Тогава  валеше пороен  дъжд. Може да си ги представите. Те 

пристигали  още от  сутринта  и  чакали  до вечерта. докато започне 
богослужението. В това  место слънцето е  много силно, и  те си  правят 
сянка един на друг.
Ах,  само като си  помисля  за  тези  хора  в  Африка, Индия  и  на  други 

места, където в едно събрание се събират около половин милион души.
Тази  католическа  жена  нямала  никакъв молитвен  номер. Тя  се молела 

за  детето си. Святия  Дух  ми  каза: "Помоли  я да  донесе  детето тук."' В 9 
часа  в  онази  сутрин  лекаря  беше потвърдил  смъртта на  детето. А  там 
беше малко преди  полунощ. Според  видението отидох  при  това дете, 
положих ръце на него и то оживя. Лекаря го потвърди.
А  след  това  пресата  ме нападна. Аз нямам нищо против  това  кой 

в какво вярва, но трябва  да е в съгласие с Библията. Мъжа, който водеше 
разговора  беше католик.  И той ме попита: "Мислиш  ли, че и  нашите 
светии  могат  да  го направят  това?" Аз му  отговорих: "Ако са  живи." 
Католическите светии са мъртъвците. Затова му казах "Ако са живи.»
Той отговори: "О, никой  не може да  бъде свят,  докато не умре.» Аз го 

попитах: "Павел  преди  смъртта  си  ли е бил  свят, или  след  като е умрял? 
И като е писал  писмото до Ефес  1:1: "Павел,  с Божията воля  апостол  Исус 
Христов, до светиите и  верните в  Христа  Исуса, които са  в  Ефес.» Той 
е  писал  на живеещите на  разни  места  светии,  а  не на мъртъвци. Мъжа 
отговори: "Ти  се опитваш  да  разглеждаш  тези  неща  от  гледната  точка  на 
Библията, но ние сме църква.»
Аз  казах: "Любопитен  съм да  видя  как  църквата  ще направи такива 

неща. Вие знаете, че единствено Христос  може да  го направи.» Тогава той 
попита: "Какво е мнението ти  за  католическата  църква?" Отговорих  му: 
"Бих предпочел  да не ми  беше задал  този  въпрос.» Той  каза: "Въпреки 
това, бих искал  да чуя  отговора. "Аз  му  отговорих: «Това  е  една  от 
формите на  спиритизма.» Той  каза: "Спиритизъм  ли?» Казах  му: «Да, 
господине." А  той  попита: "По какво съдиш  че е  така?» Отговорих: 
"Всеки, който се обръща  към  мъртвите и  има  някакъв контакт  с  тях, 
е там." Тогава  той  каза: "Е, ами  нали  и ти  се молиш  към  Христос, Който 
е умрял." Отговорих му: "Но Той възкръсна от мъртвите."
Чудесно е да го знаем това. Той е възкръснал  от  мъртвите. Благодарни 

ли  сме за  това, че  Той  е възкръснал? Искаме да  наведем главите си  и да 
Му благодарим, защото Той е възкръснал за нашето оправдание. 
Небесни  Отче, ние сме така благодарни  за  Исус тази  сутрин. Днес ние 

си спомняме Неговото преславно възкресение. През онази  сутрин  Той 
е  триумфирал  над  гроба, смъртта и  ада. Когато е  ходил  по земята, Той 
е победил  болестите, недъзите и всяка  сила  на  дявола. Смъртта  е стояла 
още пред  Него, последния  най-голям  враг.  Обаче през тази Великденска 
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сутрин Той  е  доказал, че е  Бог. Възкръснал  е  от  мъртвите. И този 
последен  враг  не е могъл  да  Го задържи.  И гроба  е трябвало да  Го пусне. 
Ада  е  бил  принуден  да  Го пусне. А  небето Го е  приело. О, Боже, дано 
и нашите сърца  чрез силата на Святия  Дух да  могат  да  Го приемат  днес, 
за  да  можем  да  бъдем Негови  посланици, Негови  служители  и  Негов 
образ тук  на  земята. Дай  им  го! Благослови  всички  които са  дошли  тук. О 
Боже, аз се моля  за  тези  хора, които са  бързали  да  дойдат  тук  още от 
зазоряване.
Небесни  Отче, излей  в препълнена мярка Своето благословение върху 

тях  днес, повече отколкото можем  да  молим и  искаме. Задоволи  това 
дълбоко желание на  сърцата  им. Дай  им  зова, от  което се нуждаят  днес, 
за  да  си  отидат  от  тук  задоволени. Ти  Си  казал: "Който дойде при  Мен, 
никак  няма  да  го изгоня." Ти ще ги  изпълниш  с добри  неща, за  да  могат 
да си отидат от тук радостни. Дай го, Господи!
Дано Твоето Всемогъщество,  дано Твоят  Дух  да  действа  мощно върху 

всеки  един чрез силата на  възкресението. Дай  го, Отче! Имаме надежда 
заради  кръвта на  Исус  Христос и  Неговата  праведност. Благослови 
словото, което ще бъде прочетено. Благодарим Ти  за  посланието тази 
сутрин, за  живото послание, което е  адресирано до тази  умираща 
генерация. От цялото си сърце Ти благодарим за това, Господи.
О, Боже, нашите сърца се  радват. когато мислим  за тези  неща. Молим 

са да  ни  държиш  всички  под  помазанието в тези  дни, който са  пред  нас, 
Господи. Благослови това  събрание, Господи, и  им помогни, когато аз 
отсъствам, да  носят  това  послание към  другите хора.  Дай  ни  да  можем да 
стоим заедно като един  мъж, като едно семейство. Да  стоим  заедно, да  се 
молим  заедно и  да  живеем в  единството на  Святия  Дух до времето, 
в което Исус  ще дойде, за да ни  вземе в Своето царство. За  всичко това 
молим в Неговото име и за Негова слава. Амин.
Имах  едно видение за  идването на  Господа, за  което искам  да ви 

разкажа  нещо. И дъщеря  ми Ревека  два  пъти  сънува  сън, че пътувала 
с мен  през нощта  в колата  и че аз съм  и разказвал  за близкото завръщане 
на  Господа. Макар да  видя  дали ще  сънува  този  сън  и трети  път.  Може 
тогава Господ ще ми открие значението.
Много са  нещата, за  които можем  да  говорим,  но да  влезем в словото. 

Надявам  се и  моля  Бога  всички  да  се чувствате  добре до края  на 
Богослужението. Никой да  не си  отива  от  събранието полуприпаднал.  Не 
забравяйте, че Исус  е  умрял  за  нас, когато сме били  още грешници. 
Умрял  е, за  да  ни  спаси. Това  ще е  последната  моя  проповед  в  това 
събрание. Очакваме богослужение с изцеление.  Бих  искал  това  слово, ако 
го благослови Бог, да  вникне дълбоко в  сърцата  ни  за  да разберем 
значението му. Ние сме тук, за  да  изразим  и чрез Писанието да  докажем 
това, в което вярваме. Ние говорим  това, което казва  Писанието,  а след 
това  Бог  го потвърждава  като истина. И така  то става  действителност. 
Когато някой  твърди: "Това  е  слънчоглед", тогава  засейте семето 
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и чакайте да  видите, дали ще поникне слънчоглед. И ако поникне, имате 
доказателството.
Така че молете се за  мен и бъдете верни  в събранието. Каним  всички 

гости да дойдат отново.
Заминавам  за  онези събрания  без да  ми е  дадено нареждане,  но не 

мога  да  стоя  тук  без да правя  нищо. Света  умира. Павел  е получил  "повик 
от  Македония". Когато Бог  ми  даде такова  повикване, готов  съм да 
тръгна. Правя  всичко каквото мога, за  да  сея  семето. Знам, че не всяко 
семе пада  на  добра  почва, но някое прораства. Това  го знаем. Главното е, 
че семето се сее.
Сега  ще четем от  Йоил  първа  глава: Господното слово,  което  дойде 

към  Иоила  Фатуилевия син: Слушайте  това, старци, и дайте  ухо 
всички жители на земята; Ставало  ли е такова нещо  във  вашите  дни, 
или в дните  на бащите  ви? Разкажете  това на чадата  си, и чадата ви 
нека го разкажат  на своите  чада. И техните  чада на друго поколение. 
Каквото  остави лапачът, изпояде  го скакалецът; И каквото  остави 
скакалецът, изпояде  го изедникът; И каквото  остави изедникът, 
изпояде го пръгът.
Сега  Йоил  втора  глава  от  стих  25: И ще  ви възвърна годините, които 

изпояде  скакалецът, изедникът, пръгът и лапачът, Моята голяма 
войска, която  пратих между вас. И ще  ядете  изобилно и ще  се 
наситите, и ще  хвалите  името на Господа, вашия Бог, Който 
е постъпвал  чудесно  с вас. И людете  Ми няма никога да се  посрамят. И 
ще  познаете, че  Аз  Съм всред Израиля и че  Съм  Господ, вашия Бог, и че 
няма друг; И людете Ми няма никога да се посрамит.
И още Битие 20:7: Сега, прочее, върни жената на  човека, защото 

е пророк  и ще  се  помоли за тебе, и ти ще  останеш жив; но  ако не 
я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои.
От  тези  места  на  Писанието взимам  темата  «Възстановяване» (в 

смисъла «обещетение» – заб. от прев.) 
В края  на  една  проповед  брат  Невил  се докосна  до мисълта  за 

възвръщането. Това  ми  даде повод  да  се замисля  за това. Когато се 
върнах  у  дома, четох  Писанието и  си  записах няколко цитата. Взех 
речника  на  Вебстер за  да  видя  какво значи  «да  възвърнеш». Там  той 
казва  следното: «Да се даде обратно на първоначалния  собственик, или 
да се възвърне в  първоначалния  вид. Законното право за  възвръщане 
може да  бъде и чрез принуждение." Това  значение дава  Вебстер  на  израза 
"Възвръщане". Това значи  да се възвърне  на първоначалния  собственик, 
или  да се приведе в първоначалния  вид. Ако съществува  законно право, 
възвръщането може да  стане и  чрез принуда. Дано Бог  ми  помогне 
в моята слабост, за да мога да обясня тези неща добре.
От  всичко това  можем да  разберем, че нещо е  било отнето от 

първоначалния  собственик. И единствено на  него може да му  бъде 
възвърнато.  Същото се отнася  и  до възстановяването на  нещо 
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в  първоначалния  му  вид. На  света има  закон,  който можем  да 
използваме, за  да  си  възвърнем  законната  собственост, която ни  е била 
отчуждена. Ако ви е  бил  отчужден  имота, вие можете да  предявите 
искане и  да  принудите другата личност  да ви  го възвърне 
в първоначалния му вид.
Принуждаване! О, какъв  израз. Бих  искал  да  имам  поне два  дни  да 

говоря  на  тази тема. Принуждаване. Ние имаме привилегия  за  да 
принудим  сатана  да  ни  върне това, което ни  е  дал  Бог. Бог  има  закон. 
Този  закон  е  Неговото слово. В Своето слово Бог  е  дал  на  църквата 
известни права.
Затова  ние можем  да  ги изискваме от  сатана  и да  кажем: "Върни!" И 

той  е  длъжен  да  го направи, защото ние имаме  Божия  адвокат, Святия 
Дух. Клякаме на  колене и  казваме: "Това  е  ТАКА  КАЗВА  ГОСПОД!" И 
дявола трябва да върне, защото Святия Дух го принуждава да го направи.
Закона  в отделните страни  е направен  от  хора  за  хората, за  да  може да 

бъде установено правото. Обаче закона  на  Святия  Дух  побеждава  сатана. 
Той трябва  да възвърне това, което няма право да задържа  и което чрез 
измама  е  взел  от  Бога. Той  е  откраднал  душите на  хора, който са 
определени  за  Бога. Души  на  жени и на  деца. Телата на хората. които са 
били  направени  по Божия  образ, той  е  ранил  с  болести. Но според 
Писанието, на  църквата е дадено законното право да  изисква  чрез Святия 
Дух това, което по закон и принадлежи.
Доколкото си  спомням  вече съм  разказвал  случая  с брат  Джордж, на 

когото бяха откраднали  колата  с  дрехите на  цялото семейство. Това 
семейство беше изминало 700 мили, за да  вземе участие в събранието. И 
този  брат  не знаеше какво да  прави. Съобщи  за  кражбата  в полицията. В 
това  време в Луизвил  имаше много откраднати  коли.  Там  на никого не 
му  е необходимо да  купи  кола  с легалните документи  на  собственика. Те 
много бързо се снабдяват с фалшиви.
Паднахме на  колене.  Исус не би  трябвало да го прави, защото Той 

е  Словото. Ние не сме Словото.  Словото е  дошло при  нас. Исус е  бил 
Словото.  На  Него не би било необходимо да  се моли, защото Той  е Бог. 
Ние сме Негови  служители пророци, към  които идва  Словото. Пророка 
е потвърждаван  чрез изпълняването на  това, което той  казва  от  Словото. 
Ние аргументираме с  думите на Исус: "Когато двама, или  трима  се 
съберат  в Моето име и  се съгласят  за нещо, могат  да  молят  за  каквото 
искат  и ще им  бъде дадено." Това  за  нас  е закон. Святия  Дух  ни  е даден  за 
да го изиска. Какво става  с  хората, които отхвърлят  Святия  Дух  и  не 
вярват в Него? Те отхвърлят милостта и мира.
Клекнахме  на  колене с няколко братя  и се помолихме на  Бог  за  това 

нещо. Опирах  се на  обещаното слово. И мощния  Свят  Дух  взе този  случай 
в Свои ръце. Видях  видение, в което ми  беше показан  един  мъж, който 
шофираше тази  открадната  кола  близко при  Боулин Гриин  в  Кентъки, 
Святия  Дух дойде върху  него и го обвини. Той обърна  колата  и видях  във 
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видението как  се върнал  и паркирал  колата  тук  в една  от  близките улици. 
Вдигнах  се и  казах: "Така  казва  Господ…" Те станаха  и  отидоха  на  тази 
улица. Колата беше там. Тези мъже са днес тук и могат да го потвърдят.
Какво е това? Да принуди да  бъде възвърнато. Точно за  това  говорим 

днес. Да се възвърне обратно на  собственика.  Ако сатана  ви  е ограбил  от 
привилегията  да  бъдете  синове  или  дъщери  на Бога, вие днес  можете 
чрез силата  на  Святия  Дух  да  изискате това  право.  Ако сатана  ви  е ранил 
с  болест,  пред  Бога  имате правото да прокламирате Божия  закон: "В 
Неговите рани сте изцелени." Амин!
Върни  обратно! Пусни! И тези, който вече са  близо до смъртта. Ние го 

изискваме. Върни! В  това  се състои  принуждението. Ние имаме правото 
да бъдем  възвърнати във първоначалното си  състояние. Ако хората 
боледуват, те не се намират  в правилното състояние. В  такъв  случай  ние 
можем  да изискваме правото си. То ни принадлежи, защото Бог  ни  го 
е  дал.  "С Неговите рани  ние  се изцелихме." Ние имаме право да 
използваме този  закон. Този, Който е  дал  закона, Самият  Свят  Дух, 
Божият адвокат е тук за да може това да стане. Амин!
Обаче Той  може да  действа само, когато вие Му  позволите. Но най-

напред  трябва да  вярвате. По този  начин  Божият  закон  – закона  на  Духа 
– влиза в сила.
Вие знаете,  че  рибата има  закон. Със своите перки  тя  може да  слезе 

и до дъното на  морето. И това  никак  няма  да и навреди. Опитайте се да  го 
направите вие. Този  закон  не е във  вас. Няма  да  успеете. Рибата  го може. 
За  нея  това  не е проблем,  защото зя  е така  сътворена. Закона, който и е 
даден и позволява да се потопи до дъното и отново да изплува нагоре.
Ако закона  на  Христос  е  в  някой  човек, вие може да  го погребете 

в  най- дълбокия  ров, да го изтопите в  май-дълбокото море, или  да  го 
хвърлите в най-дълбокия  пъкъл  (Пс. 139:7–12). Но ако в него е закона  на 
Божия Дух, той ще възкръсне.
И птиците имат  закон. Те могат  да  се спуснат  на  земята, но 

същевременно с крилата  си  могат  да  се издигнат  високо нагоре така, че 
да не може да  ги  видите. Това  е  против  закона  за  земното притегляне, 
което кара  всичко да  пада  долу. Но те могат  да  излетят  нагоре, защото 
в тях е някакъв закон, според който са създадени.
Сега  започвам да  се чувствам  добре. И ние имаме един  закон.  В нас 

е закона  на живота. Ние сме новородени  и сме присъединени  към  тялото 
на  Христос като Божии  синове и  дъщери.  Вие просто трябва  да 
използвате своето право. Не е  необходимо да се страхувате от  дявола, 
защото имаме закон. Закона  на  Святия  Дух. Само трябва  да знаете как 
Бог  може във вас и  чрез вас да  реализира този  закон. Не сте вие тези, 
които трябва да  воювате. Оставете Бог  да  го направи за  вас. Тогава  ще 
стане. Представете си  ако рибата  кажеше: "Един  момент, сега  силно ще 
си поема  въздух  и  после ще опитам  и  ще видим дали  ще успея  да  го 
направя." Не, тя  не го прави  така. И птиците не казват: "Сега  ще опитаме 
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колко високо ще можем  да излетим." Не, те не правят  никакви  опити. Те 
знаят  за  какво са  предопределени. Този  закон  е в тях. Същото е и с  нас. 
Не нашето тичане и искане, а Бог, Който дава милост (Рим .9:16).
Ние не би  трябвало да  казваме: "О, ако не го получа, или  ако не го 

постигна." Не е така. Вие трябва  да  разберете, че закона  на  живота  е във 
вас и  да  оставите на  Бог  да  го реализира.  Той ще ви доведе до 
изцелението. Ще ви доведе до кръщението със Святия  Дух  и до всичките 
тези  благословения, които е  обещал. Всичко, което Той  с  обещал  ви 
принадлежи. Оставете на  Бог  да  го направи  във вас. Ако някой  ви 
защитава  в  съдебен  процес, а  вие му  нямате доверие, как  би  било 
възможно той  да  успее да  направи нещо? Какво трябва  да  направите? 
Сатана  трябва да  изчезне с всичките си  съмнения, които са  в мислите ви. 
След това Бог ще ви доведе до победата.
Така, сега  е  великденско време. Много обичам  това  годишно време. 

Нac не ни  интересуват  светските неща, с  които е  "украсен" Великден, 
а  възкресението, възстановяването. Това  е  времето на  Божието 
възстановяване. Ilorледнете природата! Бог  възвръща  отново всичкото. 
Всичко отново. Цветя, пъпки, листа  и полски плодове. Какво става? Бог 
възвръща  всичко .  Великден  значи  обновяване на  живота , 
възстановяване.
Има  изискване да се появят  цветята. Божия  закон, определен  за 

природата действа  така, че всичко прораства  в  точното време. Това 
е  възкресение. Великолепно. Слънцето се движи  в  своята  траектория. 
Всичко, което е умряло през зимата, се обновява  чрез топлината.  Когато 
слънцето се отклони  от  земята, всичко умира. Когато се обърне отново 
към земята, всичко се връща към живота.
Същото е  и  с  грешника. Той  е  отдалечен  от  Бога, а  после отново се 

връща  при  Него. През  зимата  умира  всичко на  земята. Обаче семето, 
което е в земята, на  пролет  отново прораства. Зародиша  на  живота  остава 
запазен  в него и тогава, когато всичко останало замръзне, щом слънцето 
отново се обърне към  земята, идва  Великден  и  става  събуждането. 
Събуждане към  живот. Така  е  и  с  хората. Всичко, което е  било убито 
в онези  студени, формалин  църкви, сега  с приближаването на  Божия  Син 
в  тези  последни  дни, възстановява  се в Неговата  църква, и е извиквано 
в живот. Господ  е казал: "Искам да  възвърна" (Да  обновя). Бог  възвръща 
в живот  цвета, дърветата, семената, цялата природа  на  земята  към нов 
живот.
Ние знаем, че Бог  отново ще съживи  Своя  наследствен  дял. Ще 

направи от него Свой рай.
Той довежда  в живот  всичко, което е било в смъртта. Обаче ако семето 

остане на  неправилното място, там  където не стигат  слънчевите лъчи, то 
не може да  се събуди за  живот. Дано Бог  да  ни  посади  на  правилното 
място, за  да може да  настъпи  съживлението. Слънцето съживява  всичко, 
което студа  на  зимата  е  замразил. По какъв  начин? Чрез принуждение. 
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Когато слънцето на  пролет  се наклони  към  земята, смъртта  трябва  да 
отстъпи.  Всичко, което е лежало в смърт,  е подтиквано към  възкресение. 
То отново е съживявано. Кой  го е държал  в смърт? Студа,  зимата. И как 
е  съживявано отново? Чрез слънцето, според  Божия  закон. Бог 
е  установил  закон  за  земята. Цялата  природа  се движи според  Божия 
закон. Цветята  имат  своето време. Всеки  вид  семе има своето определено 
време. Умира  и  после отново прораства. Ние бихме могли  да  светим 
колкото си  искаме върху  някое семе, което лежи мъртво в земята и нищо 
не би се получило. Нямаме никакво влияние върху  това. Обаче Бог  има 
закон. Слънцето се приближава  към  земята  и  чрез силата  е  й  събужда 
живота  в семето. Смъртта повече не може да  го задържа. Бог  е установил 
всичките Си  закони така, че  те Му  служат. Те действат  според  Неговото 
Слово и в материалния  и в  духовния  свят, независимо от  обстоятелствата. 
Това много го обичам. Писанието го казва. Бог  привежда  в  движение 
всички  неща  според  Своя  закон. Замислете се върху  това. Оставете се да 
бъдете въведени  в това, защото ни чака  събрание с молитва  за  изцеление. 
Бог  привежда  в  действие всички  Свои  закони.  Те трябва  да  действат 
според  Неговото Слово. Той  е  заповядал  на  слънцето, на  луната  и  на 
земята; издал  е  заповед  за  цялата  природа  и  всичко трябва  да  се 
подчини. Всички закони на  Бога  действат  в  хармония  на основа  на 
изговореното Божие Слово.  3aконa на  живота в нас ще ни доведе до това 
възкресение. Задължително е да  стане.  Друга  възможност  не съществува. 
Закона  на живота  е  бил  в  Христос, защото е  било изговорено Слово. 
"Защото няма  да  оставиш  душата  ми  в преизподнята; Нито ще допуснеш 
угодника Си да види изтление" (Пс. 16:10).
Не е имало достатъчно дяволи, които биха  могли  да  задържат  Христос 

в гроба, за  да  види  плътта  Му  изтление. Словото на  Бога  като Божи  Закон 
е  изискало възкресението. Божия  закон  чрез Святия  Дух  ще осъществи 
всяко обещание, без значение на положението, в което се намираме.
Йов е  казал: И като изтлее след  кожата  ми  това  тяло, пак  вън  от 

плътта си ще видя Бога" (Йов 19:26).
Няма никакво значение колко сме нищожни, колко сме малки, колко 

сме нечисти, несвети, болни, колко сме изкушавани и  притеснявани; 
Закона  на  живота в Духа  според  Неговото Слово принуждава  всичко да 
Го слуша. Законното право на възвръщане ще бъде наложено. Амин!
О, само да  можехме това да  го задържим  в себе си.  Не е важно в какво 

положение се намираме,  закона  на  Божието Слово ще извърши  това, че 
всичко ще бъде приведено в  първоначалния  му  вид, както е  било 
изговорено чрез Божието Слово. Ако едно цвете умре и семето му  лежи 
тук  и  изглежда като мъртво, това няма  никакво значение. Въпреки 
всичко живота ще проникне, защото Бог е установил закон за това.
Йов е  предвиждал  идването на  Исус  още преди  хиляди  години.  Той 

казал: "Знам, че е жив  Изкупителят  ми и че в последно време ще застане 
на земята" (Йов 19:25).
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Библията свидетелства  в Матей  27, че след  смъртта  и  възкресението 
на  Исус, заедно с  него са  възкръснали  и  много светии. Словото го 
е предсказало чрез пророците и това  Слово е Божия  закон, на  който Духа 
е  дал  живот. Библията  казва, че те са дошли  в  светия  град  и  са  се 
показали  на  мнозина. Не е  възкръснал  само Исус, но с  Него са 
възкръснали  и  много светии. Защо? В  Псалом 24:7 е  написано: 
"Издигнете  порти главите  си и бъдете  издигнати вие, вечни врати: И 
ще влезе Царят на славата."
Той е  победил  смъртта, гроба,  пъкъла. болестите,  всичко победил 

е  и  на  третия  ден е  възкръснал.  Той  се е  качил  нависоко и  е пленил 
пленниците, които са били държани в затвор, са очаквали това обещание.
О, братя, те са  нямали  още Святия  Дух.  но са  вярвали и са  дали  добро 

свидетелство за  това. Запушвали са  устата  на лъвове, изгасвали  са  силата 
на  огъня, избягвали  са острие на  ножа, жени  са  приемали  мъртвите си 
възкресени, ставали  са  силни на  война,  макар че обещанието на  Святия 
Дух  още не е  било изпълнено. Те са  очаквали  само под  жертвата  на 
жертвената  овца, чрез която греха  още не е  бил  измит, а  е бил  само 
покрит. Те са  вярвали  в идването на  ОНЗИ ЕДИНСТВЕНИЯ. И въпреки, 
че са имали само предобраза, те са  предявявали  правото си  чрез своята 
вяра. Ходили  са  по пустинята  в  овчи  и  кози  кожи, в  страдания, 
в  преследвания  и  мъчения. Умирали са във  вяра, като са  дали 
свидетелство и  са  очаквали възкресението от  мъртвите. И в  онази 
Великденска  сутрин  за  тях  се е  изпълнило словото, което е  пророкувал 
Йов и другите пророци, което се е превърнало в закон  на  Бога, чрез който 
мъртвите са станали.
Има  хора, които имат  такова  чувство на  вина, че не биха  искали  да 

застанат  пред  съда. Така  се страхуват  от  смъртта, че загубват  разума  си. 
Други  пък  взимат  някакви  решения. Има и такива, които искат  телата  им 
да бъдат  изгорени  и пепелта  да  бъде  разхвърляна  в морето. Обаче зова не 
ги освобождава  от  съда. И те ще трябва  да  застанат  там. Без оглед  на 
състоянието, в  което се намираш, един  ден  ще трябва да  се изправиш 
пред  Бога. Всеки ще стои  пред  Него един  ден. Ще трябва да  застанете 
пред  него. И защо? Той е изговорил  Слово, което действа  като закон. Това 
е Неговия  собствен  закон. Зад  него стои  Неговия  Живот. Затова  Той  се 
е заклел  Сам в Себе Си, защото не е имало по-висш  от  Него, в когото би 
могъл  да  се закълне. Заклел  се е  в  Себе Си, защото без заклеване не 
е могло да се узакони завета.
Нямало е друг  път. Само Той е могъл  да  го направи, като е взел  всичко 

върху  Себе  Си  и ни  е заместил, Бог  е станал  човек. И чрез Своята  смърт, 
погребение и възкресение от  мъртвите, Той  е доказал, че Неговия  закон 
действа.
Той е казал: "Разрушете този  храм  и Аз ще го изградя  за три  дни." A3 -

лично местоимение. Аз  ще го изградя  за  три  дни.  Унищожете го и ще 
видите какво ще стане. Той  е знаел  Божия  закон  и Неговата  действеност. 
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Той е  знаел,  че ще действа, според  Божието Слово, което е  било 
изговорено чрез пророка: "Няма да  допуснеш  угодника  Си  да  види 
изтление." С това  всичко е  било приключено. Божия  Закон  трябва  да 
действа според Словото Му, защото Божия Закон е Неговото Слово.
За  всяко престъпление в  съда  е  установен  някакъв  закон. И именно 

чрез този  закон  влиза  в действие това, което е изговорено в съда.  Всичко, 
което Бог  е казал, е Неговия  Закон. Святия  Дух  е тук, за  да  направи  този 
закон  действен  за  вярващите. Но вие трябва  да имате знака  на  вярващия 
и трябва да сте определения за това.
Някой  може да  попита: "Имаш  ли  такава  сила?" Не, но имаме 

авторитет. Ние самите  нямаме силата  да  направим  нещо. но имаме 
авторитета за това.
Преди  известно време видях  в Луизвил  на  кръстовището да стои един 

полицай. Шanката  му  беше накриво,  а и униформата  му  висеше на  него. 
Обаче когато изсвири  със свирката, всички  коли  спряха. После вдигна 
ръката  си  в бяла  ръкавица  и даде знак. Този  малък  мъж не би  имал  сила 
да  спре дори и  едно пони, но там той  стоеше на  кръстовището 
в  униформа  и  имаше авторитет  чрез нея. Така че той  не действаше 
в своята си сила, а в авторитета.
Така е и с църквата. Хората могат  да  дават  каквито си  искат  титли на 

хората от  църквата, но тук  има един  авторитет, които стои  зад  всичко. И 
без значение каква  е ситуацията, той действа. Божият  Закон  действа  само 
според  Божието Слово на  основата на  вярата. Във всяка  ситуация  той ще 
действа в  съгласие със  Словото. В нашия  текст  четохме, че жената  на 
Авраам  е  трябвало да  му  бъде върната. Защо? Бог  е  дал  обещание на 
Авраам, че ще има  син  чрез Сара, а  там  един  цар е искал  да  я вземе за 
жена. Той би  бил  способен и  да  убие Авраам  заради  нея  (Бит.20:11). 
Авраам  я помолил  да каже, че е негова  сестра, защото тя  е била  красива 
и  той  е мислел, че заради  нея  може да  го убият, за  да  може царя  да  се 
ожени  с  нея. Авимелех  я  видял  и  заповядал  да  я  доведат  в  двореца. 
Между  впрочем  тя  е била  "едва" на  90 години. Бог  чрез нея  ни  показва 
какво ще стане и  с нас. Вие знаете, че съм  говорил  на тази  тема, 
а и Божието Слово ни  го потвърждава. Чрез Авраам  и Сара  Boг  показва 
на  хората какво ще направи. Авимелех  се е  готвел  да  я  вземе за  жена. 
Обаче Бог  е бил  обещал  на  Авраам, че Сара  ще му  роди син. А  тук  един 
млад мъж иска да се ожени с нея.
Авраам  е бил  на  100 години, но е имал  обещание. Вижте какво е казал 

Бог: "Да, Аз  зная, че си  сторил  това  с  праведно сърце; още Аз те 
и  въздържах  да не съгрешиш  против Мен и  затова  не те оставих  да се 
докоснеш  до нея. Сега  прочее върни  жената  на човека, защото е пророк 
и ще се помоли за теб и ти ще останеш жив" (Бит.20:6).
Виждате ли, Божието слово е трайно. Никой  не е могъл  да  се докосне 

до Сара, защото Бог  е  дал  обещание. Сара  и  Исаак  са  прототип  на 
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истинската, свободна  църква, прототип  на  новородената  църква,  която 
има обещание (Гал. 4,22–30).
Още от  Петдесятница  хората  са  се опитвали  да  притесняват  църквата 

и да  я наричат  с разни обидни  имена  и да  я наричат  фанатична. Въпреки 
това  църквата  продължава напред.  Бог  ще я  използва. Това  е  толкова 
сигурно, както че стоя  на  този  подиум. Ние се приближаваме към края  на 
вековете. Бог  да  ме помогне да  мога  да  ви  покажа  къде се намираме. 
Църквата  никога  няма  да  бъде унищожена. Това  не е  възможно. Не 
я  докосвайте! Тогава  е  ставало въпрос за  естественото семе, което 
е  трябвало да  дойде. Ако Сара  се е  била  омъжила  за  царя, това  семе 
е  нямало да  се роди. И ако Бог  така  е  пазил  естественото семе,  колко 
повече ще пази  духовното. Сатана  върни! Пусни! Ти не можеш  повече да 
ги държиш  и да  ги  задушаваш  в организациите и в  подобни  неща. Те са 
свободни хора. Остави ги намира! Остави ги да вървят! Те са царско семе.
Бог  говори  за  «възвръщане" (в смисъла  «обещетение» – заб. от 

прев.). Четохме този  текст  в  пророк  Йоил. Бог  тук  говори  за  Своето 
плодоносно дърво, което Той  е  посадил  на Петдесятница. Той  го 
е посадил  с една цел. Искал  е църква, която през всичките векове ще пази 
Неговото Слово. Искал  е Неговото дърво да  принася  Неговите плодове; 
плодовете на  Божието Слово. Ева не е успяла да запази  Божието Слово. И 
Евреите не  са  успели. Не са  спазвали  Закона. Никой не е останал  верен.  И 
сега Бог  е  посадил  едно дърво за Себе Си. Мислете върху  това! В 
Едемската  градина  е  имало две дървета. Може да  ги наречете както 
искате. Аз вярвам, че чрез  едното от  онези  дървета  е  станало 
осквернението. Но другото дърво е  останало недокоснато. Дървото на 
Живота  с дошло от  небето от  Бога. Исус е казал: "Бащите ви  ядоха  мана 
от небето и умряха. Но който яде от това дърво, няма да умре никога."
Дървото на  Живота в Едемската  градина  е останало запазено. О, това 

дърво на  Живота  от  Едемската  градина! Духовно казано: дървото, което 
Бог  е  посадил, е  трябвало да  принася  девет  различни  плодове на  Духа 
и девет  дара  на  Духа. Тези  девет  вида  плод  и деветте дара  принадлежат 
едно към друго. Това  е  Божието дърво. Той  го е  посадил  тук  на земята 
в деня на Петдесятница.
Времето ни  е  ограничено, но бих  искал  да  ви  прочета  от  първия 

псалом. В далечните времена  Давид  е  видял  това дърво. Той  е  пеел 
псалми. Те са  били  записани  и  ние можем  да  се радваме от  тях. Той 
е  видял  това  дърво засадено при  потоци  води. Потоци  е  в множествено 
число, не един  поток. Не в  църквата  на  методистите, баптистите, или 
лютераните, а при  потоци  води. Давид  го е видял  и е казал: Блажен оня 
човек…
Това дърво не може да  умре. Листата  му  никога няма  да  повехнат. 

Това дърво никога  не може да  умре, каквото и  да  се  случи, защото 
е посадено при потоци води, защото живота остава в него, в корените му.
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Спомням  си че като деца  често седяхме под  едно дърво. Беше един 
стар,  голям  бук. Много пъти  изглеждаше като че  ли  вятъра  иска да  го 
разкъса. И винаги, когато вятъра  го люлееше насам  натам, корените се 
освобождаваха  и  после още по-дълбоко се вкореняваха. Същото е  и  с 
християните. Когато повече му  се присмиват, когато го унижават, или 
преследват, толкова  повече той  се моли  и  така  става  по-дълбоко 
закоренен  и  може да  се противопоставя  на бурите. Такъв  човек, който 
е посаден при  потоци води  и се храни  чрез тях, има  здрава  основа. Такъв 
човек  участва  в  плодовете и  даровете на  Святия  Дух. Даровете на 
изцеление, на  пророчество и  т.н. Има много дарове, но Духа  е  един, 
и Дарителя е един.
Давид  е видял  това  дърво, което не е могло да  бъде умъртвено. Защо 

не е  могло да  бъде умъртвено? Защото живота  му  е  бил  в  корените. 
Живота идва от корените и принася плодове.
Сега  внимавайте. В  корените се е  намирал  Неговия  живот,  за да 

донесе на  правилното време Неговия  плод. Това  дърво никога  не губи 
плода си. Обаче когато дървото е  без вода, плода  загива. Така  е  и  с 
днешните църкви. Отдалечили  са  се от  потоците на  вода, от  даровете на 
Духа. Това е  вече само една  телесна  църква, която се е  отдалечила  от 
духовните дарове и  от  духовните плодове и  те носят  своите собствени 
плодове. Какво правят  те? Макар, че си  казват  вярващи, живеят  на 
нивото на  света. Крадат, подвеждат, лъжат, пушат,  играят  хазартни  игри 
и  се забавляват  по светски  начин. Не носят  никакъв  плод. Те са  като 
света. Невярващите ги гледат  и казват: Ами  че те са  като нас. Между нас 
и  тях  няма  никаква  разлика." Затова  комунизма  в  Русия  така  се 
е разраснал.
Още си  спомням за  онези  ями  с гасена вар в манастирите на  Мексико, 

в който монахините са  хвърляли  убитите си деца. Там  имаше и скелети 
на  възрастни  хора. Какво правят  те? Показват  плода  си. Бог  ще ги 
изтърси  от  дървото си. Но човек, който е  посаден  при  потоци  води ще 
даде Неговия плод в определеното време.
Чели  ли  сте  го? Псалом  1: Блажен они човек, който не  ходи по съвета 

на нечестивите,  И в пътя на грешните  не  стои, И в събранието  на 
присмивателите  на седи;…. Ще  бъде  като дърво посадено при потоци 
води, което дива плода си на времето  си. И чийто  лист не  повяхва, Във 
всичко що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите».
Така че то носи  Неговия  плод  в  Неговото време. Забележете това 

лично местоимение. Това  е  Негов плод. "Божия  плод", във  времето на 
пророческото слово. Божия  плод  излиза  в  Божието време, което 
е пророческо време. Той  принася  Своя  плод  в Своето време. Божия  плод 
в  правилното време е  тогава,  когато излиза пратеник, чисто идване 
е било предсказано.
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Мислете върху  това, че Божия  плод  в  Божието време се появява, 
когато излезе този пратеник. Този  плод  не се разваля. Защо? Защото той 
е предопределен плод. Затова и не може да бъде унищожен.
В посланието към  Ефесяните, в  третия  стих  на  първата  глава 

е написано, че в Христа  сме  благословени  с всяко духовно благословение 
в небесни  места. Защото ни  е избрал  в Него преди  създанието на  света. 
Той ни  е  предопределил  да  бъдем  осиновени чрез Исус Христос. Той 
предварително е  знаел  нашия  жизнен  път. Той  е  могъл  да  предскаже 
края  още преди  началото. Това  е  предопределен  плод. Това  дърво не 
може да  бъде унищожено,  защото то принася  предопределения  плод. 
Това е дървото, за което говори  пророк  Йоил. Не може да  умре. Червеите 
го изпояждат, но не могат  да  го умъртвят.  От  корените идва 
предопределената истина. В това  дърво е  Божието Слово. То е  стояло 
и там, в Едемската  градина.  Чрез жената  е дошла  смъртта. Всички  хора, 
родени  от  жена  носят  в  себе си  смъртта  и  са  осъдени  на  смърт. Заради 
греха  чрез телесното раждане ние умираме, но чрез новорождението 
в  Христос  не можем да  умрем. Тук  виждате двете дървета. Още 
в началото, в градината  Едем  Неговото дърво е било преследвано и са  му 
се присмяли. По то не може да  умре. То е предопределено. Било е бито по 
всички  възможни  начини, но какво е станало? Останало е живо, защото 
в него е предопределения  плод  на  Божието Слово. И този  плод  трябва да 
излезе в точното, предопределено време.
Йоил  е  видял  това  дърво съвсем изпоядено. Но Господ  е  казал: "Ще 

възвърна" (Йоил  2:25) Защото чрез Божието предопределение живота  на 
дървото е  в  корените . Трябва да  излезе , защото принася 
предопределеното Божие Слово. О. какво Дърво! То е  стояло там, 
в Едемската  градина. Но след  това  са  дошли  бръмбарите, децата  на  Каин, 
и са  оглозгали  цялото дърво. Обаче Бог  е запазил  Своето семе в ковчега 
на Ной.
Бог  се е грижил  за  него през всичките времена. На Петдесятница  това 

дърво отново е  било посадено. На Петдесятница  Той  го е  пресадил 
в състояние да  може да  принася  плода  си  на  предопределеното време. В 
дните на  Петдесятница това  дърво е  разцъфнало и  е носило прекрасен 
плод. Да  видим  какво е  станало тогава. Исус е казал: "Делата, които Аз 
върша  и  вие ще ги  вършите." Те са  изцелявали  болните… Така  е  било 
в  началото. В деня  на  Петдесятница, кратко време след  възкресението, 
е дошъл мощен звук от небето.
Днес всичко е  съвсем различно. Проповедника  стои  отпред 

и  желанието му  е  за  повече членове на  църквата. Някакъв  младеж 
с  обърната  яка  (има се  впредвид  католически или  протестантски 
свещеник  – бел. на прев.) казва: «Илате, приемете Вечерята  и ще станете 
членове на нашата  църква." Не е ли  учудващо? Проповедниците казват: 
«Присъединете са към нашето общество." Това всичко е извратено.
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В деня  на  Петдесятница  е слезел  шум от  небето като звучене на  силен 
вятър.  Не  от  амвона, а  от  небето. Не от  някакъв  свещеник  или 
проповедник. Не, зова  е  бил  мощен шум  от  небето, който изпълнил 
целия  дом, в който са  се намирали. И те не са  могли  да  говорят  повече от 
себе си, а само това,  което Духът  им  е давал  да  говорят. Огнените езици  са 
се разделили  и  са  седнали  на  всеки един от  тях. Те са били  изпълнени 
с Божията  слава; и изпълнени с Духа, те са  излезли  на  улицата.  Държали 
са се така, че хората  са  си  помислили, че са  пияни. Можете ли  да  си 
представите как са изглеждали тези братя и сестри?
Писанието ни  свидетелства, че това  е  станало чрез Святия  Дух. Така 

е била  основана  църквата. Има огромна разлика  между  организираната 
църква и между предопределената църква.
Вие, католиците, знаете ли, че и  дева  Мария  е  била  всред  тези 120 

души? И така, ако Бог  не е  могъл  да  пусне Мария  в  небето, без да 
е  приела  Святия  Дух, как  искате да  влезете там вие, ако не сте приели 
това  благословение? Да, Мария  е била там. И тя  е трябвало да  издържи 
и  да  се покори, за  да  бъде изпълнена  със Святия  Дух. Така че те са 
изглеждали  като пияни.  Но Петър, говорителя  на  групата, се изправил 
и казал: "Тия  не  са пияни, както  вие  мислите,  понеже  е едвам  третия 
час на деня; но това е казаното  чрез  пророк Йоила "И в последните 
дни, казва  Бог, ще  излея от Духа Си на всяка твар; и синовете  ви 
и дъщерите  ви ще  пророкуват,  юношите  ще  виждат  видения, 
и старците  ви ще  сънуват сънища. …И ще  покажа чудеса на небето 
горе  и знамения  на земята долу. …и всеки, който призове  името 
Господне, ще се спаси».
Петър е проповядвал  точно това  пророческо слово, което проповядвам 

днес и  аз. Тогава  това  дърво е  било засадено. Те са имали  даровете на 
Духа, проповядвали са, изцелявали са  болните, затваряли  са  ги  в затвори. 
Те са  били съгласни  да  страдат  за  Словото. И днес е същото. Човек, който 
знае  Божието Слово и  въпреки  това  прави  компромиси заради  някаква 
организация, е предател. Онези братя  там  в началото не са  били  никакви 
предатели. Събитията в  църквата  не са  ги  обезпокоявали. Те са  се 
радвали. плакали, говорили  са на  езици. Не са  разбирали  един  друг  какво 
говорят,  но хората, които са  дошли  от  разните краища, са  слушали  за 
големите Божии  дела  на  техния  език, макар, че тези, които са  говорили, 
сами не са  разбирали  какво говорят.  Може и  да  са  заеквали. но тези. 
конто са  слушали  са  разбирали всичко. Други пък  са  казвали: "Тези са  се 
напили със  сладко вино.» Обаче Петър им  е  казал: "Не  са  пияни, а  са 
изпълнени  със Святия  Дух." Всички  тe са  умрели  с мъченическа  смърт, 
освен  Йоан, който е написал  книгата  Откровение. Него са  го варили  24 
часа в буре с олио без да му стане нещо. Умрял е oт естествена смърт.
Сега  внимавайте какво е  станало.  Бог  посадил  това  дърво. на  което 

израснали  деветте плода  на Духа  и  деветте дара  на  Духа. Същия  Дух, 
който е бил  в Христос, вечния  живот, е слязъл  върху  църквата. Даровете 

15



на  Духа  са  били  в  църквата. Тя  е  растяла  и  е принасяла  плод. Те не са 
мислели  за  себе си. Не са  организирали,  а са  вървели напред  като братя. 
Не са имали  никакви  установения, а само Христос. Никакъв  закон; само 
любов. Никаква  книга,  освен  Библията. Така  го вярвам. И ние също 
отиваме по целия  свят. Вижте в каква  слава е била  църквата  тогава. Бог 
е действал всред тях. Това го казва Библията.
Преди  да  възлезе на  небето Господ  Исус е  казал  на  учениците Си: 

"Идете  по целия свят и проповядвайте  евангелието  на всяка твар…и 
тези знамения  ще  придружават повярвалите: в Мое  име…" Е, какви 
знамения  имат  днес  повярвалите? Това, че проповедника  ги  посреща, 
или  че те принадлежат  към  някаква църква, защото към  нея 
принадлежат  майка  му, или  баща  му. Обаче  Исус не е казал  такова  нещо. 
Той е казал: "Тези знамения  ще  придружават повярвалите…» Другото 
– това  е светска  църква. Ние говорим  за  духовната  църква, за  духовното 
дърво. Не за  естественото дърво. Исус е казал, че тези, който са  на  това 
духовно дърво, ще  ги придружават  тези знамения. Знаменията  ще 
придружават  тези, който имат  живот  от  това  дърво. "В  Мое име бесове ще 
изгонват; нови езици  ще говорят; змии ще хващат; а  ако изпият  нещо 
смъртоносно,  то никак  няма да  ги  повреди; на болни ще възлагат  ръце 
и те ще оздравяват."
Исус е  казал, че тези знамения  ще придружават  вярващите. Той ни 

е обяснил  кои  са  тези знамения.  Той  е казал  още: "А  който съблазни  едно 
от  тия  малките, който вярват  в  Мене, за  него би  било по-добре да  се 
окачеше на  врата  му  един воденичен  камък  и  да  потънеше в  морските 
дълбочини… Внимавайте, да  не презирате ни  едно от  тия  малките, 
защото ви  казвам, че техните ангели на  небесата  винаги  гледат  лицето на 
Отца Ми, Който е на небесата" (Мат. 18: 6,10).
Вижте как  е било засадено това  дърво. Тогава  са  станали  велики  неща. 

Те са  излезли. Господ  е бил  с тях. В  деня  на  Петдесятница  3000 души  са 
се покръстили  и  са  били прибавени  към  църквата. Какво великолепно 
общуване са  имали  те. Никой  не е имал  никаква  нужда,  всеки е мислел 
с добро за  другия. Всички  са  си  делили всичко. Те са  били  едно голямо 
семейство. Колко е чудесно това!
Обаче много скоро след  това  дошъл  един  бръмбар, този, за  който 

е говорил  Йоил, и който се е проявил  в четири стадия  на  развитие  за  да 
унищожи  това  великолепно плодоносно Божие дърво. Бих  искал  да  се 
върна  към  това, което е  казал  Йоил. Тук  са изброени  четири  различни 
вредители. Това  е  един  и  същи  вредител  в  четири различни  стадии. 
Вижте как  се е нахвърлил  да  изпояде това  чудесно, голямо Божие дърво – 
църквата.
Първия  е унищожил  плодовете на това  дърво. Погледнете в историята 

на  църквата и  вижте  какво се е  случило най-напред. Най-напред  една 
група  от  високоуважавани  хора  са  излезли  пред  обикновените хора 
и казали: "Добре е, че може да  изцелявате болните и да  правите всички 
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тези  чудеса, но знаете ли, ние трябва така да  се държим, че и големците 
да могат  да  го приемат, тази по-високата  класа  – кмета, съдията  и т.н. Но 
докато вие се държите така, те никога  няма  да дойдат. Те се страхуват  от 
вас."
Някой  казваше, че те все още се страхуват. Така  е. Това  е вярно. Те  се 

страхуват  от  Святия  Дух. Това  е причината, поради  която хората  не искат 
да Го имат.
Вижте, това  е Бог. Те не искат  Исуса. Уважаемата църква казва: "Вие 

ли  ще ни  учите нас? Ние имаме  едикой си доктор по теология." А  по 
онова  време първосвещеника е  казвал: "Кой  ще ме поучава  мен?" Те са 
мислели,  че Исус е  извънбрачно дете. Роден  в  грях. Че майка  Му  го 
е родила преди  сватбата. Обаче Исус е казал: "Кой  ще ме обвини  в грях?» 
Грях  е неверието в Божието Слово. С други  думи  казано: «Покажете ми 
къде не Съм изпълнил Божието Слово?».
Всичко, което е станало е било написано в Писанието. "Покажете Ми 

в  Писанието дали  всичко това  не е  трябвало да  стане.  Ако не върша 
делата на Моя  Отец, тогава  не Ми  вярвайте. Вие имате претенции  да  сте 
вярващи. Тогава Ми докажете, че е така."
От  този  момент  те повече не са  Го питали  нищо. Дявола  се нахвърлил 

срещу  Него,  но установил, че се е докоснал  до кабел  с милиони  волта. И 
много бързо е отстъпил, защото не го е очаквал.
Този  брънбар  дошъл  за  да  изяде плода  на  това  дърво.  И първия  плод, 

който е бил  взет  – братска  любов, това  е една  от  причините, поради  която 
църквата  умира. Това  не го забравяйте! Любовта  е първия  плод  на  това 
дърво. Любов, радост, мир,  дълготърпение, благост, милосърдие, вера, 
кротост, въздържание. Това са деветте плода  на  Святия  Дух  на  това 
дърво.
Да  видим  това  велико Божие дърво, което има  деветте плода  на  Духа. 

Към тях  принадлежат  и  деветте дара  на  Духа. Дар изцеление,  дар 
говорене на  езици, дар мьдрост, знание, разпознаване на  духове и  т.н. 
Там, където се проповядва чистото Божие Слово,  нефалшифицирано, там 
стават  велики неща  в  свобода, без да  са  вързвани от  някаква 
деноминация. Обаче дявола  се вмъкнал  вътре като бръмбар за  да  изпояде 
братската любов.
Когато някой  каже: "О, в еди коя  си  църква  е  станало нещо велико", 

друг  казва: "Аз не вярвам  на този  човек.» Най-напред  този  бръмбар 
е  разнесъл  недоверие и  след  това  изпоял  плода  на  вярата; вярата 
в Словото. Врага  казва: "Откъде сте сигурни, че това  е Словото? Ами  че то 
е било няколко пъти преведено." Виждате ли  как  дявола  изпояжда? Идва 
със своите забележки, за да унищожи вярата.
Като второ, той е  изпоял  радостта  от  спасението. Някои  казват, че 

хората в събранията  били  много шумни. Някои  ме питат: "Брат  Бранхам, 
как  изобщо можеш  да проповядваш, когато хората непрекъснато викат 
Амин и Алилуя. Как можеш да проповядваш всред такъв шум?"
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А  аз им  отговарям: "Ако хората  не чувстват  радост  от  това, което им 
проповядвам, няма  никакъв  смисъл  да  проповядвам." Когато някой  по 
време на проповедта каже Амин, това ме вдъхновява още повече.
Разбрахме, че този  брънбар ние откраднал  радостта. Давид  веднъж се 

е  оплакал, че е  загубил  радостта от  спасението. Не самото спасение, 
а  радостта. Той  вика: "Върни ми  радостта  от  спасението Си, 
и освобождаващия Дух нека ме подкрепи" (Пс.51:12).
Обърнете внимание – плодът  на  радостта е  бил  отнет. Казват: "Тези 

хора  са  много шумни. Плачат, викат, радват  се и  викат  «Амин". Пълна 
безсмислица." Но тези  хора  не осъзнават, че се намират  в  една  мъртва 
формалност, че са  напомпани  с  човешки  учения, вместо действието на 
Святия  Дух. Навсякъде е леден  студ.  Духовния  термометър е дълбоко под 
нулата. Ако някой  каже «Амин", те изпъват  шиите си  като гъски, за да 
видят  кой  го е казал. Това  е срамота! Божия  Дух  произвежда  мир, радост, 
любов… Бръмбара изял радостта.
Следващ  плод  на това  дърво е  мира. Мир с  Бога. Знаете, че сте 

спасени. Днес едните казват: "Научете апостолската  изповед  на  вяра." А 
пък  другите: "Станете член  на  нашата  църква." Едните казват: "Няма  да 
бъдете спасени, ако не принадлежите към  нас." Другите твърдят: "Трябва 
да се молите "Аве Мария" и  т.н. Така  е  отнета  всичката  радост.  Това  не 
е Божието дърво. Това е някаква смесица.
Вие знаете за  мулето. То е смесица. Колко красив  е в сравнение с него 

чистокръвния  кон. Аз обичам  онези  чистокръвни  християни, които са 
приели  Святия  Дух, когато е паднал  на  Петдесятница. Те знаят  какво са 
преживели. Те знаят родословното си Дърво.
Петър и  останалите са  приели  Святия  Дух. Истинския  християнин 

знае  откъде произхожда. Днес казват: "Аз съм  лутеран." Или  «едикакъв 
съм». Обаче въпроса  е: «Новороден  ли  си»? Новородени  ли сте от  Святия 
Дух?» И тогава  няма  да  сте никакви  смесица, а  истински  родени от 
Божия  Дух. Обаче не на  основание на  устава  на  вяра или  църква, а  от 
Божия Дух, и Бог живее във вас.
Този  бръмбар е  откраднал  вътрешния  мир. Той е  опустошил  целия 

плод. И в  следващия  стадий е  продължило делото на  опустошение. 
Листата  са  били  изпоядени.  Това, което е останало след  единия. изял  го 
е следващия.
Какво са листата  на  това  дърво? Общението в Бога. Днес се казва: "Той 

не принадлежи към  нас. Ние  не искаме да  имаме с  него нищо общо, 
защото той  не принадлежи  към нашата  група." Когато се  каже, че  ще има 
събрание с изцеление те казват: "Нашата църква не вярва в това."
Този  бръмбар е  изял  общението, листата  на  дървото. Птиците са 

намирали убежище под сянката му.
Да  се върнем  към  първия  псалом. Дървото е  засадено при  потоци 

води. Това  е  църквата, която се  сьбира  под  сянката  му  и  намира 
освежаване в  общението на  Духа. Но когато сте извън  равновесие и  сте 
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обезпокоени,  вие се питате: "Какво ще стане?" Опасявате се, че сте близко 
до смъртта. а  не знаете дали сте спасени  и  си задавате въпроса  коя 
е истинската църква. Тази, или онази…
О, елате под  това  дърво, което има  листа  и плодове. И дано небесен 

вихър  да  зашуми  и  да размърда  мощните листа. И в  тази  хладина  ще 
бъдете освежени.  Когато някой ви  каже: "Аз ще отида и ще кажа  на  тези 
"светии" какво си  мисля  за  тях", такъв  човек  би  трябвало най-напред  да 
седне под това дърво. След това ще охладнее.
Дърво, чиито листа  са  изпоядени  не прави  нито сянка, нито дава 

хладина. Все едно,  че седим  на  слънце. Вие разбирате за  какво говоря. 
Библията ни  учи, че предопределената  църква, предопределените синове 
и дъщери  на  Бога са  пренесени в небесни места. Имаме тази  освежаваща 
прохлада, чувстваме се добре и сме  си  у  дома. Амин! Тук  никой не гледа 
кой  как  е  облечен. Никой  не контролира как  са  вчесани  сестрите. И 
никой  не казва: "о, този  мъж носи  същия  костюм  от  миналата  година." 
Въобще не става  въпрос  за  това. Хората, които се интересуват  от  тези 
неща, не се чувстват тук у дома.
Преди  няколко дни  ме извикаха  при  една  жена, която принадлежеше 

към  една  голяма и  уважавана  църква. Умирала  от  рак. Аз я  попитах: 
"Вярваща  ли  си?" Тя  ми  отговори: "Господине, не знам  как  да  ти 
отговоря. Посещавах  една  голяма  църква." И се разплака. Попитах я: 
«Какво е с теб?» Тя  каза: "Винаги  ме гледаха отвисоко, защото не бях така 
добре облечена като тях."
Виждате ли, не се е  чувствала  добре там. Библията  ни  учи, че сме 

пренесени  в небесни  места. Всички  сме равни. Това  значи,  че  и този най-
уважавания  може да прегърне просяка  и  да  му  каже: "Ние сме братя." 
Това значи,  че някоя  дама, облечена  в коприна, може да прегърне бедно 
облечена  жена  и хвали Господа. Тук  владее  любов, радост, мир, търпение, 
вярност  и  вяра в  Словото. Ние сме пренесени  в  небесни  места  в  Исус 
Христос. В сянката на това дърво имаме освежителна прохлада.
А  какво е направил  този  бръмбар? Изял  листата. Казват  хората: "Ако 

не принадлежиш  към  нас,  няма  да  го получиш." Всичкото освежение на 
Духа  се е изгубило. Установили са  изповеди  на  вяра. Много дълго бихме 
могли да говорим за това.
Какво е направил  следващия  бръмбар? Изял  е кората  на дървото, под 

която е  текла  животодарната  мъзга.  Кората пази  дървото. Какво значи 
"религия"? Охрана. Ние сме обвити.
Този брьнмбар  е  нападнал  църквата. И тя  станала  формална. 

Загубило се общението. Вместо истинската  вяра  дошли  догмите. 
Произвели  религия, установили  изповеди  на  вяра  и  обединили  хората 
под  тях. Божието дърво е било повредено. Мъзгата,  която носила  живота, 
не е могла  повече да  тече нагоре по дървото. Разбирате ли  какво имам 
впредвид?
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Тези бръмбари  са  излезли  от  Рим, за  да  унищожат  църквата от 
Петдесятница. Нямам  впредвид  петдесятната организация. Всичко 
организираното е мъртво. Това  мога  да  ви  го докажа  с Писанието. Става 
въпрос  за  петдесятното преживяване. То за  кого е? За  всички. За 
католиците, за протестантите, за всеки, който би поискал да го преживее.
Вие не може да  се "присъедините" към църквата. Например, аз вече 53 

години  принадлежа  към  семейството Бранхам, без  да  е било необходимо 
да се присъединя  към него, защото аз съм  се родил  в това семейство. Така 
е  и  с истинския  християнин. Не, защото сме влезли  в  някаква 
организация. Като християни, ние сме новородени и  обновени  чрез 
Святия  Дух.  Този  бръмбар е  вникнал  под  кората  на  дървото и  е 
унищожил  кората, която е учението за  вярата. Основата  е това, че нашата 
вяра  е  била  запечатана  с  кръвта, защото живота  е  в  кръвта. Словото 
остава запазено. Живота е в кръвта, а кръвта отново произвежда живот.
Надявам  се да  го виждате това. Не препасани с листа  от  смокиня, как 

го са  се опитали  да  направят  Адам и Ива. Или  както се опитал  да  направи 
Каин, като е донесъл  за  принос от  земните плодове. Всичко това  Бог  не го 
е  приел. Нашите собствени усилия  нямат  пред  Него никаква  стойност. 
Това, което Бог  е  отхвърлил  в  началото, е  отхвърлено завинаги. 
Човешките мисли  и  човешките норми  за Него са  без  стойност. 
Единствено Божието Слово. Словото започва  да  действа  чрез кръвта  на 
Исус, Който се е жертвал.
Сигурно сте чували за  това. че в  нашата  страна  има  19 пирони, за 

които се твърди,  че са  оригиналните, с  които Христос е  бил  забит  на 
кръста. Дори  и  тези  пирони  да  бяха  същите, и  тогава  не бих  искал  да 
имам  нищо общо с това.  Бог  ни  е дал  знамение, но то не е знамението на 
реликвите. Той  е изпратил  Святия  Дух,  нещо живо,  което не може да  бъде 
унищожено. Какво би  ни  помогнал  един  пирон? Какво би  ми  помогнал 
кръста, на  който Той  е  висял? Ни  най-малко не биха могли  да  ми 
помогнат. Не е въпроса да  притежавам  пирон, или  кръст, а да  познавам 
Него. Това е Живота.
Хората посещават  Ерусалим  и ходят  на  поклонение на  разни  места, но 

това може да им помогне точно толкова, колкото пирона и кръста.
Аз  съм  бил  в  Рим. Там са  изложени  костите на разни светии  и най-

различни други  неща, и  правят  от  това  голяма  сензация.  Хората  идват 
там  и очакват  благословение от  някакви  изсъхнали скелети. В  храма  на 
свети  Петър се намира  статуята  на  Петър. И от-време навреме се налага 
да му  поправят  пръста на  крака, защото се  изхабява  от  целувките 
и докосванията.
Такава безсмислица. Това  е  само едно поверие, измислено от  хората 

и нищо повече. Бог  е изпратил  Святия  Дух. Божия  живот  трябва  да бъде 
във  вас. А  не някаква  си  статуя  пред  вас. Вие сте тези, в който би трябвало 
да живее Бог. Не някаква  статуя, а  вие. Те ги  наричат  свети  статуи. Не 
съществува нищо такова. Вие сте светинята на Бога.
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Библията  казва: "Дал  Си  Ми  тяло." Този  бръмбар е  изпоял 
и унищожил  кората. И вместо духовната  църква, възникнала е светската 
църква.  Било е  отнето истинското, и  вместо него е  било поставено 
фалшивото.
И сега, вижте. Плодовете, листата  и  кората  са били  изпоядени. 

Учението, което е било дадено като кора е било отнето.
Откъде са  дошли  тези  небиблейски учения? Всеки, който е  чел 

историята  на  църквата  знае, че от  Рим. Там  е  техния  произход. След 
смъртта  на  Йоан,  Поликарп, Иренеус и  Мартин  са били  въведени 
догмите. Йоан  е бил  изпратен  на  заточение на  остров  Патмос за  Божието 
Слово. Там  той  е  написал  последната  част  на  Библията. Бог  се 
е погрижил  Неговото Слово да  бъде записано. Това  е Божието Слово. Ние 
не можем  нищо да  прибавим, или  отнемем  от  него. То не може да  бъде 
променено. Онези  Божи  мъже са  стояли  там и  са държали  високо 
Божието Слово. Обаче Рим го е заместил с догми.
Да  проследим сега  някои  от  тези  фалшиви учения. На  първо място 

е кръщението. След  като е била дадена  мисионерската  заповед, Пегър на 
Петдесятница, чрез инспирацията  на  Святия  Дух, е  казал: «Покайте се, 
и  всеки  от  вас нека  се кръсти  в  името Исус Христово за  прощение  на 
греховете ви» (Деян.2:38).
А  какво са  направили в Рим? Въвели  са  формула  за  кръщение "в името 

на  Отца  и  Сина  и  Святия  Дух" и  са  направили от  това  предписание, 
вместо да приемат учението на Библията.
Виждате ли  какво е  изпоял  този бръмбар? Започнали  да  поръсват 

с вода, вместо да  потапят  под  водата.  Отец, Син  и Свят  Дух  не са  никакви 
имена. Исус е казал: Кръщавайте ги  на  ИМЕТО на  Отца  и Сина  и Святия 
Дух. Петър е  знаел, че това  е  ИМЕТО на  Господ  Исус  Христос. Затова 
всички,  от  деня  на  Петдесятница,  са  били  покръстени  в  ИМЕТО НА 
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС.
Аз призовавам всеки  един  да  ми  покажете в  Писанието,  или 

в историята  на църквата, дали  до възникването на  римско-католическата 
църква  някой  е  бил  покръстен  по друг  начин, освен  в  името на  Господ 
Исус Христос.
Това го запомнете! Записа  на  тази  проповед  ще  го слушат  по целия 

свят.  Имах едно събрание, на  което присъстваха  сто проповедници, 
епископи  и  други. Аз ги  призовах  с  думите: "Бъдете смели,  елате 
с  Библията, или  млъкнете завинаги." Всички  мълчаха.  Обаче зад  гърба 
продължават  да  говорят. Нямат  смелостта  да  излязат  сами  против себе 
си, страх  ги  е, защото знаят, че не са  прави  Истинското е било взето и е 
било заместено с  фалшивото. Вие казвате: "Не е  важно как  е  бил 
покръстен човек."
В Ефес Павел  се  е  срещнал  с  ученици, които са  били  покръстени 

в  Иоановото кръщение. Аполос  им  е  бил  проповядвал  вече словото до 
толкова, доколкото е имал  познание за Него. Сега  при  тях  дошъл  Павел 
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и ги  попитал: "Приехте ли  Святия  Дух, откакто сте повярвали?" А  те му 
отговорили: "Даже и не сме  чули, дали има  Свят  Дух." Тогава  им  задал 
въпроса: "А  в  що се кръстихте?" Те му  отговорили: "В  Иоановото 
кръщение."
И забележете, че Павел  е  настоял  да  се покръстят  отново. И ги 

покръстил  в името на  Исус  Христос (Деян.19:5). После положил  ръце на 
тях, и  Святия  Дух е  дошъл  върху  тях. Павел  е  казал: "Дори  и  ангел  от 
небето да  ни  проповядва  друго евангелие, нека бъде проклет" (Гал.1:8,9). 
Ангел – а какво остава за проповедник.
Виждате ли  сега  какво са  изпояли тези бръмбари? Водното кръщение 

в името на  Иcyc Христос. Като следващо бръмбара  е взел  и кръщението 
със Святия  Дух, защото ако имате Святия  Дух,  Той  осветява словото, ако 
се държите за Него. Обаче те са се отвърнали от Него.
Ние мислим  за  всички  тези  католици  и  протестанти, които имат 

конфирмация  тази  сутрин.  Те си  мислят, че като изядат  онази вафла, 
получават  Святия  Дух  (или  прощение на  греховете). Забелязвали  ли  сте, 
че когато католиците минават  покрай  църквата се прекръстват? Те си 
мислят, че Бог  е в църквата, в онези  малки  парченца  хляб върху  олтара, 
където през нощта  ходят  да  ги  ядат  мишките. Moга  да  ви  кажа само едно: 
Това не е моят Бог.
Те взимат  първата  Вечеря  и са  конфирмирани  в църквата. Виждате ли 

какво е  направил  бръмбара? Отнел  е  Духа, и  остана  само хляба. 
Погледнете в историята  и ще видите,  че това, което ви  казвам е истина. 
Вие всички  го знаете това, и католиците и протестантите, че го глътвате. 
И вместо протестантите да  приемат  Святия  Дух,  те се  присъединяват  към 
разни църкви.
Когато е  дошъл  деня  на  Петдесятница,  никой  не  се е  вдигнал  да 

посреща хората  в някаква  църква, а е станало звучене като силен  вятър от 
небето и е изпълнил целия дом, в който са били.
Вместо новораждането,  за което Исус ясно е  поучавал, те се 

успокояват  с членство в някоя  църква. Вместо Словото те имат  изповеди 
на  вяра. Духовното е  било отнето, и  на  негово място е  било поставено 
човешкото. И това  не се отнася  само за католиците, но и  за 
протестантите. Къде имаме днес истинско доказателство за  Святия  Дух 
в  протестантските църкви? Къде всред  протестантите има  петдесятно 
преживяване? Ако ми  го покажете  ще отида там, за  да  се зарадвам. 
Поставили сте човешкото.
Вие знаете, че се готвя  да  ви  напускам. Обаче никога не позволявайте 

това  слово да  изчезне от  сърцата  ви. Не приемайте нищо човешко, 
защото в  него има  смърт. Всичко човешко умира. Всичко, което 
произлиза  от  него, е мъртво. Осъдено е  на  смърт. Само Духа  съживява. 
Духа е, който дава живот.
Виждате ли  как  са  анулирали  кръщението в  името на  Исус  Христос 

и вместо него използват  титлите "Отец, Син и Свят  Дух." Вие казвате: "В 
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това  няма  никаква  разлика." Ще ви дам един  пример. Ако вашия  шеф ви 
даде чек, но вместо неговия  подпис там  стои "шеф", ще ви  го преплатят 
ли? Казвате, че няма  разлика. Тогава  защо Павел  е  наредил  онези 
вярващи  да  се покръстят  още един  път, и  то в  името на  Исус Христос? 
(Деян. 19:5)
Оставете се Словото да  ви  поправи. Не говорете нищо друго, а  само 

това, което е в Словото, защото според него ще бъдем съдени.
Да, вместо да  се новородят, те просто са  влезли  в  някаква цьрква. 

Вместо Словото – изповеди  на  вяра и установки. Покажете ми в Библията 
къде е  била  въведена  тази  така  наречена  "апостолска  изповед»? 
Покажете ми къде в  Библията  някой  е  казвал  някакво си  "Здравас 
Мария»? Покажете ми  къде в Библията  може да  ги намерите тези  неща? 
Къде може да  намерите нещо за  общение с мъртвите светии? Библията 
е против  това. Докажете ми чрез Писанието, че  някой  е бил  покръстен  "в 
името на Отца и Сина и Святия Дух." Няма да го намерите там!
Тогава  защо толкова  упорито го твърдите? И вместо да живеят 

в  истинско братско общение, те са  направили  иерархия  с  папа. 
Епископите ви  учат  какво да  правите. Обаче истинската  църква  има 
Христа.  Виждате ли  до къде е стигнало? Въвели  са  човешки  текстове  на 
вяра  и са  изхвърлили  Словото. Отнели са  от  пьрвоначалното дърво и се 
измислили заместител.
Протестантската  църква  е излязла  от  католическата. В  Откровение 17 

е писано за  голямата  блудница  и другите  блудници, всички  са  еднакви. 
Братската  любов  е  била  унищожена. Толкова разделения  и  различия. 
Внимавайте какво казва  Библията. Ние  трябва  да  оставим  Святия  Дух  да 
очисти  съвестта  ни от  мъртви  дела. Покорете се,  за  да  може Святия  Дух 
да ви  изяви кое е  правилно и  кое е  неправилно. Постоянствайте пред 
Него, докато умрете за себе си и душите ви бъдат очистени.
Но вместо това  те са  измислили  чистилище. Много пари се дават  на 

свещениците за  да  измолят  душите на  умрелите от  чистилището. Каква 
безсмислица! Виждате ли  какво са  направили  тези бръмбари? Плащат  се 
стотици  долари за  да  измолят  душите от  чистилището. Къде може да 
намерите нещо за  чистилище в Библията? Нищо такова  не съществува. 
Но те са  го въвели  и ще се молят  за  вас,  когато умрете. Аргументират 
с Бонифаций, или  нещо подобно.  Мен  това  изобщо не ме интересува. Не 
мога  да се ръководя  от  това, защото противоречи  на  Словото на  Бога. 
Противоречи  на  учението на  апостолите. Бог  е използвал  апостолите за 
да въведат  църковния  ред. Ние сме изградени  върху  основата  на 
апостолите и пророците, а не върху  това, което е казал  Бонифаций. Това, 
което е  казал, противоречи  на  Словото. Всичко, което не е  в  съгласие 
с Божието Слово е  безсмислица  и лъжа, затова  ние не вярваме нито на 
протестантските изповеди  на  вяра, нито на  католическите статии  за 
вярата.  Обаче как  бихте могли вие да ги  отхвърлите, след  като сте пълни 
с  това, което е  написано там. Как  бихте могли  да  ги  считате за 

23



неправилни, ако вярвате на  това, което хората  са  установили  и  което 
противоречи  на  Библията. В организациите вие ставате деца  на 
блудницата. Какво е  блудница? Жена, която е  изневерила  на  мъжа си. 
Така  е  и  с християнската  църква, която вместо Божието Слово 
проповядва човешки учения.
Ева е послушала  дявола и с това  е довела  смъртта  и всичкото нещастие 

на  земята. Тя  е  допускала  духовно блудство спрямо Бога, защото не 
е повярвала  на  Словото Му, Същото прави  днес и църквата. Те допускат 
блудство спрямо Словото. Не ви  пускат  в църквата си, защото не  вярвате 
на  тяхното учение.  Поставят  ви  условия, които не  могат  да  бъдат  приети. 
Затова  просто им казвам, че няма  да  отида, защото аз мота  да 
проповядвам  само това,  което казва  Библията  и  нищо друго. Застанете 
върху  това  Слово, брат  я  и  стойте твърди  при  Него, защото се 
приближаваме към  последните дни. Това  го знаем.  Часът  е  близко. 
Приказват  се много неща. Но вие не вярвайте на никого, ако това не 
е авторитета на Писанието.
Преди  известно време при  мен  дойде една  сестра  по повод  на  моя 

проповед  за  кръщението в  името на  Исус  Христос пред  около 300 
проповедници.  Много от  тях  са и  днес тук. Беше събрание на 
"Обединените чикагски  пастори." Господ  ми  показа  във  видение къде 
и как  ще протече всичко. Аз им го споделих. Там  присъстваха доктори  по 
теология, епископи, кардинали т.н. Аз им  казах: "Ако някой  от  вас може 
с Библията в ръка  да  дойде и да опровергае това, което казвам, в такъв 
случай  го направете." Никой  не дойде. Защо? Защото се страхуваха от 
Словото.  И затова  им казах: "Ако не можете да  го опровергаете, 
престанете  да  говорите срещу  това. Ако не можете да  го докажете чрез 
Словото, тогава мълчете."
И тази  трупа  изпрати  при  мен онази  дама, която ми  каза: "Брат 

Бранхам, ще ти  повярваме,  ако ти  го е  казал  Ангела Господен." Аз 
и отговорих: "Как  е възможно група  проповедници  да  е така  слаба? Ако 
ми  го е казал  Ангела  Господен  и е в противоречие със Словото, тогава  не 
е могло да бъде Ангела Господен.  Господния  Ангел  винаги  ще потвърди 
Словото.  Така  е  било през всичките векове. И днес е  същото. Той  стои 
върху  Словото. Всеки  проповедник, който е помазан  със Святия  Дух  ще 
стои върху  същото Слово, защото цялата  Библия  е инспирация  на  Святия 
Дух. Как  е  възможно имайки  Святия  Дух да  отричате това, което казва 
Библията? Духа  свидетелства  дали  изповедите на  вяра  отговарят  на 
истината.
Бръмбарите са  оглозгали  истинските Божии  неща  и  са  ги  заместили 

с  учения, който противоречат  на  учението на  апостолите. Учението на 
апостолите в Библията  е установено от  Святия  Дух.  Всяка  дума  е истина. 
Вярвайте му, приемете го и не се отвръщайте от  него. Всяко обещание ще 
се изпълни. Бог  изявява  Своето присъствие. Той  е  същия  Бог, Който 
е превел  децата  на  Израел  през  Червеното море. Той  не би бил  Бог, ако 
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не беше Същия  както тогава  на  Петдесятница. В  такъв  случай  нямаше да 
има  възкресение. Какво би  ви  помогнал  един  исторически  Бог, ако не се 
изяви  по същия  начин  и днес. Какво значение има, че в семинариите се 
подготвят проповедници, а Бог не се изявява чрез тях.
Вие сте отнели  от  Божието Слово! Къде е  вашия  авторитет? Вие 

казвате: "Църквата…" Коя  църква? Съществуват  сто организации. Коя  от 
тях  е  правилната? Не можем да  кажем. Можем  да  се объркаме, ако се 
опитаме да  го направим. Обаче Бог  няма  да  съди  света  чрез някаква 
църква,  а  чрез Исус Христос.  А  Христос  е  Словото. Така  е  написано 
в Библията. «В началото бе Словото; И Словото беше у  Бога; И Словото 
бе Бог … И Словото стана плът и пребиваваше между нас" (Йоан 1:1,14),
Той  ще съди  църквата  и  хората  чрез Словото, чрез живото, 

възкръсналото Слово. Ако това, което се проповядва  противоречи на 
Словото,  тогава  това  не е живото,  възкръснало Слово, защото Святия  Дух 
свидетелства  за  истината. Той  не може на  едно място да  казва  едно нещо, 
а на  друго място – друго. Това може да ми  се случи на  мен, защото съм 
човек. И на  вас  може да ви се случи. Вие може да  растете в познание и в 
разбиране. Обаче Бог  е  безкраен. Каквото и  да  каже, Неговото първо 
решение  е  вечно. Остава  завинаги. Той  не може да  каже едно нещо, 
а след  това  да  го промени.  Той  казва  винаги  едно и също, защото е Бог. 
Ако духа, който е във  вас  е от  Бога, ще свидетелства  за  Божието Слово, че 
е  истина. За  всяко Слово, защото Исус Христос е  същия  вчера, днес 
и завинаги. Така казва Библията.
Какво е било изпоядено от  това  Божие дърво? Най-напред  бръмбара 

е  изпоял  листата.  След  това  плодовете и  накрая  кората. Сега виждаме 
този  бръмбар  в неговия  четвърти  стадий. Впуска  се върху  живота,  върху 
духа. Прониква  в  ядрото за  да  изсмуче живота. Можем  да  го наречем 
деноминация. Това  е  подходящо име. Той унищожава, изсмуквайки 
животодарната  мъзга. Винаги, когато Бог  е  изпращал  някакво 
сьживление  всред  Своя  народ, те  са  правили  от  това  деноминация  и  са 
умирали. Никой  не може да го отрече това  в църковната история. Може 
да бъде доказано, че всяка  организация  е  умряла духовно. Бръмбара 
е изпоял  кората, и в  последния  стадий  на  развитие е изсмукал  живота  от 
дървото. А  какъв  живот  е било това? Святия  Дух. И какво е станало след 
това? Святия  Дух  повече не е могъл  да  остане с  тези  изповеди  на  вяра, 
защото Той  е против  това. Така светия  живот  е отстъпил  от  дървото, и са 
били  въведени догмите и  деноминациите. Тях  не ги интересува  какво 
е  написано в  Библията. Запомнете това! Всяка  деноминация  умира 
и повече никога  няма  да  бъде съживена. Римската  църква  е била  първата 
организация. Умряла  е  веднага, защото е  започнала  със статиите си  за 
вярата.  По времето на  реформацията  църквата  е била  съживена,  но после 
се е  организирала  и  отново е  умряла. След  зова  е  дошъл  Уесли. Пак  се 
организирали. Смъртта  дошла и  там. След  това  е  дошло петдесятното 
съживление. И те се организирали и всичко умряло. Само ги погледнете!
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Преди  петдесятното движение е  имало движение за  освещение. Но 
когато са се проявили  даровете на  Духа  – като говорене на  езици  – 
и Божията  сила  мощно е действала, те казали, че това  е от  дявола. И са 
умрели.
Къде са  те днес? Вярно е, че имат  много членове. По както ми  беше 

показано преди  известно време, те са  тяло без  живот. Видях  как 
проповедника  легна  върху  това  мъртво тяло и с  любов  го целуваше. Беше 
ми казано: "Тяхното време мина. Всичко е приключено "
Бог  е  посадил  Своето дърво, за  да принася  духовен  плод, плода  на 

Духа. А  какво са  направили  хората? Винаги  са  искали  да  направят  от  това 
една изкуствена  форма. Искали  са  да  заместят  духовната  църква 
с  изкуствена форма. Лутер е  имал  духовна  църква. А  какво е  станало? 
Щом  като умрял, превърнала  се е в изкуствена форма.  Какво е направил 
Уесли? Той е бил  велик  Божи  мъж.  Кой  може да  каже, че не е така? Но 
веднага  след  смъртта  му  и  след  смъртта  на  брат  му  Чарлз, са  се 
организирали  и  е настанала  смърт. И във  всеки  период  се е  повтаряло 
същото. И вас, петдесятните ви  е  постигнало същото.  Вие сте снишили 
оградата. Отдалечили сте се от  Духа. Искали  сте да  имате красиви  здания 
и разни  други неща. Сега  имате многоуважавани  пастори. Вие майките, 
изпращате синовете си  в  семинарии. Но какво ги учат  там? Човешка 
теология. И какво е  състоянието ви  днес? С какво можете да  се 
представите? С вид  на  благочестие. Библията  казва, че в последните дни 
ще имат  вид  на  благочестие, но ще се отказват  от  силата и от  живота  Му. 
О, бръмбара ги е изсмукал чрез организацията.
Във  2 Тимотей  3:1-5 се казва: "А  това  да  знаеш, че в последните дни  ще 

настанат  ужасни  времена. Защото човеците ще бъдат  себелюбиви, 
сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни  на 
родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна  обич, непримирими, 
клеветници, невъздържани, повече сластолюбиви,  а  не боголюбиви, 
имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. "
Вие казвате: "През тази  последна  година  църквата  ни  постигна  много. 

"Те са  подминали далеч  католиците. В Русия  е  стигнало до там,  че се 
е  разпространил  комунизма. Никога  не се страхувайте от  комунизма, 
макар, че това  е  едно безбожно движение. Непрекъснато слушам 
проповедниците да  осъждат  комунизма. И аз не съм  му  поддръжник,  но 
вече ми  е  неприятно непрекъснато да  слушам  че целия  свят  ще бъде 
погълнат  от  него, защото противоречи  на  Божието Слово. Няма  нито 
едно место в  Писанието, което да  говори  за  това. Библията  ни 
свидетелства, че  Римско католическата църква  ще овладее света. 
Достатъчно ви  е  да прочетете пророк  Даниил. Златната глава  е  бил 
Новоходуносор. След  това  е дошла  медо-персийската  империя. След  тях 
гръцката, и накрая  римската  империя. Онези  десет  пръста  са  обхванали 
целия свят.
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Има  желязна  завеса,  бамбукова  завеса  и пурпурна  завеса. Братя, не се 
бойте от  първите две, обаче насочете вниманието си  към пурпурната 
завеса. И в тази земя  те седят  на  трона. Само изчакайте здраво те да  се 
закрепят  в  кабинета, и  после ще видите какво ще стане. Вижте какво 
е станало в другите народи. В  Откровение 13 глава  Библията  ни говори  за 
звяр, приличащ  на  Агнето, което ни  говори  за  религиозна  свобода. Двата 
рога  означават  светска  и  религиозна  власт. Числото 13 се отнася  до 
нашата  страна. Започнала  е  с  13 колонии, има  13 раста  на  знамето,  и  е 
описана  в 13 глава  на  Откровение. Но след  това  този  звяр е говорил  като 
змей и  е взел  властта. Библията  казва, че на  звяра  му  е  бил  направен 
образ. Това  е обединението на  църквите. Точно с това  се занимават  сега 
в  Ню  Йорк. Всички  отиват  там.  И методистите, и  баптистите, 
и петдесятните. Това  се отнася  до всички вас, които сте за екуменизъм. 
Вие продавате правото си  на  първородни,  за  да  се присъедините към 
Вавилон. Какво ви стана? Продавате правото си на  първородни, както 
Исав за една  паница  супа  от  леща. И вие  няма  да  получите повече. 
Образа  на  звяра  вече се изработва. Не се страхувайте от  комунизма, а от 
католицизма. Всичко е  направено толкова  привлекателно. Прилича на 
агне, обаче зад  всичко стои  вълк. Бъдете много внимателни! Всичко, 
което казва  Словото, трябва да  се стане. Комунизма  трябва  само да 
изпълни  нещо в Божия  план. Бог  го е допуснал  за  да  се изпълни Словото 
Му.
Вижте, тогава  по онова  време 400 пророка  са пророкували  пред  Ахаав 

и пред  Иосафат, който е бил  праведен  човек. Той  казал: Преди  да  отидем 
в  Рамот-галаад  бихме могли да  се допитаме  до Господа." Ахаав казал: 
"Разбира се, тук  имам 400 пророка, всичките са  чудесни  мьже." Извикали 
ги и те пророкували: "Иди, Господ  е с теб.» Но това  се сторило странно на 
Иосафат. И затова  казал: "Няма ли  тук  освен  тези  и  някой  Господен 
пророк?" И Ахаав  отговорил: "Има още  един  човек,  но аз го мразя, 
защото никога не пророкува добре за мен."
Как  би могъл  Михей  да  пророкува  нещо против Божието Слово? Те го 

извикали. Най-напред  казал: «Идете.…» Но после казал: "Видях  целия 
Израел  пръснат  по планините като овци,  които нямат  овчар». Тогава 
епископ  Седекия  му  ударил  шамар и  казал: "През кой  път  мина 
Господния  Дух  от  мен  за  да говори  на теб?» Mora да  си  представя  какво 
си е помислил  Михей: "Той  никога  не е бил  в теб." Но казал: "Ще видиш 
в  оня  ден…" А  Ахаав  наредил  да  го затворят  в  тъмница  и  да  го хранят 
с  хляб и вода, докато се върне. Михей  му  казал: "Ако някога  се върнеш 
с мир, то Господ не е говорил чрез мен "
Той е бил  в съгласие с Бога  и Божието Слово. Ако някое пророчество 

не е в  съгласие със Словото на Бога, то е фалшиво. Затова  днес  казвам: 
"Няма никакво значение колко добре изглежда  дадено нещо и  колко 
проповедници  какво казват. Като например: «Комунизма  ще завладее 
света». Не си правете труда  да  воювате с комунизма. Този  труд  е за  Рим. 
Това е  ТАКА  КАЗВА  ГОСПОД. Не комунизма, а  Рим  ще завладее света 
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Той е  само една  марионетка. Това  е  трябвало да  стане. Господ  казал  на 
Михей, че тези  400 пророци  е  трябвало да  пророкуват  на  Ахаав, за  да 
излезе на  война и така  да  се изпълни  словото, което е било казано чрез 
Илия.
Бог  е  дал  да се издигне комунизма  за  да  се обединят  всички 

в  световната  организация  на  църквите, за  да  направят  образа  на  звяра, 
защото така  е  написано в  Словото. Погледнете какви  размери  хваща! 
Обаче вие не Се притеснявайте.  Това е истината. Надявам се, че тази  моя 
дълга  проповед  не ви изморя. Защото не знам  кога  пак  ще имам 
възможност  отново да  говоря  към вас. Може и да е за  последен  път. Може 
вече никога  да  не се срещнем. Аз искам  вие да  знаете истината. 
Внимавайте! Словото е истината! Не аз, а това  Слово! Това  е важното. Ако 
моите думи  противоречат  на  Божието Слово, не ми  вярвайте, а вярвайте 
в  Писанието. Ако някой  има  чувството, че това, което говоря  не 
е в съгласие с Писанието,  вие сте задължени  да  дойдете при  мен. Елате, 
и заедно ще разгледаме Словото.
Да  се върнем  към нашата  тема. Бог  е посадил  това  дърво за  да  носи 

духовен плод. Хората  винаги  са  се мъчели да  направят  от  него една 
изкуствена  форма  на  благочестие. Те искат  големи сгради, които струват 
6-8 милиона  долара,  когато на  мисийното поле има  мисионери, които 
проповядват  евангелието и  са  толкова  бедни, че дори  нямат  ни обувки, 
ни  достатъчно храна. Какво се е  случило с  тези  хора? Та те изобщо не 
вярват, че Исус скоро ще се върне. Вашия  живот  и  вашите действия 
говорят  по-ясно от  думите, които изговаряте. Едни  мисионери  дойдоха 
на  мое събрание боси  и  в  стари  дрехи.  Те живеят  в  страдание  и  са 
заобиколени  от  най-различни  инфекциозни  болести. Те застанаха  пред 
мен  и ме попитаха: "Ти ли  си  брат  Бранхам?" Казах, че съм. Те казаха: 
"Бъди  благословен." Те се молят  за мен.  Казаха  ми: "Чели  сме твоите 
проповеди, брат Бранхам. Ти известяваш истината. Ние сме с теб."
О, братя. Макар и бедни, но имат  правилното становище. А  тук  казват: 

"Ах,  ама знаеш  ли, та  той  не принадлежи  към нашата  организация. И 
въобще кой  е  той? Не върви  с нас. Независим  е. Върши  си  там  някаква 
работа  сам  и  не иска  да  се присъедини към нас. Трябва  най-напред  да 
разучим нещо за него."
Един  път, когато бях малко момче, бях  отишъл  в  една  ябълкова 

градина  и видях, че под  най-доброто дърво лежаха  дълги  колове, с който 
можеше да  се брулят  ябълките. Чували  сте, че плашилата ги  слагат 
винаги на  добрите дървета. И дявола прави  същото. Той иска  да  ви 
наплаши. Не му обръщайте внимание. Подминете го.
Един  ден видях  една  полска  мишка. Бях  посадил  фасул.  Тя  беше 

започнала  да  яде единия  ред  фасул. Аз си  помислих: "Сега  ще я изплаша 
до смърт." Взех  един  хартиен  плик  и нарисувах  едно плашило. Сложих 
фасула  в плика  и го закачих  на  един  кол. Вятъра  го вееше насам, натам. 
Мислех си, че така ще я изплаша.
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След  малко тя  излезе от  дупката  си  и  започна  да  яде фасула. После 
погледна плика  и  продължи да  яде. После отново го погледна  и  пак 
продължи да  яде. Не се остави  да  я изплаши  плашилото. Не се остави да 
бъде задържана, защото си беше намерила  нещо добро за ядене. Ако ви 
кажат: "О, тия  са  разни  такива  и онакива», не се оставяйте да  ви  убедят. 
Идете там и вижте дали зад всичко това не е Святия Дух.
Има  телесна  църква  и  духовна  църква. Бръмбара  изпоял  кората, 

листата  и  плода.  Всички  дарове на  Духа  изчезнали. Не останало нито 
Божието изцеление, нито говоренето на  езици,  нито пророчеството. Те не 
вярват на пророци. Те не вярват на такива неща, защото са невежи.
В естествената  (телесната) църква  всичко е  украсявано по човешки, 

изкуствено. Обаче в духовната  църква  всичко е съвсем  друго.  Вие знаете, 
че Библията говори  за  свободната  и  за  слугинята. Писано е: "Изпъди 
слугинята  и синът  и, защото синът  на  слугинята  няма  да  наследи  със сина 
на  свободната" (Гал. 4: 21- 30). Естествената  църква  няма  никакво 
наследство. Те се вързват  на снопи  за  изгаряне. Те няма  да  наследят 
с  децата  на  свободната, защото децата  на  организацията  се намират 
в робство. Децата  на  свободната  ще бъдат  грабнати. а децата  на  робството 
ще останат  отвън  и ще трябва  да  отидат  на  съд. Тази  разлика  я виждаме 
и при  Исав  и Яков, независимо от  това,  че са  били  близнаци.  Исав  е бил 
човек, мислещ  светски  (земно), макар че не е  бит  лош  човек. Не е  бил 
пияница, не  е  крадял. Бил  е  набожен  и  е  смятал, че това  е  достатъчно. 
Обаче Яков  е  направил  всичко, което е  могъл,  само да  достигне до 
първородството и неговите права, дори ако е необходимо да  отиде с плач 
и вик  при  олтара. Искал  е на  всяка  цена  да  получи  това  благословение. 
Един  ден ми  казаха: "Брат  Бранхам,  при  вас хората излизат  напред. 
Плачат и викат. Поне това не го искаме». Затова и няма да го получите.
Спомням  си  стария  черен брат, който винаги  и бил  весел. Шефа му  го 

попитал: "Какво те прави  така  щастлив?" Той  му  отговорил: "Имам  религия 
на  сърцето." Шефът  му  казал: «Нищо такова  не съществува." А  той  му 
отговорил: "Шефе, ти сбърка. Трябваше да  кажеш, че доколкото ми е известно, 
не съществува." И после настанал  деня,  в който и шефа  искал  да  има  това 
преживяване. Онзи  вярващия  го попитал: "Кога  би  искал  да го преживееш?" 
А  той му  казал: "Сега." И отшили при  една  купа  сено, защото шефа  не 
искал  жена му  да  знае. Вярващия  му  казал: "Ти  още нямаш  истинското 
желание за  това преживяване." И продължели  към мръсната  конюшня. А 
там  на  шефа  не му  се искало да коленичи  в  мръсотията. Вярващия  му 
казал: «Ти наистина още нямаш го това желание».
Вие знаете как  Нееман  е искал  да  се излекува  от  проказата  си,  обаче 

не искал  да  се потопи  в Йордан. Елисей му  казал: Иди и седем  пъти  се 
потопи  в Йордан." Обаче Нееман  си  мислел: "Водите в Дамаск  не са ли 
по-чисти? Защо трябва  да  се потопя  точно в Йордан?" Смятал  е, че след 
като е толкова  велик  човек, не може да  се покори  по такъв начин. Но ако 
искал  да  бъде изцелен,  не му  е оставало нищо друго, освен  да  се покори 
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на  Словото. Moгa  да  си го представя, когато е влизал  във  водата. Мислел 
е за  авторитета  си. Виждам  го как  внимателно пристъпва  с високо вдигнат 
нос. Има  хора, който с такова  усещане идват  при  Христос, или  искат  да 
приемат  изцеление. Биха  искали  да  стигнат  до небето, обаче си  мислят 
какво ли  ще кажат  останалите.  Това  е лицемерие. По този  начин  никога 
няма  да  го получите. Вие не го искате истински. Не е станало като вътрешна 
необходимост за вас. Ако наистина искате да го получите, Бог ще ви го даде.
Деноминациите са  оглозгали като бръмбари  всичко. Едната 

е проправяла  пътя  за  следващата. О, разбирате ли  го това? Плода  е бил 
взет. Духа,  общението, листата  и жизнената  сила изчезнали.  Прохладата 
и свежестта за хората са изтекли. Кората е била оглозгана.
Учението, Словото, в  Което е  живота, е  било отнето. Всичко е  било 

подкопано, и мъзгата не е могла  повече да  пробие. Била  е отрязана  чрез 
деноминациите и организациите. Живота се върнал отново в корените.
Тези бръмбари  нападнали  листата, плода, кората  и са  се приближили 

до живота. Така  го виждаме делото на  опустошителя. Най-напред  е започнал 
да унищожава скъпоценния плод на Божието дърво.
Бих бил  много радостен  ако това  го разберете. Това  е  великденско 

послание за  вас. Като първо врага  е унищожил  скъпоценното плодоносно 
Божие дърво, Христос. Той  е  бил  онова  дърво от  Едемската  градина. 
Плодоносното дърво, което Бог  е посадил  на  земята  е бил  Христос. Врага 
е направил  всичко за  да  Го унищожи, защото Той  е носил  Божия  плод. 
Имало е най-различни  организации, който врага  е държал  в ръцете  си. И 
се е впуснал върху дървото, което е носило истинския плод.
Исус е казал: "Ако не върша  делата  на  Отца  Си, ако не нося  плода на 

Моя  Отец, тогава  не Ми  вярвайте." Какъв  е бил  вида  на  този  плод? Това 
искаме сега да  го разгледаме. Сега  внимавайте. Особено вие, които чакате 
за молитва.
Кое е било първото, според  което са  познали  че Той  е Месия? Андрей 

довел  при  Него Петър. Той  го погледнал  и казал: "Ти  си  Симон, син  Ионов." 
И Петьр, на основание на  Писанието е  разбрал, че това  е  Месия. Вие 
знаете, че и преди  това  са излизали  разни хора  и са  се  представяли  като 
Месия. Обаче никой  от  тях не е могъл  да  прави  делата, които ги е правил 
Исус. Мойсей с пророкувал, че Месия  ще бъде пророк. Петър е дошъл  при 
Исус като при съвсем непознат  човек.  Но Христос му  казал: "Ти  си  Петър. 
Ти си син на Иона." Петър веднага разбрал кой говори с него.
Когато Филип довел  Натанаил,  който е  бил  набожен  човек, Исус му 

казал: "Ето един  истински  израилтянин, в  когото няма  лукавщина." 
Натанаил  Го попитал: "Откъде ме познаваш?" А  Той  му  отговорил: 
"Преди  да  те повика  Филип, видях та  под  смоковницата." Натанаил  Му 
казал: "Учителю, Ти  Си Божи  Син,  Ти Си  Израилевия  цар." Плода е бил 
изявен. "Ако не  върша  делата на Моя Отец…" Той  е  разпознавал 
помислите на техните сърца.
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Една  жена  в множеството се докоснала  до края  на  дрехата  Му. Исус се 
огледал  и казал: "Кой  се докосна до Мен?" Никой не се признавал. После 
видял жената с кръвотечението и и казал: "Твоята вяра те изцели."
Тогава  Той  не  е отишъл  при  езичниците.  Но е отишъл  при самаряните. 

И на учениците Си  е казвал  да  не ходят  при  езичниците. Но сега  е нашето 
време. При нас Той е дошъл чрез Святия Дух така, както е обещал.
Когато е  разговарял  с  онази  самарянка  при  Якововия  кладенец  Той 

казал: "Дай  Ми да  пия.» А  тя  Му  казала: "Как  Ти, Който Си  юдеин  искаш 
вода  от  мен, която съм  самарянка?» Те не са  имали  общение. Но Той 
и  дал  да разбере, че за  Него няма  различие, защото ние всички 
произхождаме от  едно и  също дърво.  Всички сме синове и  дъщери на 
Бога, без значение от каква раса и цвят сме.
Исус и  казал: "Ако ти  би знаела  Божия  дар и Кой  е Онзи, Който ти 

казва  «Дай Ми да  пия», ти  би  поискала  от  Него, и Той  би  ти  дал  жива 
вода." А  тя  Му  казала: "Нима  си по-голям  от  баща  ни  Яков, който ни  е дал 
кладенеца?" "Нашите бащи са  се покланяли  на  този хълм, а вие казвате, 
че в Ерусалим  е мястото, където трябва  да  се покланяме.» Исус и казал: 
"Иди  и  доведи  мъжа  си." Тя  казала: "Нямам  мъж." Той  и  отговорил: 
"Правилно каза, защото си  имала  петима  мъже и този,  който е сега с теб, 
не ти е мъж" (Йоан 4 гл.)
По онова  време от  последния  пророк  са  били  минали  400 години.  Но 

тази  жена  извикала: "Господине, виждам че Ти  Си пророк" (От  къде 
знаеш, че съм  имала  петима  мъже?) Казала Му: "Аз знам, че ще дойде 
Месия, който ще се нарича  Христос. И когато дойде, Гой  ще ни каже 
всичко." А Исус и казал: "Аз, Който говоря с теб, Съм Месия."
Това е плода, който Той  е носил.  Тя  оставила  стомната  и се затичала 

в града. Там, при кладенеца, които навремето изкопал  Яков, тя  е намерила 
Източника. Затичала  се в града  и казала  на  хората: "Елате да  видите един 
човек, който ми  каза  всичко,  което съм  правила. Да не  би  Той  да  е Христос, 
Месията?» Това не е ли плод? Не е ли доказателство. че Той е Месия?
Евреите не са могли  да  го разберат  това.  Те казвали: "Той  е ясновидец. 

Той е Веелзевул." А  Исус им  казал: "Аз ви  прощавам, обаче когато дойде 
Святия  Дух и  ако някой  каже нещо против  Него, няма  да  му  бъде 
простено. Ако не върша  делата  на  Моя  Отец, тогава не Ми  вярвайте." 
Това Дърво е носило Своя  плод. И какво е казал? Каква  църква  е основал? 
Вие католиците твърдите, че Исус  е  основал  вашата  църква. Но Той 
никога  не е  говорил  за някаква  деноминация, или  за изповеди  на  вяра. 
Той винаги  е  бил  против  това. Той е  казал: "Приличате на  избелени 
гробове, а вътре сте пълни с мъртвешки кости."
Исус е  носил  Божия  плод. Говорил  е  строго и  им  е  казал, че са 

лицемери  и племе на  ехидна. И още им  е казал: "Вие сте  от  баща  дявола 
и  вършите делата  на  баща  си. Бащите ви  са  преследвали  и  убивали 
пророците, които са  били  изпращани  преди  Мен.  А  сега  вие украсявате 
гробовете им."
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О, братя, Той  не се е  съобразявал  с  нищо. Това  е  било Божия  плод. 
Останете върху  Словото и  го възвестявайте. Исус е  питал: «Не ли  не се 
е  изпълнило всичко, което е  било пророкувано за Месия?" Ако не са 
изявени  плодовете па  Словото, в  такъв  случай  не Съм Месия, но ако се 
изявяват, това  доказва, че Съм  Месия. Той  е казал: "Кой от  вас може да 
Ме обвини  в  грях? Коя  от  вашите организации  може да  извършва  тези 
дела?" Исус, Месия  е трябвало да  бъде  пророк. Никой от  тях  не  е могъл  да 
направи това. което Той  е правил. И именно това  е трябвало да  ги  накара 
да млъкнат. Святия  Дух е бил  в Него и Той  е принасял  Божия  плод. Бил 
е  свършен Божи  пророк, съвършеното дърво, съвършен пример, 
Младоженец… Амин. Ако Той  е  Младоженеца, дървото от  Едемската 
градина, в  такъв  случай  Той без  дървото на  Невястата  не може да 
принася  плод. Той  трябва  да  има  Невяста.  Тя  трябва  да  бъде родена  от 
същия  материал  на  Словото. Същото Слово трябва  да  стане тяло в  нея 
както в Младоженеца. "Делата, които Аз върша  и вие ще вършите." Той 
е Младоженеца.
Точно сега  ми  беше показано, че някой  си  мисли, че това  не е според 

Писанието. О, да, библейско е, защото Исус е казал: "Аз Съм  истинската 
лоза, а вие сте пръчките." Пръчките принасят  плод. Това  е доказателството. 
Така  както от  съединяването на  мъжа  и  жената  излиза плод, така 
е и с Младоженеца и Невястата. Той е лозата, ние сме пръчките.
Първото Дърво с  било съвършенно дърво. Бил  е  пророк. Той  е  бил 

Бога  на  пророците. Бил  е Божието съвършенно Дърво. Той е бил  Словото. 
Имало е много пророци, при  който е дошло Словото, но Той Самият  е бил 
Словото и Пророка. Той  е бил  Божий  пророк. Проповядвал  е съвършеното 
Божие Слово. Бил  е изявеното Божие Слово. Бил  е съвършения  пророк, 
Който е проповядвал  съвършенното пророческо Слово, което е принесло 
съвършения пророчески плод, чрез съвършеното Слово.
О, братя. какво Дърво! Той  е  бил  Дървото на  живота, пазен от 

херувимите,  за  да  не могат  Адам  и Ева  да  ядат  от  него. Обаче нас  вече не 
ни  възпират,  защото пътя  към  Него е  вече отворен  и  ние можем  да 
стигнем до това Дърво. О, хора, върнете се!
Той е проповядвал  цялото Слово. Не е прескочил  нищо. Когато сатана, 

онзи  голям  геолог  Го нападнал  и казал: «Писано е…" и Исус  отговорил: 
"Писано е  също…" Сатана отново казал: «Писано е…" Исус отговорил 
пак : «Писано е също…"
Съвършения  пророк  е проповядвал  съвършенното пророческо Слово, 

което е било съпровождано от  съвършените чудеса  и знамения. Съвършен 
плод на Святия Дух.
А  те са  Го разпънали  на  дърво! Какъв сарказъм! Той  е бил  съвършеното 

духовно Божие дърво. Той  е бил  разпънат  от  хората  върху  дърво. И днес 
те се мъчат  да  смесят  съвършенното Божие Слово със изповедите си  и със 
статиите си  на  вяра. Живота  и смъртта не могат  да  се  съединят. Исус не 
е участвал  на  нито едно погребение, но Той  е възкресявал  мъртвите. Смъртта 
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и Живота  не могат  да бъдат  заедно. Те стоят  едно срещу  друго. Той  никога 
не е държал никаква погребална реч. Той ги е събуждал. Амин! Алилуя!
Писано е: "Проклет  всеки, който виси  на  дърво." Не се окачвайте днес 

на  някакво човешко дърво на  организация, а  се освободете от  него, 
защото ако приемете учението му, живота ще изчезне от вас.
Те върху  дърво са  окачили  онова  съвършенно Дърво, за  да  се избавят 

от Него след това, когато Той е принесъл всичкия онзи плод.
В историческите книги  можем  да  прочетем, че  Мария  Магдалена  излязла 

и попитала: "Какво лошо с направил? Не проповядваше  ли  евангелието? 
Не изцеляваше ли болни? Не възкресяваше ли  мъртви? Защо Го 
осъждате?" Написано е, че са я били  през устата и са  казвали: "Тази ли 
вятърничава жена ще слушате, или своите свещеници?"
Виждате, че и днес  е същото. Те не чуват, макар че Той  прави всичко 

и доказа, че това е Той.  "Защо не вярвате, че  Съм  Аз? Можете ли да ме 
обвините в  грях, или  да  Ми  покажете къде не Съм  в  съгласие със 
Словото? Позволете Ми да ви докажа в какво грешите."
Неверието е грях. Те са  Го мразили, защото е разбивал  организациите 

им. Искали  са да  се отърват  от  Него и затова  са  Го разпънали, погребали 
Го и са  затиснали  гроба  Му  с голям  камък. Искали  са да  бъдат  сигурни, че 
няма  да  излезе. Вижте това  съвършенно Дърво. Давид  е говорил  за  него. 
Засадено е  при  потоци води. Дава  плода  си  в  определеното време. 
Листата му никога не повяхват. И във всичко, което върши, благоуспява.
Всичко, което е правил  Исус,  е благоуспявало. Йосиф от  Стария  Завет 

е  бил  Негов прототип. Благоуспявал  е  във  всичко, което е  започвал  да 
прави.  Същото е и с Исус  и Неговото Слово. "МОЕТО СЛОВО ще извърши 
това, за  което е  било изпратено и  няма  да  се върне празно." Той  е  бил 
това  СЛОВО. Словото, изпратено от  Бог  на  земята. То извършва  това, за 
което е било изпратено. Той  им  казал: "Ако не върша  делата  на  Моя  Отец, 
тогава  не Съм  Аз." Ако не вярвате па  Мен, вярвайте на  делата. който върша, 
защото те свидетелстват за Мен. Те говорят с по-силен глас от Мен."
Същото нещо е  ставало във всяко време. "Ако върша  делата  на  Моя 

Отец, тогава  Ми  вярвайте." А  те какво направили? Отсекли  това  скъпоценно 
дърво. Живота  изтекъл. Те Го обесили на  дърво. После Го свалили  от 
кръста, и  Го положили  в  гроб. Те си  казали: "Ние искаме нашата 
организация  да  си  остане така, както е, и не искаме тези  "светци" да  бъдат 
при нас. Йосиф от  Ариматея  го сложил  в своя  гроб. Войниците затиснали 
гроба с един голям камък. Но не е могъл да Го задържи вътре. Алилуя!!!
Господ  казва: "Ще възвърна." Сега  искам  да  се съсредоточим  в  този 

текст. «Ще възвърна, казва  Господ». Него ще възвърна. След  три  дни ще 
Го събудя. Те не са  могли  да Го скрият  във гроба  в скалата. На  третия  ден 
Той е възкръснал, защото Господ е казал: "Ще възвърна."
И след  като е възкръснал  от  мъртвите, Той  е казал: "Идете по целия 

свят…и Аз ще Съм  с вас." "Както Отец  е изпратил  Мен, така  Аз изпращам 
вас и ще бъда  с  вас. Ще бъда във  вас и  с  вас до края  на  света. Делата, 
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който Аз върша  като доказателство, и  вие ще ги  вършите като 
доказателство."
Много обичам това  място в Писанието: "И тези  знамения  ще следват 

с те, който са  повярвали." Не те, които си  мислят, че са  повярвали. А  те, 
които наистина вярват.

"Това, което Аз  съм  вършил  и вие ще го вършите,  като потвърждение, 
че сте повярвали. Същите дела, който Аз върша, защото живия  Отец 
е в Мен. Не Аз върша тези  дела, о Отец, Който е в Мен. Не вие сте,  които 
ще вършите тези дела, а Аз, Който ще пребивавам във вас."

"Затова  идете по целия  свят…" С други  думи  "Вие  сте Моята  невяста. 
Аз  ще бъда  с вас. Вие сте част  от  Мен. Моя  живот  ще бъде във вас. Както 
съпрузите са едно, и вие ще бъдете едно с Мен.  И в онзи  ден  ще познаете, 
че Аз Съм в Отец, а Отец  е в Мен, и Аз във  вас и вие в Мен». Това много го 
обичам. Сатана много се сърди заради  това. Виждате ли  Божието 
единство? Всичко, което е  Бог, се е  вляло в Църквата. В това  се  състои 
единството.
Ето, вижте, невястата  е едно и има  дял  в дървото на  живота. Така  както 

мъжа и жената  са  едно, Христос  и Неговата  Невяста  са  едно. Същия  Дух, 
същите дела, същите знамения, всичко е същото, защото Той  е казал: "Делата, 
който Аз върша и вие ще вършите." До кота? До края. До края на света.
Римските бръмбари  са  изпояли  Дървото на  Невястата  до корените. 

Христос е бил  убит  под  владичеството на  Рим. Кой е повредил  Невястата? 
Римската власт. По какъв начин? Поставили са други неща вместо Словото.
Протестантските църкви, които отказват  да  приемат  само Божието 

Слово, са  дъщери на  римската  църква. Бог  никога  не е  организирал 
Своята  църква. Римската  църква  е първата  организация  и всички, които 
се организират, са нейни дъщери, и умират заедно с нея.
Библията казва, че пшеницата  и  плявата до последно ще  растат 

заедно. След  това  плявата  ще бъде събрана  и изгорена, а пшеницата  ще 
бъде събрана  в  хамбара.  Плявата  сега  се събира  в  организациите и  в 
обединяването на  църквите, за  да  бъде изгорена  с огъня  на  атома. Обаче 
Църквата  се подготвя  за  грабването. Защото децата  от  робство няма да 
наследят  с  децата на  свободната.  Алилуя! Плявата  ще бъде изгорена. 
Пшеницата ще се събере и ще се сложи в хамбара.
Павел  е  предвиждал  унищожителното дело в  църквата.  Той е  казал: 

"Аз  знам,  че след  мен  ще излязат  лъжебратя  и в  стадото ще  проникнат 
вълци," защото духа  на  антихриста, за когото е писано, вече е започнал 
своето дело в  децата  на  неверието.  Неверието спрямо Словото. 
Започнали  да  се формират  организации. Приятели, ако разбирате за 
какво говоря, кажете Амин.
Както Йоил  с  предсказал, бръмбарите са  започнали  да  изпояждат. 

Което е  останало след  единия, било е  изпоядено от  следващия. Така 
е написано. Римските бръмбари  са  изпояли Дървото до корените. Те са 
отстранили  Невястата  по същия  начин, както са  отстранили  и Христос, 
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и  са  си измислили  изповеди на  вяра  и деноминации. Обаче в  корените 
е останало предопределеното семе, семето на  Авраам, което не може да 
умре. В корените е останало да лежи Словото на обещанието.
Господ  казва: "Искам  да  ви  възвърна  годините, който изпояде 

скакалецът, изедникът, пръгьг  и лапачът." Ще  ви  вьзвърна  всичко, което 
е било изпоядено, и ще го възвърна  в първоначалния  му  вид. Молете се 
от  цялото си  сърце Бог  да  ви  изяви  за  какво става  въпрос. Божието 
обещание за  "ВЪЗВРЪЩАНЕ" ще се изпълни  за  Невястата точно, както 
се е изпълнило и за  Младоженеца.  Амин! Говоря  ви според  учението на 
Библията. Ако не го вярвате, оставете  го така  и най-напред  изследвайте 
Писанието. Църквата  е била  подготвена  чрез служенето на  Йоан  Кръстител, 
който е проповядвал учението за праведност чрез вяра (Мат.21:32).
А  Исус  в Иоан  17:17  е казал: "Освети ги чрез истината. Твоето Слово 

е  истина.» Втората  част  на  милостта  е  освещението. След  опрощението 
е  дошло освещение, а  след  него Той  им  е  казал: "Идете в  Ерусалим 
и чакайте, докато получите сила от горе."
На  Петдесятница  се е родила  Църква-Невяста чрез Святия  Дух. Прощение, 

освещение, кръщение със  Святия  Дух. Така Христос влиза, за  да  живее 
във вас и да принася плод. Амин!
Бих  искал  да  направя  сравнение между  естественото раждане и духовното 

раждане. Най-напред  излиза  водата: "Покайте се, и нека всеки  един  от 
вас се покръсти в името на  Исус  Христос. Това е оправдание. Какво става 
като второ? Освещението чрез кръвта. И какво идва  като трето? Живот. Вода, 
кръв  и  Дух. "Трима  са, които свидетелстват: Водата. кръвта  и  Духа"  
(I Йоан 5:7,.8) Не можете да  имате Отец  без Сина. Не можете да  имате Сина 
без Святия  Дух. Обаче, може да  сте опростени  без да сте осветени. Може 
да сте осветени, без да сте приели Святия Дух. Как стои този въпрос, братя?
Исус ги  е  освещавал  дълго време в  истината  преди  да  дойде Святия 

Дух. Така  ли  е? Те са били  посветени от  Исус  Христос. И както тогава  Той 
е  дал  да  произрасте първото Дърво на  Невястата.  което бръмбарите 
с  течение на времето са оглозгали, така  и  сега  Той  отново дава да 
произрасте същото Дърво на  Невястата, чиито корени не умират, защото 
са при  потоци  води. Но начина  по който е  било унищожено, по същия 
този начин ще бъде възстановено.
Мартин  Лутер  е  излязъл  и  е проповядвал  прощение.  Уесли 

е  проповядват  освещението. Лутер е  казал: "Праведния  ще живее чрез 
вяра." Уесли е  подчертавал  освещението като второ дело на  милостта. 
След това е дошъл Святия Дух.
Това възвръщане е започнало от  времето на  Лутер. Дървото повече не 

може да  бъде унищожено, защото Той  е  казал  «Ще възвърна», и  това 
слово трябва да се изпълни.
По времето на  Лутер и на  Уесли  червеите са  претърпели поражение. 

От  това  време дървото е  в  растеж. Макар, че  са  били  останали  само 
корените, отново е  прорастяло, защото предопределеното семе на 
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словото е  "ЩЕ ВЪЗВЪРНА,  КАЗВА  ГОСПОД." И независимо от 
организациите и организирането, ТОЙ ВЪЗВРЪЩА.
Никакъв присмех  над  Божието дело не може да  го възпре, защото Бог 

е  казал  "ще възвърна". Точно както Исус Христос е  бил  възкресен  от 
мъртвите след  три  дена, по същия  начин  и  на  Неговата  църква се 
възвръща пълнотата на силата през три периода от време.
Бръмбара отново се е  пуснал  да  изпояжда, обаче Живота от  Духа 

в пръчките е останал  недокоснат. Когато този мъж, когото Бог  използвал 
е умирал, те са  се организирали, и младите пръчки  са  умирали. Църквата 
обаче е продължавала да  върви  напред  жива, докато се е върнала  отново 
там,  където се е намирала  на Петдесятница. Пръчките умират  там, където 
започне да  се  организира, обаче Църквата  продължава  напред. И до 
петдесятната  църква  дявола  е  използвал  все същата тактика  на 
организиране както в римската  църква. Но това, което Бог  с предопределил, 
трябва да просъществува. Ако след  Лутер  бяха  престанали  да  организират, 
всичко щеше да  бъде наред. Но така  фактически  с възниквала още една 
църква  до католическата. Обаче Бог  е  взел  решение. Той  е  изговорил 
Словото Си, което е станало закон. Той  е допуснал  всичко това да  стане, 
без оглед  на  студа на  деноминациите. На това  Дърво ще бъде запазен 
живота от живия Бог.
Някои  казват, че  Бог  се бави  с  пришествието Си. Студения  вятър на 

деноминациите е умъртвил  пръчките. Обаче предопределения  живот  не 
може да  бъде умъртвен. Исус е казал: "Небето и земята  ще преминат, но 
Моето Слово няма  да  премине. Всички, които Той е  предопределил, ги 
е и призовал и ги е оправдал, и им дал небесна слава. Алилуя!
Те са  записани  в  книгата на живота  на  Агнето и  не могат  да  умрат. 

Целия  ад  може да се изправи  срещу  тях, но нищо не може да  им  увреди. 
Никакъв  комунизъм, никакъв  католицизъм, нищо не може да  ги 
задържи. "Ще възвърна" казва  Господ. Не могат  да  ги  задържат  нито 
деноминационите камъни, нито гробовете. Ще възвърна, казва  Господ. 
Ще настане Великден!
Той ще издигне същата  Църква  в  същата  сила, със същите знамения 

и плодове, както е било в началото. «Ще възвърна», казва  Господ. Господ 
ще възвърне всичко, което деноминациите и организациите са взели.
Бог  е  добрия  лозар. Той  обрязва  Своето дърво по правилния  начин. 

Той се грижи  за него. Той  бди  над  Своята собственост. Той  бди  над 
Словото Си, за  да  го изпълни. Той  възвръща! Независимо по какъв  начин 
се организират  църквите, те ще бъдат  отсечени.  Но истинската  църква  ще 
продължи напред.
След  Лутер те направили  организация,  която е трябвало да  бъде толкова 

голяма, колкото онази, от  която са  били  излезли.  Той  е отрязал  пръчката, 
и е продължил  с Уесли. И след  като този  голям мъж умрял,  те отново се 
организирали. После дошло петдесятното съживление, и  те са  умрели. 
Отрязал  ги  е. Той  иска  да възвърне.  Плодовете не  растат  ниско долу, 
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а горе в короната  на  дървото където свети слънцето. Надвечер  слънцето свети 
върху  короната на дървото. Амин. Не свети  долу  върху  пръчките, а горе, 
където се намират  плодовете. Вярвам  My  от  цялото си  сърце. Той  ще 
отреже от  лозата  всички пръчки  на  организациите, които не носят  плод, 
за да може живота да проникне чак до върха и да донесе плод. 
Бог  ще отреже сухите пръчки, защото не са  се оставили  Божието 

присъствие да  проникне в  тях. Те няма  да  имат  дял  в  първото 
възкресение, защото Бог  никога  не е правил  някаква  организация, и тя 
не може да  носи  плода  на  истинската  лоза. Щом  като някаква  църква  се 
организира, Бог  я отрязва, и линията  на  живота  е прекъсната. Те носят 
плода на  организацията. Обаче когато от  лозата  излизат  нови  пръчки, те 
носят  оригиналния  плод. Бог  ще даде този  плод  да  бъде толкова високо, 
че римските бръмбари  да  не могат  да  го изпоядат. Ние  можем  да  видим 
това дърво в различите векове.
Сега  се връщаме отново към  Словото. Сега  е Великден  за онези  истински 

вярващи, които твърдо устояват  върху  истинското Слово. Сега е възкресение 
за  Божия  народ. Сега  е Великден  за Божието семе, което е съживявано от 
корените чрез Божието Слово, което е  било изявено. Това  е  времето, 
което е  било определено за  църквата още преди  създанието на света. 
Забележете, че Бог  така  е  определил  от  началото. Онова  първото, 
съвършенното Дърво е било събудено за живот на третия ден.
Невястата  преживява  своето обновяване по три  начина. Прощение, 

посвещение и  кръщение със Святия  Дух.  Същото Дърво след  Неговото 
възкресение, същите знамения  и  чудеса  същия  Исус, Който е  бил 
noгребен  и е възкръснал  за  да  върне същите дела. На Своите Си  Той  се 
е явил  възкръсналият  не на  първия, не и на  втория, а на третия  ден.  О, 
братя! Надявам  се, че го разбирате това. Едва  на  третия  ден  Господ  Исус 
се е показал  възкръснат. Истинския  живот  на Исус Христос се явява  не 
в прощението, нито в посвещението, а в кръщението със Святия  Дух. Той 
е  същия  вчера, днес и  завинаги. Третия  ден се е  явил  на  Своите Си. 
Встъпил всред тях и казал: "Мир вам." Той е същия.
От  времето на  Петдесятница  това  не е само известие  за възкресението, 

а е била  изявена  силата.  Същото става  и сега, в тези  последни  дни  всред 
нас. След  като е възкръснал  Той  се е показал  на  Своите в края  на  третия 
ден. Той  е  жив  и  е същия  вчера, днес и  завинаги. Живия  плод  на 
Неговото присъствие се е  явило в  края  на третия  ден. когато се е  явил 
всред тях. Те са се срещнали! Амин.
В края  на  третия  ден  Библията  говори за светлина  привечер. Същата 

светлина, която изгрява  на  изток,  залязва  на  запад.  Тогава  е  осветила 
първата  църква,  а  сега  по същия  начин  осветява  Своята  църква. Каква 
е целта на тази вечерна светлина? За да видим възвръщането.
Разбрахте ли  го? Вечерната  светлина  днес действа  точно така, както 

е действала  тогава  сутришната. Бог  възвръща  и оставя  да  свети  вечерната 
светлина. Пълното Божие Слово и пълното откровение на  Исус Христос 
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в Неговата  църква  е възвърнато. Всичко, което Той  е вършил, се извършва 
и сега  по същия  начин  по времето на  вечерната  светлина.  Разбирате ли 
какво имам впредвид? Не е ли чудесно, че живеем в това време?
Вечерната  светлина свети  за  да  може да бъде възвърнато всичко, което 

са изпояли  бръмбарите. Плодовете узряват  най-напред  на  върха  на 
дървото. Там  свети  вечерната  светлина. В  ковчега  на  Ной  е  имало три 
нива. Първия  за  животните, втория  за  птиците. Но в първия  (най-горния) 
е  светила  светлина. В двата  по-долни  не е  имало никаква  светлина. 
Господ  възвръща  горе. Той  е  изпратил  вечерната светлина. Стават 
същите чудеса и е изявен същия плод, както в началото. Амин! Алилуя!
Това доказва, че Неговото Слово "A3 ЩЕ ВЪЗВЪРНА" сее изпълнило. 

Алилуя! Това  дърво е  било изпоядено в  четири  стадия. Най-напред 
изпояли  плода, след  това  листата, после кората  и накрая  се опитали  да 
посегнат  и  на  живота.  В четирите етапа  на развитие това  дърво е  било 
увреждано от  римските догми  и дявола и пак  в четири  етапа  на  развитие 
ще бъде възстановено и пробудено за  живот. Разбрахте ли  го? Бог  е казал, 
че ще възвърне. Как  възвръща? Посредством  четирите послания  на 
живота. Най-напред  прощение, после освещение, после петдесятно 
съживление с възврыцане на  духовните дарове и кръщението със  Святия 
Дух, и накрая пълното Слово.
Имало е четири  мощни  пророчески послания. Чрез Лутер е засветила 

светлината  за  оправданието чрез вяра. Чрез Уесли  – светлината  за 
освещението. В петдесятното съживление – кръщението със  Святия  Дух. 
Ставало е  все  по-светло и  благословението е  растяло. Но в  последните 
дни трябва  да  се изпълни всичко от  Малахия  4:5. Словото на  Господа 
идва  към  пророците. Вечерната  светлина  свети за  да  възвърне всичко. Да 
обърне сърцата  на  децата  към  вярата  на  бащите. Смъртта  е  настъпвала 
в четири  стадия. Възвръщането в праведност  е ставало в четири  етапа  на 
развитие, чрез четирима  посланници. "Сине човешки, могат  ли да 
оживеят тия кости? Пророкувай над тези кости…"(Езек.37:1-10).
Разбрахте ли  ги тези  четири  стадия? Това  пророчество на Езекиля  се 

изпълнява  сега, в четвъртия  стадий.  Живота  е дошъл  едва  тогава, когато 
всички  кости и  сухожилия  и  т.н. са  били  събрани в  едно тяло. Така 
е и сега.  Истинския  живот  прониква  в четвъртия  стадий. «Ще възвърна», 
казва Господ. Алилуя! Слава на Бога!
Сега, когато свети  тази светлина, стават  същите знамения. Зародиша 

е бил  в прощението. Чрез освещението отново е дошла кората  около дървото. 
С петдесяческото съживление са  дошли  листата. И като четвърто се  е върнало 
самото Слово.  Словото е  станало тяло. Плодовете на възкресението 
и знаменията  на  Христос, които Той  е извършвал  след  като е възкръснал 
от  мъртвите, отново са  тук.  Най-напред  прощението, после освещението, 
след  това  кръщение със Святия  Дух, докато накрая  е самият  Христос като 
основа и като връхния камък (Зах. 4:7 б ) на пирамидата.
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Прощение, освещение, кръщение със Святия  Дух. И само след  това 
може да  бъде поставен  Връхния  Камък. Остатъка  ще бъде подготвен чрез 
Святия  Дух  за  същото служение, което е имал  Той  преди  да  си  отиде, за 
да може да дойде и да  ни грабне със Себе Си. Тези, които са  опростени, 
посветени  и кръстени  със Святия  Дух. Пирамидата  отново ще стои. Божия 
дом  ще бъде изграден. Дървото на живота  отново расте. Всички  тези 
знамения ще бъдат възвърнати в последните дни.
Имаме пример  от  дните на  Лот. Господ  посетил  Авраам и седнал  с гръб 

към  шатрата. И го попитал: "Къде е  жена  ти  Сара?" Аврам  отговори: 
"В шатрата  е.» И Господ  казал: "До година  по това време Аз ще се върна 
и жена  ти  Сара  ще  има  син." А  Сара  се засмяла  в себе си. Но Той  казал: 
"Защо се засмя Сара?"
Исус е  казал, че това ще се повтори  (Лук. 17:23-27). О, когато свети 

вечерната  светлина, тъмнината  трябва  да  отстъпи. Вечерната  светлина 
свети върху предопределеното Слово. Амин. Алилуя!
В какво се състои  четвъртото послание? Да  даде светлина върху  Божието 

Слово. Предопределените ще  го видят  и ще дойдат, защото Той  е казал: 
"Ще възвърна." Вечерната  светлина  е пробила  и свети  върху  предопределеното 
Слово. Ние сме едно с Него и помежду  си. Стават  същите знамения, които 
никой  човек  не може да  направи.  Словото е  излязло, за да  изтласка 
предопределения  живот  от  корените в  дървото.  Къде е  изгряла 
светлината? На  Запад, не в Ерусалим. Те имат  свое време. Сега  е нашето 
време. Вечерната  светлина  свети  върху  Словото. Плода  до узрява 
и  Невястата  стои  тук  като Дърво със  същите чудеса  и  знамения  както 
в началото. "А  привечер  ще има  виделина." Така  е. Неговото Слово сега 
е изявено по предопределения  от  Него начин. Това  е съвършенно доказателство, 
че завръщането на  Господа  е  много близко. Словото "Ще възвърна" 
е било определено за сегашното време. Всичко, което се е било изгубило, 
Аз ще възвърна във вечерното време. ТАКА КАЗВА ГОСПОД. Амин!
Боже. Отче наш, в Твоите ръце полагам  това  послание. Макар, че беше 

много откъслечно, моля  Те чрез  Святия  Дух  да  действа  на  всяко място,  на 
което ще служат  този запис. Нека  това  Слово да живее, и  след  като аз 
вече няма  да съм на  тази  земя.  Господи, това е  Твоето Слово. Дай 
вечерната  светлина  да  свети, Господи, и изгради  превъзходната  Невяста 
на  Христос. Благослови  я, Господи. Нека  Твоето Слово да не се върне 
празно, но да  извърши  това, за  което е било изпратено. Дай го, Отче. На 
Теб благодарим за това в името на Исус. Амин!

***********
*
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Достъпна литература и видео на български език:
Проповеди на У.М. Бранхам за четене:

1. Белег
2. Десет девици
3. Бездна призовава бездната
4. Седемте века на Църквата – ЕФЕС
5. Седемте века на Църквата – СМИРНА
6. Седемте века на Църквата – ПЕРГАМОН
7. Седемте века на Църквата – ТИАТИР
8. Седемте века на Църквата – САРДИС
9. Седемте века на Църквата – ФИЛАДЕЛФИЯ
10. Седемте века на Църквата – ЛАОДИКИЯ
11. Белега на звяра
12. Помазаните на последното време 
13. Резюме на епохите на Църквата 
14. Контдаун
15. Църквата и нейното състояние
16. Обновяване на Невястата
17. Грабването
18. Обвинение 
19. Водача 
20. Учение на николаитите
21. Сеитба на съпрътивление 
22. Едем на сатаната
23. Избора на Невястата
24. Свидетелство на Уилям Бранхам
25. Отвъд завесата на времето

Книги и проповеди на Евалд Франк:
1. Традиционното християнство. Истина или лъжа 
2. Уилям Бранхам е пророк, изпратен от Бога 
3. Завръщането на Христос
4. Вестник на Мисията – 2010
5. Грехопадението 
6. Християнство вчера и днес
7. Пътят към Бога

ДРУГИ проповеди и книги на/от различни езици



Видео и аудио материали:
1. Интервю с брат Бранхам – на DVD
2. Проповед «Бездна призовава бездната» – на DVD
3. Събрание на вярващи в Чикаго с бр. Бранхам – на DVD
4. Аудио проповеди на У. Бранхам – на CD
5. Поредица с поучения на миссионер Евалд Франк – на DVD

От  Мисията  в  гр.  Крефелд, Германия, се  изпращат  DVD с  нови  преводи  на 
различни  езици  (английски, чешки, словацки, немски, френски, полски, 
руски, румънски, арабски  и  др.) редовно всеки месец  със  записи  на 
Богослуженията, които се  провеждат  в  началото на  всеки  месец 
в Свободна народна миссия

Книги и дискове на български и други езици може да закажите абсолютно 
безплатно на е-mail: info@v-evangelie.info 

Изпращането до вас е напълно безплатно, и не ви обвързва. 
Уеб страница на български език: http://bg.v-evangelie.info 

Всички материали са безплатни.

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

Не се разрешава публикуването на откъси от книгата.

Издател: Мисионер Евалд Франк
Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707
D-47707 Krefeld GERMANY

E-mail: E.Frank@freie-volksmission.de
Homepage: www.freie-volksmission.de

mailto:info@v-evangelie.info
mailto:info@v-evangelie.info
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