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"DET TALADE ORDET ÄR DEN URSPRUNGLIGA SÄDEN"

1 Låt oss bli stående ett ögonblick, medan vi böjer vårt hjärta nu inför Gud.
2 Vår Himmelske Fader, vi är verkligen tacksamma för förmånen att få vara
här i dag, församlade i Herren Jesu namn. Vi ber, att Du må förlåta våra
synder. Och eftersom vi är här för att rikta vår uppmärksamhet mot de eviga
tingen och det liv som ligger bortom det dödligas räckvidd, ber vi nu, att Du
må ge oss Dina anvisningar om hur vi bör bete oss, vad vi bör göra i framtiden
och även i det närvarande nu för att förvärva den plats som vi har blivit
utlovade.
3 Det finns många som är sjuka och nödlidande i landet, och de har inte
tillryggalagt sin färd. Och vår store fiende, icke blott vår fiende, utan Din
fiende, har kommit för att ansätta dem och för att ända deras liv och sända
dem till en förtidig grav. Och vi ber för dem i dag, att Du och Ditt
förbarmande och Din nåd må förlänga deras dagar till den beskärda tiden.
4 På plattformen, på talarstolen, ligger bönedukar och paket. Och ute i
hallarna och häromkring finns människor på tältsängar, sjukbårar, sjuka och
plågade, de står i mötessalen och har knappt nog kraft att stå.
5 O, Evige Gud, Välsignade, må Du höra vår bön denna morgon genom Jesu
Kristi Blod; vi ser inte på vår orättfärdighet, utan vi vet, att Han har stått i vårt
ställe och Han är Den som företräder oss med denna bön. Må varenda en bli
helad till Din ära, Herre.
6 Välsigna dessa bönedukar. När de läggs på de sjuka, må de bli helade.
7 Och nu, Fader, tills vi väntar på det stora helbrägdagörelsemötet, som vi
tror skall följa, bryt åt oss Livets bröd, så att vi må veta genom Ditt Ord, vad vi
må göra. Ty vi ber om det i Jesu namn. Amen.

8 Som alltid räknar jag detta som en av mina högsta förmåner, att få vara i
Guds hus och tala till Hans folk. Och nu vet jag, att det är mycket fullpackat
härinne, och jag har en mycket lång Bibeltext. Så jag är förvissad om att ni har
det så bekvämt som möjligt, tills vi har avslutat budskapet.
9 Nå, det är hett, men vi är tacksamma för luftkonditioneringen. Men när det
gäller en så stor hop, så finns det ingen luftkonditionering som skulle kunna
sköta om det, ser ni, för att er egen kropp är ett aggregat som alstrar omkring
trettiosju graders värme och den utstrålar oavbrutet värme och ni sitter tätt
intill varandra. Men jag är förvissad om att Gud skall göra det så bekvämt för
er som Han bara kan.
10 Och när vi är i sådana stora samlingar som denna, skulle jag aldrig låta er
komma hit, inte på något sätt, om jag inte trodde, att det var för att hjälpa er,
om jag inte trodde, att det gör er gott och att ni har nytta av att komma. Och
vidare, då jag också vet, att vi inte har alltför lång tid kvar att göra detta, att
vi nalkas de allra sista timmarna, och jag vill göra varje Ögonblick som jag kan
betydelsefullt för Hans Rike. Och nu förtröstar jag på att Herren Gud skall
välsigna oss, medan vi är församlade.
11 Och jag vill förklara för er, att jag i går var på väg till olika ställen, ute för
att besöka några av de sjuka och plågade i motellen, och jag kom att träffa
några av föreståndarna denna vecka på några av matställena. Till exempel
tittade jag in hos Ranch House den här veckan och där skakade föreståndaren
hand med mig, när vi var på väg ut. Och han ropade på mig: "Broder
Branham." Jag undrade, hur han kände igen mig. Och han sade...
Jag frågade: "Är du föreståndaren?"
12 Han svarade: "Jag är ägaren. Så sade han: "Jaha, dina anhängare kommer
hit för att äta från mötena därborta. "Och jag sade: "Nåväl, jag antar, att det
blir överfullt här."
13 Han sade: "Min herre, det här är en av de finaste människoskaror som jag
någonsin har sett." Han sade: "De är verkligen trevliga."
14 Jag gick till ett motell i går för att träffa en ung dam som jag ville tala med,
hennes far och mor var närvarande, och jag måste vända mig till
föreståndaren för att få reda på vilket rum de hade.

15 Han sade: "Och ni är broder Branham?" Det är uppe vid Oaks.
Och jag svarade: "Javisst."
16 Han sade: "Jag önskar trycka er hand." Han presenterade mig för sin
hustru; ett mycket trevligt äkta par. De sade: "Alla våra andra kunder har vi
avvisat."
Och jag sade: "Nåväl, jag tackar er för det."
17 Han sade: "Broder Branham, en av de trevligaste grupper av människor
som jag någonsin sett är de människor som kommer hit upp, som går på era
möten.
18 Jag gick i går kväll till en av mina vänner herr Becker härnere, och jag har
alltid gillat hans smörgåsar. Jag kände honom, när jag var pojke; jag har känt
honom hela mitt liv. Där satt ett par från det gamla stället, nere vid Riverside
Hotel därnere. Herr Becker sade: "Billy?"
19 Jag sade: "Vad vill du, Homer?" Vi känner varandra riktigt bra.
Han sade: "Jag bespisar dina människor däruppe."
20 Ungefär tvåhundra eller så äter varje söndag på värdshuset Blue Boar. Och
vart jag än går får jag höra yttranden om hur trevliga ni är.
21 Den här mannen sade: "Nere vid Riverview därborta", sade han, "är hela
det där stället upptaget av folk som kommer till mötena." Han sade: "Det är
hundratals som inte kan komma in."
22 Så att för att vara det är ni enligt min mening jordens salt. Jag är så
tacksam, då jag vet, att jag har förmånen att predika för människor som till
och med syndare och folk... Jag påstår inte, att dessa människor är syndare,
utan jag menar människor i affärsverksamhet och så vidare, som kan säga, att
ni är trevliga människor, och de uppskattar er i sina affärer, kring sina ställen.
Ni vet, det är att vara salt. Jag sätter värde på det, ert uppförande, det sätt på
vilket ni sköter saker.
23 Jag har alltid sagt: "Om det kommer någon som inte har pengar till att
betala sin räkning, så ring bara upp mig." Ser ni? Jag har sagt: "Vi skall göra

någonting åt saken." Och jag har sagt: "Ni skall alltid servera dem, oberoende
av om de har pengar eller ej." Ser ni, allting kan ordnas.
24 Jag känner, att ni är mina barn. Ni är - ni är de stjärnor som jag... Om jag
någonsin får någon, när jag kommer fram, så kommer ni att vara de
ädelstenarna, den strålande delen av min tjänstgörings krona. När den
krönes, skall ni vara de ädelstenarna.
25 Och jag har vid tidigare tillfällen berättat för er om de sju inseglen,
församlingstidsåldrarna och de ting som har ägt rum.
26 Och nu, denna morgon, har jag ett mycket viktigt ämne. För mig är det ett
mycket välsignelsesrikt sådant. Jag hoppas, att det skall tyckas er på samma
sätt. Och om jag bara kunde ge ut det under samma inspiration som jag fick
det, skulle det vara underbart, men det är Guds sak att verka det.
27 Jag har hållit på och talat om för er var och vad som skall ske, och vi ser,
hur allt detta äger rum.
28 Denna morgon skall jag tala om Den himmelske Brudgummens och den
Jordiska Brudens framtida hem, där de kommer att bo. Och jag är förvissad
om att vi genom Guds nåd alla är delaktiga av Guds stora gudomliga
världsordning.
29 Och nu hoppas jag, att ni skall ha tålamod med mig, håll era Biblar
framme, era pennor och vad ni har för att läsa med mig, för jag kommer att
hänvisa till många skriftställen. Jag försöker bli färdig i tillräckligt god tid för
att hålla förbön för de sjuka; och jag har lovat det. Ni har varit i bön en stund
före detta i sidorummen och runt omkring för dem som är så gott som
hjälplösa och utan hopp.
30 Och om Herren så vill, skall jag troligtvis hålla ett möte till den sextonde,
kanhända bara förbön för de sjuka.
31 Jag börjar min semester nu. Sedan sistlidna januari har jag rest omkring
och jag kommer tillbaka hit. Jag skall vara här. Jag tar min familj till Tucson på
morgonen och sedan kommer jag tillbaka för att tillbringa tiden härnere i
Kentucky med några av mina vänner och gå på jakt och på ekorrjakt under ett

par veckor eller kanske sju eller åtta, tio dagar, vad det nu må bli, om inte
Herren leder mig till någon annan plats. Jag vet aldrig, var man kommer att
vara; vi vet det aldrig, eftersom det är i Guds hand, Guds allena.
32 Nu beträffande detta stora ämne, så har vi... Jag antar, att om jag tog mig
tid till det här, eftersom man måste få med så många saker, så skulle det ta
veckor i anspråk. Men jag har skrivit ned några skriftställen, några
anteckningar, bara för att träffa dess höjdpunkter, där det tillåter en att
forska.
33 Sedan skulle jag snart, kanske, om Herren så vill, i oktober, jag vet inte när,
men när Han än må låta det ske, vilja ha under några dagar bara en
oavbruten mötesserie om Uppenbarelsebokens tolfte kapitel för att förbinda
det med det här. O, jag tror, att det skulle bli storartat. Det skulle det rentav
vara. Det skulle vara storartat att se, hur Han har handlat.
34 Så att, när vi nu kommer samman, jag sade i går kväll, jag sade: "Vet ni,
när jag... "Om morgnarna, liksom var morgon, tror jag: "När jag kommer dit
ned, kommer jag att känna igen varenda en av mina vänner som är där." Nå,
hur skall jag göra det?
35 Att ha med mig här, liksom min gode vän doktor Lee Vayle, som sitter där
bakom med sin älskliga hustru och sin dotter. Och broder Roy Borders och jag
tror, broder Ruddell, broder Beeler, och broder Palmer och broder Jackson.
Och, tänk... alla de kära bröderna från olika delar av landet. Broder Anthony
Milano, och o, vart man än ser, så ser man någon annan broder. Långt bort
ifrån Arkansas, jag kan inte komma ihåg, vad de heter; broder John, broder
Earl Martin och broder Blair. Och O, det är helt enkelt oändligt, ser ni. Jag är
så glad över att ha en sådan grupp samlad omkring mig, när jag undervisar i
Guds Ord, män som jag tror är oförskräckta män, verkliga gudsmän.
36 Jag är tacksam för detta lilla tabernakel. Jag är tacksam för dess fem
dörrar, öppna för allmänheten. Var dörr... Vi har fyra diakoner här, andefyllda
män; fyra förtroendemän, andefyllda män. Det betyder två vid var dörr. Och
det har en dubbeldörr på framsidan för de två pastorerna, herdarna.
37 Vi är glada över att ha er här; tacksamma till Gud för detta. Må Han alltid
välsigna er.

38 Nu skall vi stå för ett ögonblick, medan vi läser ur Petrus andra brev det
tredje kapitlet, och också ur Uppenbarelsebokens tjugoförsta kapitel.
39 Medan vi står, o Herre, uppfyll vårt hjärta med glädje över att läsa Ditt
Ord, då vi vet, att Jesus har sagt: "Himmel och jord skola förgås, men Mina
Ord skola aldrig förgås." Och åter vet vi, att Han sade: "Allt skall fullbordas,
som är skrivet." Och när vi läser dessa ting, må Du beskära oss förstånd, den
timma som vi lever i . Vi ber om det i Jesu, Bokens Upphovsmans, namn.
Amen.
40 Andra Petrus brev, tredje kapitlet.
Detta är nu det andra brevet, som jag skriver till eder, mina
älskade; och i båda har jag genom mina påminnelser velat
uppväcka edert rena sinne, så att I kommen ihåg, vad som har
blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av
edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.
Och det mån I framför allt veta, att i de yttersta dagarna
bespottare skola komma, som vandra efter sina egna
begärelser.
De skola säga: "Huru går det med löftet om Hans
tillkommelse?
(Om det inte motsvarar denna trolösa kvinna.) ...
Från den dag, då våra fäder avsomnade, har ju allt förblivit sig
likt, ända ifrån världens begynnelse."
Ty när de vilja påstå detta, förgäta de avsiktligt, att i kraft av
Guds Ord himlar fanns till från uråldrig tid, så ock en jord, som
hade kommit till av vatten och genom vatten; och genom
översvämning av vatten från dem förgicks också den värld som
då fanns.
Men de himlar och den jord som nu finnas, de hava i kraft av
samma ord blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens
dag, då de ogudaktiga människorna skall förgås.
Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att "en
dag är för Herren såsom tusen år och tusen år såsom en dag."
Herren fördröjer icke uppfyllelser. av Sitt löfte, såsom somliga
mena, att Han fördröjer Sig. Men Han är långmodig mot eder,

eftersom Han icke vill, att någon skall förgås, utan att alla
skola vända sig till bättring.
(komma till ånger och omvändelse. - Engelsk
Bibelöversättning. - utg.)
Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning, hurudana
bör icke ni då vara i helig vandel och gudsfruktan, medan ni
förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, varigenom
himlar skola upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta.
Men "nya himlar och en ny jord", där rättfärdighet bor, förbida
vi efter hans löfte.
Därför, mina älskade, eftersom ni förbidar detta, skall ni med
all flit sörja för att ni må för Honom befinnas vara obefläckade
och ostraffliga, i frid.
Och ni skall hålla före, att vår Herres långmodighet länder till
frälsning; såsom ock vår älskade broder Paulus har skrivit till
eder efter den vishet som har blivit honom given.
Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar sådant., fastän
visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå
och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda,
såsom de ock gör med de övriga skrifterna, sig själva till
fördärv.
Då ni nu således, mina älskade, har fått veta detta i förväg, så
tag eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse
och därigenom förlora edert fäste.
Väx i stället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare,
Jesus Kristus. Honom tillhör äran, nu och till evighetens dag.
Amen.
41 Ur Kristi Uppenbarelse, det 21 kapitlet, skall jag nu läsa dessa Ord.
Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himlen
och den förra jorden var förgångna, och havet fanns icke mer.
Och jag, Johannes, såg den heliga Staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en
brud, som är prydd för sin brudgum.
"Se Och jag hörde en stark röst från tronen säga: nu står Guds
tabernakel bland människorna, och Han skall bo ibland dem,

och de skall vara Hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem och
vara deras Gud.
Och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden
skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga
skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget."
Och Han som satt på tronen sade: "Se, Jag gör allting nytt.
"Ytterligare sade Han till mig: "Skriv; ty dessa Ord äro vissa och
sanna."
Han sade vidare till mig: "Det är gjort. Jag är Alfa och Omega,
begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall Jag giva att
dricka för intet ur källan med livets vatten.
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel., och Jag
skall vara hans Gud, och han skall vara min son."
Låt oss åter bedja.
42 Herre Jesus, med ett sådant löfte och sådant strängt tal som Jesus själv
och aposteln har givit oss rörande den timma som vi nalkas. Förläna oss,
Herre, Din ledning, så att vi må veta, hur vi skall nalkas det på rätt sätt. Ty vi
vet, att det förestår... Skrifterna måste fullbordas, och så skall det bli. Och nu,
Herre, ber vi åter om Din nåd över oss alla, medan vi utforskar Ditt Ord. Var
med oss och uppenbara det för oss, Herre, ty vi ber om det i Jesu namn.
Amen.
Var så goda och sitt.
43 Nu undrar jag, om det kanske kunde vara möjligt att släcka ljusen i
huvudsalen och lämna dem att brinna bara på plattformen här, vilket troligen
skulle vara bättre och ta bort lite av strömmen. Vi var nära att bränna upp en
transformator häromkvällen. Och om vaktmästaren vill göra det för oss,
skulle vi gärna vilja ha de nedersta ljusen släckta, ljusen i huvudsalen. Och då
tror jag, att ni har tillräckligt ljust att se att skriva.
44 Nu åter till mitt ämne för att tillkännage det, ämnet som vi skall ta itu med
är: Den himmelske Brudgummens och den jordiska Brudens framtida hem.
45 Nu, då det har varit... Jag är helt enkelt tvungen att göra såhär. Det är
alldeles för hett häruppe, ser ni. Ja, det är det. Jag vet, att min hustru inte
tycker om att jag gör så, att jag tar av mig kavajen. Men det är helt enkelt

alldeles för hett häruppe. Ser ni, ni har ventilation därute, och det här är
avskilt som en liten fålla, ser ni. Nu, i fortsättningen eller...
46 I det förflutna, snarare, har vi studerat De sju inseglen, De sju
församlingstidsåldrarna. Broder Vayle och andra arbetar nu trofast på dem
för att få dem i bokform.
47 Och då vi ser alla dessa hemlighetsfulla ting som vi har sett äga rum, då
tror jag, att efter att ha förstått det, i den timma och den ställning vi lever i,
det inte finns någon som skulle önska att få sätta sig ned och riktigt förnuftigt
undersöka det som har blivit omtalat och vad som enligt löftet skall ske och
vad som har skett, som ej kunde säga, att de har gått i uppfyllelse. Förstår ni?
Exakt det som Gud har sagt, att Han skulle göra, har Han gjort precis på
pricken. Ser ni?
48 Nu tror jag beträffande detta, att då vi inte vet, vid vilken tidpunkt Herren
Jesus kunde träda fram, tyckte jag det kunde vara bra, det syntes behaga den
Helige Ande, att vi då skulle tala om detta; och kanske jag återkommer till det
ett par gånger, eftersom jag inte kommer att ha tillräckligt gott om tid att få
ut allt detta.
49 Liksom när man kommer på ett ämne som kunde vara lite stötande för
någon, så kan man inte lägga: ut det helt och hållet för att göra det helt klart,
utan då återkommer man för att ta nästa ämne.
50 Och sedan senare, om Herren så vill, skall vi komma till det 12:e inseglet,
eller inte... Ursäkta mig. Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, som ligger mellan
Herrens tillkommelse och slutet på basunerna och så vidare. Vi skall försöka
ge en återblick på detta för att visa, vem Satan är och vad han gjorde, var han
kom ifrån, vilken hans avsikt är, och hur hans stora skönhet, som var honom
given förorsakade hans fall. Hans bedrägeri var orsaken till hans fall; skönhet.
51 Vidare, hur det är omöjligt för vem det än vara må, som vill se rätt på
saken, att förneka ormens "säd". Jag skulle utmana vem som helst, ser ni,
som skulle vilja betrakta det bara med ett alldeles vanligt förstånd. Ett barn
kan förstå det. Nå, och vi skall komma till det senare.

52 Vi förstår nu här, att dessa två skriftställen... Orsaken till att jag läste
Petrus andra brevs 3:e kapitel och jämförde det med Uppenbarelsebokens
21:a kapitel var, att de båda här handlar om samma ämne, men Johannes
skrev inte ut det på samma sätt som Petrus gjorde. Ser ni? Vi förstår, att
detta stora Hem för Bruden är bestämt att vara här på jorden.
53 Och om man nu läser alldeles som Uppenbarelsebokens 21:a kapitel, så
sade aposteln här, eller profeten sade, att "Jag såg en ny himmel och en ny
jord." Det låter, som om det skall komma en förintelse.
54 Nu finner jag alltid mina budskap genom bön. Jag brukar sitta försjunken i
bön och någonting uppenbaras för mig. Och jag väntar på det några minuter
och ser, om det är rätt, sedan känner jag det komma närmare. Och sedan,
ibland fortsätter jag att vänta, tills det bryter ut i en vision. Men när det
börjar komma och jag är säker på att det kommer från Gud, då går jag till
Skriften. Ser ni, den är och bör vara bekräftelsen på varje andlig sak som görs,
emedan Bibeln är Jesu Kristi fullständiga uppenbarelse; ser ni, den är Hans
Kropp.
55 Och nu finner jag kanske ett ställe i Skriften som inte låter riktigt rätt, och
jag förundrar mig: Jag återgår till min bön. Det kommer på nytt. Då börjar jag
forska i Skriften.
56 Vår Bibel är ju skriven på engelska, och ord förändras hela tiden. Till
exempel står det i Johannes 14: "I Min Faders hus äro många boningar", en
boning i ett hus. Nåväl då, vad man skall göra med det då, är att gå tillbaka till
originalet och se, vad Jakob menade, eller gå tillbaka till hebreiskan eller
grekiskan från den första översättningen. Och där står det: "I Min Faders
Konungarike finns det många palats." Nåväl, då kommer du tillbaka till den
tid då översättarna översatte för konung Jakob, konungariket kallades på
engelska för "hus" och konungen var fader över sina undersåtar. Det är
därför som man översatte: "I Min Faders hus äro många boningar." Förstår
ni? Och då får man dessa ord och man måste leta rätt på dem.
57 Sedan, ser ni, av den inspirationen... Från denna predikstol denna morgon
säger jag, icke en enda gång har det någonsin varit någonting annat än direkt
Skriften. Det är på det sättet som Ormens säd och alla dessa andra ting har
kommit.

58 Och så är det verkligen, om någon bara skulle läsa och säga: "I Min Faders
hus äro många boningar", om man inte stannade upp för att undersöka, för
att bedja, skulle man bli helt förbryllad. Ser ni? Men håll bara ut i bön. Gud
ställer allt till rätta, om det kommer från Gud.
59 Johannes förklarar nu förändringen och hur den går till... Han förklarar den
inte, ville jag säga, utan Petrus gör det. Johannes sade bara: "Jag såg en ny
himmel och en ny jord; den, förra himlen och den förra jorden var förgångna.
Havet fanns icke mer. Jag, Johannes, såg den Heliga Staden komma ned från
himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är prydd för sin
make.'' Men när vi går tillbaka till Petrus andra brev för att komma underfund
med saken, så förklarar Petrus, hur denna förändring kommer att gå till. Om
ni nu ser på vad Johannes sade: "För den förra himlen och den förra jorden
var förgångna", utplånade. Ser ni, det där låter mycket egendomligt. Det är
vad som slog mig, och jag började leta efter ordet "förgå." Men det är tydligt,
att vardera, aposteln och profeten, talade om samma sak.
60 Och nu, också i Jesajas bok, nu när ni vill anteckna dessa skriftställen, i
Jesaja 65:17. Jesaja talar där om Tusenårsriket, dessa tusen år av vila för Guds
folk. Jesaja talade om det och han sade: "Jag... Där fanns en... Alla de förra
tingen hade förgått", och hur man bygger hus och bor i dem. Om vi hade tid...
Kanske vi tar oss tid och läser det här bara en liten stund, Jesaja 65, och låt
oss bara läsa några minuter här. Och här är det, alldeles riktigt, för oss. Nu
börjar vi med Jesaja 65:17.
Ty se, Jag vill skapa nya himlar och en ny jord; ...
61 Nu var profeten Jesaja en av profeterna, som skrev precis hela Bibeln i sin
profetia. Han börjar med skapelsen; i mitten av hans bok, omkring det 40:e
kapitlet, kommer Johannes Döparen fram, Nya testamentet; och det avslutas
här i hans bok med Uppenbarelseboken, Tusenårsriket. Det finns sextiosex
böcker i Bibeln och det finns sextiosex kapitel hos Jesaja. Han skrev en
fullständig kommentar.
62 Nu finner vi, här kommer han till det 65:e kapitlet, ett kapitel till, och han
talar om Tusenårsriket. Lägg märke till det, hur vackert det är.

Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej
mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.
(Det är bestämt till att förgå.)
Nej, ni skall fröjdas och jubla till evig tid över det som Jag
skapar; ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till
fröjd.
Och Jag skall jubla över Jerusalem och fröjda Mig över Mitt
folk, och där skall icke mer höras gråt eller klagorop.
Där skall icke mer finnas barn, som leva allenast några dagar,
ej heller gamla män, som icke fylla sina dagars mått; nej, den
som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid
hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen.
När de bygga hus, skall de ock få bo i dem; när de plantera
vingårdar, skall de ock få äta deras frukt.
När de bygga hus, skall det ej bliva andra, som få bo i dem;
(Det betyder, din lantgård, din son skall ärva den, eller någon
av dina arvingar.)
... när de plantera något, skall det ej bliva andra, som få äta
därav.
(De planterar själva och stannar där; de har fått evigt liv)
...Ty samma ålder som ett träd uppnår skall man uppnå i Mitt
folk, och Mina utkorade skall länge njuta av sina händers verk.
De skall icke möda sig förgäves, och barnen, som de föda.,
drabbas ej av plötslig död; ty de äro ett släkte av Herrens
välsignade, och deras avkomlingar bland dem.
63 Lägg nu märke till detta, det här är vad jag skall komma till om en stund.
Och det skall ske, att förrän de ropa, skall Jag svara, och
medan de ännu tala skall Jag höra.
Då skall vargar gå i bet tillsammans med lamm, och lejon skall
äta halm likasom oxar, och stoft skall vara ormens föda.
Ingenstädes på Mitt heliga berg skall man då göra, vad ont och
fördärvligt är, säger Herren.
64 Vilket löfte av dessa profeter och stora, visa män, Bibelns lärare, långt
tillbaka i forna dagar, som såg denna strålande dag komma.

65 Genom dessa ställen i texten kunde man tro, eller snarare bli ledd att tro,
att hela denna planet, denna jord, skall förgöras: "Jag vill skapa en ny himmel
och en ny jord", ser ni, att himlarna skall försvinna och jorden skall försvinna,
förintas helt. Men genom att studera saken noggrant och med den Helige
Andes hjälp kan vi se sanningen i detta; och det är vad vi, skall fördjupa oss i.
66 Det är bara atmosfären omkring den och synden som finns på jorden, som
skall förintas. Ser ni? Vi förstår nu, att "himlarna" betyder "atmosfärerna
däruppe." Ser ni?
67 Vad åstadkommer det? Då skall dessa tistlar, och sjukdom och död och
politiken och syndiga män och syndiga kvinnor och onda andar alla vara borta
och förintade. Ser ni? Det måste göras på det sättet, eftersom vi kommer att
bo just här. Vi skall bevisa det genom Bibeln. Just här är det som vi skall bo.
Lägg nu märke till att tistlar, baciller, alla sjukdomar och sådant, då har blivit
fullständigt avlägsnade. Och detta, det som förekommer på jorden nu, av
människor upprättade system, politik, synd, alla slags onda andar, som
världen är besmittad med, och alla himlar ovanför oss härinne är besmittade
med onda andar. Nu skall vi gå djupt och länge in på detta.
68 Allt detta finns till i himlarna eller atmosfärerna och jorden som finns nu.
Den här jorden innehåller de där sakerna nu, men den skapades inte för det
ändamålet. Det var synden som fick det att bli så. Ser ni? Den gjordes av Gud,
Skaparen.
69 Och allt som våra kroppar består av, de som vi lever i nu, placerades på
jorden, när Gud skapade den, eftersom vi är danade av jordens stoft. Det
lades allt ut här. När Gud Själv skapade den, fanns vi i Hans tankar. Och i
Honom, den store Evige, fanns tanken, som är Hans egenskap.
70 Och nu fick synden till stånd allt detta. Och genom denna tidsålder håller
Gud på och samlar ihop sitt material.
71 Satan är fortfarande här. Det är därför som allt det här händer. Han är
fortfarande här och alla hans onda krafter är fortfarande här. Märk väl, det är
därför som jorden nu är så nedsmutsad. Det är därför som allt avskum och
alla absurda saker bara fortsätter; blodsutgjutelse, krig, politik, synd,
äktenskapsbrott all slags orenhet bara fortsätter, det är för att Satan är
härskare över denna jord och denna atmosfär.

Du säger: "Atmosfär?"
Javisst.
72 Både himlarymderna och jorden är nu förorenade med djävlar, som kan
anklaga oss inför Gud. Jesus är där för att medla för oss. Jadå. Ser ni? Medan
åklagarna håller på och pekar finger: "De gjorde si, de gjorde så, de gjorde det
här", men Blodet övertäcker fortfarande. Han kom för att återlösa de utvalda
som Han hade förutsett. Det är därför som det är så orent i dag.
73 Här skriver aposteln i Petrus andra brev här 2:a kapitlet och 5:e och 6:e
versen. Ja, jag har hittat det. Han hänvisar till jordens tre stadier. Ser ni, han
kommer till tre stadier av den. Lägg märke till hur han framställer dem.
74 "Den forntida världen hade kommit till av vatten", det var nu den
antediluvianska världen (världen före syndafloden).
75 Den värld som finns nu, den nuvarande världen, som vi lever i nu, den
kallade han för "världen."
76 "Den forntida världen hade kommit till av vatten "i Första Mosebok 1:1.
Den, och den "värld" som nu finns. Och vidare hänvisar han till en annan,
"den kommande världen, den nya världen". Tre världar; tre stadier av
världen.
77 Och lägg märke till hur Gud klargör för oss sin återlösningsplanen O, min
själ greps av hänförelse, när jag insåg det, hur Han klargör för oss här sin
återlösningsplan. Tag nu och jämför, vad vi ser med egna ögon. Vad Gud har
gjort för att återlösa sin värld, Han har gjort samma sak för att återlösa sitt
folk, för den oföränderlige Guden förändras inte i någon av sina planer eller i
någonting. Vilken härlig sak.
78 Hur han ledde oss till Sig, till ett tabernakel inuti oss, genom tre stadier av
nåd; just på samma sätt som Han lett världen i tre stadier för att komma till
världen. Såsom Gud skall komma till världen efter det att den har genomgått
tre olika stadier av rening, det är precis på samma sätt som Han kommer till
oss genom tre stadier av nåd. Jag undervisade det i början; jag har aldrig
ändrat mig sedan dess. Det är Guds Ord.

79 Ni måste hålla ihop tretalen, sjutalen och tolvtalen. Bibelns siffror måste
löpa perfekt, annars blir den bild ni får fullständigt förvirrad. Om ni inte kan
förstå det, så skall ni bara fortsätta att bedja. När ni iakttar det, skall det
passa in precis. Gud fullkomnas i tretalet. Ser ni?
80 Märk: "den forntida världen", den som fanns före syndafloden; den
"värld" som finns nu; och den som skall komma.
81 Nu är det första stadiet som Han leder oss till... Ser ni, Hans
återlösningsplan är precis densamma beträffande allting. Han använder
samma metod. Han ändrar sig aldrig. Han säger i Malaki 3: "Jag är Gud och
Jag förändras icke." Det är så som Han gör det; därför, om Han frälste den
första människa som Han någonsin frälst genom en Oskyldigs utgjutna Blod,
så måste Han frälsa den följande på samma sätt; och varenda en som Han
frälser måste frälsas på samma sätt.
82 Om Han helade en människa vid vilken tidpunkt det än vara må under
livets lopp; må det ha varit under Jesu tid eller apostlarnas tid eller
profeternas tid, när det än må ha varit; då samma förutsättningar uppfylls,
måste Han göra det på nytt. Det stämmer. Han förändras icke. Människor
förändras, tider förändras, tidsåldrar förändras, fastställda nådatider,
förändras, men Gud förblir densamme. Han är fullkomlig. Vilket hopp det
borde skänka åt sjuka människor.
83 Om Han någonsin helade en människa, måste Han göra det på nytt, när
samma villkor är uppfyllda. Om Han någonsin, någonsin, frälste en människa,
måste Han göra det på samma grunder som Han gjorde det för första gången.
Om Han någonsin uppfyllde en människa med den Helige Ande, måste Han
göra det på samma grunder som Han gjorde det för första gången. Om Han
någonsin uppväckte en människa ur graven, måste Han göra det en gång till
och varje annan gång enligt samma princip.
84 Han förändras ej. O, vilket hopp det inger mig. Vad är det? Inte någon av
människor gjord teori, något som en grupp av människor har kommit
samman för att besluta; utan Hans oföränderliga Ord. Du frågar: "Är det
Sanningen?"

85 Han har sagt: "Må varje människas ord vara lögn och Mitt Ord stå såsom
sant." "Himmel och jord skall förgås, men Mina Ord skola aldrig förgås." "All
Skrift, som är ingiven av Gud, är god och nyttig till undervisning." Och kom
ihåg, att "Allt som är skrivet skall fullbordas", vartenda stycke av Skriften.
86 Lägg märke till hur Gud gör det klart för oss. Och om det inte var en
storartad bekräftelse, en god... en storartad, kärleksfull välsignelse från Gud.
När jag ser detta och ser, att sedan jag var pojke, första gången som Kristus
någonsin hade att göra med mig, har jag fortsättningsvis alltid undervisat om
de tre nådestadierna. Lägg märke till om det inte håller streck nu.
87 Nu är det första steget "omvändelse gentemot Gud." Och efter det följer
sedan vattendopet, "dopet i vatten", "Omvänd eder och låten döpa eder i
Jesu Kristi namn. Ser ni, vattendopet kommer efter för att visa, att
omvändelsen har varit äkta. Eller att "avtvå" synderna i vårt förflutna, det har
ingenting att göra med framtida synder. Det tar bara bort synden. "Omvänd
eder och låten döpa eder i Jesu Kristi namn." För vad? "Syndernas för
förlåtelse." Att synden i det förflutna tas bort, har ingenting med framtiden
att göra. Din synd har bara huggits bort, det som du har gjort.
88 Du kan inte ångra och omvända dig från vad Adam gjorde. Det var inte du
som gjorde det, utan det var Adam. Du får bara förlåtelse för vad du har
gjort. Din gamla natur finns allt fortfarande kvar.
89 Låt mig använda den här svarta tavlan för ett ögonblick. (Broder Branham
ritar illustrationer på svarta tavlan. - utg.)
Här är nu människohjärtat. Jag är nu inte... Jag är långt ifrån någon tecknare.
Här är ett människohjärta; och här är ett människohjärta. Det här hjärtat här
har en orm inne i sig, det är synden, och här har han sitt liv. Det här hjärtat
här har en duva inne i sig, som är den Helige Ande, här har han ett Liv. Nåväl,
den här här, han har elakhet, hat, avund; det är det som är orsaken till det,
den här figuren här. Nåväl, den här på andra sidan har kärlek och glädje och
tålamod; och detta (den Helige Ande) är vad som åstadkommer det, här nere
i hjärtat.
90 När du nu ber om, eller du får förlåtelse för dina synder, så har du bara
gjort detta, tagit bort det. Men det som fick dig att göra så finns ännu kvar.
Det är den gamla roten till det onda; den finns kvar. Märk väl, sedan gör du

bättring och blir döpt i Jesu Kristi namn, så att Han förlåter dig dina synder.
Märk väl.
91 Sedan för det andra kommer helgelsen, som gör ditt sinne i ordning för
helighet, att tänka rätt.
Borttagen... helgelse (på engelska: "sanctification" - utg.) är ett sammansatt
grekiskt ord, som betyder "renad och avskild för tjänstgöring".
92 Därnäst kommer dopet i Eld och den Helige Ande, så att Guds Eld renar
vårt hjärta ifrån synd och ingjuter den Helige Ande i oss. Då frambringar vi
samma Liv som denne, eftersom det finns invärtes i oss.
93 Lägg märke till att vid den naturliga födelsen, då en kvinna föder ett barn.
Det naturliga livet symboliserar det andliga livet. Då en kvinna föder fram ett
barn i det naturliga livet, är det första som sker, att vattnet går, sedan blod
och sedan anden (livet).
Fatta tag i den lille och slå till honom, (Broder Branham slår ihop händerna en
gång. - utg.) och då sätter han i gång med att skrika. Vatten, blod, ande.
94 Och nu, när ett barn blir fött till Guds Rike, kommer han på samma sätt:
vatten, Blod, Ande.
95 Märk nu, helgelsen, det andra stadiet, renar sinnet; gör hjärtat, hjärtats
sinne, i ordning för helighet.
96 En man kan göra bättring från synder och han tänker fortfarande på...
Nåväl, kanhända är han en omoralisk man, och varje kvinna med omoraliskt
utseende tilltalar honom fortfarande. Kanhända är han en suput; varje gång
han känner lukten av en sup finns begäret kvar. Ser ni?
97 Men när han blir helgad, så rentvår det honom från det begäret. Ser ni?
Det tar bort lusten till det. Han kan fortfarande bli frestad, men Gud tar bort
lusten till det. Ändå är han ännu inte rätt.
98 Sedan blir han döpt med den Helige Ande och Eld. Renad, utbrunnen,
rentvagen; och därefter ställd i Guds tjänst. Helgelsen sätter dem bara åsido
för tjänst.

99 Och lägg märke till hur exakt det har kommit med de budskap som
kommit. Martin Luther, rättfärdiggörelse; John Wesley, helgelse;
pingstväckelsen, den Helige Andes dop. Budskapen, det är där som det inte
kan bli några fler tidsåldrar av det, ser ni. Vi är vid ändens tid. Tre stadier.
Dopet renar hjärtat med den Helige Ande.
100 Hur slående är det inte nu, att Han leder den plats där det är bestämt att
vi skall bo genom samma förlopp.
101 Han har nu kallat församlingen genom rättfärdiggörelse, kallat den
genom helgelse, därefter uppfyllt den med den Helige Ande och Eld. Och han
har lett den genom ett förlopp, så att Han Själv, den Helige Ande Själv, Guds
Son, kunde bo i människans hjärta. Den (församlingen) måste gå igenom det,
innan Han kan komma in i den.
102 Märk väl, Han gör med världen, där Bruden kommer att bo, på samma
sätt, enligt Hans samma frälsningsplan.
103 Lägg märke till världen före syndafloden. Efter det att den hade gjort
bättring genom den dagens Brud, Noa, gav Han den ett dop i vatten,
övertäckte den med vatten. Därefter rättfärdiggörelse, som visar att Han är
på väg att kalla denna från Eden fallna värld tillbaka till dess återupprättelse.
104 Sedan kom Kristus och utgöt sitt Blod på den, renade den och gjorde
anspråk på den. (Broder Branham knackar flera gånger i talarstolen. - utg.)
Ser ni, det är den värld som vi lever i nu.
105 Se här i Skriften, hur Satan försökte få Honom att bryta mot Guds plan
genom att skänka den åt Honom, när han förde Honom upp på berget och
försökte ge den åt Honom utan återlösningen genom Blodet?
106 Har ni lagt märke till hur Abraham, när man försökte skänka honom ett
stycke mark, köpte det för så många siklar silver inför folket, såsom ett
tecken, ett vittnesbörd? "Må det kungöras i dag, att jag har köpt denna
begravningsplats." Se, han köpte den. Och Satan försökte skänka åt Kristus
det konungadöme som nu tillhör honom. Han försökte ge det åt Honom till
skänks, men Han ville inte ta emot det. Det var därför, ser ni, att då hade
Satan fortfarande kunnat göra anspråk på den. Men den måste köpas. Amen.

Han var Ordet i dess fullhet. Man kunde inte bedra Honom i den saken.
Därefter skall den nu få ett dop i Eld.
107 Ser ni, den har nu... Vad hände? Kristus kom och kallade församlingen till
bättring, dop i Jesu Kristi namn för syndernas förlåtelse; helgade
församlingen; och kom ned med Guds Eld och brände bort all orenhet, och
kommer och tar sin boning i människohjärtat.
108 För att återlösa världen för denna återlösta människa använder Han
samma metod. Han döpte den i vatten efter syndaflodens förstörelse. Utgöt
sitt Blod på den för att helga den och göra anspråk på den. Den tillhör
Honom. Satan försökte säga: "Jag skall skänka den åt Dig.
109 Han svarade: "Nej, utan Jag skall köpa den." Må det vara ett vittnesbörd.
Han lyftes upp såsom ett tecken på att Han hade köpt den. Han betalade
priset för den.
110 Men nu måste den gå igenom ett dop i Eld, helig Eld ifrån Gud, vilken
renar jorden och himlarna omkring den. Sedan är den köpt, så att de
återlösta kan bo på den, bo på den i fred. Märk, att elddopet är till för att
rena den ifrån synd, ifrån sjukdom, ifrån sjukdomsalstrande bakterier, ifrån
syndare, ifrån djävulen och hela hans anhang. Han skall bli utkastad, kastad i
den brinnande sjön Helig Eld ifrån Gud kommer ned ifrån Gud, ifrån
Himmelen, och bränner upp den, märk väl, för att göra den beredd för Gud
att bo på. För i den nya värld som skall komma skall Gud bo på jorden. För ni
säger: "Gud, Han bor i människohjärtat." Men Han och Hans Brud blir ett, och
de går till sitt hem i den nya världen. Och samma återlösningsplan används
för att återlösa både världen och de människor som bor i den.
111 Ser ni, hjärtat måste renas på det sättet. Innan Gud kan komma ned i den
Helige Andes person, vilken är Kristus, som kommer ned och tar sin boning i
människohjärtat, måste det först ha gjort bättring. Det måste döpas i vatten i
Hans namn för att visa, vem det tillhör. Därefter måste det renas av Jesu
Blod.
112 Och sedan kommer den heliga Elden och den Helige Ande ifrån Gud ned
och bränner bort allt begär efter synd, hela den världsliga naturen. "Och
därför, den som med berått mod syndar efter att ha undfått kunskapen om

sanningen..." Då, säger Bibeln åter, "är det omöjligt att återföra till ny
bättring... "Ty en människa som är född av Gud kan icke synda; han syndar
icke." Det finns ingen möjlighet för honom att synda. Hur kan han vara en
syndare och på samma gång återlöst? Hur kan jag vara inne i
pantlånekontoret och på samma gång utanför pantlånekontoret? Ser ni? O,
Han har återlöst oss med sitt Blod; med sin Ande har Han renat oss; och
därefter kommer Han för att ta sin boning i oss, Församlingen. Icke
trossamfundet nu, utan Församlingen.
113 Lägg noggrant märke till detta nu, när vi framställer det, platserna, där
det är bestämt att vi skall bo. Nu, nu, åstadkom bättringen genom
syndafloden då ett dop i vatten. Sedan kom Kristus och utgöt sitt Blod på
jorden för att rena den och göra anspråk på den. Och därefter kommer som
följande skede förintelsen av världen, sådan som den är nu.
114 All den synd som finns i himlarymderna ovanför oss, "han är fursten över
luftens makter", han avvärjer de välsignelser som kommer från Gud. Därifrån
kommer blixtarnas åskslag och slår mot jorden, och allting från
himlarymderna hagelskurar och skyfall och tyfoner, stormar av alla slag
"kommer uppifrån", vilket betyder från Satan, "fursten över luftens makter."
115 Märk, hur Satan försökte överta jorden, såsom jag sade för några
ögonblick sedan, genom att skänka den åt Jesus utan köpenskap. Då har
Satan fortfarande anspråk på den, eftersom den är öronmärkt, ser ni. Men
Jesus köper den genom sitt utgjutna Blod och återbördar den till den
rättmätige ägaren. Ser ni? Det var så som Han köpte oss, genom sitt Blod, så
som Han köpte Församlingen.
116 Och nu renar dess elddop den från alla baciller, alla farsoter och alla
sjukdomar, även alla de andliga ting, som också finns ibland oss, renar elden
på samma sätt för att göra jorden redo till en boning åt Gud i denna stora,
kommande tidsålder, den nya jorden. Se, Han återlöser den på samma sätt
som Han återlöser sitt folk. Han gör det allt på samma sätt enligt sin
återlösningsplan. För Han är den oföränderlige Guden, alltid densamme i sina
planer.
117 Hur har jag icke sagt er det förut och låtit er veta det, och genom alla
tider, att Gud inte kan förändras; Han kungör det på varje sätt sammalunda.

118 Han kungjorde sitt första budskap i världen före syndafloden genom
profeten Noa.
119 Jag talade med en kär broder, som sitter här med mig nu. I går sade han:
"En sak som du har sagt, broder Branham, har alltid skakat mig."
Jag frågade: "Vad är det, broder?"
120 Och Han sade: "Såhär har du sagt, (och det stämmer), 'En minoritet', en
liten grupp kommer att bli frälst i Hans tillkommelses dagar."
Och vi talade om hur Jesus sade: "Trång är porten och smal är vägen, och
blott få äro de som finna den."
Märk nu, att det står i Bibeln: "Såsom det skedde på Noas dagar, då allenast
åtta personer blev frälsta genom vatten, så skall det ock ske i
Människosonens tillkommelses dagar."
Jag sade: "Broder, du har bara..."
Han sade: "Kom ihåg, det fanns bara åtta själar där. "
Jag sade: "Du har bara förstått hälften av bilden."
121 Ändå var Noa en förebild på den återstod som bäres över, inte den
uppryckta skaran. Enok, en enda människa, blev bortryckt innan syndafloden
kom, vilket visar, att församlingen inte går in i vedermödans tid eller
någonting liknande den. Enok blev bortryckt, en enda människa. O,
församlingen kan vara ett antal; men Bruden kommer att vara en mycket
liten grupp, som utgör Bruden. Nu kan församlingen utgöra ett stort antal;
men Bruden, ser ni, jämför åtta med en. Åtta gången mindre kommer Bruden
att vara än församlingen.
122 "Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, huru skall det då gå
den ogudaktige och syndaren", dem som vet bättre, hur man skall göra, och
det oaktat fortsätter att göra så? Dem som följer ett trossamfunds regler i
stället för Ordet, hur skall det gå för dem som dock kallas kristna och
använder Kristi namn?
123 Ja, alldeles riktigt, Noa var en förebild på dem som blir bevarade. Kom
ihåg, att när Noa kom ut, var Ham med honom. Synden fanns fortfarande
därinne. Synden fördes direkt vidare genom arken. Vantro, tvivel gick vidare i
arken och bevarades ovanför domen. Men Enok lyftes högre än arken, han

lyftes till Guds närvaro. Men Noa gick igenom och kom ut, och det fanns
fortfarande synd; en förebild för Tusenårsriket, av världens tillstånd.
124 Tusenårsriket är inte änden. Det kommer fortfarande att finnas tid efter
Tusenårsriket. Tusenårsriket är en tidsrymd, men, inte den nya jorden. Nej,
verkligen inte. Lägg märke till det här, vi kommer till det om en stund.
125 Ser ni, den återlösta jorden går tillbaka till sin ursprungliga ägare. Han tog
den från Satan. Han ryckte jorden bort från Satan alldeles på samma sätt som
Han tog dig bort från Satan, på samma sätt som Han tog den lilla kvinnan vid
brunnen bort från Satan. Där stod prästen och trodde sig vara med Gud, och
han hade ingenting. Ser ni?
126 Jag skulle vilja rita det för er bara ett ögonblick. Vi skall nu få det här
riktigt klart för oss, så titta noga nu på den här undervisningen. (Broder
Branham ritar teckningar på svarta tavlan under de följande styckena. - utg.)
127 Nå, det här här, här är Gud. Gud, som är den Evige, utan... Det finns
ingen annan utom Han. Men inom sig bar Gud egenskaper. Det här här
föreställer nu Ordet, Guds Ord, som vart kött och hade sin boning ibland oss i
Jesu person.
128 Nu det här här, den här karlen här, vi skall göra honom såhär. Nå, det här
kallas nu kvinnan vid brunnen. Det här är prästen, farisén. Och där ni ser det
här, den tomma svarta tavlan, betyder nåd och frälsning.
129. "I begynnelsen var Ordet. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland
oss." De tre stadierna. Det var först en egenskap hos Gud, att Han tänkte på
Sig Själv såsom varande människa; och det överförde Honom ned till att vara
Jesus; och nu, om du någonsin skall vara där, var du hos Honom då. För det
finns blott en form av Evigt Liv, och det är Gud; och du måste ha varit en del
av Gud i begynnelsen, inte vad du helt enkelt valde härnere. Han utvalde dig.
"Allt vad Min Fader har givit Mig, det kommer till Mig."
130 Se nu på den här prästen här. Vi finner, att hans grund, här, hans
förflutna, som ligger bakom honom, hans förutbestämmelse här bakom, är
syndig. Här är helvetet, härnere.

131 Den här lilla delen härinne, som ser ut som svarta tavla, den föreställer
hans renhet. Han var präst. Han var en hedervärd man. Det föreställer det
här. Han måste också vara en god man, eljest hade han inte kunnat vara
präst. Men ni ser, hur han uppnådde det, det var genom intellektuellt
studerande.
132 Den här lilla kvinnan nu, hennes första liv häruppe, hon var helt
fördärvad. Men långt inne hos henne här fanns en liten bit förstånd. "Jag vet,
att när Messias kommer..." Ser ni? Ser ni, det fanns där.
133 Märk väl, när Jesus kom och stadfäste Ordet, eftersom Ordet bedömde
tankarna som fanns hos hjärtat; såsom det står i Hebréerbrevet 4, att det
skall ske, 4:12, att Han skulle göra. "Ordet är en domare över hjärtats tankar",
och Han kom som Människosonen, Profeten. Vad hände? Den här prästen
med enbart intellektuell lärdom sade: "Det är en djävul", eftersom det var
vad hans trossamfund kallade det. Vad åstadkom det? Han hade ingen
representation, alltså utplånade det honom.
134 Men den här lilla kvinnan hade Ingenting att visa fram, hon var så oren
och smutsig som hon kunde vara. Men, märk väl, innerst inne i sig hade hon
representation (någonting som företrädde henne). Och så väntade hon på att
det skulle komma i köttet. Och när Han sade: "Gå och hämta din man och
kom sedan tillbaka." Då svarade hon: "Herre, jag har ingen man."
135 Han sade: "Däri sade du sant, ty du har haft fem, och den du nu har är
icke din man. Du har haft fem. Det blir sex som du har."
136 Hon sade: "Herre." (Icke: "Du är Beelsebub.") "Jag ser, att du är en
profet. Nu vet vi, att Messias, Han som ock kallas Kristus, skall komma. Och
när Han kommer, så skall Han göra detta."
Han sade: "Jag är Han."
137 Intet tvivel mer. Man behövde inte förklara det. Hon förstod det. Hon
trodde det. Och hon gav sig iväg. Varför? Vad gjorde det med henne? Det
återlöste henne.
138 Märk väl nu, Han kom för att vara en Återlösare. Stämmer det?
(Församlingen säger: "Amen." - utg.) Vad betyder att återlösa? Att föra

tillbaka." Varför fick Han inte prästen? Han hade aldrig funnits däruppe. Ser
ni? Han hade ingen representation.
139 Han kom för att återlösa det som hade fallit. Vid syndafallet hade detta
blivit fördärvat, med den där flickan; men Gud hade henne i sina tankar före
världens grundläggning, och Han kom för att rena henne. Ser ni?
140 Däremot prästen, vilken verkan hade det på honom? Det sände honom
direkt tillbaka till hans bestämmelseort. Han hade från början ingenting, bara
intellektuell lärdom.
141 Hör nu på, min vän, om det enda som du har är blott intellektuell lärdom,
bör du skaffa dig någonting som är annorlunda än det. Och du kommer aldrig
att vara i stånd att skaffa dig det, om du inte har representation. Det är
därför som jag tror, att ni kommer från öst och väst, norr och söder, det är
det Levande Ordet som har blivit stadfäst.
142 Märk nu, hur Han kungör sina vägar genom sina profeter i början. Han
har aldrig ändrat det.
143 (Tom bit på ljudbandet - utg.) ... frälsning. Han rättfärdiggjorde en
människa, helgade henne, sände den Helige Ande och. Eld och brände bort
synden ur henne och tog Själv Sin boning i henne.
144 Han förfar med jorden, som Han tänker använda i sin frälsningsplan, på
samma sätt. Den gjorde bättring och döptes i vatten av Noa. Jesus kom och
helgade den genom att utgjuta Sitt Blod på den samt gjorde anspråk på den.
Och i den nya jorden, som skall komma, är den bestämd att få ett dop i helig
Eld för att rena den ifrån varje djävul, varje bacill, varje sjukdom, allting som
finns, och förnya den. "Jag såg en ny himmel och en ny jord."
145 Du blir en ny människa. Amen. Inte blott en gammal, som har blivit
lappad genom att ansluta sig till en församling eller försöka vända ett nytt
blad, utan du är en fullständigt splitterny enhet. Gud tar den gamla
människan och bränner ut henne fullständigt med den Helige Ande och Eld
och kommer Själv, sänder ned din representation. "Ingen kan komma till Mig,
om icke Min Fader drager honom; och var och en som Min Fader har givit

Mig, han kommer till Mig." Förstår ni det? (Församlingen: "Amen." - utg.)
Samma plan; samma sätt.
146 Satan kommer att tagas bort från jorden precis på samma sätt som Satan
togs bort från dig. Satan kan inte plåga - eller rättare sagt han kan fresta, men
han kan inte komma åt en pånyttfödd kristen. För Gud förutsåg honom sedan
världens begynnelse och sände Jesus för att återlösa honom, och Blodet talar
för honom. Hur kan han synda, då det inte ens kan ses av Gud. Det enda som
Han hör är din röst. Han ser din representation. Amen. Det stämmer. Ser ni?
147 Med samma medel, ty världen är en av Hans egenskaper just på samma
sätt som du är en av Hans egenskaper. Världen blir en av Hans egenskaper,
eftersom den fanns i Guds tankar i begynnelsen. Att ha en värld, att vara på
en tron, att vara en Konung, att vara en Återlösare, att vara en
Helbrägdagörare, det är Hans egenskaper.
148 Alldeles som en av dina egenskaper. Jag kan inte säga en "stolpe" utan
att tänka på en stolpe. Jag kan inte säga "människa" utan att tänka på en
människa. Och när jag tänker på människan och sedan säger "människa", så
är tänkandet min egenskap och uttrycket är ordet. Ser ni?
149 Liksom Jesaja, hur kunde han säga: "Jungfrun skall varda havande"? Vad
är en tanke?
150 Nu undrar många av er, hur då gåvan att urskilja kommer till. Jag skall
tala om det för er. Ser ni, det är ett ord som jag säger. Och det härrör inte
från mitt tänkande, eftersom jag inte vet. Jag vet inte om det tänkandet. Hur
kan jag tala om för dig, vem du är och varifrån du kommer, då jag inte känner
dig? Hur kan jag tala om för dig, vad du gjorde för tio år sedan, då jag aldrig
har sett dig i hela mitt liv? Hur kan jag tala om för dig, vad du kommer att
göra och vad du kommer att göra efter tio år? Hur känner jag till framtiden?
Men det är Någon annans tanke.
151 "Må det sinne som fanns hos Kristus vara hos eder. Må det sinne som
fanns hos Kristus vara hos eder." Ser ni, det är inte ens eget tänkande. Det är
Hans tänkande genom en. Och man uttrycker inte sina egna ord, utan man
uttrycker Hans Ord.

152 Det är så som bröderna mången gång blir förvirrade, när det gäller
uttolkning av tungomål och annat. Ser ni, de säger sådant som inte är rätt; de
förstår inte, att det är Satan. Ni säger: "I Guds trädgård?" Vänta bara, tills vi
blir färdiga med att finna ut, om det är så eller ej. Ogräset och vetet växer på
samma åker. De lever båda av samma sol och samma regn. Ser ni?
153 "Om en profet uppstår bland dig, skall Jag, Herren, tala till honom. Och
om det som han har talat inträffar, då är det Jag, eftersom han icke uttrycker
sitt eget. Han uttrycker Mina tankar, Mina egenskaper, om kommande ting
och Jag använder hans mun till att uttrycka dem med. Och efter det att han
har sagt dem, måste de inträffa. Himmel och jord skola förgås, men Mina Ord
skola aldrig förgås."
154 Jesaja sade: "Jungfrun skall varda havande." Det avgör saken. Hon
kommer att varda havande. Det som Gud har sagt, utför Han.
155 O, Han kungör genom alla sina profeter, alla sina stadfästelser, eftersom
de är Hans tankars egenskaper uttryckta.
156 Här fanns det nu hos denna lilla kvinna. Hon var en av Hans egenskaper.
Ser ni?
157 Och prästen fanns där och företrädde ljuset. Han hade lärt sig det ur
Bibeln. Han hade lärt sig, att Gud var Gud. Han hade lärt sig, att helighet var
rätt. Han hade blivit undervisad om att det fanns en Guds lag. Han hade lärt
sig det på grund av, intellektuell uppfattningsförmåga. Och han var född i den
rätta stammen. Han var levit, men han visste det bara genom intellektuell
uppfattningsförmåga. Och när Ljuset för den timman... Ser ni, han hade lärt
sig det genom det som hade skett, icke genom det som höll, på att ske, utan
det som hade skett. Och när han fann det som höll på att ske, sade hans
trossamfund ingenting om det, och därför hade han ingen andel i det.
158 Men här var Återlösaren på jorden just vid den tiden för att återlösa
Guds egenskaper, och hon tog emot det. Hon ifrågasatte det aldrig. Hon
sade: "När Messias kommer, skall Han göra detta", och det avgjorde saken.
Och när hon såg det utföras, så... Han sade: "Jag är Messias", och det
avgjorde saken. Inga fler frågor. Hon gick helt enkelt och talade om det för
alla andra: "Kommen och sen, vem jag har funnit."

159 Dessa förlopp renar oss till ett tempel, där Han kan taga sin boning:
rättfärdiggörelse, helgelse, dop i den Helige Ande och Eld. Det utför renandet
av vårt tempel.
160 På samma sätt som stommen till den gamla världen inte tillintetgjordes
av vattnen, när den översköljdes; planetens stomme, den gamla stommen...
all smuts, all den materia som Gud hade placerat på jorden förgicks inte, när
den första världen ödelades. Och i Bibeln står, att den "förgicks", men dess
stomme förgicks aldrig. Syndafloden gjorde bara slut på synden och syndarna
som fanns på jorden. Stommen fanns kvar.
161 Men, ser ni, rättfärdiggörelsen så som ni baptister och metodister vill
förstå den, blotta rättfärdig görelsen, att tro och bli döpt, det räcker inte till.
Ni kommer att återvända till världens ting och klippa håret kort och gå klädda
i shorts och allt annat. Ser ni, det är ingenting som har hänt ännu. Ni har bara
blickat tillbaka och insett, att ni har gjort orätt.
162 Vad gjorde rättfärdiggörelsen åt världen? Den ändrade inte ett dyft; allt
började strax på nytt med precis lika mycket synd som någonsin hade funnits.
Det är just så som en människa gör och längre än så går hon inte.
163 Det är på det sättet den store evangelisten Billy Graham har sett det gå.
Han har sagt: "Jag går och får trettiotusen omvända, och när jag kommer
tillbaka om ett år, har jag knappt trettio kvar. Längre än så har de inte gått.
Ser ni? Och säkert ångrar och omvänder de sig. Jag tror att de ångrar och
omvänder sig, de flesta av dem, eller åtminstone en del av dem. Men det är
inte det som krävs. Det här bevisar det.
164 Nu blev alltså den gamla stommen inte förstörd av vattnet. Världen blev
bara avsköljd. Den fick sitt dop. Den blev döpt.
165 Så kommer stommen att stå kvar, även om den bränns i Eld. Den förgör
inte jorden, ser ni, den förgör bara synden som finns på den.
166 Lägg märke till här, en del av er som studerar Bibeln, och särskilt doktor
Vayle som ser på mig. Märk, att i Petrus brev, andra kapitlet av Petrus brev,
snarare tredje kapitlet, använder han ordet "världen" som ett grekiskt ord

kosmos, vilket betyder "världsordningen." "Jorden och de verk som äro därpå
skola brännas upp och elementen smälta av hetta." Ser ni? Det betyder inte,
att jorden, planeten, kommer att försvinna. Utan världen, kosmos, politiken,
syndarna, systemen, synden, sjukdomarna, bacillerna, allt som är orätt,
kommer att brännas upp. Allting som en gång...
167 Gud har en gång skakat himlarna, men denna gång, har Han sagt, skall
Han skaka jorden, himmel och jord... "Han kom jorden att bäva", snarare,
"och denna gång skall Han komma himmelen att bäva." Ser ni? "Ty vi skola
undfå ett rike, som icke kan bäva." Det är ett evigt rike. Ge akt på hur Han
sätter i gång med det.
168 Lägg märke till här, hur Petrus sade: "Och skola upplösas av hetta, och de
verk, som äro därpå, brännas upp", icke planeten. "De verk, som äro därpå",
människors verk, alla deras politiker och deras ränker och alla deras
trossamfund och av människor uttänkta intriger, de skall alla förgås
tillsammans med den, när den brinner.
169 "Och himlarna skola förgås med dånande hast." Har ni lagt märke till det
här? "Himlarna skola förgås med dånande hast." Hör här. Hela jorden skall stå
i lågor och antända de gaser som finns i jorden och få den att explodera.
Precis så är det. Det står i Bibeln här. Petrus har sagt: "Och himlarna skola
förgås, och jorden, med dånande hast." En sådan explosion skall skaka den,
tänk det, eftersom den måste döda varje sjukdom, varje tistel, varje törne.
Allt som skall göras, elden skall bränna upp det. Och kom ihåg, att det inte är
helt och hållet bara en bokstavlig eld, utan det är också en helig Eld, ser ni,
som kommer att ta bort Satan och hela hans anhang, alla djävlar. "Både
himmel och jord", amen, "skall förgås", det skall döda alla baciller, alla
insekter, allt naturligt liv på jorden och omkring den, till och med H2O,
vattnet kommer att explodera. Tänk på det. Vilket dån.
170 Man skulle tycka, att det där lilla dånet därute i Tucson var någonting,
när Han öppnade de sex inseglen, som skakade landet däromkring och väckte
uppseende. Vänta, tills denna jord får mottaga sitt dop.
171 Ni vet, att när en människa mottager dopet i Eld, så blir det en hel del
oväsen. Man tycker, att det är en skam att höra människor skrika och ropa på

det där viset. Vänta bara, tills denna jord får sitt dop. Ja, det skall förklara
saken.
172 Det kommer att explodera, H2O, vattnet, för i Bibeln står det här i
Uppenbarelseboken 21, "och havet fanns icke mer", det har exploderat. Det
här kommer att förändra hela jordens hela yta. Den kommer att brista och
sprängas i bitar. Hela utsidan, jordskorpan och hundratals fot under den skall
helt enkelt bli fullständigt sönderbruten. Atmosfärerna, de gaser som finns
inne i jorden nu, där man håller på att leta efter dessa missiler som inte kan
komma igenom, ett stort område därinne, liknande den sfär som finns högt
uppe i något slags område, där det lär finnas alla slags gaser; och det kommer
att brista sönder. Guds heliga vrede skall komma över den, ser ni, och skall
rena den, skall förändra hela dess yta.
173 Nu, många av er som vill anteckna detta ord, det grekiska ordet "förgås.
Det kommer från ordet... Jag var tvungen att söka upp det. Jag tänkte: "Hur
skall denna jord förgås, och ändå kommer vi att bo på den?" Men om ni vill
lägga märke till detta, en del av er, gott folk, som önskar anteckna det, jag
skall stava det för er. Jag skulle inte kunna uttala det, p-a-r-e-r-e-c-h-o-m-i-a.
Jag vet inte, hur det skall uttalas.
174 Så här går det nu till, som jag sade, när jag får... Inspirationen kommer
över mig för någonting, då går jag tillbaka för att leta rätt på ordet. Här kan
jag nu inte stava ordet, eller jag kan inte - kan inte uttala det. Men i denna
situation har Herren ändå gett mig en utväg. Jag går och tar reda på vad det
ordet betyder, då förstår jag det. Ser ni? Då förstår jag det igen.
175 Himmel och jord skall förgås, detta ord betyder nu "omvandlas från en
form till en annan." Det betyder inte "tillintetgörelse", så som det engelska
ordet skulle betyda, förgås, då är det tillintetgjort. Men det hebreiska ordet,
eller det grekiska här, betyder inte "förgås", det betyder "omvandlas från ett
tillstånd till ett annat." Se här, utan "att omvandlas från ett tillstånd", så står
det, "till ett annat."
176 Lägg nu märke till att Paulus använde det, om ni vill läsa det nu. Skriv upp
det, ni kan läsa det senare. I Titus 3:5 brukar Paulus detta samma ord, det
betyder människans pånyttfödelse, att en människa har övergått från att vara
en syndare till en helig, icke blivit fullständigt tillintetgjord. När en människa

förvandlas, så förintas hon inte, utan hon blir en förändrad människa. Hon
har omvandlats från vad hon var till vad hon är, icke förintats.
177 Jesus brukade samma ord i Matteus 19:28. Där sade Han till dem: "I skall
sitta med Mig i Min Faders rike, pånyttfödda", ser ni, "förvandlade", när ni
blir förvandlade. Han använde samma ord.
178 Och Han brukade samma ord, när Han sade om fålen: "Lösen fålen och
låten den gå."
179 Han sade samma sak vid Lasarus uppståndelse: "Lösen honom.
Förvandlen honom. Han har varit bunden; låten honom gå."
180 Vad innebär det? Jorden skall bli löst från Satans våld. Den skall bli löst.
Den skall bli löst från politiken, den skall bli löst från trossamfundens religiösa
system för att brukas för Guds Rike, som skall upprättas här på jorden. Men
så länge som den är i händerna på Satan, politiken... Satan är jordens
härskare, han äger den; den har tillhört honom, men nu har Kristus återlöst
den.
181 En gång var jag hans egendom, men inte nu. En gång var den lilla kvinnan
hans egendom, men inte nu. Ser ni, Kristus kom för att lösa hans grepp om
den. Han löste syndens, Satans, grepp om mitt liv, om ditt liv, och nu tillhör vi
inte honom.
182 Har ni ofta hört mig säga i bön: "Tag händerna bort från Guds egendom"?
Ser ni? Amen. Ha tro till att kräva det som tillhör dig. Det hör till dina
rättigheter. "Tag händerna bort från henne. Tag händerna bort från honom."
Ser ni, tron skall åstadkomma det. O, du. Icke förinta den, utan bara: "Tag
händerna bort från den", så den kan bli löst, låta den gå, ta den bort. Det
förändras.
183 Jorden skall förändras. Politiken skall förändras. Religionerna skall
förändras. Trossamfunden skall förgås. Politiken skall förgås. Guds rike skall
upprättas.
184 Vi läser hos Johannes, i Johannes Uppenbarelse 6:14, ser ni: "den vek
undan såsom en bokrulle." I Bibeln står det... Johannes sade: "Jag såg

himmelen och jorden vika undan såsom när en bokrulle rullas tillhopa."
Johannes Uppenbarelse 6:14.
184 Jesus sade: "Himmel och jord skall förgås eller med andra ord: "Himmel
och jord skall förvandlas." Ser ni, Han använde det där samma ordet just där
igen.
186 Nej, icke förintad. Ty senare, i Uppenbarelseboken 21:2 till 24 ser
Johannes det Nya Jerusalem komma ned från himmelen, från Gud, och vara
belägen på denna jord. Det betyder inte, att den skall förintas. Systemen
kommer att förvandlas.
187 Daniel såg samma sak. Ett klippblock träffade världen, det var uthugget,
dock icke genom människohänder; och hela bildstoden, uppbyggd av
systemen, blev krossad och blev såsom agnar på en tröskloge om sommaren,
och vinden förde bort det. Men klippblocket självt växte till ett stort berg,
som uppfyllde hela jorden. Låt oss iaktta det berget nu ett litet slag; det
berget uppfyllde hela jorden.
188 Vi finner också här, i Uppenbarelseboken där, att det står: "Den nya
jordens konungar föra dit in, vad härligt de hava." På den nya jorden ... Det
Nya Jerusalem är beläget på denna jord. Ser ni, den har blivit förvandlad.
189 Du är till din kroppsbyggnad samma människa som du var, när Gud
kallade dig. Men, ser du, vad som skedde, det var en pånyttfödelse. Det
gamla livet försvann. De gamla begären har försvunnit. Då du brukade dricka
och svära och bråka och oroa dig och ränna omkring och leva omoraliskt, allt
det dog bort. Ser du? Men nu blir du brukad... Då var du Satans redskap; nu
är du återlöst.
190 Och det är vad världen kommer att vara, på samma sätt återlöst, nya
himlar och en ny jord.
191 På samma sätt som du, "Du är en ny skapelse." Och det grekiska ordet
här betyder, som alla vet: "Du är en ny skapelse." Amen. En ny skapelse i
samma gamla tempel. Halleluja. Ge akt på vad som händer här nu.
Underbart. Bra.

192 Nu finner vi, att denna jord kommer att ha plats för jordens konungar.
193 Och åter sade Jesus i Matteus 5:5: "De saktmodiga skola besitta jorden."
Det kommer inte att vara någon annan jord. Det kommer att vara just
densamma jorden. Jag försöker framställa återlösningsplanen för er, även om
jag inte hinner med någonting annat, ser ni. Elddopet är bara till för att rena
den och göra den till en plats som är lämplig för Hans saktmodiga att bebo.
Ser ni? Åh.
194 Liksom Han gjorde oss, Hans skapelse, att bo i. Innan Han kunde komma i
den, måste Han ge oss dopet i Eld; sedan kunde den Helige Ande komma in
och bo, dopet i Eld. Sedan, när du får det dopet i Eld, då kan den Helige Ande
komma in. Vad? När den gör det, bränner den upp allting som står i strid mot
Ordet, ut ur dig. Ser ni? Den tror ingenting annat än Ordet, eftersom den är
Ordet. Ser ni? Ser ni? Ser ni?
195 Det var nu det som vi talade om häromdagen, vittnesbördet om den
Helige Ande. Ser ni? Den Helige Andes tecken är, att du kan mottaga Ordet;
icke något system av trosläror, utan att ha en klar förståelse. Hur vet du, att
Ordet är klart, hur förstår du det? Ge akt på hur det stadfäster Sig Självt.
196 "Nåväl", säger du, "jag ser den här göra så och så. O, ja, ogräset lever på
samma sätt. Ser du?
197 Men det måste vara fråga om Ordet i sin helhet. För att vara Brud måste
du vara en del av Honom. Han är Ordet. Ser ni? Och vilken del av Honom
gäller det? Det ord som är utlovat för denna dag, då Han kallar sin Brud. Att
vara en del av det. Fattar ni det? Gå inte miste om det nu. Märk väl. Och Han
gör den till en plats, lämplig att bo på genom evigheten.
198 Märk väl, att det här fortfarande inte syftar på... Detta Tusenårsrike, de
tusen åren, är inte den nya jorden. Ser ni, Tusenårsriket är en annorlunda
regeringstid. Det är vad vi går in i, Tusenårsriket, men det är inte den nya
jorden och den nya himlen. Nej, nej. Det är blott en viloplats, ser ni, en period
av vila, inte alls de nya himlarna och den nya jorden; för, ser ni, i
Tusenårsriket har vi sådant som inte skulle passa där. Det är en bild på den
gamla sjunde dagen ute i Eden, den sjunde dagen efter det att Han hade
skapat jorden. På sjunde dagen vilade han i Eden, och i Tusenårsriket.

199 Ser ni, världen är nu nästan sextusen år gammal. Och vart tvåtusende år
har den genomgått en ödeläggelse. Ser ni?
200 Efter de första tvåtusen åren kom syndafloden och Han döpte den i vad?
(Församlingen svarar. "Vatten." - utg.) Vatten.
201 Efter de följande tvåtusen åren kom Jesus för att helga den och göra
anspråk på den, utgöt Sitt Blod på den, kallade den för Sin egendom. Bra.
202 "Jag skall komma igen", jaha, nu såsom Konung med sin Drottning, och
efter de följande tvåtusen åren (vad gör Han?), då kommer Han och skänker
sin viloperiod.
203 Och sedan bränner Han upp den och kräver den för sina egna; placerar
sina egna tillbaka på den.
204 Och märk väl, detta Tusenårsrike är inte en fulländad värld, det är en bild
på den sjunde dagen. Därefter kommer den Vita Tronens dom, domedagen.
Ser ni, vi har domen kvar. Vi är fortfarande i tiden i Tusenårsriket. Det är en
dag, tusen år. Det är en beståndsdel av tiden. Nej, blanda inte ihop det med
den nya jorden nu, för det är den inte.
205 Ni kunde möjligen säga till mig såhär. Nu känner jag på mig, att någon
möjligen kunde säga till mig så här: "Nå, broder Branham, vad tänker du göra
nu? Du har gått ifrån dina fullständiga sjutal. Vart håller du på att ta vägen
nu? Du tror på tidshushållningar." Vilket jag gör. Jag tror, att Gud också gör
det. Märk väl. "Du har gått ifrån tidshushållningarnas förebilder. För om du
tänker placera någonting efter den sjunde dagen, hur skall du klara av det?
Vart är du nu på väg?"
206 Bra, jag skall göra er uppmärksamma på en sak. Ser ni? Nej, jag är inte
ute ur de bestämda tidsåldrarna ännu. Jag har här ett Bibelställe till. Och kom
ihåg, att allt som står skrivet skall gå i fullbordan, vartenda stycke.
207 Nu säger ni. "Broder Branham, du försöker placera något långt efter den
sjunde dagen, den sjunde dagens sabbat."

208 När Gud skapade jorden och arbetade sex dagar och vilade på den
sjunde, så var detta blott en förebild på tiden, tiden. Men jag har just sagt
här, att vi blir eviga.
209 "Var finns alltså nu din förebild? Du har sagt, att du är en framställare av
symboler. Nu har du gått ifrån dina förebilder." Nej, det har jag inte. Låt oss
bara ta reda på om vi har det.
210 Låt oss slå upp i 23 kapitlet i tredje Moseboken. Nu vill jag, att ni skall
lägga märke till tredje Moseboken, där vi uppehöll oss förra söndagen eller
förra... Det var det som ingav mig tanken, just det här. Tredje Moseboks 23
kapitel och den 26 versen.
211 Kom nu ihåg, att det finns sju högtidsdagar. Basunernas högtid,
tabernaklets högtid, viftoffershögtiden... Allt detta, det fanns sju stora
högtidsdagar, vilket blott var en förebild på de sju församlingstidsåldrarna.
Och ni kommer ihåg hur många sabbater som fanns emellan var och en?
Förstår ni, sju sabbater mellan pingsten och basunerna, som var de Sju
Församlingstidsåldrarna. Och det var sju festdagar, som representerar de Sju
Församlingstidsåldrarna. Håll reda på era löpande nummer.
212 Säg: "Nåväl, broder Branham, nu har du löpt linan ut. Du har fått dina
sjutal."
213 Bra, låt oss ta den sista högtiden, vilken är tabernaklets högtid. Lägg nu
märke till det här i den 36:e versen:
I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt Herren. På den åttonde
dagen skall ni hålla en helig sammankomst (här kommer en
högtid till) ... helig sammankomst ibland eder och skall offra
eldsoffer åt Herren. Då är högtidsförsamling; ingen
arbetssyssla skal ni då göra.
214 Nu har vi fått en "åttonde dag". Nu finns det blott sju dagar, men här
talar vi om en helig sammankomst, som skall hållas på den åttonde dagen.
Märk: "Gör ingen arbetssyssla då." På den åttonde dagen är vi (vad?) tillbaka
vid den första dagen. O ja, det talar om evigheten, då tiden rullar runt utan
någon hållplats. Amen. Förstår ni det? (Församlingen svarar: "Amen". - utg.)

215 Märk väl, det gällde också på denna åttonde dag. Den sista dagen,
tabernaklens högtidsdag, märk, att efter det, efter den sista högtidsdagen,
efter den sista församlingstidsåldern, efter de sista fullständiga sju dagarna
på jorden, efter Tusenårsriket, så kommer denna heliga sammankomst.
216 Kom ihåg, att detta är en högtidsdag för tabernaklen, tabernaklen,
"samlingsplatserna." Amen. Bibeln säger: "I Tusenårsriket skall man bygga
hus och bo i dem."
217 Men på den nya jorden har Han redan gått i förväg och berett oss rum.
Det är färdigt byggt. Vi har ingenting att göra med dess uppbyggande. Amen.
Evigt. O, jag helt enkelt älskar det Ordet. Du store. En helig sammankomst,
den åttonde dagen. Och det finns blott sju dagar. Då på den åttonde dagen,
som kommer tillbaka till den första dagen igen, kommer rakt tillbaka till den
första dagen, på den åttonde dagen är en helig sammankomst, en
högtidsförsamling.
218 Märk, att sju dagar bara har att göra med den gamla skapelsen, världens
tid. Sju dagar, det är Tusenårsriket, vilodagen. Såsom Gud arbetade sex dagar
och vilade på den sjunde, så arbetar församlingen sex dagar och vilar på den
sjunde, men man är fortfarande kvar i tidens element. Jag talar inte om
evigheten.
219 Men, ser ni, det finns ingenting sådant som åtta dagar; man återgår till
den första dagen igen, ser ni, den första dagen.
220 Sabbaten förtäljer om den gamla lagen, som var bestämd till att förgås.
Att hålla sabbaten, vilket är "förgånget", eller, som jag har sagt, "har
förvandlats till någonting annat." Den förgicks inte, den förändrades bara från
den gamla lagen, som gällde iakttagandet av en bestämd veckodag.
221 Jesaja sade, jag tror i 28:19: "Det är ju gnat på gnat, prat på prat, litet
här, litet där." (Enligt engelska Bibelöversättningen: Ett gudomligt bud måste
följa på ett annat; litet här och litet där. Jesaja 28:10-12 - utg.)
"Håll fast vid det som är gott: "Ty genom stammande läppar och på ett
främmande tungomål skall Jag tala till detta folk." "Här är vilostaden." Ser ni?

222 Du inträder i Livet, icke i att iaktta en dag eller en skugga. Paulus sade där
framme i Hebréerbrevets fjärde kapitel: "I akten ju på dagar och skuggor och
sådana ting; jag är bekymrad för eder." Ser ni, vi övergår inte till vissa dagar
och förordningar. "Ni har övergått från döden till det eviga Livet", icke till
dagar och tider. Ni har övergått till evigheten. Det är den heliga
sammankomsten, högtidsförsamlingen.
223 Sju dagar, märk, vilka "förgås" eller, som jag har sagt, kommer att
"övergå till någonting annat. Åtta dagar handlar om den nya skapelsen, ser ni,
inte om den gamla skapelsen. Åtta dagar betyder en ny skapelse.
224 För det var på den åttonde dagen som vår Herre uppstod från de döda.
Där är den andra sammankomsten för oss, helgelsen; utan någon, hänsyn alls
till sabbaterna eller tabernaklens högtid, vilken högtid det än vara må, eller
pingsthögtiden. Jesus uppstod från de döda för vår rättfärdiggörelse på den
åttonde dagen. Efter de sju sabbaterna eller sju dagarna, de sju
församlingstidsåldrarna, stod Jesus upp från de döda. Den åttonde dagen,
vilken är en helig sammankomst, ser ni, vilken är den första dagen.
225 Ser ni, ni har då rört er genom tiden och gått över till evigheten igen; det
är icke att hålla dagar och hålla sabbater och nymånader och sådana där
saker. "Utan har övergått", bytt gestalt, icke blivit utplånad. "Utan har
övergått ifrån döden till det eviga Livet." O, vad Bibeln lär oss. Ser ni, övergått
från en gestalt till en annan.
226 Bra, "övergått", den gamla sabbaten är förbi. Jesus uppstod på den
åttonde dagen. Det var en helig högtidsdag. Och det var ingen dag, eftersom
dagen, tiden, då hade förrunnit. Den övergick till evigheten. Ser ni, den
svängde direkt tillbaka till den första dagen igen. Ser ni?
227 Evigheten är lik en ring. Man kan inte finna något hörn på den. Man kan
inte finna något ställe att stanna vid på en fullständig cirkel. Man fortsätter
och fortsätter. Hur långt man än går, rör man sig fortsättningsvis framåt. Man
kan börja med att gå runt såhär: gå genom golvet, gå genom jorden, gå
utanför jorden, man rör sig fortsättningsvis framåt...
(Tom bit på ljudbandet. - Utg.)

228 Alla ting som skapades här nere på jorden har blivit förvrängda, icke
skapade, av Satan, och de skall falla bort, när den stora, gyllene klockan
klämtar och en basun ljuder.
229 Och för länge sedan i begynnelsen, då förtöjningspålen upprättades i
Eden, då människan kom till jorden och föll i synd, ett litet lamm utgöt sitt
blod, vilket talade om det stora Lamm som skulle komma och utgjuta Sitt
Blod. Golgata reste korset, det förband det vid Gamla testamentet, för dem
som var rättfärdiggjorda och såg fram emot det. Och i denna nya gudomliga
ordning, vid Herrens tillkommelse, vid den nya jorden, kommer frälsningens
räddningslina Blodet, återlösningskraften som jag talar om, och som genom
samma system har återlöst både människan och jorden - att återuppväcka
allt rakt in i evigheten. Och den brinnande sjön kommer att förtära allt som är
ogudaktigt och icke förutbestämt för evigheten. Förstår ni det?
230 Lägg märke till att det var på den åttonde dagen som Jesus uppstod för
vår rättfärdiggörelse. Den evige Konungen, med det eviga Konungariket att
döpas in i, till evigt Liv. Icke sju dagar; det hade ingenting att göra med någon
av de dagarna. Det talar om att någonting annat, evigt skall komma; det talar
om en evig tid, den värld som jag talar om.
231 Och märk, att efter femtio dagar, eller sju sabbater efteråt, kommer åter
en helig sammankomst till. Vad hände? Den Helige Ande föll på pingstdagen,
på den sjunde dagen... Eller åttonde dagen, snarare, åttonde dagen, föll på
den åttonde dagen. Det var precis sju sabbater senare, efter Hans
uppståndelse, ser ni; på så sätt skulle det vara sju gånger det igen och
återföra det direkt runt till veckans första dag igen, precis. Ser ni?
232 Där är den omtalade heliga sammankomsten den har ingenting att göra
med de bokstavliga tingen. Den ligger bortom dem. Den ligger i Guds Rike
med evigt Liv, med de förutbestämda, som inte har någon begynnelse. Det
började inte alls på någon bestämd dag. Du blev inte frälst på någon bestämd
dag. Du har alltid varit frälst. Amen. Jesus kom blott för att återlösa det, men
du var frälst från första början, eftersom du hade evigt Liv från första början.
233 En laxöring kan aldrig bli en näbbgädda eller ett grodyngel. Han kan
möjligen vistas i samma vatten som en sådan, men han har från första början

varit en laxöring. Han fångades bara i nätet, ser ni, men han var det från
första början.
234 Nu har vi kommit ut ur den gudomligt fastställda ordningen. Inte sant? Vi
är rakt inne i 'Skriften. Femtio dagar senare kom det.
235 Ser ni, åtta kan inte räknas in i veckan. Man kan inte räkna in åtta dagar i
en vecka. Man kan inte göra det, eftersom det finns bara sju dagar i en vecka,
man må räkna på vilket sätt man vill. Söndagen är veckans första dag. Ser ni,
man räknar till sju, och sedan måste man gå tillbaka och börja på nytt. Räkna
till sju, komma tillbaka och gå igenom det på nytt. Ser ni?
236 Och vi har levat genom alla dessa förebilder härinne, men när vi kommer
till den åttonde, då går vi vidare in i evigheten. Du kommer inte dit genom
lagar, ritualer och stadgar. Du kommer genom förutbestämmelse. Amen.
(Broder Branham slår ihop händerna tre gånger. - utg.) Det finns en äkta,
helig sammankomst. Ser ni? Och vi håller på att avsluta den sjunde
församlingstidsåldern, pingstväckelsens tidsålder. Förstår ni det? Vi håller på
att inträda i den heliga sammankomsten. Vi håller på att inträda i den
verkliga, äkta evigheten, dit församlingen är kallad; inte till någon station,
något trossamfund, utan till evigheten tillsammans med sin evige Konung. Ser
ni? Vi har inte alls någonting sådant som dagar och sådant, och tider. Ni har
övergått till evigheten, därifrån ni har kommit. Ni var där från första början.
Ser ni?
237 Om du har fått evigt liv, så finns det blott en form, och det är Gud, och du
är en egenskap, som har kommit till uttryck. Ser du? Om du inte är det,
kommer du inte i någon händelse att vara där. "Ingen kan komma till Mig, om
icke Fadern drager honom." Ser ni? De förgås, alla dessa gamla ting, men
dessa ting förgås ej, alltså talar de om evigheten. Den Helige Ande är evig. Då
är du i evigheten, där du har varit hela tiden, men du har bara känt igen vad
som har skett.
238 Ser du, du gjordes för ett evigt ändamål, eftersom du var stadfästelsen av
en egenskap som fanns hos Gud, som tänkte på dig och uttryckte dig; och
Han gjorde en jord att ta dig ur och att göra dig till en människa. Och synden
kom och förvrängde Hans avsikt. Du kom i alla fall, men du var förtappad
med världen. Så kom Han och återlöste dig, den uttryckta egenskapen, och

Han återlöser också denna jord på samma sätt. Då går Hans uppsåt vidare.
Ser ni? Åh... Halleluja. Åh, det gör mig så sa gott, tänk på allt som ligger
framför oss.
239 Om ni nu håller på att göra anteckningar, så kallas det i Efesierbrevet
1:10 icke en gudomlig ordning, icke den sjunde dagen. Det kallas "tidernas
fullbordan." Och när tidernas fullbordan har kommit, det sker, när tiden har
blivit fullbordad. När det inte finns någon mer tid, då går ni in i evigheten,
efter det att den sjunde församlingstidsåldern är över, och det är den;
Luthers tidsålder är över, metodisternas tidsålder är över, pingstväckelsens
tidsålder är över. Och nu går vi in i (vad?) evigheten; inga fler sjutal, inga fler
tretal, inget mer annat. Vi är i evigheten, där det inte finns någon sådan
tideräkning som siffror och tider och sådana saker. Amen. O, du. Förstår ni
det nu?
240 Eller efter det att tiden har fullbordats, all synd är borta, borttagen, vid
Tusenårsriket, vid den Vita Tronens dom (den yttersta domen). En bild genom
den Helige Ande. Efter det att världen har brunnit i Eld och blivit döpt, dess
dop i helig Eld från himmelen; all synd är borta, alla baciller är borta, alla
djävlar är borta, alla frestelser är borta, all ondska är borta. (Det som nu är en
förebild.) Vad gör Gud då? Han kan sitta på jorden, ser ni, eftersom all synd är
borta.
241 Det är samma sak som Han gör, när Han ger dig den Helige Andes dop
med Eld. Han kan komma och bo hos dig, och vi kan sitta i den himmelska
världen i Kristus Jesus, eftersom vi redan är i Honom. Icke "kommer att vara."
Vi sitter nu i Kristus Jesus. Hur kommer vi in i det? Genom ett dop i den
Helige Ande. "I en och samme Ande är vi alla döpta till Kristus", vilket vi är nu.
Vi kommer inte att vara i Kristus; vi är. Han är den store, andlige Konungen
över den Ande som bor i oss, eftersom vi var i Honom i begynnelsen.
242 Ser ni, när Gud i begynnelsen tänkte på dig och andra, så tänkte Han på
Sig Själv i handgriplig form. Det var Hans tankar. Ser ni? Så uttryckte Han Sina
tankar i Ord. Han sade: "Varde...". "Varde... och det vart. "Varde... och det
vart.
243 Sedan efter någon tid fortsatte Han att säga: "Varde...", tills folket en dag
sade: "Låt icke Gud tala."

244 Han sade: "Nu vill Jag tala till dem genom en profet." Ser ni? "Från och
med nu vill Jag tala till dem genom en profet."
245 Och profeten sade: "Det skall komma; det skall ske", och det skedde, och
det skedde. Och det skedde, och det skedde, ser ni, just på det sättet. Fattar
ni det nu?
246 "Tidens fullbordan" har kommit efter det att tiden har fullbordats.
Synden är borta efter världens dop, efter det att världens dop har gjort den
till en värdig plats; ingen sjukdom inga baciller; inga törnen, inga tistlar; ingen
död, ingen bedrövelse, ingen hjärtesorg; ingen ålderdom, ingenting som
representerar döden; ingen orätt; allt är rätt; ingenting naturligt. Evigt.
247 Då uttrycks Hans egenskap, eftersom den fanns där från första början.
Det är vad Han tänkte. (Broder Branham illustrerar på svarta tavlan. - utg.)
248 Och vad hände sedan? Han ställde Adam och Eva här på jorden och sade:
"Föröken eder nu och uppfyllen jorden." Allt var redan planerat här, det var
ordnat med föda och ämnen att göra kroppar av. Det var på det sättet Han
ville göra det.
249 Men synden kom och avbröt Hans plan. Hon rullar bara vidare i alla fall,
tiden.
250 Men vad gjorde Jesus? Gud kom ned och gav uttryck åt Sig Själv i en
Människas gestalt; gav Sitt Liv i stället för att stanna här. Han var Konungen
över jorden, men Han utgav Sig för att återlösa de övriga. Förstår ni det?
251 Och när allt är förbi, då dras det tillbaka igen och Guds avsikt är uppfylld.
Där är åter den evige Konungen med Sina eviga undersåtar, uttryckta i
mänsklig skapelse, precis på det sätt som Han hade det; synden är avlägsnad;
djävulen är borta: allt är nu fullbordat.
252 Vad skall åstadkomma det? Denna jord skulle inte kunna vara en plats för
himmelen att sätta sig på nu. Se på den, på synden. Den måste renas.

253 Ingen människa, ingen man, ingen kvinna, gosse, flicka, vem det än vara
må, är värdig att stiga upp på talarstolen eller ens göra anspråk på att vara en
kristen utan att vara uppfylld med den Helige Ande. Du har ingen rätt till
Herrens nattvard eller deltagande i någon som helst brödsbrytelse,
fottvagning eller någonting, förrän du har blivit renad av Guds heliga Eld.
254 Ingen man har rätt att predika, om han ej likt Moses möter Gud därute
på helig mark med Eldstoden hängande där, så att han vet, var han står. Ser
ni?
255 Lägg nu märke till hur vi går. Efter världens eldsdop, då alla baciller är
borta, utgör den en värdig plats för himmelen att ha sin boning på här nere
på jorden.
256 En förebild på detta är att nu sitta i den himmelska världen i Kristus
Jesus; att ha övergått från detta, smutsiga som den lilla kvinnan var, till att
vara uttrycket för en Guds egenskap. "Nu äro vi Guds söner", icke kommer att
vara. Vi är uttrycken för Guds tänkande. Ser ni?
257 Nu säger du måhända: "Nåväl, se på denne präst. Var han inte en Guds
son?" Det visade sig att han inte var det. Han kunde inte känna igen - vad?
Sade han: "Jag tror på Bibeln"? Säkerligen. Men han kunde inte känna igen
det uttryckta Ordet för den timman. Han hade bara en intellektuell, inlärd
kunskap från någon grupp som hade funnits långt före honom.
258 Och det är samma sak i dag. Ser ni? Jag vet, att det här är starkt, men det
är sanningen.
259 Där fanns Ordet såsom talat precis för den dagen; och han, fastän han
var en lärd man, fastän han var en ryktbar person, men han kunde inte känna
igen det. Varför? Hur lärd han än var, vad som helst i den vägen hade han
ändå inte förutbestämmelsens representation. Ser ni?
260 Endast de förutbestämda kommer att vara de som klarar sig; endast de
kan vara det. Och du kan klara det endast... Därför att, se här, det bevisar
förutbestämmelsen, predestinationen. Därför att, om du har fått evigt Liv,
måste du ha varit en del av Gud i alla tider, eftersom Han är den Ende som är
evig. Förstår ni det? O, du. Tänk på det.

261 Se nu på vad som händer alltigenom det stora Tusenårsriket. Synden är
helt borta, Tusenårsriket börjar, det är nu tiden för den Helige Ande att inta
sin plats.
262 Precis som Han gör hos oss, då vi övergår från döden till Livet, bor i den
himmelska världen i Kristus, i Hans strålande närvaro. Till och med den fysiska
döden skall då förgås, på samma sätt som den andliga döden är förgången
nu.
263 Det finns ingenting sådant som andlig död nu för de döpta Guds heliga.
"Om han än var död, skall han dock leva. Den som tror på Mig, han skall leva,
om han än dör." Hela Skriften måste fullbordas. Ser ni? Du kan inte dö. Du
har fått Evigt Liv. Det enda är, att Återlösaren har fått dig att känna igen det.
Och du var det alltid, och det är därför som du förstår den tid som du lever i.
Hur många förstår det? Lyft upp edra händer. Ser ni, tack. Ser ni? Den tid som
vi lever i, ni känner den.
264 Nu sade metodisterna: "När du ropar, har du fått det." En mängd av dem
ropade och hade det inte.
265 Pingstvännerna sade: "När du talar i tungomål, har du fått det." Många
talade i tungomål och hade det inte.
266 Se på alla de former som de där fariséerna hade, men när Ordet
stadfästes, kände, de inte igen det.
267 Och om ni är Bruden, så är Bruden en del av sin Make. Den enda plats,
där ni någonsin kommer att inse det, är att upptäcka, vilken del av er Make
(Ordet) ni är, annars kan ni inte få klart för er, att ni är i Bruden. Hur många
förstår det? (Församlingen säger: "Amen." - utg.) Ser ni? Ser ni? Ni måste
känna er ställning.
268 Du kan inte känna någon annans ställning. Tänk, om Moses hade kommit
med Noas budskap? Och Noa var en del av det, men det skulle inte ha haft
någon verkan. Tänk, om Jesus hade kommit med Moses budskap? Det skulle
inte ha haft någon verkan. Ser ni, det var en annan tidsålder, det var en
annorlunda profetia, en annorlunda del av Ordet måste gå i uppfyllelse där.

Det var en annan veckodag. Inte, tisdagens arbete kan inte göras på en
onsdag. Och onsdagens arbete måste göras på onsdagen. Ser ni? På lördagen
måste det vara lördagens arbete. Och de, de erkände nog: "Åh Moses, vi har
Moses."
269 Han sade: "Trodde ni Moses, så skulle ni ju tro Mig, ty han var den som
talade om Mig. 'Herren, din Gud, skall låta uppstå en profet, som är Mig lik."'
Förstår ni, vad som menas? O, du. Ser ni?
270 Vidare sade Jesus i Johannes 14: "När Han, den Helige Ande, kommer,
skall Han påminna eder om dessa ting, ser ni, visa eder, vilken tid ni lever i.
Och vidare, en annan sak som ni skall känna igen Honom på, han skall
förkunna för eder, vad som komma skall", ser ni, åter till det profetiska igen,
"när Han har kommit."
271 På den nya jorden och under de nya himlarna skall himlen aldrig mer
mörkna, när denna nya jord skall komma. Djävulen skall vara bunden... Satan,
han är fortfarande lös nu; han är Åklagaren. Men när den nya jorden
kommer, skall han bindas och kastas i eldsjön, i denna heliga Eld.
272 Sedan på denna nya jord, låt oss se på den några ögonblick nu. På denna
nya jord skall skyn aldrig mer vara svart; nej, det kommer från förbannelsen,
ser ni. Aldrig skall den mer förmörkas av vreda moln. Vindar skall aldrig mer
blåsa över henne på det sättet. Nej. Stormar skall aldrig riva upp träd och riva
sönder hus och kasta saker över ända. Blixtar och vrede skall aldrig utspys
från Satan över jorden och döda en människa som vandrar på vägen eller
bränna upp en byggnad. Ser ni? Nej, aldrig mer. Inga tyfoner skall mer
komma svepande fram, eller orkaner eller virvelstormar och riva upp hus och
döda små barn och sådant. Nej, de skall inte finnas mer. Att de försöker
ödelägga, det kommer inte att finnas. Satan är utkastad.
273 Jag önskar, att vi hade tid nu. Jag håller just på att gå förbi vissa
skriftställen, så att vi inte skall försena oss för mycket. Jag måste ännu bedja
för de sjuka.
274 Himmel och jord har mötts; Gud och människan är försonade. Ett
återupprättat Eden har tagit sin början; se, all förbannelse är borta.

275 Just på samma sätt som all syndens förbannelse är borta, när den Helige
ande tar emot dig. Ser du, du tar inte emot den; den tar emot dig, ser du, för
att den är Guds egenskap. Ser du, om den är den Helige Ande, så betyder det
Guds Ande; och den är Guds egenskap, Guds tanke, som har tagit emot dig,
därför att du blev bestämd för det ändamålet. Ser du? Ändå föddes du i synd;
men Gud hade den egenskapen, och här kom du till uttryck på jorden, och
Han kommer ned och tar dig. Ser du, du är tillbaka här; det är här som du hör
hemma. Ser du, synden har mist sin makt. Det stämmer. Lusten att synda har
helt försvunnit från ditt hjärta, när den Helige Ande kommer in. Du är en
återupprättad person.
276 Och när jorden sedan är återupprättad på samma sätt, kan det inte
finnas någon förbannelse mer, inga fler stormar, inga fler orkaner, tyfoner.
Du är försonad; människa och Gud har mötts. Den nya jorden skall åter ikläda
sig den skönhet den hade i Eden. Den nya jorden skall utbreda sin skönhet
efter sitt elddop.
277 Tänk bara, hon skall antändas och brinna upp. Elementen skall brinna
med glödande hetta. Alla verk på jorden skall brinna. Allt vatten skall
explodera; det skall fatta eld och sprängas. Allting skall sprängas i luften.
Vulkaner skall ha utbrott och tusentals mil upp i luften skall flyga brännande
het lava. Varje bacill... Guds Helige Ande skall avtvå varje fläck från all synd
och alltsammans. Alla djävlar skall bindas och kastas i eldsjön, den förtärande
elden, Guds vredes eld.
278 Intet rovdjur skall finnas mer för att riva ihjäl dig. När du vandrar vägen
fram i blomsterträdgårdarna, skall det inte finnas några ormar där för att väsa
åt dig och bita dig med sitt dödande gift. O, du. Kommer det inte att vara
underbart? Hör på. Det skall inte finnas något av den nya jorden, som
någonsin skall kastas upp till en liten gul hög av mull för en grav; inga sådana
skall finnas där.
279 Människan och Gud har kommit samman; Bruden och Brudgummen.
Himmelen och jorden har omfamnat varandra; Gud har kommit ned för att
ha sin boning ibland människorna. Hans tabernakel är hos dem.
280 Ingen synd skall finnas mer, ingen sorg. Aldrig mer skall en tår falla ned
från en moders kind över hennes lilla barn. Amen. Det skall inte finnas, på

den nya marken. Nej. Den är återlöst. Den tillhör Honom, och för Hans egna
blev den återlöst ut ur det. Ser ni?
281 Och se här, du är en del av den marken. Stämmer det? Och när Han
återlöste dig, så återlöste Han jorden med samma betalning, och ni är åter
tillsammans. Åh, hur mycket tydligare kan det bli. Ser ni? Du måste vara
återlöst, eftersom du är en del av den. Och om Blodet inte har runnit ned på
dig, är du inte ännu återlöst; du är inte kallad. Sedan renar Han den; det är
samma sak som Han gör i Elden. Även om Blodet har runnit ned, måste den
ändå renas genom Eld, det stämmer, för att bli en boning för Gud.
282 Gud har redan tagit sin boning potentiellt, i det fördolda. Guds Rike är på
jorden nu i Hans heligas hjärtan. Det är fråga om Hans egenskaper, som Han
hade hos sig i begynnelsen. Nu är Hans egenskaper återlösta. Vad väntar Han
på? På att återlösa jorden, att ställa Sina egenskaper på den, att noggrant
fullborda Sin förutbestämda plan. Förstår ni det?
283 Märk väl, inga gravar, inga tåredroppar, aldrig, ingen mer
blodsutgjutelse. Hon skall aldrig fuktas av en droppe av tårar eller blod. Nej,
inga krig skall vara mer. Nej, inga vintermoln. Ingen kall snö på hennes bröst;
det skall inte ligga mer snö på marken. Den heta solen skall aldrig mer bränna
dess gräs. Halleluja. Till och med öknen skall frambringa rosor. Den gamla,
tryckande heta öknen skall blomstra en dag som en ros, så har Gud sagt; när
hon är återlöst, när hon tar sitt elddop. Där finns alla slags stickande kaktusar
och kardborrar nu, men hon har ett elddop framför sig.
284 På samma sätt som människan var, då hon ännu hyste hat, illvilja och
stridigheter inom sig när elddopet kom, renade det ifrån sådant. Ingen avund
mer, ingenting av det; här finns helt och hållet blott en boning för Gud. Och
kom ihåg, att det är Hans representanter som skall möta Honom där på andra
sidan. Amen. O, vilken...
285 Det här är inte blott en saga; det är sanningen. Det är vad Gud har sagt.
Det är vad Han har lovat. Det är vad Bruden går till. "Till och med öknen", så
har Han sagt, "skall blomstra, vara en ros."
286 Satan, synden och syndarna är borta för alltid. Det är allt bortskaffat;
jorden har gått över till evigheten. Och allt som var fördärvat, den store

ärkeängel som satt där en gång, Satan, som åstadkom allt detta onda, skall
förintas. Ni minns, att Bibeln har sagt: "Om den själen icke handlar så som
Han har tillsagt den att handla, så skall Han även förinta den själen."
287 Men, ser ni, Han kan inte förinta sig själv och förbli Gud. Om den själen
alltså är av världen, måste den förintas. Men om den är evig, hos Gud, har
den ingen begynnelse, eftersom den är en del av Gud och aldrig kan förintas.
Amen. Hur vackert det är. Hur tacksamma vi som församling borde vara för
denna insikt.
288 Människor, allt vad ni har gjort ligger just här. Det här är vad jag försöker
säga. Jag lämnar bort en del av det för att jag önskar återkomma till det.
289 Just dessa ting, Satan, syndarna, är borta ur evigheten för att aldrig mer
vara till. Ser ni, Satan kan inte skapa. Om han kan, så är han Gud. Ser ni? Han
kan bara förvränga det som har blivit skapat. Och allt fördärv, all vrånghet
kommer att avskaffas. Och döden är en förvanskning av livet; och när
förvanskningen är avskaffad, kan det inte längre finnas någon död.
Ålderdomen är ett tecken på döden; och när ålderdomen har försvunnit,
kommer livet in. Alla tecken på fördärv och allt annat är borta. Törnen och
tistlar är ett tecken på synd, "vare marken förbannad med dem", och de är
avskaffade. Sjukdom har kommit till på det sättet; det skall avskaffas. Döden
skall avskaffas. Blodsutgjutelse skall avskaffas.
290 Ingenting annat skall någonsin röra vid den torvan än helighet, de
återlösta. O, du store. Ja. Åh, jag känner mig så väl till mods. Gud och Hans
skapelse; och Hans varelser av denna skapelse är återlösta genom Hans Eget
Blod. Renade genom Hans förfarande, Hans bakteriedödande, syndadödande
förfarande.
291 På samma sätt som när någonting steriliseras, det bästa
steriliseringsförfarandet har alltid varit eld. Du kan ta vad som helst och
tvätta det med tvållödder och alla dessa kemikalier som man talar om, och
det är fortfarande inte bakteriefritt. Men bränn det en gång.
292 Och när Guds heliga Eld steriliserar jorden med de kemiska ämnena; Han
har lyft upp sin Brud, som kan komma till himmelen med Honom, medan det
här pågår. Och kommer tillbaka på jorden igen till nya himlar och en ny jord.

Den kalla vintern kan inte skada den. De heta somrarna kan inte skada den.
Ödemarkerna skall blomstra som en ros. Synden och syndarna är borta.
293 Gud och Hans skapade varelser och skapelse har sin boning tillsammans i
fullkomlig endräkt. Liksom himlarna och jorden är man och hustru, så är
Kristus och församlingen, och de möts alla i en stor, strålande
återlösningsplan och förs rakt in i Guds sköte igen. Förstår ni det?
294 Och på den nya jorden finns den nya Staden. O, du. Lyssna noga nu.
Glöm inte det här. Det som Jesus sade i Johannes 14, att han skulle gå att
bereda. "Edra hjärtan vare icke oroliga." När Han var på väg bort. "Jag har en
orsak att gå bort." Ni har trott på Gud", sade Han, "tron ock på Mig." De
kunde inte se, att Han var Gud. Han sade: "Ni har trott på Gud, nu skall ni tro
på Mig. Och Jag ämnar bereda en plats åt eder. I Min Faders hus äro många
boningar; i Min Faders Konungarike finns många palats." Kristus är där och
håller på att uppföra detta nya Jerusalem nu. Lyssna noga nu. Rör er inte. Nej,
gå inte miste om det här. Kristus är i himmelen i dag och håller på att bereda
det nya Jerusalem.
295 Just såsom Gud skapade jorden på sex dagar, gjorde jorden på sex dagar
eller sextusen år. Såsom Han sade; "Var icke ovetande", läser vi i Skriften,
"tusen år är en dag."
296 Och Kristus har gått bort och håller på att bereda en plats som har varit
under uppbyggnad i många, många tusen års tid, bereder en plats. "Och om
Jag än går bort för att bereda eder rum, skall Jag dock komma igen och taga
eder till Mig; ty Jag vill, att där Jag är, där skall ni ock vara." Lägg märke till
Återlösaren och de återlösta.
297 Jag önskar, att vi hade tid nu. Jag har, antecknat här, att Salomo citerar,
"denna flicka, Bruden." Åh, vi blir tvungna att lämna bort det; det håller på
att bli för sent, ser ni. Jag skall återkomma till det. "När han försöker få
henne, men hon är förlovad med en herdegosse." Någon trodde antagligen,
att det här var en visa som han sjöng. O nej. Salomo var arvingen till Davids
tron på jorden, men visade, att det konungadömet måste förgås. Det var en
förebild för Kristus, förälskad i Bruden. Ser ni?

298 Lägg nu märke till att Jesus sade i Johannes 14: "Jag går bort för att
bereda eder rum."
299 Åh, hur kommer det att se ut? Har du någonsin, du Brud, tänkt på hur det
kommer att se ut? Den platsen är beredd och ritad av den himmelske
Arkitekten. Hur kommer den Staden att se ut? Nu skall jag tala om det några
minuter. Den himmelske Arkitekten har berett den och planerat den. Och se,
Han har ritat den med kärleksfulla händer för Sin älskade Brud. Hur kommer
den att se ut?
300 Kunde ni föreställa er en man, som gifter sig med en hustru, hur han
bygger och ordnar varje liten sak just precis i hennes stil, just det som hon
skulle tycka om? Amen.
301 Nu har den himmelske Arkitekten ritat den Nya Staden, där Han kommer
att bo med Sin Brud, just i hennes smak. Inget under, att aposteln sade: "Vad
intet öga har sett och intet öra har hört och vad ingen människas hjärta har
kunnat tänka." Låt oss se, om vi kan tränga in i detta för ett ögonblick och se,
hur den kommer att se ut.
302 Den himmelske Arkitekten har ritat detta för sin älskade. Ser ni? Åh,
vilken plats det måste vara, då en gudomlig Natur, en gudomlig Arkitekt, har
ritat den för en gudomlig egenskap, som har blivit gudomligt förutbestämd av
en gudomlig Gud, som är upphovet till det gudomliga Livet. Hur den Staden
kommer att se ut. Tänk på det.
303 Kom ihåg, att det inte är himmelen. Johannes säger: "Jag såg den komma
ned från himmelen." Den är bestämd till att vara på jorden. Ser ni?
304 Det är inte så, att den här jorden kommer att förgås; den är en återlöst
jord. Gud har inte sagt, att Han ämnade fostra fram ett nytt släkte, utan Han
ämnar återlösa det som redan är här. Han ämnar inte fostra upp ett nytt
släkte; Han återlöser det släktet som redan är här. Han ämnar inte göra en ny
värld, utan det gäller den här som redan är här. Han ämnar bara bränna upp
den, rena den, såsom Han gjorde med dig. Hans planer måste förbli desamma
för alltid. Se här nu, det kommer att bli så.

305 Kom ihåg, att det inte kommer att vara himmelen. "Den kommer ned
från himmelen." Den är en boning, en stad att bo i, som Han tar sin boning i.
Det var Johannes på ön Patmos, här i Uppenbarelseboken 21, som såg den
"sänka sig ned." Johannes såg Staden "komma ned från himmelen", likt en
duva, likt den han hade sett.
306 Här kommer Gud ned på sitt jordiska tabernakel Jesus i form av en duva,
som "sänker sig ned från himmelen." Jesus blev döpt och gick strax...
307 Då Han mötte profeten. "Ordet kommer till profeten." Och Han var
Ordet. Och profeten stod där och förnekade alla deras trossamfund, allt. Och
då han såg Ordet, kom Ordet rakt fram till honom.
308 Och profeten blev så chockad, att han sade: "Jag behöver döpas av Dig.
Varför kommer Du till mig?"
309 Han svarade: "Låt det nu så ske; ty det höves Den Himmelske
Brudgummens Och... oss (vi känner budskapet) att så uppfylla all
rättfärdighet. Jag är Offret; det måste tvås." Han lät det ske.
310 När Han steg upp ur vattnet, sade han: "Jag såg himmelen öppen."
Profeten såg det. Han såg himmelen öppen.
311 Och här kommer, sänker sig ned från himmelen, gestalten av en Duva;
och en Röst sade: "Detta är Min del av jorden som Jag har återlöst, och från
denna del av jorden skall Jag återlösa resten av den, ty Han är Mitt stadfästa
Ord." "Och hela världen har Jag låtit komma till genom Mitt Ord",
Hebréerbrevet 11. "Och Satan har hållit den i sitt våld under hela denna tid,
men Jag har kommit för att återlösa den. Så mycket av den har utgjort Hans
kropp, och Jag skall komma för att taga Min boning på den."
312 Johannes sade: "Jag såg den heliga Staden, ett nytt Jerusalem, komma
ned från himmelen, såsom en brud som är prydd för sin brudgum." Och var
placerade den sig? Just precis så som den gjorde där: på jorden.
313 Jesus var en del av den jord som Den Helige Ande sänkte sig ned över
(stämmer det?) och stannade kvar över Honom för alltid. Den kan aldrig

lämna Honom. Den finns alltid där. Han och Gud är Ett. Den måste alltid
stanna kvar.
314 Och så såg Johannes den heliga Staden, det nya Jerusalem, sänka sig likt
en komet, eller en duva, komma ned från himmelen och placera sig på en
återlöst, fullständig jord (för att göra vad?) för att kräva som sin rättighet
varje egenskap som Han skapade jorden för. Varje människa som fanns
representerad i evigheten är då återlöst. Jorden har blivit renskurad och
bränd av Eld.
315 Jesus i sina glödheta frestelser ute i ödemarken under fyrtio dagar. Efter
det, märk väl, var den färdig för Hans dåvarande tjänst.
316 Tänk på det, att den Helige Ande sänkte sig ned på jorden, Jesus, och det
heliga Blodet. Ge nu akt på det, och jag hoppas, att jag inte går för djupt för
er, ser ni. Det heliga Blodet, som skapades (Broder Branham knackar i
talarstolen flera gånger. - utg.) av Gud; Blodet, Livet, Guds skapelse. "Jesus
var begynnelsen till Guds skapelse." Åh. Förstår ni det? Gud, gjord i skapelse.
Han var Ande och Bibeln säger: "Han är begynnelsen till Guds skapelse." Hur
begynte Han? I en kvinnas sköte. Som är vad? Kvinnan är inte...
317 På samma sätt som de blinda människorna inte kan förstå ormens säd
just här. Ser ni? Eva ställdes här på jorden, och innan Satan någonsin rörde
vid henne eller någonting annat, sade Gud till dem: "Föröka eder och uppfyll
jorden." Det stämmer, men Satan kommer in här. Och om det var Adams son,
var då...
318 Adam härstammade direkt från Gud. Och man tar bara över sin förälders
natur.
319 Och när du föds på nytt, övertar du din Förälders natur från himmelen.
Och din Himmelske Förälder är Ordets egenskap... eller Ordet är din Förälders
egenskap. Hur kan du då förneka Det i utbyte mot ett trossamfund? O, du.
Jag hoppas, att ni inte går miste om detta. Jag vet, att det är från Gud.
320 Jesus. Här kommer Han, sänkande sig ned; och där var Jesus, Guds
egenskap.

321 Nu, "kvinnan", hon. Ge akt nu. Gud sade: "Eftersom de gjorde detta",
sade Han, "skall Jag sätta fiendskap mellan din Säd och ormens säd..."
Stämmer det? Och kvinnan har ingen säd. Har ni någonsin tänkt på det? Hon
har en åker, icke en säd. Ser ni, ormen hade redan placerat sin "säd" där.
322 Då, om kvinnan inte har någon säd, måste det för henne återstå att få en
Säd.
323 Ser ni, genom det sexuella umgänget här hade säden överförts från
Satan, ormen, som inte var någon reptil; han hade ben, eftersom benen föll
av honom. Han var den lömskaste, det enda fyrfota djur som kunde …
samverka med kvinnan.
324 Ett djurs säd gör det inte nu, och ingenting annat. Man har försökt. Det
går inte. Ser ni, sädeslivet ur ett handjur går inte in i en kvinna. Det går inte.
325 Men det var det som stod närmast. Ser ni, man kan inte finna den art
som skulle stå mellan en schimpans och en människa. Ser ni, varje enskild art,
då den har utvecklats fram, från fåglarna och upp till aporna och så vidare
upp till schimpansen, sedan finns där en "felande länk." Det var ormen, icke
ett kräldjur; varje form har gått förlorad hos honom, eftersom han blev
förbannad.
326 Nu förbannade Gud inte Adam; Han hade kunnat göra samma sak, utan
Han förbannade jorden, "törnen och tistlar.
327 Han förbannade inte Eva, utan sade, att Adam skulle råda över henne.
Från och med nu försöker hon inte predika eller någonting; Adam är den som
råder över henne. "Och i alla dina levnadsdagar och i sorg, och du skall föra
ditt liv ned i jorden." Men han sade. "Jag skall sätta fiendskap mellan din
Säd..."
328 Nu hade hon inte någon säd, hon hade det aldrig, och så måste hon ta
emot en Säd någonstans ifrån. Gud gav henne en Säd, icke genom sexuellt
umgänge, utan genom en skapelseakt.
329 Kan inte ni blinda människor se, att det är ormens säd? O. du. Satan kom
dit före Adam; det var säden.

330 Men hon fick mottaga en Säd. Vad var det? Gud Själv. "Han var
begynnelsen till Guds skapelse."
331 Se nu, när Set föddes, eller Abel, så var han en rättfärdig man, som
härstammade från sin far. Set är på samma vis.
332 Var kom den där onde gynnaren ifrån, som var en mördare, en lögnare?
Ser ni, ser ni, varifrån det kom? Det måste vara en säd, eftersom han var en
säd; Kain var en människa.
333 Åh, vad har de där blinda människorna för sig? "Denna världens gud har
förblindat dem." Nåväl, inget under; Jesus sade, att ingen människa kan
förstå det. Förstår ni? Du frågar: "Varför kan de inte förstå det?"
334 Jesus sade en gång till sina lärjungar: "Eder är givet att lära känna Guds
Rike, men dem är det icke givet."
335 Och det är därför som ni kommer från ett område, som mäter
femtonhundra engelska mil i kvadrat, ser ni, "Eder är givet att känna Riket."
Se här, det kommer följeslagare till och med från Sydafrika och däromkring i
denna sena timma, då Bruden görs redo för att inträda i Guds Rike. Jag har
bara inte tillräckligt tid. Märk väl. Se upp nu, ser ni.
336 Kan ni nu se ormens säd där, se, hur han gjorde det? Helt fullständigt, ser
ni. Nu sade en del av dem...
337 Liksom den. där mannen i Tucson häromdagen, som försökte... Åh, han
kanske lyssnar på det här ljudbandet. Men om det är så, gosse, jag skall tala
om någonting för dig.
338 Då han sade: "Eva sade det är det här som de hänvisar till, "'Jag har fött
en son genom Herrens hjälp, eller en man genom Herrens hjälp."' Javisst,
naturligtvis. Gud har en lag.
339 Se här, om du tar ett frö och planterar det härute på en åker, där det
växer vete, och du planterar nyponbuskar där. Det spelar ingen roll, samma

sol och samma regn väcker liv hos det fröet. Gud har en lag, och den lagen
kan inte överträdas.
340 Det spelar ingen roll, om den simplaste kvinnan i staden och den
simplaste mannen, och ogifta och allt, skulle ha ett förhållande och leva
samman och framföda ett barn; det barnet skulle oundvikligen komma till
genom Guds lag, eftersom det inte finns något annat sätt. Om du inte tror
det, gör du Satan till en skapare, och då är han en gud. O, hur blind kan du bli.
Ser ni, Guds lag, naturligtvis.
341 Om någon någonsin fick en baby, så spelar det ingen roll, om det var
Esau, Jakob vem det än var, eller vilken illa beryktad person som helst, om
det var Judas, så måste det komma till genom Gud. Bibeln… Gud har en lag.
342 Bibeln säger: "Solen lyser över både rättfärdiga och orättfärdiga; regnet
faller över både rättfärdiga och o…" I Hebréerbrevets sjätte kapitel står det,
att "Regnet strömmar titt och ofta ned över jorden för att vattna den och
bereda den för det som den brukas för, ni vet, till gagn; men törne och tistlar
leva av samma vatten, samma solsken." För det är en Guds lag, att varje frö
skall mogna för att varje frö skall fortplanta sig.
343 Så måste också ormens säd fortplanta sig. Och det hindrade på intet vis
Gud; det uppfyllde Hans fullständiga plan, det gjorde Honom till en
Återlösare. Vilken blind människa som helst borde nästan förstå det, om det
inte är fördolt. "Denna världens gud" har dolt det för dem. Det är så tydligt
som vad som helst man kan se. Här har ni det. Här är den där ormens säd.
Märk väl nu. Men "Jesus var begynnelsen till Guds skapelse."
344 Vad gör nu kvinnan? Då embryot kommer från det maskulina könet. Vem
förnekar det? Kvinnan har inget liv i sig alls. Hon har blott ett litet ägg, vilket
är ett sädesfält härute.
345 Liksom om man tog en åker och tömde den helt och hållet och
besprutade den och sprutade bort alla frön ur den. Och inte ens gräs eller
någonting kunde växa på den; och sedan gödslar man den igen, sår någon
god säd i den. Och om fienden kommer och sår någon annan säd, så kommer
samma Guds lag att bringa båda sädesslagen till mognad.

346 Nåväl, Gud avsåg inte, att det skulle bli så, ser ni, Men vad hände?
347 Ser ni, spermien från hannen bär inom sig hemoglobinet, vilket är blodet.
I blodet finns livet. Och om man någonsin... Jag har iakttagit det när det gäller
att korsa boskap och sådant. Broder Shakarian och jag har gått igenom det,
och läkarna och så vidare, iakttagit, hur det går till, kemisterna. Ser ni? Här
kommer då sperman från kvinnan, som är en klunga ägg. Här kommer
sperman från mannen, som är en klunga embryon.
348 Det här har inte ett dyft av embryo i sig. Det är bara en biprodukt av
mannen. Det är så hon kom hit från början, och hon är blott en åker. Där
finns ett ägg; det har den fruktbara marken för detta liv. Och detta liv rör sig
in och simmar. Det är ett mysterium, hur den där...
349 "Kanske", säger du, "nåväl, den första som den möter. De övriga dör."
Nåväl, vem avgör det? "Nå, den första." Kommer det att vara ägget längst
framme; det första ägget längst framme och det första embryot? Nej, nej.
350 Det kunde vara ett ägg alldeles bakom, bakerst, i mitten av sädesvätskan
kommer ett embryo fram och går det till mötes. Det visar, att något
intelligent väsen avgör, om det skall bli en rödhårig eller en svarthårig; om
det skall bli en liten eller stor, manlig eller kvinnlig avkomling. Ser ni? Man
kan inte, man kan inte göra någonting annat åt saken; det lyckas inte. Man
kan blanda ihop dem och allt, det gör inte den minsta skillnad. Gud avgör det.
Och efter en stund kryper ett litet embryo in i den där åkern, ägget. Det har
en liten svans, så ser det ut, på sig, som rör sig runt; den faller av, och där får
barnets ryggrad sin början.
351 Vad är hon då? Hon har ingen säd. Hon har ett sädesfält till att ta emot
säden.
352 Ser ni, av fienden som gick fram. Medan den gode såningsmannen gick
fram och sådde god säd, och fienden kom bakom honom och sådde
fördärvad säd. "Men regnet faller över både rättfärdiga och orättfärdiga;
solen." Allt måste växa.
353 Jesus sade: "Låten dem växa tillsammans. På den dagen skall det bindas i
knippor, ogräset." Och det håller nu på att samlas tillhopa i stora

organisationer; det går till det stora knippet, Kyrkornas Världsråd. Och vad
var slutet? Till att brännas. Men vetet skall samlas till spannmålsboden. Ser
ni? Medan de båda lever av samma sak, samma vatten, samma regn.
354 Ett citrusträd, som är ett apelsinträd, skall bära, måste bära, frambringa,
om en sådan gren är inympad på det, ett granatäpple. Den frambringar en
citron. Den frambringar en grapefrukt. Ser ni? Men det är inte en apelsin,
men den livnär sig på samma liv som apelsinträdet alstrar.
355 Trossamfund har blivit inympade på vinträdet. För om de kallar sig
"kristna", så lever de på det. Kaifas var; ni vet, vad han var, och dock
profeterade han till och med. Ser ni? Ser ni, de lever av det.
356 O, jag önskar, att vi kunde ha en vecka på oss, så att vi riktigt kunde
utforska den här saken och göra den så tydlig, att ni inte kan undgå att se
den. Nu kommer jag att utelämna något av detta.
357 Passa på nu. Se här, de händerna utformade detta för Hans älskade Brud,
utformar det i öm kärlek till Hans Brud.
358 Kom ihåg, att den Helige Ande sänkte sig ned över Jesus, vilken Jesus var
en del av jorden. Varför? Guds embryo, Guds Liv, gavs form i en kvinnas sköte
(stämmer det?), vilket var jorden. Bra. Och sedan kom Guds Liv in, så att "Han
var begynnelsen till Guds skapelse." Ser ni? Och sedan, detta Guds Blod, som
fanns där genom detta embryo; när det utgöts på Golgata, droppade det
tillbaka på jorden. För vad? För att återlösa jorden. Nu har den blivit
rättfärdiggjord; den har blivit helgad; kallad och krävd; och nu skall den ta
emot sitt elddop och bli renad för Jesus och Hans Brud.
359 Och ni är dessa övriga delar, som har dragits ut ur denna jord. Jorden, du
är en del av jorden, din kropp. Din själ är en del av Gud, en Guds egenskap,
som har kommit till uttryck här på jorden i en kropp. Kroppen skall bli
återlöst.
360 Nu är själen återlöst, eftersom den var i synd. Så kom Gud ned genom ett
förlopp av rättfärdiggörelse, helgelse, dop i den Helige Ande och återlöste din
själ.

361 Och eftersom du är en del av jorden, är den därigenom återlöst. Du är nu
inne i detta förlopp. Det växer vidare. Din kropp blev rättfärdiggjord under
Noas dop. Amen. Och ditt kött, när Blodet droppade ned på jorden. Och
jorden skall renas genom Eld, den plats, där du skall bo, genom den Helige
Andes dop; en boplats för Kristus och Hans Brud, det nya Jerusalem.
362 Betrakta denna Stad, hur den tar upp sin hemvist på jorden. Nu kan ni
tydligt se, såsom jag sade, denna förvandling, jorden måste förvandlas. Den
kan inte fortsätta på det här sättet. Församlingen skulle inte kunna... Eller,
världen skulle inte kunna fortsätta direkt efter Tusenårsriket utan att
förändras. Ser ni? För att hysa ett sådant ställe måste den förändras.
363 Just på samma sätt som vi måste förändras genom Hans heliga Eld för att
bli i stånd att bereda rum för Honom att bo inom oss; det vill säga den Helige
Ande.
364 Lägg nu märke till att det kommer att finnas gott om plats på den nya
jorden. Jaha. Ser ni, gott om plats. Den kommer visserligen att återställas
genom Eld, men det kommer inte att finnas något hav mer. Märk, att Staden
mäter femtonhundra engelska mil i kvadrat. (ca 2200 km. längd och bredd utg.).
365 Lyssna nu riktigt noga, medan vi ritar upp dessa dimensioner. Jag vill
sudda ut på svarta tavlan, ett ögonblick, bara. (Broder Branham suddar ut
sina tidigare teckningar. - utg.)
366 Här är en djup uppenbarelse från Gud. Jag slutar strax. Ingen av dessa
övriga... Jag skall föra fram resten av det här, om Herren så vill.
367 Lägg nu märke till att jorden är... Nåväl, om ni bläddrar framåt till
Uppenbarelseboken, så kan ni se, hur han mätte upp den med (engelska)
alnar och furlong-mått (1/8 engelsk mil, ca 200 m. – utg.). Tjugotre hundra...
Så nu kommer vi underfund med att Staden är uppmätt, en fyrkant med en
femtonhundra engelska mil (2200 km.) lång sida.
368 Vet ni, hur långt det skulle sträcka sig? Jag mätte upp det under veckan.
Det skulle sträcka sig från Maine till Florida och från den östra kustlinjen till

sexhundra engelska mil bortom, väster om Mississippi. Med andra ord
hälften av Förenta Staterna bara för den Staden.
Ni säger: "Det finns inte plats."
369 När havet är borta, kommer det att finnas plats, eftersom närapå fyra
femtedelar av jorden ligger under vatten. Stämmer det? Explosionen torkar
ut havet, åstadkommer vulkanutbrott på jorden. O, du. Kom ihåg, en fyrkant
med en femtonhundra engelska mil (ca 220 svenska mil) lång sida. Vilken
Stad. Men kom ihåg, att havet är borta.
370 "Och dess längd och bredd och höjd var lika." Det skulle göra den till
femtonhundra engelska mil (ca 220 svenska mil – utg.) i den här riktningen,
femtonhundra engelska mil i den där riktningen; femtonhundra engelska mil;
längden gånger bredden gånger höjden. Femtonhundra engelska mil, tänk på
det, genomskinligt guld. Och staden hade en mur, som omgav den.
371 Nu betyder det där inte genom att måtten är lika... Det står: "Och
murarna och grunden var lika", det betyder inte nödvändigtvis, att det är en
kub eller en kvadrat. Det finns en geometrisk figur till, vars dimensioner är
desamma, och det är en pyramid. Fyrkant, "utgör en fyrkant", och murarna
var lika.
372 Låt mig rita den. (Broder Branham ritar illustrationer på svarta tavlan. utg.) Ser ni, längd, bredd, höjd. Vi håller på att sätta oss in i någonting, så
säkert som aldrig det. Ser ni? Lägg märke till att dimensionerna hos den här
vinkeln är precis desamma, allesammans, längden gånger bredden gånger
höjden. Det finns ytterligare en figur, pyramiden, som passar in.
373 Detta, eftersom det är på det här sättet, skulle precis motsvara Enoks
tecken i Egypten, pyramiden. Skulle det inte det? Före syndaflodens
förödelse, då rättfärdiggörelsen skulle komma in, lade Enok fram ett tecken,
och innanför denna pyramid finns sju trappsteg, som leder till konungens
kammare. Se upp på det sjunde trappsteget, om du någonsin har studerat
pyramidens dimensioner, vad som blir synligt för att ta emot den
anländande, för att presentera honom för konungen. Passa på vems post som
står där, och du skall i pyramiden få se den dag som du lever i.

374 Nu gjorde Gud tre Biblar. Det finns nu en pyramid-lära som är struntprat,
men det finns en äkta pyramid. Ser ni? Märk väl. Nu gjorde Gud den första
Bibeln... Han gjorde tre. Det måste allt finnas i ett tretal.
375 Jesus kommer tre gånger. Han kom en gång för att återlösa sin Brud;
följande gång för att hämta sin Brud; följande gång tillsammans med sin
Brud. Ser ni?
376 Lägg nu märke till hur vackert det är. Ser ni? Och innanför denna pyramid
fanns sju trappsteg, och sedan konungens kammare. Och vi är i den sjunde
församlingstidsåldern, innan Konungen intar sin tron. Och kom ihåg, att
pyramiden aldrig hade någon toppsten överst.
377 Guds första Bibel fanns i skyn, i zodiaken; den börjar där och löper
genom varje tidsålder. Den första början i zodiaken är en jungfru; det är så
Han kom först. Den sista stjärnbilden i zodiaken är lejonet Leo; den andra
tillkommelsen. Strax före finns stjärnbilden med de korsade fiskarna, vilket är
kräftans tidsålder, som vi lever i nu.
378 Det fanns en pyramid efter det, Enok, som bar ett exakt vittnesbörd. Vi
skulle inte ha tid att fördjupa oss i det, men med Guds hjälp skall jag någon
dag visa er, hur den just exakt avbildar dimensionen av den timma vi lever i.
Ser ni?
379 Märk väl, men detta geometriska mått som vi nu har, vars dimensioner
är desamma, betyder inte nödvändigtvis, att det måste vara en kub. Märk väl,
att detta skulle motsvara Enoks tecken i Egypten.
380 Under jordens tid av rening genom dess elddop kommer det att försiggå
vulkanisk aktivitet, sådan som att denna jord exploderar, och då kommer det
att skuffas upp ett pyramidliknande berg. Ser ni? Det finns gott om plats för
det. Allt det här kommer att förändras. Hela jordytan kommer att förändras.
Har ni förstått det? Det kommer att skuffas upp ett pyramidliknande berg.
381 Det här skulle vara fullständigt i enlighet med Ordet, om det sker, och det
kommer att ske. Lägg nu märke till att Gud i Jesaja 65:25, där vi just läste,
sade:

Ingenstädes på hela mitt heliga berg skall man då göra vad ont
och fördärvligt är, säger Herren.
382 Åh. "Hela Mitt heliga berg.' Kom ihåg, det är alltid fråga om ett berg.
383 Om väggarna stod rakt upp och ned, skulle staden endast vara synlig från
insidan, tronen kan endast ses från insidan; men märk, att den skulle vara
synligt endast från insidan. Men nu ser vi löftet i Jesaja 4:5. Låt oss läsa det.
384 Har ni bråttom? (Församlingen svarar: "Nej." - utg.) Nej, ha inte bråttom
nu. Vi är mitt inne i en särskild sak just nu, det är ett alltför särskilt tillfälle
med mycket, som ni måste förstå just här. För jag vill göra det här klart. Och
när vi sedan återkommer till det, då skall jag visa er, vad vi talar om, vad som
blir vårt följande studium av detta, vid en annan tidpunkt.
385 O, ära vare Herren Jesus. Se här, hur Ordet inte kan slå fel. Se här i Jesaja.
Jag har det antecknat här, om jag kan hitta det på nytt, ett ögonblick bara,
Jesaja 4:5. Hör på nu, han talar om Herrens tillkommelse, hur kvinnorna
skulle bli så omoraliska. Åh, han sade: "Sju kvinnor..." Hör på. Låt oss läsa
det. Se här:
Och på den tiden skall sju kvinnor fatta i en och samme man
och säga: 'Vi vilja själva föda oss och själva kläda oss; låt oss
allenast få bära ditt namn och tag så bort vår smälek'…
386 Det där är ändens tid, som vi lever i nu; äktenskap, skilsmässa och
prostitution och vad det nu kan vara.
På den tiden skall den gren som Herren låter växa bliva till
prydnad och härlighet och jordens frukt skall bliva till
berömmelse och ära för den räddade skaran i Israel.
(Hur ni undgick all den förbannelsen. Ser ni?)
Och det skall ske, att den som lämnas övrig i Sion och den som
bliver kvar i Jerusalem, han skall... (låt oss se)
... i Jerusalem, han skall då kallas helig, var och en som är
upptecknad till liv i Jerusalem, när en gång Herren har avtvått
orenheten från Sions döttrar…
(kom ihåg, det är alltid Bruden, ser ni)
... och renat blodet från Jerusalem…

(det är återstoden av judarna plus Bruden, förstår ni?)
... och i dess mitt med domens ande…
(Engelsk Bibelöversättning - utg.)
387 Eld, det betyder alltid Guds dom, då Han gör sin slutliga dom. Kallar dig,
rättfärdigar dig och för dig till återlösningen; sedan bryter Hans dom fram
över dig och den Helige Ande och Elden rensar bort synden. Då är du Hans.
388 Samma sak gör Han med jorden, när Han renar den med Eld,
Och genom reningens brinnande ande.
Se här nu. Hör på. Är ni klara?
Och Herren skall över hela Sions bergs område och över dess
högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen och
skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande
täckelse skall vila över all dess härlighet.
389 (Broder Branham illustrerar på svarta tavlan. - utg.) "Herren skall på den
dagen på toppen av det skapa en lågande eld att brinna om natten." Och det
går vidare och lyder: "Det skall vara ett skygd, en tillflykt, ett värn." Märk väl,
det utgör precis vad Bibeln har utsagt, precis. Om sidorna stod rakt upp och
ned, kunde man inte se det. De måste luta. "Hela Mitt heliga berg..." "Han
skapar detta ljus på detta berg, och det skall vara ett värn." O, vi sjunger den
sången:
O, den Staden på Sions berg,
som en pilgrim, dock älskar jag den;
nu och genom tidsåldrarna,
när jag når fram till den Staden på berget. (Ser ni?)
390 Lägg märke till att det var på Sinai berg som Gud kom ned på dess topp,
när Han talade till Israel i en eldstod. Han kom ned på toppen av berget, Sinai
berg.
391 På Förklaringsberget, då Gud förkunnade: "Denne är Min älskade Son;
hör Honom." Han kom ned en stod av ljus och skinande klarhet uppe på

toppen av berget inför Petrus, Jakob och Johannes. Och därinne
representerades Han tillsammans med Moses och Elias; de förvandlade och
de uppväckta döda. Ära.
392 Den nya staden och den nya jorden; den nya skapelsen; Staden på berget
med tronen på dess topp. (Broder Branham ritar på svarta tavlan
illustrationer till de följande styckena. - utg.) Tronen här uppe på toppen, och
invånarna, som uppfyller de branta sidorna av detta berg.
393 Och muren, som omger detta, hade tolv grundstenar. Och envar av dem
utgjordes av de stenar som fanns i Arons bröstsköld, vilka representerade
Israels tolv stammar.
394 Och i portarna, de hade fyra portar placerade exakt på samma sätt som
templet i öknen, som templet var i öknen. Lägg märke till att var och en av
dem hade apostlarnas namn, tre på var sida, tolv apostlar. Var och en... Och
den var ett hundra fyrtiofyra alnar hög. Ett hundra fyrtiofyra alnar är precis
två hundra sexton fot (65m. 84 cm. – utg.), vilket gör, att var och en av dessa
stora stenar var nästan tjugo fot (6 m. – utg.) hög, bröstskölden i den porten,
som utgjorde den mur som fanns omkring Staden.
395 Den, Staden, vilar nu inte ovanpå muren, för en femtonhundra engelska
mil (ca 220 svenska mil – utg.) lång och bred stad skulle inte kunna göra det.
Det är muren här som man träder in igenom, liksom portarna till det gamla
Jerusalem. Man träder in genom muren till det.
396 Och envar av dessa hade de tolv grundstenarna, och envar hade
smaragden och de olika ädelstenarna, som representerade Israels tolv
stammar.
397 Och apostlarna, var och en av dem, över den stora porten av en massiv
pärla stod namnet på en apostel. Och sade inte Jesus: "Ni skall få sitta på tolv
troner såsom domare över Israels tolv stammar?" Vem sitter i porten såsom
domare, när man kommer in i Staden? O, du. Här ser ni det. Jordens
konungar, som träder in i staden, kommer inför den apostoliske domaren,
såsom Jesus lovade. O, du.

398 På denna tron, på toppen av den, femtonhundra engelska mil högt uppe,
skall hela världen se världens Ljus, Jesus, som sitter på tronen på toppen av
världen, toppen av församlingen, toppen av Sions berg; vilket är
femtonhundra engelska mil, hälften av Förenta Staternas storlek och reser sig
rakt uppåt, tills man kan se Honom över hela världen, femtonhundra
engelska mil uppe.
399 Och längs alla sluttningarna här skall de återlösta vara. Där skall finnas
hus av rent guld. Där skall finnas alléer, parker och trädgårdar. Och Livets flod
kommer sakta rinnande ut ifrån tronen och rinner ned genom små klyftor och
o, över terrasserna. Och Livets träd blomstrar i varje trädgård och bär sin
frukt tolv gånger om året, en annorlunda frukt för varje månad.
400 Och jordens konungar skall komma in i staden och föra dit in, vad härligt
de hava. "Och trädens löv tjänar till läkedom för folken", då konungarna lever
i fred därute. När de går ut, skall de plocka ett löv av ett träd såhär. På
samma sätt som duvan, Kom tillbaka, när Guds heliga vrede hade lagt sig, och
hade med sig oliv lövet till arken, så skall konungen, när han ger sig av efter
att ha fört in vad härligt är i Brudens kammare här i Staden, räcka lövet till sin
grannkonung och säga: "Vi håller fred för alltid." Amen. Läkedom för folken.
"Allting är bilagt. En gång kämpade vi för att utgjuta varandras blod, broder.
Och vi har hållit fast vid det och ropat och skjutit och bränt barn och allting.
Men nu är det fred och läkedom." Det är inte läkedom för sjukdom; allt
sådant är förbi. Läkedom för folken. Amen.
401 Staden med tronen på toppen. Uppenbarelseboken 21:23: "Och Staden
behöver inget ljus, ty Lammet och Herren Gud är dess ljus." Ser ni? Herren
Gud är den Eldstod som följde Israels barn genom öken. Och Han har stigit
upp på tronen i det fullkomliga Riket... då tiden... "det Rike som Jesus skall
överlämna till Fadern, så att Gud må vara allt i alla." Jesus sitter på sin tron
här som vår Josef. Och Konungen är det Ljus som kommer att vara på toppen
av Sions berg, och Hans heliga Ljus skall överflöda hela Staden. Halleluja.
402 Femtonhundra engelska mil hög och femtonhundra engelska mil i
kvadrat, med Guds paradis byggda alltigenom den Staden; gator, alléer. Läs i
er Bibel Uppenbarelsebokens 21:a kapitel, och se, om det inte stämmer. Ser
ni: "Staden behöver icke något ljus, ty Lammet är dess Ljus." Och det Ljuset
syns sittande på tronen på femtonhundra engelska mils höjd.

403 Den går inte rakt uppåt såhär. Den sluttar likt pyramiden. Om det var
hälften av avståndet, då skulle den skjuta i höjden ungefär såhär, ser ni, från
den ena staden till den andra... nå, om ni vill observera, från den ena sidan av
Staden till den andra.
404 Jag kunde inskjuta en liten sak här, om ni vill, att jag skall göra det. Har ni
lagt märke till den lilla gruppen här? Det är just ungefär det område som den
täcker. Tänk, från Georgia, Kalifornien till Saskatchewan; från Kansas till
Maines klippiga kust; det är det område, från vilket ni samlas. Det är ungefär
vad som framställs just här, omkring femtonhundra engelska mil i kvadrat.
O, de komma från öst och väst,
de komma från fjärran land,
att äta med vår Konung, att äta...
(Vad då? "Människan skall leva icke allenast av bröd." Av Brödet, Ordet.)
... att hålla måltid som Hans gäster;
hur välsignade äro ej dessa pilgrimer.
(I hela världen, det måste jag säga, "har jag aldrig sett sådana människor som
de".)
O, att skåda Hans helga anlete
strålande av gudomligt ljus;
välsignade mottagare av Hans nåd
skall lysa som juveler i Hans krona.
O, Jesus skall komma snart,
våra svårigheter skall då vara över.
Å, tänk om vår Herre skulle komma i detta ögonblick?
405 Det kommer inte att dröja länge. Allting stämmer perfekt. Geografiskt,
Sodom, budbäraren; allting passar in alldeles exakt. Ser ni? Vad innebär det?
Tänk bara, man kommer till detta ena lilla tabernakel från femtonhundra
engelska mil i kvadrat, från samma omfång.
406 Varför är det som Gud har tänkt så mycket på och brytt Sig så mycket om
den där lilla platsen Palestina, ser ni, då det är bara en liten fläck? Men just
där är det som templet placeras. Det är där som det nya Jerusalem skall bryta
fram, just där. "Oljeberget skall rämna mitt itu, vika undan åt höger och
vänster", alldeles säkert, då hon skjuter upp underifrån. De sade att det skall
skjutas åt sidan så här... Det skjuter upp; "på den dagen, då Han skall stå med

Sina heliga fötter på berget." Märk väl, på Sin tron, som är femtonhundra
engelska mil högt uppe.
407 Kom ihåg, att Satan en gång försökte fresta Honom på toppen av ett
berg. Ser ni?
408 Den nya Staden; den har tolv grundstenar, såsom vi gick igenom, tolv
patriarker; ett hundra fyrtiofyra alnar, som utgör Arons bröstsköld; tolv
pärleportar, namnen på tolv apostlar.
409 Jesus, Huvudstenen, står på tronen, när Hans heliga har krönt Honom till
"konungarnas Konung, herrarnas Herre." Och Han är Huvudstenen.
410 Jag har inte min plånbok på mig. Men om ni vill lägga märke till i er
plånbok, om ni har en endollarssedel, de bär Förenta Staternas sigill; en öm i
ena ändan, som håller i spjuten, vapenskölden, så att säga; och i andra ändan
har den pyramiden med ett allseende öga på toppen. Ser ni, de visste inte,
vad de gjorde. Och ovanför står det skrivet på latin, och ni kan komma
underfund med, att, det står så, det här är "det stora inseglet." De visste inte,
vad de gjorde. Kaifas visste inte heller, att han profeterade.
411 (Broder Branham illustrerar på svarta tavlan. - utg.) Det finns ett stort
insegel. Här är det, ser ni, Staden. Den är inte helt enkelt en jämnstruken kub
såhär, ser ni, utan den sluttar uppåt, så att den kan ses. Och på detta Herrens
heliga berg skall Herren stiga ned på toppen av sitt berg, här är Han. Det är
därför som toppstenen inte sattes på plats av Enok. Ser ni? Det är därför som
Toppstenen måste komma nu. Och berget skall skjuta i höjden, och det skall
vara Herrens berg.
412 Och härinne skall de återlösta bo. Dessa alléer och breda vägar, som ser
ut som motorvägar, parker och Livets flod skall dra, rinna rakt igenom den.
Och varje hus skall vara gjort av genomskinligt guld. Och gatorna skall vara
gjorda av guld. Och Livets träd skall vara där och skall bära tolv slags frukt.
Och konungarna och jordens ansedda män skall föra in sin ära och härlighet i
portarna. Och portarna skall inte vara stängda om natten, eftersom där inte
finns någon natt.
I den Staden, där Lammet är Ljuset,

I den staden, där det inte kommer någon natt;
Jag har en boning därborta,
som är fri från möda och bekymmer,
O, jag är på väg dit, där Lammet är Ljuset.
413 Ser ni inte, att de små och stora städerna, husen, boningarna talar om
det just nu? Alla dessa naturliga ting är en skugga.
414 Tag en skugga på avstånd, liksom min hand. Innan det kunde finnas ett ett positiv... eller ett negativ, måste det finnas ett positiv. Och, ni ser den där
skuggan, det ser ut, som om jag hade ett dussin fingrar, men sedan, när man
börjar komma närmare, så skärps den till en, och sedan glider skuggan in i
handen.
415 Och det händer väldigt många gånger, att folk tror, att det finns tre eller
fyra gudar. Man ser alltför långt tillbaka till den tidiga reformationstiden. Ser
ni? Kom med till vår tid nu och ni skall finna, ställ in skärpan, tills det är En.
Det är exakt så.
416 Det finns en Brud; icke ett dussin trossamfund, utan en Brud, som består
av de utvalda ifrån jorden, dem som har blivit förutbestämda till detta, dem
som kan bli varse sin plats i Riket.
417 På denna tron, se, så högt uppe. Den nya Staden med grundstenarna; de
tolv portarna; Jesus, Huvudstenen; apostlarna som domare; de tolv stammar.
418 Enoks pyramid kastar ingen skugga vid någon som helst tid på dagen. Jag
har varit i Egypten vid pyramiderna. Den är geografiskt placerad så, och
dimensionerna hos denna stora geometriska figur är sådana, att var än solen
befinner sig, finns det aldrig en skugga omkring pyramiden. Förstår ni, hur det
är?
419 Och det kommer aldrig att finnas någon natt då. Ni förstår, med Honom
på bergets topp överflödas det av Hans härlighet. Hans härlighets Ljus skall
vara där hela tiden. Ingen natt skall vara där, Jesus Huvudstenen.
420 Märk väl nu. Så skall de återlösta vandra i ljuset. Vi sjunger nu: "Vi skall
vandra i Ljuset, det vackra Ljuset." Det finns någonting inom oss som ropar.

"Har övergått från döden till Livet." Det är för att det väntar oss. Ser ni? Det
är det som är egenskapen, det som vi känner.
421 Det här är faktiskt... Är ni redo? Det här är Staden som Abraham väntade
på. Ser ni? Eftersom han var en profet, visste han, att den Staden fanns
någonstans. Bibeln har sagt så. Och han lämnade den stad där han bodde och
han färdades bort; se, vart han färdades, exakt dit, där den kommer att vara.
Ser ni? "Han väntade på en Stad, vars Byggmästare och Skapare var Gud", ser
ni, eftersom han var en profet.
422 Jesus har gått att med Gudomliga händer, bereda, en Gudomlig Stad; en
Gudomlig Byggmästare för ett Gudomligt köpt folk, för ett förutbestämt folk.
Han har gått att bereda den.
423 Abraham väntade på den. "Och han bekände sig vara en pilgrim och en
främling på jorden, ty han väntade på en Stad, vars Byggmästare och Skapare
var Gud." Den profeten visste, att den fanns någonstans. Johannes såg den
komma ned, men Abraham trodde, att den måste finnas på jorden just då.
Varför? Han mötte Melkisedek, dess Konung, och gav Honom tionde. "Vilken
stod där utan fader, utan moder, utan begynnelse på sina dagar eller ände på
sitt liv." Abraham mötte Honom och de höll nattvard precis på det
bokstavliga ställe där Staden kommer att resa sig, Herrens heliga berg, där de
återlösta skall bo. O, du.
424 Den tiden slutar helt enkelt inte. Nu är vi i tiden; efter en liten stund
kommer vi att gå till evigheten.
425 O, heliga berg. Där skall finnas gator av genomskinligt guld, alléer, och
hus och parker. Om ni vill läsa det här, Uppenbarelseboken 21:18. Livets träd
skall vara där; tolv olika slags frukt, en för var månad, skall det bära.
Människorna som äter dessa frukter kommer att ändra sin kost varje, varje
månad.
426 Och den är till endast för dem som övervinner. Vet ni det? Den är inte till
för trossamfunden. Ni säger: "Menar du verkligen det, broder Branham?"
427 Låt oss slå upp Uppenbarelseboken 2 bara ett ögonblick och se efter.
Uppenbarelseboken 2:7. Låt oss se efter nu, om det verkligen är sanningen
eller ej. Uppenbarelseboken 2:7 lyder såhär:

Den som har öra, han hör, vad Anden...
(Kom nu ihåg, att Han inte talar till judarna nu. Det här är församlingen,
hedningarna.)
428

… Den som har öra, han hör, vad Anden säger till
församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall Jag giva
att äta av Livets träd, som står mitt i Guds paradis.

429 "Blott de som vinner seger, de som övervinner vilddjuret, övervinner
dess märke", som är katolicismen, protestantismen, samfundsanden, "dessa
som övervinner vilddjuret, dess märke, dess namns bokstav." "Han skall ha
rätt till Livets träd, rätt att träda in genom portarna, där intet som orenar
någonsin kan gå in." Ser ni? Tänk på det. Bara ett ögonblick nu, medan vi går
bara ett litet stycke vidare. Livets träd skall vara till endast för dem som
övervinner.
430 Löven skall tjäna till läkedom för folken. Det betyder, att konungarna
som bor där, då de för dit in vad härligt de har och lägger det framför Guds
tron. Just på samma sätt som de elva stammarna, envar av dem, förde en
tiondel till Levi, ser ni. Då de för vad härligt de har från det välsignade landet
dit in, skall de räcka ut sina händer mot Livets träd och bryta av ett löv från
Livets träd och de skall vandra ut tillsammans. Det finns inget krig mer. Allting
är fredligt. Löven är ett minnesmärke till läkedom för folken.
431 Samma träd var nu likt Adam, han... Det fanns ett Livets träd i Edens
lustgård, som han kunde ha ätit av, om han ej hade fallit. Det Livsträdet
påminde honom hela tiden om att hans ungdom ständigt fortsatte. Ser ni?
432 Detsamma gäller folken. Löven skall tjäna till läkedom för folken; märk
väl, icke för sjukdom nu. Ni skulle ha samma rättigheter som Adam hade, likt
duvan med olivkvisten, det är allt varje konung tar ett löv.
433 Lägg märke till Livets flod, den utgörs kanske av många små bäckar. Nu
på denna jord...

434 Jag skall sluta om några ögonblick bara. På denna jord... Eller, jag tänker
sluta strax. Så här mycket mer anteckningar finns det, nu omkring trettio
sidor. Jadå. Se här.
435 I detta livet har jag aldrig sett någonting som släcker törsten så som att
vara i bergstrakten och finna, såsom jag predikade häromkvällen, en riktig
fjällbäck bubbla upp, dess livgivande tillgångar. Man kan vara trött och
törstig, falla ned vid en god bäck; djupt nere, dit inga baciller når, djupt nere,
hundratals fot i jorden, bubblar det fram rent, äkta, livgivande vatten. Vi
uppskattar det. Det är litet. Nå, jorden har sina många bäckar med
uppfriskande vatten. När man är törstig och håller på att dö och får en
ordentlig, kall klunk ur en sådan, hjälper det en att leva.
436 Men se, varifrån denna kommer. Från tronen, där är det som den får sina
livgivande tillgångar. Den springer fram under Guds tron, där Gud sitter.
437 Allt på den, allt på denna jord, denna jord här, som vi bor på nu; varenda
en, vare sig det är kristna eller hedningar, har tempel. Har ni någonsin tänkt
på det? Kyrkor, det har alla.
438 Men denna ena har inga alls. Bibeln säger: "Och det finns i den intet
tempel. Utan Herren Gud, den Allsmäktige, och Lammet är dess tempel."
Lammet är Ljuset. Lammet är templet. Lammet är tronen. Ser ni, alla dessa
tempel har ett föremål för tillbedjan, men i denna Stad är Han föremålet. Han
är hos sitt folk. Hans Andes Ljus flödar över pyramidstaden.
439 Liksom Petrus och Johannes uppe på bergets topp. Ljuset övertäckte
bergets topp och en Röst talade och sade: "Detta är min älskade Son."
440 I Uppenbarelseboken 21:3 och 4 står det: "Guds tabernakel står bland
människorna." Gud har tagit sin boning, sitt tabernakel i människan genom
att återlösa henne genom dessa tre skeden. Nu ämnar Gud återlösa jorden
och intaga sitt tabernakel på jorden tillsammans med Sina jordiska
undersåtar, som Han frambragte ur jorden. Och genom syndafallet
fördärvades också jorden, men… Han måste låta det fortsätta. Men nu sände
Han Jesus att återlösa den fallna jorden, som vi är en del av. "Icke ett hår på
edra huvuden skall förgås." Jesus har sagt så. Han sade: "Jag skall

återuppväcka det på den yttersta dagen." Ser ni? Varför? Ni är en del av
jorden.
441 Ni lade väl märke till att jag skämtade litet med min hustru, då hon sade
till mig, att jag höll på att tappa håret. Jag talade om för henne, att jag inte
hade tappat ett enda hårstrå. Hon sade: "Var är de då?"
442 Jag svarade: "Där de var, innan jag fick dem." Var de än är som materie;
var de än är, så väntar de på mig. Ser ni? Det stämmer. Jag skall gå till dem en
dag.
443 Denna gamla kropp, som håller på att bli rynkig och skröplig med
hopsjunkna skuldror och värkande knän och hes i strupen. Det stämmer. Den
kan begravas i havet, men basunen skall väcka upp mig. Javisst, helt visst.
Javisst. Vi skall bli förvandlade endera dagen. Jag är en del av denna värld,
som har blivit återlöst. Ni är i världen, men icke av kosmos, världsalltet. Ni är i
ett annorlunda system, ett återlöst system.
444 Märk: "Guds tabernakel skall stå bland människorna." Märk: "De
förgångna tingen finnas icke mer." Detta, det här, har förgåtts. Detta betyder,
att himmelen har kommit ned för att vistas hos människorna. Ser ni?
Himmelen och jorden har omfamnat varandra.
445 Precis så som det skedde, när Duvan kom ned över en del av jorden,
vilken var Jesus; Han var stoft av jorden, människa. Gud som kom ifrån det
ena lilla Livs-embryot genom skapande kraft. Och det Blodet som fanns i
det... Livet, som fanns i det Blodet, steg upp tillbaka till Gud, men Blodet rann
ned på jorden för att göra anspråk på den. (Broder Branham knackar flera
gånger i talarstolen. - utg.)
446 På grund av det blod som nedärvdes genom embryocellen från Kain, ser
ni; nu kommer Han åter med skapelsekraften på samma sätt som Han gjorde
Adam, skapade Adam, här är den andre Adam. Och genom den överträdande
cellen där, där (synden) Kain bröt den blodcellen över de rättfärdiga, ser ni,
skall nu denne Blodcell... Eftersom han dödade Abel, men Abel var född
genom sex.

447 Men Denne föddes inte genom sex. "Det var Guds skapelse, begynnelsen
därav", och Det återlöste jorden. Och allt det kalk, kalium, petroleum,
kosmiskt ljus som du är gjord av är återlöst. "Icke ett hårstrå skall krökas. Och
Jag skall återuppväcka det på den yttersta dagen."
448 Vad sker sedan? Gud kommer ned för att ta sin boning på jorden. Som
Han är en del av, Hans egen kropp. Han återuppväckte den för vår
rättfärdiggörelse och vi är rättfärdiggjorda genom att tro det och ta emot det.
Lägg märke till att i förebilder blir Jesus… Symboliskt blir Jesus människa;
Gud... eller förutbestämd till att inta hennes plats, att återlösa oss, att göra
dessa ting möjliga. Märk, att utanför de vackra murarna kring denna stad ...
449 Har ni nu fått en uppfattning om Staden? Ser ni, det är ett heligt berg.
(Broder Branham illustrerar på svarta tavlan. – utg.) "Ingenstädes skall man
då göra, vad ont och fördärvligt är, på Mitt heliga berg, säger Herren." Staden
är inte en kub. Den är ett berg. Och vidden gånger bredden och höjden är
lika, ser ni: femtonhundra engelska mil åt det här hållet, femtonhundra
engelska mil åt det där hållet, femtonhundra engelska mil åt alla håll; och
femtonhundra engelska mil hög. Det är alltså just ett stort berg, likt
pyramiden, och Staden ligger på berget. Ära.
450 Där ser ni den, där är Guds paradis, världens Ljus, det fullkomliga
Konungadömet. Icke det sjunde året, utan det eviga. Ser ni? Icke
Tusenårsriket utan den nya jorden.
451 Under den tid då den genomgår Tusenårsriket, genomgår den ett
helgelseskede, men den måste ändå brännas upp. Ser ni? Då Blodet återlöste
folket, visar detta minnesmärke, att priset har blivit betalt, de där tusen åren.
Men sedan måste den renas genom Eld, just på samma sätt som ni renades,
Hans representanter för denna Stad, Hans delegation.
452 Om man alltså lever eller om man dör, vad gör det för skillnad? Om Han
kommer i dag eller om Han kommer om hundra år eller tusen år, så skall jag
bara vila, tills min förvandling kommer.
453 Alltså, du gamle man och du gamla kvinna, tappa inte modet. (Broder
Branham illustrerar på svarta tavlan. - utg.) Om du är en representation här
uppe, i denna Guds egenskap; det här är Gud; om du har det, om du är

företrädd här, så kan du inte... Du är evig. Och om du har övergått från den
sjunde dagen till den åttonde och du har inträtt i evigheten genom den Helige
Andes dop, innefattas du i detta. Om du nu bara litar på en känslomässig
upplevelse eller på att du hoppat jämfota eller på: "Jag gör det här. Jag håller
min sjunde dag. Jag äter inte kött", och sådana där saker, så kommer det att
förgås i vilken händelse som helst. Ser ni? Men detta är det eviga. Detta är
det eviga, högtiden efter tabernaklets högtid. Ser ni?
454 Tabernaklets högtid var den sista högtiden, den sjunde högtiden. Vi
tillber nu under tabernaklets högtid, den sjunde församlingstidsåldern.
455 I Tusenårsriket kommer vi fortfarande att vara under tabernaklets
högtid, på den sjunde dagen.
456 Men sedan, efter den sjunde dagen, har vi en helig sammankomst, då vi
återgår till evigheten. Hur? Genom den Evige som kom och återlöste oss och
tog oss tillbaka, lät oss förstå, att vi är en del av detta.
457 Hur vet du nu, att du är en del? På grund av Ordet för dagen, löftet för
dagen. Vad är det? Ett återställande tillbaka till den första dagen, det första,
"Och han skall vända barnens hjärtan åter till deras fäder", i det att han
kommer med ett återställande av den äkta pingsten, icke känsloupplevelser;
och han skall stadfästa aftonljuset, den samme Son som visades i
morgonljuset, såsom det utlovats för den dagen. Amen. Amen.
458 Var är vi, vänner, var är vi? Vi väntar nu blott på att gå ur vägen, så att
Uppenbarelseboken 11 kan bli känd för judarna; det stämmer, uppryckelsen
nalkas.
459 Se här, utanför murarnas portar, utspridda över den nya jorden, skall
folken bo i evig fred. Vad sker då? Högt aktade konungar skall föra dit in, vad
härligt de hava. Ingen synd kan finnas där. Inga fler kvinnor med kortklippt
hår skall träda in i den Staden. Jag garanterar er det. Ingen klädsel i shorts
mer, inget cigarrett rökande. Horkarlar, horor eller lögnare, avgudadyrkare,
vad de än må vara, skall inte träda in i den Staden. Nej, det skall allt vara
över. Synden skall vara borta. "Ingenting som orenar dess helighet skall
komma dit in." Det är vad Han har sagt. "Allting har förgått för alltid."

460 Se ut över dess fält och omkring dess portar…
… björnen skall vara mild,
… vargen skall vara tam;
Och lejonet skall lägga sig ned hos lammet;
Och besten från vildmarken skall ledas av ett barn;
Jag skall vara förvandlad från den varelse jag är.
461 Med denna död, som gör sitt verk i min dödliga kropp, och begynnande
ålderdom skall jag förvandlas.
462 Har ni hört sången? "Björnen skall vara mild. Vargen skall vara tam." Han
skall inte hoppa upp och riva dig och försöka döda dig. Han skall vara
tillsammans med dig längs stigarna.
Vilka kommer att ärva det? De återlösta. Vilka skall det vara?
Märk väl, jag kan bara undervisa i förebilder nu. Märk väl, broder Lee.
463 Vilka kom ut på den nya jorden tillsammans med profeten Noa? De som
gick in med honom i arken. Stämmer det? Det är de som vandrar ut på den.
Ser ni? De som gick in med Noa, ledda av hans budskap, var de som vandrade
ut på den nya jorden efter dess vattendop.
464 Den som går in med Jesus nu. Hur kommer man in i Honom? Genom en
Ande; och Han är Ordet. Du blir en del av Honom. Vilken del av Honom är du?
Det Ord som är levande i denna tid, som känner den. Du skall vandra ut med
Honom i Tusenårsriket. Det är då som du vandrar ut. Märk väl, Inte ett nytt
släkte, utan en överflyttning. Du säger: "O, broder Branham." O.
465 Märk väl, om Gud kunde uppresa Elia och ta upp honom för
tjugofemhundra år sedan för att överflytta honom tillbaka till jorden igen för
att vara en profet för judarna, hur mycket mer kan Han göra så med Bruden.
466 Efter det att Noa kom ut ur arken, lägg märke till vad som sades till Noa
efter det att han kom ut ur syndafloden, just så som det var med Adam förut.
Efter det att han kom ut på den nya jorden sades det: "Var fruktsamma och
föröka er och uppfyll jorden", på samma sätt som Adam först. Nu kan ni se
precis här. Lyssna nu verkligt noga.

467 Adam skulle "föröka sig och uppfylla jorden." Stämmer det? Efter det att
världen hade förgjorts bestämdes det, att Noa skulle föröka sig och uppfylla
jorden. Fattar ni det? Kan ni inte nu förstå, vad ormens säd är? Vad uppfyllde
jorden? Fattar ni det? Bra. Ni ser nu, hur Satan kom till Eva. Det är därför som
döden har härskat på jorden allt sedan dess. Och himlen, jorden, vilddjuren,
atmosfären, allt är förbannat av Gud av den orsaken. Det är förbannelsen,
eftersom Satan nådde dit först.
468 Jesus kom för att återlösa det åt Fadern. För att göra detta blev Han en
del av den, såsom jag just har gått igenom. Och därigenom att själva det
stoftet, (den del som Jesus var, Han Själv) blev återlöst, är genom Honom alla
Guds egenskaper återlösta tillsammans med jorden.
469 Han var det talade Ordet. Vi, som är återlösta, är en del av Honom. Då,
om ni kan bli varse det. Ser ni?
470 Fariséerna gjorde anspråk på att vara det. Men som ni ser av min första
illustration var de det endast genom intellektet. De kunde inte igenkänna
Ordet, när det stadfästes rätt inför dem. De sade: "Denne man är en ond
ande."
471 Nu kallas vi i dag falska profeter. Vi kallas allt smutsigt som kunde kallas
av religiösa människor, ser ni, av stora och begåvade män. Ser ni, de förstår
helt enkelt inte. Ser ni?
472 Dess vattendop var inte nog för att rena den; deras är det inte heller.
Helgelsen genom Blodet återförde den, krävde den. Men elddopet renade
den, liksom det renade Hans Brud. Liksom rättfärdiggörelsen, helgelsen,
dopet i den Helige Ande.
473 Han har aldrig lovat att upprätta ett nytt släkte, såsom jag har sagt, utan
Han har lovat att återlösa det fallna. Dem som var förutbestämda till att ärva
den så som Han har lovat. Och Han är den oföränderlige Guden; vi vet det.
474 Kom ihåg, att Gud tog Elia efter uppryckelsen och överflyttade honom
tillbaka bland hans folk för att inta platsen som en profet bland hans folk; rätt
snart skall Han göra det. Och Han har hållit honom levande i dessa
tjugofemhundra år. Han kommer att visa sig på nytt.

475 Märk åter, att Han uppreste Moses från de döda. Var är hans grav? Kan
någon finna den? läs Judas bok. Ser ni? Satan... När Ärkeängeln tvistade med
ärkeängeln Satan, dristade han sig icke... sade han: "Herren näpse dig", när
han tvistade angående Moses kropp. Och där stod Petrus, Jakob och
Johannes och såg på honom på Förklaringsberget, just där i det land där
berget skall resas upp till en boplats. Ser ni? Och Han kom för att återlösa
den.
476 Ser ni, där fanns då den uppryckta församlingen företrädd; där fanns de
som är avsomnade företräda. På vilket ställe? (Broder Branham illustrerar på
svarta tavlan under några följande stycken. - utg.) I Staden; uppe på bergets
topp. Ser ni?
477 Där var Petrus, Jakob och Johannes och såg på; tre vittnen. Där var Elia,
Moses och Jesus som himmelska vittnen. Ser ni?
478 Och där var Moses, de döda, som hade blivit uppväckta. Där var Elia, de
uppryckta, fortfarande vid liv. Och de företräddes båda på detta heliga berg.
479 Och Jesus, Återlösaren. Då Gud, uppe ovanför Honom. såhär,
överskyggade Honom och sade: "Denne är Min älskade Son."
480 Kom ihåg, att Jesus sade, omkring en dag före det sade Han: "Sannerligen
säger Jag eder: Bland dem som här stå finnas några, som icke skall smaka
döden, förrän de få se Guds Rike vara kommet i sin kraft."
481 Vad var det? De återuppväckta döda och de uppryckta heliga tillsammans
för att möta Honom uppe i luften. Under det att Gud överskyggade Honom
och Jesus stod där i denna skugga och Gud sade: "Denne är Min älskade Son, i
vilken Jag har funnit behag", det Nya Rikets ordning. O broder, syster.
482 Döden förändrar dig inte. Döden förändrar blott din boplats. Ser ni?
483 Kom ihåg, att Samuel, när han var död och hade varit begraven i två års
tid, var han i paradiset. Och häxan i Endor manade upp honom och Saul
kände igen honom, och det gjorde hon också och föll ned på sitt ansikte. Han

hade inte förändrats det minsta. Han var fortfarande samme Samuel efter att
ha varit död i två års tid, och han var fortfarande en profet.
Han sade: "I morgon skall du falla striden, du med dina söner, och vid denna
tid morgon kväll skall du vara hos mig." Och det var just det som skedde.
484 Ser ni? Och när Moses kommer åter jämte Elia för Uppenbarelseboken
11, kommer de fortfarande att vara profeter. Halleluja. (Broder Branham slår
ihop händerna tre gånger. - Utg.)
485 Och därborta i Landet, i Staden, där Lammet är Ljuset, skall jag känna
igen dig, broder McKinney. Jag skall känna Igen er, mitt folk, mina ädelstenar i
kronan. Då de kommer från öst och väst till Staden; då hon skall vara
placerad där, femtonhundra engelska mil i kvadrat och Staden uppbyggd som
en fyrkant. Då ni sitter där i det heliga berget, där Gud sitter ovanpå berget,
och Jesus på tronen. Och den gyllene basunen ljuder, när Josef går ut för att
vandra ned genom paradiset, och Guds barn faller på sina knän och tillber
Honom i vetskapen om att de har blivit återlösta. Ser ni? Amen. Halleluja.
Ibland får jag hemlängtan till himmelen
och den härlighet jag skall få skåda där;
vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag ser i den vackra Staden av guld.
Jag är på väg till den vackra Staden,
som min Herre har berett...
(Tom bit på ljudbandet. - utg.)
486 Jesaja sade i Jesaja 9:6 "Så skall herradömet vara stort och friden utan
ände. På Hans skuldror skall herradömet vila; och Hans namn skall vara:
Underbar i råd, Fridsfurste, Väldig Gud, Evig Fader. Och på Hans skuldror skall
herradömet vila; och Hans tilltagande och Hans frid är utan ände." Till och
med djuren är där. O, du.
Björnen skall vara mild,
vargen skall vara tam,
och lejonet skall lägga sig ned hos lammet;
och besten från vildmarken skall ledas av ett barn;
(Men jag kommer att vara förvandlad.)

Men jag skall vara förvandlad från den skapade varelse som jag
är.
487 När den dagen randas, för jag är på väg till den Staden. Mitt mål är den
vackra Staden. Jag känner den återlösande kraften i hela mitt hjärta nu.
488 Om det inte förhåller sig så, då har jag kastat bort mitt liv; jag har lärt
andra människor bedrägliga ting. Men när jag blickar tillbaka och ser det löfte
som Han har givit för denna dag och ser det stadfäst, och ser på denna
församling från femtonhundra engelska mil i kvadrat sitta här, en utvald
församling, som har kallats ut från trossamfund och folkslag och trosläror och
sådant, församlad här, då jag ser Ordet stadfästa Sig, så vet jag utan en
skugga av tvivel, att min kronas ädelstenar skall lysa klarare än allt i världen
på den dagen.
489 Det skall komma en dag. Gott folk, vi samlas inte här förgäves. Vi väntar
bara på den tiden. Det är mycket, mycket sent, men Jesus är ändå mycket,
mycket nära. Och Hans härlighet, den är underbar. "Hans namn skall vara
Underbar i råd." Den Staden, kan ni se den? Det är där som Bruden och
Brudgummen skall slå sig ned för att aldrig mer...
490 Om ni nu tycker, att det är underbart, när vi kör hundratals mil för att
sitta här och förpläga oss med Hans Ord, medan detta blott är en skugga, vad
skall det då bli, när vi bor i Staden hos Honom. När jag bor granne med er och
när vi äter av de där träden, och vi skall vandra på de där gatorna, när vi
vandrar längs de där gatorna av guld till källan, dricker ur källan, vandrar in i
Guds paradis, medan änglar svävar över jorden, sjungande hymner, o, vilken
dag det skall bli. Det är värt allt. Vägen tycks knagglig, ibland blir det svårt,
men o, det skall allt vara så obetydligt, när jag får se Honom, så obetydligt.
Vad betyder öknamnen och allt vad man har sagt, vad betyder det när jag får
skåda Honom i Guds vackra, vackra Stad?
491 Låt oss böja våra huvuden.
Jag är på väg till den vackra Staden,
som min Herre har berett för sina egna;
där de återlösta från alla tidsåldrar,
sjunger "Ära" kring den vita tronen.

Ibland grips jag av hemlängtan till himmelen,
och dess härlighet, som jag skall få skåda där,
Vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag får se!
I den vackra Staden av Guld.

492
På ön Patmos fick Johannes se den…
(Broder Branham gråter av glädje. - utg.)
493 Käre Jesus, detta hopp, mitt hopp är byggt på ingenting mindre, Herre.
Det är mitt hjärtas moder: den Staden, den store Konungen. Gode Gud, låt
inte en enda här bli förtappad. Må vi granska vårt liv ånyo i dag, Herre, under
det att vi vänta på Herrens tillkommelse, då alla de återlösta därute i detta
väldiga Colosseum i Rom, där de kristna blev uppätna av lejon, skall bryta
fram ur stoftet en dag.
494 Det skall inte finnas några begravningsplatser på Härlighetens
bergssluttning. Inga dörrhandtag skall bära en begravningskrans. Ingen tår
skall fläcka ned den. Nej, nej. Ingen uppspadad grästorva. Inga stormar skall
drabba den. Allt skall vara strålande där.
495 Hjälp oss, Herre. Om det finns någon här... som har blivit kallad till denna
Lammets bröllopsmåltid, dessa tusen år av tusenårsriket för att sedan inträda
i Staden efter det att smekmånaden är slut. Tusenårsriket är blott
smekmånaden. Därefter för Brudgummen hem sin Brud Det är hennes hem.
Hennes Brudgum; Hans Brud. Åh, Han har gått bort för att bereda en boning
efter att ha förlovat sig.
496 Må vi vara trofasta mot Honom som är Ordet, ty Han är Ordet.
Oberoende av hur andra försöker vara uppkäftiga mot oss, hålla oss borta
från det; Herre, drag mig närmare.
För ibland grips jag av hemlängtan till himmelen,
och dess härlighet, som jag skall få skåda där.
Vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag får se!
I den vackra Staden av guld.

497 Brudgummens och Brudens framtida hem. Han skall komma åter... (Tom
bit på ljudbandet. - utg.) ... till bröllopsmåltiden; den skall vara tre och en halv
dag. Därefter skall vi komma tillbaka i Tusenårsriket på vår smekmånad. Och
sedan kommer Han att föra Staden inom synhåll. Liksom brudgummen för sin
brud till en överraskning för henne, hur den lilla Bruden står där i vördnad,
medan hon ser på sitt blivande hem. Och i tro, Herre, ser vi den i dag i fjärran.
Den skall stå just här på denna jord. Du har lovat det.
498 Din församling skall bli fullständigt återlöst en av de närmaste dagarna.
Och sedan skall Din värld bli återlöst, återstoden av partiklarna. Men först har
Du återlöst Ditt i folk, deras kroppar, som är gjorda av världen.
499 Hjälp oss, Gud. Om det finns någon här, som är riktigt helt säker på det,
Herre, må de ta emot det just nu.
500 Jag vet, att det har varit långt och det är hett, men gott folk, vi kommer
inte alltid att stå när. Jag kommer inte alltid att vara er pastor. Låt oss förvissa
oss om det. "Finns det en väg, broder Branham?"
501 Ja, bli en del av Ordet, en del av Ordet för i dag. Du kan inte bli en del av
Ordet för Moses dag; den delen är redan färdig det var fötterna. Vi är vid
Huvudet nu. Detta är Kristus. Icke armarnas tid, långt tillbaka på Luthers tid,
nej. Detta är Huvudets tid. Kristus är Huvudstenen som kommer till Kroppen.
502 Om du känner, att någonting inte står riktigt rätt till i denna sak, var du
än kan, vill du räcka upp din hand bara så att jag kan se den. Låt alla andra
hålla huvudena nedböjda. Gud välsigne dig.
503 Säg: "Kom ihåg mig i bön, broder Branham. Jag önskar i högsta grad att få
vara där. Jag vill inte gå miste om det, broder Branham. Jag undersöker, jag
gör allt vad jag kan, men vill du vara snäll och be för mig nu?" Gud välsigne
dig.
504 Medan du tänker på det nu, bed bara, säg: "Gud..." Det ligger i ditt eget
hjärta. Ser du, om du känner någonting dra, skälva i ditt hjärta, så är det som
det är. Det är den där egenskapen, som försöker komma till uttryck.
Jag är på väg till den vackra Staden,

som min Herre har berett för sina egna;
Där de återlösta från alla tidsåldrar,
sjunger "Ära" kring den vita tronen.
Ibland grips jag av hemlängtan till himmelen,
och dess härlighet, som jag skall få skåda där;
Vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag får se!
I den vackra Staden av guld.
505 Himmelske Fader, tag oss nu, Herre. Låt den store Herden, den store
återlösande Herden, som lämnade Härligheten i vetskapen om att några av
egenskaperna var förlorade i de där stora dalarna av synd, där vargarna och
djuren snart skulle uppsluka det lilla fåret; men Han lämnade de gyllene
korridorerna, kom ned till jorden och gjordes till en av oss, så att Han kunde
förkunna Guds kärlek för oss. Där fann Han dem. några av dem i
trossamfunden, några av dem i ett illaberyktat hus, några av dem på gatorna,
blinda, några av dem bakom skrankor och på landsvägar, men Han återlöste
varenda en som Fadern hade bestämt att Han skulle återlösa.
506 Och Han gav oss i uppdrag, att vi skulle leva denna del av Ordet för vår
tidsålder. Och vi ser Luthers stora reformation i den tidsåldern, Och Wesleys,
jämte pingstväckelsens. Nu väntar vi på Stadens Huvudstenen. O Gud, vi
känner tidsåldern och det löfte som har skänkts oss för denna dag, hur detta
skall återupprättas. "Aftonljuset skall bringa dess frukt till mognad. Och det
skall ske, att det bliver en dag, som kan kallas varken dag eller natt, men det
skall bliva ljust, när aftonen kommer."
507 Densamme strålande Guds Son som stadfäste sig i köttslig
människogestalt härnere på jorden och gjorde löftet exakt levande,
förblindade fariséernas och sadducéernas och herodianernas ögon och så
vidare.
508 Och i dag upprepas det igen genom att Ordet blir stadfäst just på samma
sätt som det var då. Ordet, som känner hjärtats hemligheter just precis på
det sätt som det var, såsom Skriften sade, vilken icke kan varda om intet.
Hjälp oss, Gud, att inse det.

509 Hjälp nu dessa, som räckte upp sina händer. Må de omgjorda sig litet
tätare; dra såsom skor på sina fötter fridens evangelium; ta på sig hela Guds
vapenrustning; klä frälsningens hjälm på huvudet; fatta trons sköld;
marschera vidare från och med i dag. Giv det, Herre.
510 Bara en liten stund ännu, så skall vi kallas samman, sedan skall
uppryckelsen komma. Blott en liten, obetydlig grupp, lik Enok, skall tagas
upp.
511 Därefter skall "återstoden av kvinnans säd, de som hålla Guds-budet,
judar, och "de som ha Kristi vittnesbörd, hedningar, hetsas till döds likt
hundar och "skall ge sitt liv såsom sitt vittnesbörd.
512 Sedan, en storartad morgon, skall Tusenårsriket gry, då smekmånaden
börjar.
513 "Och de övriga döda blev icke levande, förrän de tusen åren hade gått till
ända." Sedan vid slutet av de tusen åren kom Domedagen, vilken visade, att
Ham var i arken. Och Ham finns fortfarande, var hos återstoden. De som
hörde det en gång och förkastade det måste dömas.
514 Giv nu, Herre, att vi inte skall betraktas såsom hörande till dem, utan
finnas med i kallelsen till Bröllopsmåltiden. Ty vi känner och inser, att Jesus är
ibland oss i dag. Vi skall gå in med Honom, ut ur världen, in i Honom. Låt oss
vandra vidare in i den Staden, komma ut med Honom.
515 Jag håller på att bli gammal, Herre. Jag har inte många predikningar kvar
att förkunna. Men jag litar förvisso på Dig. Jag söker efter den Staden, såsom
min fader Abraham gjorde. Det finns någonting inne i mig, som säger mig, att
den skall komma. Jag försöker överallt, Herre, sprida Ljuset och kalla
människorna. Låt icke en enda av dessa, Herre…
516 Hur vackert Du uppenbarade det för mig för en stund sedan. Från ett
kringliggande område, vars längd och bredd är omkring femtonhundra
engelska mil, en här och en där, sitter vi tillsammans i dag, samlade på en
liten fläck och väntar på att den Staden skall visa sig. Vi bekänner, att vi är
pilgrimer och främlingar. Vi är utstötta. Hedningarna, världen skrattar och gör
narr av oss; de religiösa trossamfunden gör oss till ett åtlöje; men vi låter oss

inte påverkas av sådana saker. Gör oss till en del av Ordet, Herre, orubbliga.
"Det skall ske i de yttersta dagarna." Må det gälla oss, Herre, må vi bli
räknade ibland dem. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.
517 (Broder Branham gör ett uppehåll. - utg.) Tror ni det? (Församlingen
svarar: "Amen.") Låt oss lyfta upp våra händer såhär.
Jag är på väg till den vackra Staden,
som min Herre har berett för sina egna;
Där de återlösta från alla tidsåldrar,
Sjunger "Ära" kring den vita tronen;
Ibland grips jag av hemlängtan till himmelen,
och dess härlighet, som jag skall få skåda där;
Vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag får se!
I den vackra Staden av guld.
518 Om vi nu skall bo i den Staden tillsammans, skaka då hand med någon
och säg: "Gud välsigne dig, pilgrim. Varifrån är du? Louisiana, Georgia,
Mississippi? Jag är också en pilgrim. Jag söker efter den Staden."
519 Jag söker efter den Staden, broder Neville. Jag går långt bort till ...?...
Amen. Broder Capps, jag söker efter den Staden, trots allt, i kväll. (Broder
Branham börjar gnola sången "Ingen besvikelse." – utg.)
Och dess härlighet, som jag skall få skåda där. Vilken fröjd de
skall bli, när min Frälsare jag får se i den vackra Staden av guld.
O, björnen skall vara mild, vargen skall vara tam;
och lejonet skall ligga ned hos lammet;
och besten från vildmarken skall ledas
av ett barn; jag skall vara förvandlad
från den varelse jag är, o ja.
O, det skall finnas frid i dalen för mig en dag;
O, det skall finnas frid i dalen för mig en dag.
(Just det. Ja.)
Det skall inte finnas någon sorg mer,
ingen bedrövelse
inga bekymmer skall jag möta mer;

Och det skall finnas frid i dalen för mig.
520 Vår osynlige Konung skall bli stadfäst den morgonen. Och jag skall inte se
på Bill Dauch som en nittioåring. Du skall inte se på mig som en femtioåring,
utan jag skall vara förvandlad på den dagen.
Och när rovdjuret från vildmarken,
skall ledas av ett litet barn;
Men jag skall vara förvandlad, förvandlad från den skapade
varelse som jag är.
521 Kommer ni inte att vara glada? Grått hår skall vara borta, nedböjda axlar.
Men sköna, odödliga skall vi stå där och vara Honom lika, lysa klarare än
solen. O, hur underbart.
... för mig, o Herre, det ber jag om;
Det skall inte finnas någon sorg mer,
ingen bedrövelse mer,
inga bekymmer skall jag möta mer;
Och det skall finnas frid i dalen för mig.
522 Det är det som vi är här för. Hur många av er behöver styrka för färden?
Må Gud beskära oss den. Hur många av er är sjuka till kroppen, sårade
soldater? Ett dussin eller fler. Tror ni, att Han är den osynlige Konungen?
Osynliga ting stadfästes av de synliga. Han är densamme i går, i dag och i
evighet, för den lekamliga kroppen. Om detta nu är Hans Ande, som har
förkunnat detta genom mig, kommer Han att utföra de gärningar som Han
gjorde, när Han var här. O, hur underbart.
Jag är på väg till löfteslandet,
jag är på väg till löfteslandet;
O, vem vill komma och gå med mig?
Jag är på väg till löfteslandet.
Över alla de vidsträckta slätterna
lyser en Evig Dag;
där Gud, Sonen regerar för evigt,
och förjagar natten.
O, jag är på väg till löfteslandet

jag är på väg till löfteslandet;
O, vem vill komma och gå med mig?
Jag är på väg till löfteslandet.
523 Femhundra vandrade ned i floden därborta den första dagen, då Herrens
Ängel uppenbarade sig i synlig form för att på samma sätt som Han gjorde på
Sinai berg bevisa, att jag hade mött Honom Jag vandrade ned i floden och
hundratals människor sjöng den där samma sången för doptillfället. Här kom
Han och sänkte Sig ned, densamma Eldstoden som ni ser på bilden där;
sänkte Sig ned, rakt ned här vid floden och sade: "Såsom Johannes Döparen
blev utsänd som en förelöpare till Hans första tillkommelse, så skall detta
Budskap vara en förelöpare till den andra tillkommelsen." Ser ni? Här har ni
det, ser ni.
O, vem vill komma och gå med mig?
Jag är på väg till löfteslandet.

524 Denna samma Eldstod är här hos oss. Är ni medvetna om det? Han
gjorde bara en del av oss för ett ändamål och en del för ett annat. Om du
utan ett enda tvivel vill tro, att Han är mitt i byggnaden, så tror jag, att Han
kommer att bevisa Sin Närvaro för dig. Kommer det att tillfredsställa dig? Om
jag inte når varenda en... Klockan närmar sig två, men om ni... Den är snarare
lite över ett. Om ni vill tro, låt Honom sänka Sig ned över oss. Var är er tro?
Ser ni, ni måste tro det. Om ni inte tvivlar på det alls, kommer det att
fungera.
525 Jag - jag förnimmer den gudomliga Närvaron av Kristi väsen, som är
Ordet. Och Bibeln säger: "Ordet är kraftigt och skarpare än något tveeggat
svärd och tränger igenom till märg och ben och det är en domare över
hjärtats tankar och urskiljer hjärtats hemligheter."
526 Se här. Nej, jag visste inte om de här sakerna för många år sedan. Och
när jag sade det utan att veta det, se, vad Han har gjort. Han sade: "Nu skall
du ta människorna i hand och tänk ingenting, utan säg bara ut, vilket
kännetecken som omtalas för dig. Säg, att det är en tumör, eller vad det än
är." Sedan sade Han: "Det skall ske, att du inte kommer att behöva göra det."
Ser ni? Ser ni? "Det kommer att urskilja det innersta som finns hos dem." Vi

har fått alla slags efterlikningar, vi vet det, för att närapå förvilla de utvalda,
om möjligt. Ni skall iaktta, hur det övriga stämmer ihop med Ordet, då skall ni
veta, om det är rätt eller ej. Men ändå förblir Jesus densamme i går, i dag och
i evighet.
527 Hur många finns härinne som är sjuka och vet, att jag inte känner er, räck
upp din hand, säg: "Jag - jag vet, att du inte känner mig." O, det är helt enkelt,
tror jag, överallt. Det enda ni har att göra är att bara tro det.
Tro endast tro, tro, endast tro,
allting är möjligt, tro, endast tro;
Tro, endast tro, tro, endast tro,
allting är möjligt, tro, endast tro.
528 Jesus sade: "Såsom det skedde på Sodoms tid, alldeles på samma sätt
skall det ske den dag, då Människosonen uppenbaras på jorden i de yttersta
dagarna. Då Människosonen uppenbaras, eller uppenbarar Sig, i de yttersta
dagarna." Icke nu i de forna dagarna eller i de mellanliggande dagarna, utan i
de yttersta dagarna, ser ni, skulle Han uppenbara sig. Och nu är vi i de
yttersta dagarna. Sodom passar In exakt, allting, budbärarna, alldeles på
samma sätt.
529 "Hur gick det med den lilla återstod som kallades ut tillsammans med
Abrahams skara? Där fanns En som kom ibland dem i mänsklig gestalt;
representerad i mänskligt kött, som åt med dem, drack med dem, samma
mat som de åt, allting. Han stod ibland dem och omtalade Budskapet. Sedan
sade Han: "Jag ämnar utföra denna stora sak."
530 Och Abraham forskade vidare: "Är det här? Jag har sökt efter en Stad. Är
det här Konungen?"
531 Och Han sade: "Varför tvivlade Sara på detta?" I tältet, bakom Honom.
532 Abraham sade: "Herre Gud, Elohim." Eftersom Han urskilde Saras tankar.
533 Jesus sade, att det skulle återupprepas, när Han skulle uppenbaras i de
yttersta dagarna, då Huvudstenen kom till Kroppen. Det är de återlösta. Han
kommer för att hämta Sina Egna. Han är här med oss.

534 Nu är här bara omkring ett dussin händer eller fler som räcktes upp. Jag
tror, att Gud kan hela varenda en av er. Det stämmer. Jag tror, att ni blir
helade. Jag tror inte, att någon människa verkligen kunde sitta på ett sådant
ställe som detta vid en sådan tid som denna och i denna atmosfär utan att bli
varse någonting.
535 Jag vill, att ni skall bedja. Jag vill, att ni skall komma underfund med vad
som felas er i ert hjärta, ser ni, och sedan börja bedja och säga: "'Herre Jesus,
uppenbara detta. Jag talar om för Dig vad som felas mig. Och nu sänder Du
Din Helige Ande till broder Branham för att utföra det som han sade är
sanningen, i detta Budskap som han har talat i dag om Dig. Jag vet, att det
skall vara sanningen. Uppenbara det nu för mig, Herre. Tala till mig.
536 Nu är det utspritt, liksom här och runt omkring Bed alltså bara och tro
med hela ditt hjärta, att Gud vill beskära det. (Broder Branham gör ett
uppehåll. - utg.)
537 Nu vill jag, att ni skall se på mig och bedja. Just på samma sätt som Petrus
och Johannes sade: "Se på oss." Han behövde någonting och han stod just i
begrepp att ta emot det. Och ni behöver någonting, och jag tror, att ni just
står i begrepp att ta emot det. Han sade: "Se på oss."
538 Han sade: "Silver och guld har jag icke, men vad jag har, det giver jag
dig."
539 Nu har jag ingen helbrägdagörelse. Det finns allt hos Kristus. Men vad jag
har, en Guds gåva, den ger jag dig, tro till att tro Honom. Nu i Jesu Kristi
namn, må var enda en av er bli helad. Tro det. Ser ni? Om du kan tro.
540 En liten dam sitter där och ser på mig. Hon grät för några minuter sedan
och bad. Hon har en sköldkörtelåkomma, som besvärar henne. Jag känner dig
inte. Du är obekant för mig. Det stämmer, inte sant? (Systern säger: "Det
stämmer." - utg.) Du är inte härifrån. Du är från Chicago. Fru Alexander. Om
det stämmer, vinka med handen. Nu kan du åka tillbaka till Chicago och vara
frisk.

541 Vad vidrörde hon? Samma sak som kvinnan blodflödet vidrörde, brämet
på Hans mantel, inte min.
542 Här är en liten dam, som sitter rakt nere bland hopen, om jag kan få
henne att förstå mig. Du som lyfte upp huvudet sidlänges. Jag känner dig inte.
Du är okänd för mig, men du lider av en magåkomma. Din man sitter bredvid
dig. Han har något fel på örat. Ni heter Czap. Ni är okända för mig. Ni är inte
härifrån. Ni är från Michigan. Om det stämmer, vinka med händerna. Åk
friska tillbaka till Michigan. Er tro gör er helbrägda. "Om du kan tro, är allting
möjligt."
543 Den lilla damen där med en strupåkomma, som sitter rakt bakom här vid
kanten, från Georgia, klädd i vitt. Åk tillbaka till Georgia frisk. Jesus Kristus gör
dig frisk. Tror du det?
544 Damen som sitter där och ser på mig, rakt på kanten av bänken. Hon har
en bihåleåkomma. Om hon tror det, skall Gud hela henne. Fru Brown, tro av
hela ditt hjärta, Jesus Kristus skall göra... Du är okänd för mig, men Han
känner dig. Jaha. Tror du det? Räck upp din hand. Just det.
545 Hon som ligger här på bären. Säg till henne, att hon skall titta hit. Hon
har lidit länge. Om jag kunde hela henne, skulle jag säkert göra det. Jag kan
inte hela. Hon är inte härifrån; hon har kommit långväga ifrån. Du är från
Missouri. Dina åkommor är av inre slag. Men om du tror av hela ditt hjärta
och inte tvivlar, kan Jesus Kristus hela dig, och du kan åka frisk tillbaka till
Missouri och avge ditt vittnesbörd. Tror du det? Tag då emot det, och tag din
bår och gå hem. Jesus Kristus gör dig frisk.
546 Tror ni? Det är identifikationen av den Evige Konungens Närvaro. Tror ni
det nu av allt ert hjärta? Nu har Han helt visst slagit en ring omkring rakt
igenom denna byggnad. Tror ni det av hela ert hjärta? Tror ni, att ni är i Hans
Närvaro?
547 Tror du nu och tar emot, att du är en av detta Konungarikes
representanter? Räck upp din hand. Jesus sade: "Dessa tecken skola åtfölja
dem som tro. På sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska."
Vi är av varandra; ni är en del av mig, jag är en del av er; vi är alla delar av
Kristus. Låt oss nu tillsammans lägga händerna på varandra.

548 Här framme har kvinnan på båren stigit upp och rör sig omkring, hon
kommer att återvända hem för att vara frisk. Amen.
549 Ni är helade, varenda en, om ni blott tror det. Lägg nu händerna på
varandra och du är denna del av Kristus. Bed du för den person som du har
lagt händerna på, just på det sätt som du vill.
550 Herre Jesus, vi känner Dig här. Du är vår Konung; Du träder fram ibland
oss. Vi tackar Dig för denna Närvaro. Och Herre, Du har sagt: "Om ni sägen till
detta berg: 'Häv dig upp.' och icke tvivlen, utan tron, att det ni haven sagt
skall ske, skall ni få det, kan ni få vad ni har sagt."
551 Då säger vi som Dina representanter från femtonhundra engelska mil i
kvadrat, lik Staden. I åtlydnad av denna befallning, i åtlydnad av Guds Ord,
som icke kan svika, till Satan, den besegrade djävulen: "Ditt slut är att
brännas upp. Vi är representanter för Staden som utgör en fyrkant, Staden,
vars Ljus är Lammet. Vi är den Allsmäktige Gudens uttryckta egenskaper, som
Jesus Kristus har återlöst genom sin nåd."
552 Satan, kom ut och lämna varje sjukling som finns härinne, i Jesu Kristi
namn. Heliga händer som har blivit återlösta, emedan de tror Ordet och är
Guds tankes egenskaper, nu är de händerna lagda på varandra. Du kan inte
hålla dem kvar längre. Kom ut i Jesu Kristi namn.
553 Nu i Herren Jesu namn, Han är här nu. Hans Ord säger, att Han är här.
Din närvaro och din tro talar om att du är en av representanterna. Till och
med alla geografiska mått som vi kan förese bestyrker det. Kan ni inse, att ni
är Guds återlösta söner och döttrar? Inser ni, att det här är ert Hem? Det är
hit som ni är på väg.
554 Det är därför som ni kommer hit, det är därför som ni kommer till Kristus,
ni livnär er på Hans Ord. Och om ni kan ha det så här bra här blott genom
Hans uttryckta egenskaper, vad skall det bli, när vi kommer in i Hans
Närvaro? O, det skall bli underbart. Envar av er har rätt till dopet.
555 Om här finns någon som inte har blivit döpt i Jesu Kristi namn.
Dopgraven är öppen.

556 Det är det enda sättet för er att klara er? Jaha, det stämmer, det är att
åtlyda varje Ord. Kom ihåg, att en enda liten fas av Ordet i början blev orsak
till varje synd på jorden. Jesus sade: "Den som tager bort ett enda Ord ifrån
detta eller lägger till ett enda ord, skall ej komma in." Hans namn är utplånat
från Boken, så snart han gör det.
557 Och det finns intet ställe i Bibeln, där någon människa någonsin skulle ha
blivit döpt i församlingen på något annat sätt än i Jesu Kristi namn. Om du
inte har låtit döpa dig på det sättet, så är det bäst, att du låter göra det.

558 "Åh", säger du, "det gör ingen skillnad." Det gjorde det för Eva. Satan
sade: "Åh visserligen, Gud, du vet, Gud…" Men Han menade det. Han sade så.
559 Han gav Petrus Himmelrikets nycklar, och det som bands vid pingsten är
bundet för alltid. Det är därför som Bruden kommer till en förnyad
förhandsgranskning för andra gången; det måste finnas en församling som
blir utkallad under de yttersta dagarna, liksom det fanns en under de första
dagarna, alldeles exakt.
560 Trädet har kommit från rötterna upp till Brudeträdet, liksom det gjorde
på den tiden; Guds mästerverk igen, såsom jag sade för två söndagar sedan,
för att föras till Staden.
Gud välsigne er. "Nu tror jag."
561 Satan är besegrad. Han vet. Han är på jorden, han går omkring såsom ett
rytande lejon. Det skall inte vara länge tills han är över, det är slut med
honom. Han känner sin tid. Han går omkring såsom ett rytande lejon.
562 Men kom ihåg, att Fridsfursten är beredd, den Store Gudomlige. Mitt
väsens Byggmästare, den Byggmästare som byggde mig till vad jag är, som
byggde er till vad ni är, är här. Om Byggmästaren, som vet, hur byggnaden
skall hopfogas, dess rätta plats, vem vet det bättre än Byggmästaren? Och
Han är här för att Själv bevisa, att Han är här.
563 Det grundas nu på er tro. Tro, endast tro.

Jag är på väg till den vackra Staden,
som min Herre har berett för sina egna;
Där de återlösta från alla tidsåldrar,
sjunger "Ära" kring den vita tronen.
Ibland grips jag av hemlängtan till himmelen,
(då allt detta är över)
och dess härlighet, som jag skall få skåda där;
Vilken fröjd det skall bli,
när min Frälsare jag får se!
I den vackra Staden av guld.
364 Kom ihåg, att i församlingshuset delar man ut nattvarden i kväll. Om du
är kvar här i staden och skulle vilja komma, vill vi gärna ha dig med. Det är en
åminnelse av vad vi endera dagen kommer att äta hos Honom.
565 Jag älskar er. Jag vet inte, hur jag skall uttrycka det. Jag tror, att ni är
jordens salt. Och när jag hör om ert uppförande ute bland världen, då
skänker det mig mer förtroende för er.
566 Men tänk på att denna lilla grupp, hur älskliga vi än är, skall skingras
endera dagen. Vi skall drömma om detta. Men om någon av oss råkar gå
hädan innan vi återses, skall vi...
Jag skall möta dig på morgonen vid den klara flodstranden,
när alla sorger har glidit bort;
Jag skall stå vid valvporten, när dörrarna öppnas på vid gavel,
vid slutet av livets långa, mödosamma dag.
Jag skall möta dig på morgonen vid den klara flodstranden,
(Jag är av ...?...) nere vid floden,
och förnya gamla bekantskaper med hänförelse,
(Jag skall se er då, känna igen er.)
Du skall känna igen mig på morgonen på det leende som jag
bär,
jag skall möta dig på morgonen,
I Staden som är byggd som en fyrkant.
567 Älskar ni den? "Tills vi åter ses." Låt oss stå nu. "Tag det namnet Jesus
med dig", ge oss ett ackord.

568 Älskar ni Honom? (Församlingen svarar: "Amen." - utg.) Är Han icke
underbar? ("Amen.") Tror ni, att det här är sanning? ("Amen.") Är ni på väg
dit genom Guds nåd? ("Amen.") Tills vi kommer fram dit, Tag det namnet
Jesus med dig, som en sköld mot varje snara; och när frestelser hopa sig
omkring dig, viska blott det heliga namnet i bön. Det är allt vad ni har att
göra, tills vi åter ser er. Bra.
Tag det namnet Jesus med dig,
barn av sorg och av ve;
det skall skänka dig glädje och tröst,
tag med det överallt, där du går.
Dyra namn, o, hur ljuvt.
Jordens hopp och himlens fröjd;
Dyra namn, O, hur ljuvt.
Jordens hopp och himlens fröjd.
569 Nu blev jag tvungen att hoppa över en del av mitt budskap. Någon dag,
om Herren så vill, skall jag återkomma och ta dessa alléer och ta upp det igen,
ser ni, då vi kan ha mera tid. Ni har hållit på och ropat om att vi inte stannar
tillräckligt länge. I dag har vi gjort det. Det är hett. Men Gud välsigne er nu.
Jag tycker om, när ni sjunger.
570 En granne sade häromkvällen, när man stängde av högtalaren på utsidan:
"Jag hade så stor glädje av predikan, men varför stängde ni av den vackra
sången på utsidan?" Så att, du granne, om du lyssnar denna förmiddag, jag
tror vi har de bästa grannar som finns i Jeffersonville. Vi parkerar våra bilar
framför deras hus och allt annat: de säger ingenting om det; vi fortsätter bra.
Alltså tackar vi dem nu. O, hur underbar Han är. Gud vare med er nu.
... namn, o, hur ljuvt.
Jordens hopp och himlens fröjd.
Tills vi åter ses...
571 Låt oss böja våra huvuden. Pastorn skall avsluta mötet om några
ögonblick. Gud vare med er.
… vi möts vid Jesu fötter, (i den stora Staden, invid tronen).

Tills vi åter ses. (Tills vi åter ses),
Gud vare med er, tills vi åter ses.
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